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 : مقدمة عامة

تعترب ظاىرة الفقر، ظاىرة جد مهمة يف حتديد ادلالمح العامة ألي اقتصاد من اقتصادايت الدول، فهي                                                                                     
ظاىرة ال ختلو أي دولة منها سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وىي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أهنا ظاىرة 

 . اقتصادية، واجتماعية، جلميع الشعوب واحلضارات، واجملتمعات، ويف مجيع العصور

       فظاىرة الفقر من الظواىر األكثر شيوعا يف وقتنا احلايل واليت مست شرحية ال يستهان هبا يف اجملتمع وىذا 
.                                                    ما أدى ابلباحثُت إىل وضع برامج وسلططات حملاربة ىذه الظاىرة

 و احمللي بقضااي الفقر و الفقراء وأصبحت ىناك دليونتيجة لألمهية اليت تكتسبها ىذه الظاىرة تزايد االىتمام الع
وعدم ي  االجتماعبناء يف عالقاهتا ابلالظاىرةحتمية لتطوير االجتاىات النظرية التقليدية اليت ركزت على ىذه 

 ادلتسقة ابلفقراء حيث أضحى الفقر مشكلة اجتماعية و اقتصادية تؤرق  الظاىرةالًتكيز على ثقافة الفقر ابعتبارىا
.                                         احلكومة و اجملتمع

   ومل يعد الفقر يقتصر على نطاق الدخل و القدرة على أتمُت احلد األدٌل من الغذاء وادللبس و ادلأوى و إمنا ميتد 
 وىذا ما أدى إىل إبراز األبعاد ادلختلفة ،جتماعية األساسية األخرىاالليشمل جوانب التعليم و الصحة واخلدمات 

 دوالر يف اليوم الستند إىل أساس منطقي فنفقات السكان يف بعض البلدان النامية اليت يصل 1لو إذ أن مقياس 
 دوالر يف اليوم مازالت تعاٍل الفقر و عدم استطاعتها تغطية النفقات 5 دوالر أو حىت إىل 2دخلها الفردي من 

 دوالر يف اليوم ليس لو 1ن اإلطار الذي بٍت على فرضية أاألساسية من الغداء و ادلأوى و الصحة و التعليم أي 
. أي معٌت وابتعد عن دراسة وقائع احلياة الفعلية و أصبح رلرد مسألة حسابية

إال أن فقر الدول ادلتخلفة ال يعترب دليال على عدم وجود العوامل والقوى الكامنة ادلؤدية إىل التقدم،   وإمنا ىو 
.االفتقار إىل الطرق والوسائل اليت بواسطتها ميكن ذلذه العوامل وتلك القوى أن تصبح قادرة على خلق منو منشود  

و لقد تغَتت النظرة ذلذه الظاىرة وطرق التعامل معها حديثا عن الفًتات السابقة،  وخالل النصف الثاٍل من 
القرن العشرين،  كثر احلديث عن ىذه الظاىرة يف أدبيات األمم ادلتحدة،  وجعلها قضية عادلية،  حيث مت تصنيف 
البلدان إىل غنية وفقَتة،  ووضعت مقاييس ومؤشرات للفقر يف مستوى البلدان وكذلك األفراد مع مراعاة النسبية،  

فالفقَت يف اجلزائر ال يقاس بنفس ادلقاييس اليت يقاس هبا الفقَت يف أمريكا،  وابلتايل توسع االىتمام بظاىرة الفقر 
. من اجملتمعات إىل رلال العالقات الدولية من اجملال االقتصادي واالجتماعي يف رلتمع
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وتعد اجلزائر واحدة من الدول العربية واإلسالمية اليت تعاٍل من مشكلة الفقر وتزايد عدد الفقراء، وخاصة بعد 
 وذلك لتدىور أسعار البًتول واخنفاض مداخل الدولة ،وابلتايل 1986األزمة ادلالية اليت عرفتها اجلزائر سنة 

اخنفاض القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع نسبة البطالة وزايدة أعداد الفقراء واحملرومُت ،ورغم عودة ارتفاع أسعار 
البًتول يف األسواق العادلية وتوفر اجلزائر على كل الشروط ادلادية والبشرية إلحداث هنضة تنموية شاملة تستأصل 

.  فة الفقر،ال تزال نسبة كبَتة من السكان تعاٍل من الفقر واحلرماناش

اكتسب حتليل الفقر أمهية متجددة يف األدبيات ادلتخصصة ليس  و إبعادة االىتمام إىل قضااي الفقر و اإلقالل منو
 .فقط من الناحية التطبيقية و إمنا أيضا من الناحيتُت النظرية وادلنهجية

 : أمهية البحث

لقد استحوذ موضوع الفقر اىتمام العامل كلو، سواء الدولة الفقَتة أو الغنية،دفع ابجملتمع الدويل لالىتمام بو،لذا 
: نربز أمهية دراسة ىذا ادلوضوع فيما يلي

 ذلا أمهيتها ه  تتبع أمهية ىذا البحث يف التعرف على مفهوم الفقر وأىم مؤشراتو ،و إن دراسة الفقر يف حد ذات
. الذاتية ففي ظل التطورات التنموية السريعة تكشف إن القضاء على الفقر ىو اذلدف االمسي للتنمية

 إال وىذا اليتم الظاىرة، ىذه على للقضاء ادلتبعة السياسات الفقر ودور مسببات حتليل ىو ذلك من األىم  ولكن
. أتثَته شدة وبيان عليو، ادلؤثرة ادلختلفة ادلتغَتات دلعرفة الزمن، زلددة من ولفًتة ديناميكيا الفقر سلوك بتحليل

: أسباب اختيار املوضوع

إن ادلربر الرئيسي الذي دفعنا الختيار ىذا ادلوضوع ليكون رلاال للبحث ،ىو رغبتنا يف مواكبة البحوث الراىنة اليت 
تويل عناية خاصة  بدراسة وحتليل ادلشكالت الواقعية ،وزلاولة تقدَل اقًتاحات ادلناسبة ذلا من التحليل ادلعمق 

. لطبيعة ادلشكلة

 الدراسات االقتصادية واالجتماعية ادلعاصرة،حيث ضىيعترب البحث يف موضوع الفقر من أىم ادلوضوعات اليت تح
 وقد كانت اغلب اىتمامات الباحثُت على معرفة ،احتلت ظاىرة الفقر مكانة ابرزة داخل البحث العلمي



 مقدمة عامة                                                                                                
 

6 
 

احملددات و العوامل األساسية لتحديد ىذه الظاىرة،مثل ادلشاكل االقتصادية والتعليمية والصحية وحىت السياسية 
.  وأتثَتىا على اجملتمع وزلاولة إجياد احللول ذلذه الظاىرة

 :ليةاإلشكا

 لظاىرة الفقر يف  السياسات ادلتبعة من طرف الدولة واقعما ىو:يف إطار ىذا البحث نطرح اإلشكالية التالية
؟ اجلزائر

: إن ىذه اإلشكالية يف حد ذاهتا تتفرع إىل أسئلة فرعية متمثلة يف ما يلي

ـ ما ىو مفهوم الفقر؟ 

  ـ ما ىي أسس و منهجيات الفقر؟

 ـ ما ىي زلددات ظاىرة الفقر يف اجلزائر؟

ـ ما ىي أىم اإلجراءات اليت اعتمدهتا اجلزائر؟ 

: الفرضيات

يقوم حبثنا ىذا حول ظاىرة الفقر يف اجلزائر على فرضيات تكون شاملة جلميع عناصر موضوع الدراسة وتتمثل يف 
: ما يلي

اعتبار التعليم أكثر ادلتغَتات ارتباطا ابلفقر،حيث يرتبط الفقر عكسيا دلستوايت التعليم،إذ إن أي حتسن طفيف يف 
. ادلستوى التعليمي يؤدي إىل تراجع الفقر

. النمو السكاٍل يساىم يف حدوث الفقر

. وجود عالقة بُت حجم الفقر وحجم البطالة لدى السكان

: منهج البحث
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سنعتمد على منهجية نعتربىا األنسب يف دراسة ادلوضوع سنستعمل ادلنهج الوصفي للتعريف ابلواقع احلايل لظاىرة 
. الفقر،وادلنهج التحليلي يف تقدير ظاىرة الفقر،وحتليل اىم العناصر احملددة لو

: تقدمي خطة البحث

بغية حتقيق أىداف البحث و اإلحاطة إبشكالية البحث و اإلجابة على األسئلة ادلطروحة مت اإلتباع خطة يف 
: االطار قمنا بتقسيم حبثنا إىل ثالثة فصول  التحليل ،ويف ىذا

قد تناول الفصل األول اإلطار النظري لظاىرة الفقر، من حيث ادلفهوم، خطوط ومؤشرات الفقر، ويعاجل الفصل 
.  والية مستغاًلالثاٍل واقع الفقر يف اجلزائر وأسبابو، والفصل الثالث تناولنا فيو دراسة حتليلية للفقر يف اجلزائر

 



 
 

 الفصل األول

 اإلطار النظري للفقر



  للفقري       اإلطار النظر              الفصل األول                                                  
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:     متهيد

تعترب ظاىرة الفقر جد مهمة يف ربديد اؼبالمح العامة ألي اقتصاد من اقتصادايت الدول،فهي ظاىرة ال زبلو أي 
ومتناولة من حيث أهنا ظاىرة اقتصادية،  دولة منها سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وىي قضية مألوفة 

. واجتماعية، عبميع الشعوب واغبضارات، واجملتمعات، ويف صبيع العصور

، ولذلك يعترب (الفقَتة)عنو يف الدول اؼبتخلفة  (الغنية )إذ ىناك فجوة كبَتة بُت أعداد الفقراء يف الدول اؼبتقدمة 
.                                                              الفقر ظبة أساسية، وظاىرة ال يبكن إغفاؽبا يف الدول اؼبتخلفة

كاعبوع، واؼبرض، واعبهل، ونقص الفرصة للتنمية الذاتية، ىي قدر الغالبية ) إن الفقر، إضافة إىل معطيات أخرى 
وإمبا اعبديد ىو إدراك ىذا الفقر  العمل . العظمى من الناس، يف البلدان اؼبتخلفة،  والفقر ىناك ليس شيئا جديدا

 .للقضاء عليوو 

 بقاع من يف العديد األخَتة العقود يف االقتصادي التقدم من ابلرغم أنو كبَتا حيث عاؼبيا ربداي الفقر مشكلة وسبثل
 اجملتمعات واجهتها اؼبعضالت اليت أىم  من تعترب أهنا كما مدقع، فقر يف يعيش زال ما منهم الكثَت أن إال العامل،

. العصور أقدم منذ واالجتماعية االقتصادية والنظرايت واغبكومات

 خالل من ابلتحليل الفقر ظاىرة إىل التطرق الفقر، وكذلك لظاىرة النظرية اعبوانب دبختلف اإلؼبام وهبدف
 إىل ىذا فصلنا نقسم أن ارأتينا األخَتة، ىذه من التقليل  ؽبذه الظاىرة األسباب وربديد والقياس، التعريف

 :كاآليت مبحثُت رئيسيُت

.  مفاىيم عامة حول الفقر:األول املبحث

األسس النظرية لتحليل ظاىرة الفقر : املبحث الثاين
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 مفاىيم عامة حول الفقر:املبحث األول

: اؼبفاىيم األساسية لظاىرة الفقرـ :املطلب األول

   : مفهوم الفقر1ـ1

الرثة وجسمو النحيل، اؼبريض  ا  إذا كانت قسوة الفقر ال زبفى على أحد من الناس؛ حيث أن منظر الفقَت أبثوابو
يف غلب األحيان، يغٍت عن الـسؤال عـن حالـو، فـإن التعريفات اليت وضعت للفقر تُغٍت، برعب ىا، عن رؤية الفقَت 

 تعريفات كثَتة بعضها لغوي، .وعن السؤال عن حالو ، كما تغٍت عن السؤال عن أي صنف من الفقراء ىو الفقر
وبعضها اآلخر اصطالحي . يصلح ألن يكون مصباحا يدل على وجود الفقر، ويوحي أبوضاع الفقراء اؼبزرية

 .يقصد بيو الفصل الدقيق بـُت الفقر والغٌت

: أـتعريف الفقر لغة

و ىو الذي نزعت فقاره من ظهره فانقطع صلبو من :الفقر لغة ضد الغٌت وىو عند العرب اغباجة، والفقَت معناه 
شدة الفقر،الواضح أن الداللة اللغوية ؼبعٌت الفقر ىي اغباجة والعوز واليت ىي الركيزة األساسية يف ربديد ىذا 

 1اؼبفهوم

: ب ـتعريف الفقر اصطالحا

ال شك أن تعريف الفقر شرعا عند العلماء اؼبسلمُت يتوقف على آرائهم يف موضوع الصدقات،             
. وتوزيعها على مستحقيها

لقد اختلفت آراء الفقهاء يف بيان حد الفقر فحسب رأي اغبنفية الفقَت ىو من لو أدىن شيء،أي دون نصاب، 
 2أو قدر نصاب غَت اتم

فالفقَت حسبهم ىو من يبلك أقل نصاب الزكاة،أو قدر النصاب و لكنو مال اثبت ال يستقر أو ينمو،أما رأي 
الشافعية فالفقَت ىو من ال مال لو و ال كسب ، أما رأي اغبنابلة فقالواً الفقَت ىو الذي هبد ما يقع موقعا من 

                                                           
، 134، ص111الماموس المحٌط، الجزء الثانً، ، المصباح المنٌر، الجزء الثانً،ص  ـ   لسان العرب، الجزء الخامس، ،1

 .3444ص
، 1987، 2ـ الدار المختار، بهامش حاشٌة ابن العابدٌن المسماة رد المختار على الدار المختار، دار إحٌاء التراث العربً، لبنان، ط2

 134ص
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،وقد تنازع العلماء ىل الفقَت أشد حاجة أم اؼبسكُت  من يتعفف و اؼبسكُت من يسأل ،وقد رجح رأي 1كفايتو 
ابن تيمية التفاقو مع مقاصد الشريعة فالفقَت ىو كل من ليس لديو ما يكفيو أو ليس لو حد الكفاية ،وىذا اغبد 

. 2ىبتلف ابختالف األزمات و اؼبكان

: إن الفقر يف البعد اإلسالمي يتمحور حول بعدين رئيسُت نبا

وهللا فضل  "اجملاالت، لقولو تعاىل يعٍت التفاوت فالشيء األقل يعد فقَتا ابلنسبة لألكثر يف ـبتلف: ـ بعد نسيب
. و معٌت ذلك أن الفقر قد يعكس التفاوت الشديد يف مستوى اؼبعيشة"3بعضكم على بعض يف الرزق

وىو مدى إمكانية الفرد إشباع حاجاتو بغض النظر عن موقف الغَت،و عموما قبد الباحثُت وبددون :بعد مطلقـ 
: ثالثة أبعاد ؼبفهوم الفقر

ىو اؼبادايت فهي تلك األشياء اليت نعترب نقصها فقرا، وىذا النقص أو اغبرمان أو فقدان يتمثل يف :البعد األول
. التفرقة، وعدم اؼبساواة، التحيز واعبهل

ىو إدراك اإلنسان غبالتو فاؼبرء يعد فقَتا عندما وبس بوجود النقص يف إحدى تلك اؼبادايت أو كلها، :البعد الثاين
إن تلك اؼبادايت ال تكتسب قيمها كبعد معريف يف اؼبفهوم،إال مع إدراك الطابع النسيب و الذايت ؼبفهوم الفقر،عادة 

. يدفع ىذا البعد الذايت الفقَت إىل زبطي فقره ،وتغَت موازين القوى لصاغبو

قد ىبتلف إدراك الفقَت غبالو مع رؤية اآلخرين ، ويًتتب على ىذا اإلدراك رد فعل اآلخر اذباه :البعد الثالث
الفقَت، التدخل اؼبباشر أو غَت اؼبباشر من خالل الصدقة ،أو اؼبساعدة أو الًتبية ،أو القهر،وتتأثر تلك األبعاد 

. الثالثة ابؼبكان و الزمان و البيئة االجتماعية ، والثقافية الكائنة فينا

 

 

 
                                                           

  .413، ص1981، 1ـ ابن مفلح ألخبلً، المبدع فً شرح الممنع، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط1
 .1304،ص2007ـكمال حطاب ،دروس االلتصاد اإلسالمً فً مكافحة مشكلة الفمر،2

 
                                                                                                                                       168ـسورة االنعام،االٌة

3
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: مفاهيم خمتلفة للفقر 1ـ1ـ1

 :أـ املفهوم النقدي أوفقر الدخل

نعٍت دبفهوم الفقر من منظور الدخل ذلك اؼبستوى من الدخل ،أو اإلنفاق اؼبطلوب للوصول إىل اغبد األدىن 
ؼبستوى اغبياة اؼبعيشية ،أو اغبد األدىن للعيش و البقاء،كما يبثل ىذا الفقر حالة أو مستوى من الرفاىية اؼبتدنية 

 ،ولتفرقة بُت الفقراء وغَت الفقراء 1تقاس عادة ابلدخل،أو ابستخدام اإلنفاق االستهالكي الذي يًتجم بقيمة نقدية
: وفق ىذا اؼبفهوم يتم ربديد خط الفقر ،من ىنا مبيز بُت اآليت 

:  ب ـاملفهوم املطلق

. عندما يعجز اإلنسان عن توفَت احتياجاتو األساسية الالزمة غبياتو وحياة أسرتو، فإنو يعترب فقَتا فقرا مطلقا
وقد يندرج ربت ىذه األساسيات . ويندرج ربت ىذه األساسيات والشراب، اؼبسكن، اؼبلبس، العالج األساسي

 .                                         2التعليم:أيضا
إّن عجز اإلنسان عن توفَت ىذه االحتياجات قد ىبل ابالستقرار االجتماعي، وقد يدفع من ال يتمكن من توفَتىا 

 .للجريبة أو السرقة

: ج ـاملفهوم النسيب

الفقر النسيب ىو عدم قدرة اإلنسان على أن يعيش بنفس اؼبستوى اؼبعيشي الذي يعشيو غالبية من حولو يف 
فإذا كان شبانون يف اؼبائة فبن يعيشون يف منطقة معينة يبتلكون سيارات، فإن من ال يستطيع شراء سيارة . اجملتمع

قد يبتلك شبانون ابؼبائة من السكان  ولكنو يستطيع شراء دراجة انرية فقط، يعترب فقَتا نسبيا، ويف ؾبتمعات أخرى
 3.دراجات خبارية فقط وال يصنفون فقراء نسبيا، ومن ال يبلك إال دراجة ىوائية فإنو يعترب فقَتا نسبيا

 

 
                                                           
1
 Sarah marniesse,Note sur les différentes approches de la pauvreté:division de la macroecomie .Départementـ

des politiques et etudes.Lagence Française de développement, France, (1999) p 1. 
.                                      26 ،ص 1996ـدمحم كاظم المهاجر،الفمر فً العراق لبل وبعد حرب الخلٌج،األمم المتحدة،االسكوا،نٌوٌورن،

2
  

3
 Moha Asri AbdullahUrbain povrety:a case study of Malaysia, First edition,UMM press,international Islamicـ

university, Malaysia, (2009), p11. 
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 :ب ـ مفهوم االحتياجات األساسية

يشمل ىذا اؼبفهوم دخل الفقر ،ابإلضافة إىل ؾبموعة واسعة من االحتياجات األساسية دبا يف ذلك االحتياجات 
االجتماعية ،و يف منتصف السبعينات مت تعريف الفقر على أنو ليس فقط عدم وجود دخل،ولكن كحد أدىن 

االستهالك الفردي ،والذي يشمل الغذاء،واؼبلبس، الصرف الصحي،النقل و الصحة و التعليم،كما يعٍت كذلك 
تلبية االحتياجات ذات الطابع الكيفي مثل وجود بيئة صحية و إنسانية مرضية،مع اؼبشاركة الشعبية يف صنع 

كما يبكن تعريف على أنو حرمان من اؼبتطلبات اؼبادية الالزمة للوفاء ابغبد األدىن اؼبقبول من االحتياجات .القرار
اإلنسانية دبا يف ذلك الغداء، ويدخل يف ىذا اؼبفهوم اغباجة إىل توفَت فرص العمل، واػبدمات األساسية الصحية 

. 1و التعليمية فمن يفتقر إىل ىذه اعبوانب يعد فقرا

  :ـمفهوم الفقر من منظور االستحقاقج 

يعرف ىذا اؼبنهج الفقر على عدم قدرة الناس على توفَت الغذاء من خالل الوسائل القانونية اؼبتاحة للمجتمع، 
اؼبأكل ،اؼبلبس، )بنفس اؼبدخل البيولوجي الذي يعرف الفقر على أنو عدم القدرة على إشباع اغباجات البيولوجية 

يبكن تعريف منهج االستحقاق الذي يؤكد على أنبية السيطرة على اؼبواد الغذائية ،من خالل الًتكيز .(اؼبسكن
. 2على وسائل الغذاء ،استخدام إمكانيات اإلنتاج ،الفرص التجارية

:  دـ الفقر من انحية علم االجتماع

ىو مستوى معيشي منخفض من االحتياجات الصحية ،اؼبعنوية اؼبتصلة ابالحًتام الذايت للفرد ،أو ؾبموعة من 
 ،ووفق ىذا اؼبفهوم ال يعاجل الفقر بنقل ملكية بعض السلع فقط ، وامبا أيضا من خالل التضامن الشخصي.األفراد

. 3و القصد

 

 

                                                           
1
 .Disconand Macarovpovrety:a persistent global reality rutledge,Oxford university press,New York, (1998),p30ـ

2
 ,Snodgrass Donaldinequality and economie development in Malaysia, Oxford university press,New Yorkـ

(1980), p80. 
.                                296،ص1994 ،1،مؤسسة الصادق لطباعة والنشر،طهران،طاالسالم في الشرق والغربـ علً عزت بٌجو فٌتش،

3
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أنواع الفقر :املطلب الثاين

الذي يستند إىل معيار حّد األقل من اؼبطلوب من مستوايت االستهالك لسد اغباجات األساسية ، : الفقر اؼبطلق
فالفقر هبذا اؼبعٌت ىو اغبرمان من اؼبوارد االقتصادية اليت سبكنو من إشباع حاجاتو األساسية بنحو مالئم ، وبعبارة 
 أخرى فإن خط الفقر اؼبطلق يساوي إصبايل تكلفية سلة السلع اؼبطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية األساسية

الذي يتغَت بتغَت الدخل من بلد  إىل آخر ، ومن وقت آلخر معتمداً على كلف إشباع اغباجات  :أـ الفقر النسيب
اؼبختلفة ، فعلى ضوء الفقر النسيب قد يكون الفقَت يف بلد ما غنياً ابلنسبة لبلد آخر ، فيمكن أن ينطبق اؼبسكُت 

 . 1ابؼبعٌت الذي ذىب إليو اغبنفية مع ما يسمى ابلفقر النسيب

وىو الذي يساوي اغبد األدىن من السلع الغذائية األساسية اليت ال يبكن دوهنا البقاء على قيد :ب ـالفقر املدقع
. اغبياة إالّ ؼبدة قصَتة

وىو أن ال يوجد مع الفقَت أي شيء يذكر، ويسمى كذلك الفقر اؼبزري أو اغبالة  (الفاقة  ):ج ـالفقر املعدم
 . 2اؼبزرية

أسباب الفقر   :املطلب الثالث

: ىناك العديدمن العوامل اليت سبثل أسبااب لوجود الفقر و انتشاره تتمثل يف ما يلي

  :األسباب االقتصادية 1ـ3ـ1

: تتمثل أىم األسباب االقتصادية يف التايل

الغداء،اؼبأوى، اؼبلبس،واؼبستوايت )االفتقار إىل الدخل و األصول الالزمة للحصول على الضرورايت األساسية 
،حيث يؤكد الفقراء دائما على العمل يف ربسُت أوضاع حياهتم،وثروة البلد يف (اؼبقبولة من الصحة و التعليم

ؾبموعها ؽبا أثر كبَت يف ذلك،فكلما زادت البلدان ثراء ربسن وضع الفقراء يف تلك البلدان يف اؼبتوسط ،علما ابن 

                                                           
1
 .151،ص1996ـ علً وهب،خصائص الفمر واألزمات االلتصادٌة فً العالم الثالث،دار الفكر اللبنانً،بٌروت 

2
   .Rapport mondial Sur le développement Humain, PNUD,debock université, 2000,p17ـ 
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،فمع ارتفاع النمو االقتصادي يتناقص الفقر نتيجة 1اآللية الرئيسية اؼبؤدية كذلك ىي دفع أجر أفضل مقابل العمل
. ارتفاع الدخل

ـ سوء استخدام اؼبوارد االقتصادية اؼبتاحة، عدم االستفادة منها ابلشكل الكايف لرفع اؼبستوى االقتصادي 
واالجتماعي للدول الفقَتة، وابلتايل يصبح االستهالك احمللي أكثر من الناتج الداخلي وىو ما يطرح إشكالية عدم 

 . 2التوازن من جديد

ـالبفاض إنتاجية العمال حبيث تبُت النظرية النيوكالسكية وجود عالقة نسبية بُت اإلنتاجية اغبدية للعمال واألجور 
: ،وتتأثر إنتاجية العمال بثالثة عوامل و ىي

. ـامكانية اغبصول على التعليم1

. ـامكانية اغبصول على اػبدمات الصحية 2

. ـامكانية اغبصول على األصول واالئتمان3

ـالسياسات االئتمانية اغبكومية غَت مناسبة ،دبا يف ذلك التحيز ضد األنشطة ذات اإلنتاجية العالية ،واكبياز مبط 
النمو اؼبتحقق إىل جانب األغنياء وعلى حساب الفقراء ،إضافة إىل ىذا فان اإلنفاق العام على القطاعات اليت 

. تؤثر يف أوضاع الفقراء ال يلقى اىتماما من جانب السياسات احمللية

ـ ارتفاع معدالت البطالة نتيجة لعدم قدرة األجهزة اإلنتاجية على استيعاب العمالة،والطلب اإلضايف سنواي، يف 
ظل عدم فعالية وقباعة سياسة التشغيل ، وبرامج اػبوصصة اليت تؤدي إىل التسريح اعبزئي أو الكلي 

للعمالة،وابلتايل يصبح الفرد البطال عبئا على عائلتو،ومن مث يقًتن فقر الشعب بوجود حالة من البطالة،وتزداد 
.  3العالقة بينهما قوة واتساعا كلما ظل األفراد الفقراء فًتة طويلة بدون عمل

                                                           
1
 42ـp34,2001ـThe world Bank,Attaking poverty,world development Report Washington, December2000 ـ 

2
إشارة إلى تجربة مالٌزٌا،ندوة دولٌة :القياس الكمي لمؤشرات الفقر في إطار مسبباته واستراتجيات مكافحتهـ عبٌرات ممدم،العاٌب عبد الرحمن، 

  265،ص2007جوٌلٌة 3ـ1جامعة سعد دحلب،البلٌدة،تجارب مكافحة الفقر العالمي العربي و اإلسالمي،:حول 
3
 .182جامعة عٌن الشمس،مصر،دون سنة النشر،صالتنمية االقتصادية،ـ رضا العدل،فرج عزت،دمحم بسٌونً، 
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ـيسبب النقص يف اؽبياكل األساسية ،والبفاض اغبد األدىن لألجور ربت خط الفقر، وعدم توفر اؼبوارد الالزمة،ىذا 
. يؤدي إىل عدم قدرة الفقراء على االستثمار يف مشاريع ترفع من مستواىم اؼبعيشي

: 1ـ سوء توزيع الدخل والذي يتأثر بدوره بسببُت غَت مباشرين نبا

. ـ عدم اؼبساواة يف توزيع األصول اؼبادية واؼبالية بُت السكان 

. عدم الكفاية التحويالت إىل الفقراء ـ

وأخَتا نرى ان التغَتات يف االقتصاد العاؼبي واألسواق العاؼبية اليت أدت اىل العوؼبة أسواق السلع واػبدمات 
وتدىور، نسب التبادل التجاري، والدين اػبارجي،وتنفيد برامج التصحيح اؽبيكلي،واألزمات اؼبالية اؼبتتالية، كلها 

: عوامل أخرى أترث على الفقر والفقراء، الشكل التايل يوضح ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
تجارب مكافحة الفمر فً العلمٌن :ندوة دولٌة حول ظاهرة الفقر في العالم العربي واإلسالمي،أسبابها،آثارها،ـ بوشامة مصطفى،محفوظ مراد، 

 .548،ص2007 جوٌلٌة3ـ1العربً واإلسالمً،جامعة سعد دحلب، البلٌدة،
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  األسباب االقتصادية على اؼبستوى الكلي للفقر:1الشكل

                          

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 .41كريبة كرًن،دراسات يف الفقر والعوؼبة،مرجع سابق،سابق،ص:املصدر

انخفاض معدل 

مشاركة الموى 

 العاملة

 

البفاض معدل 
مشاركة عدم اؼبساواة 

  ااالصوليف توزيع

ارتفاع معدل 

 عبء اإلعالة

نمص إمكانٌة 

الحصول على 

األصول 

 واالئتمان

عدم المساواة 

فً توزٌع 

 الفقر الدخل
انخفاض 

 إنتاجٌة

انخفاض عدم 

المساواة فً 

الحصول على 

الخدمات التعلٌمٌة، 

 .الصحٌة

انخفاض معدل 

النمو السنوي 

لنصٌب الفرد من 

 الناتج الوطنً الخام

عدم المساواة فً 

توزٌع ،عدم كفاٌة 

صافً التحوٌالت 

 الى الفمراء

ارتفاع معدل 

 البطالة

انخفاض 

مشاركة المرأة 

فً الموى 

 العاملة

العوامل الخارجٌة 

تدهور ثروة 

التجارة،عبء 

 الدٌن الخارجً 

سٌاسات غٌر 

مالئمة لاللتصاد 

 الكلً

ارتفاع معدل 

 النمو السكانً
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 : األسباب االجتماعية2ـ3ـ1 

: تتمثل أىم األسباب االجتماعية فيما يلي 

ـ النقص يف قدرة اؼبؤسسات االجتماعية سواء اغبكومية أو اؼبنظمات غَت اغبكومية يف القضاء على الفقر، إضافة 
. إىل األمية والتعليم والتدريب اؼبهٍت اؼبتحيز وغَت اؼبالئم ؼبتطلبات سوق العمل

ـ التحيز ضد اؼبرأة حيث أن هتميش ىذه األخَتة يعد من أىم العوامل الرئيسية اؼبولدة  للفقر ،نتيجة تعرضهن 
. 1للتمييز وخاصة يف اؼبناطق الريفية ،حيث يؤدي إىل أبعادىن عن السياسات اليت هتدف إىل اغبد من الفقر

ـ التعرض للمعاانة من الصدمات اؼبعاكسة اؼبرتبطة ابلعجز عن التعامل معها،حيث أن التعرض للمعاانة زميل دائم 
للحرمان اؼبادي ، والبشري، نظرا ألوضاع الفقراء وأشباىهم فهم يعيشون ويزرعون أراضي ىامشية، وىم يعشون يف 
مراكز سكن حضرية مزدوجة، وىم يعملون بصورة غَت مستقرة يف القطاع الرظبي ، وغَت الرظبي، وىم األكثر تعرضا 

. 2لألمراض

. ـ ظهور النظام الطبقي والتمايز بُت الطبقات ،الذي يؤدي إىل عدم وجود مشاركة فعالة بُت أفراد اجملتمع

. ـ الشعور أبنو ال يسمع ؽبم صوت وأهنم بال حول وال قوة يف اؼبؤسسات الدولة واجملتمع

: ىناك عوامل كثَتة أخرى التقل أنبية عن العوامل السابقة منها:عوامل أخرىـ 

. ـالنزاعات الداخلية وعدم االستقرار السياسي، الذي كان وال يزال سائدا يف عدد كبَت من األقطار

ـ اغبروب واليت تنتج عنها اؼبزيد من األرامل، واأليتام والفقراء، إضافة إىل التضخم، واؽبجرات، والنتائج االقتصادية 
 .السلبية لإلنفاق العسكري

ـ الفساد والبَتوقراطية وذلك بسبب البطء يف اؼبعامالت ،حيث يساىم يف تعطيل مشاريع النهضة االقتصادية 
 الذي  يصدر  عن منظمة  الشفافية الدولية، أربعة جوانب يؤثر فيها 2011اؼبنشودة ،وقد رصد تقرير الفساد يف 

الفساد بدرجة كبَتة على البنية التحتية ،ومن مث تكلفة اػبدمات ابلنسبة للفقراء،من خالل رفعو لتكلفة رأس 
                                                           

1
 .266 ـ عبٌرات ممدم،العاٌب عبد الرحمن،مرجع سابك،ص 

2
  .42ـThe world Bank,Attaking poverty,world development Report Washington,Op.Cit.p34ـ 
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 كما يعرقل النمو االقتصادي،وعدم اؼبساواة،ويلحق األذى بتوزيع اإلنفاق العام ،ومن مث يقف عائقا أمام 1اؼبال،
. التخفيف من حدة الفقر

األسس النظرية لتحليل ظاىرة الفقر  :املبحث الثاين 

. يعد الفقر ظاىرة اترىبية درستها النظرايت يف إطار اؼبدارس والسياسات االقتصادية اؼبختلفة

 نظرايت الفقر :املطلب األول

: ـ نظرية احللقة املفرغة1

تشَت النظرية إىل أن أساس الفقر ىو مستوى الدخل الفردي فمن اؼبعروف يف الدول النامية إن للفقر حلقة مفرغة 
تبدأ بو وتنتهي بو وىذه اغبلقة تبدأ من البفاض مستوى التغذية مث البفاض مستوى الصحة مث البفاض مستوى 

إذ عن الفكرة اليت تعتمد عليها اغبلقة للفقر ىي أن األفراد  .اإلنتاجية وتنتهي ابلبفاض مستوى الدخل مرة أخرى
من ذوي الدخل اؼبرتفع األغنياء يبكنهم أن يدخروا ويستثمروا بينما ال يستطيع األفراد من ذوي الدخل اؼبنخفض 

إال أن الواقع االقتصادي واالجتماعي  .الفقراء أن يقوموا بذلك النشاط بسهولة من أجل كسر اغبلقة اؼبفرغة للفقر
فهناك اغبلقة اؼبفرغة اؼبتعلقة ابلبفاض مستوى التعليم , للدول النامية يشَت على إن ىناك حلقات مفرغة متعددة 

وتبدأ ابلبفاض مستوى التعليم مث البفاض مستوى اؼبهارة الفنية مث البفاض مستوى الدخل وتنتهي ابلبفاض 
 .   2مستوى التعليم

 

 

 

 

                                                           
 
1
 www.ulum.nl،على المولع32مجلة العلوم االنسانٌة،السنة الرابعة،العدداالليات االجتماعية لتفشي الفقر في الجزائر،ـ سلطان بلغٌث، 

25/08/2008. 
2
 Tadaro. mydral (1965), Economic development: A introduction to problems and policies in global ـ 

perspective, E,w low, London, (1977), P 22. 
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 احللقة املفرغة: 2الشكل

 

         

  

                                                      

 

 

رؤية إسالمية مقارنة ،سلسلة أطروحات :،عدالة التوزيع والتنمية االقتصادية منصور أضبد إبراىيم :املصدر
. 202،ص2007،مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة االوىل،بَتوت )66 (دكتوراه 

:                                                                                  مالتوس ـ نظرية 2

فإذا كانت مساحة معينة . االنفجار السكاين ىو الزايدات الكبَتة يف أعداد السكان ابؼبقارنة مع اؼبوارد اؼبتاحة  
من األرض يعيش هبا عشرة أشخاص مثال ولكن كمية اؼباء والغذاء يف ىذه األرض تكفي تسعة أشخاص فقط 

 . فان ىذه اؼبنطقة تعاين من زايدة يف الكثافة السكانية

اخل،بينما كمية اإلنتاج تتزايد ...... ،32،16،8،4،2ترى ىذه النظرية أن عدد السكان يتزايد دبتتالية ىندسية 
سنة سيتفوق عدد السكان على كمية االنتاج 25اخل ، وابلتايل بعد ....،7،6،5،4،3،2،1دبتتالية حسابية 

 ،وىكذا 1،وسوف ربدث ؾباعات،ويف مرحلة متقدمة تؤول اؼبوارد اىل التناقص وفق قانون تناقص الغلة
ينتشر البؤس والفقر يف العامل ،وغبل ىذا اؼبشكل هبب عدم زايدة أجور العمال ،ألنو اذا ازدادت األجور 
تزوجوا مبكرا وأقببوا مزيدا من األطفال ،فبا يؤدي اىل زايدة عدد السكان أكثر من زايدة كمية االنتاج ، 

وابلتايل سوف ربدث ؾباعات وأوبئة وأمراض، وابلتايل انتشار الفقر ،وؼبعاعبة الفقر هبب وقف االعاانت 
اىل الفقراء ،وعدم التصدي للمشروعات اػباصة ،واقًتاح وضع العوائق أمام الزواج اؼببكر ػبفض نسبة 

                                                           
1
 Anupam MHsya, population pressure on resource and population Resource Regions, The Association for ـ 

geographical studies, shaheed Bhagatsingh college, university of Delhi, (2007), P45. 

 إنتاجٌة ضعٌفة     

   دخل منخفض       

 سوء التغذٌة        

 اعتالل صحً       
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اؼبواليد ،كما اعترب اجملاعات ،األمراض ، و اغبروب رضبة ابلبشر،ألهنا تعمل بدورىا على انقاص عدد 
السكان ،اال أن ىذه النظرية قد انتهت مع هناية القرن  

. التاسع عشربسبب التقدم الذي ضاعف موارد الطبيعية دبا يكفي االنسان ويزيد
 

: ـ نظرية ماركس3
. فسر ماركس الفقر أبنو أساس الصراع الطبقي يف اجملتمع الرأظبايل  فالطبقة اؼبهيمنة الرأظبالية سبتلك وسائل اإلنتاج
وتسيطر  عليها وبذلك تستغل الطبقة العمالية التابعة  وىكذا فأن األمن اؼبادي للفرد يعتمد بصورة رئيسية على 
انتمائو الطبقي وبتعبَت أخر أكثر ذبريدا يعتمد على عالقتو بوسائل اإلنتاج ففي العمل أو خارجة قبد إن حياة 

الناس تكتسب شكلها نتيجة ؽبذا العالقة اليت زبلق الكثَت من التفاوت يف اجملتمع وال يبكن تغيَت ىذا الوضع دون 
إذا إن تشخيص أوضاعهم الواقعية وتغيَتىا يكمن يف إطار الصراع الطبقي وتعدية  .إزالة الًتكيب الطبقي نفسو

البناء االجتماعي القائم دبا ينطوي عليو من تناقضات ومثالب وليس يف التفكَت واألكاديبي وسن السياسات 
 . 1اؼبختلفة

      ودبا أن الفقر يعّد ظاىرة مركبة تنشأ بسبب عوامل متعددة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، لذلك 
تناول الباحثون معاعبة الفقر حسب زبصصاهتم، قبد أن الدراسات اليت تناولت الفقر اختلفت يف ربديدىا 

ألسبابو، فمنها من أرجعو إىل األفراد أنفسهم وبذلك يكون اؼبنظور الفردي ىو اؼبدخل لتفسَت أسباب الفقر، 
ومنهم من أرجعو إىل منظوٍر اجتماعي بنائي حبيث فّسر الفقر أبنو نتيجة لعدم العدالة االجتماعية، وىناك أيضاً 

. من تبٌت اؼبنظور التكاملي الذي صبع بُت تعدد األسباب

: ـ نظرية ثقافة الفقر4 

ثقافة "لقد استحوذ التفسَت الثقايف للفقر على معظم الدراسات االجتماعية اليت تناقش الفقر، حيث حظي مفهوم 
وقد ظهر ىذا اؼبفهوم ألول مرة يف دراسة العامل اإلنتثرولوجي األمريكي . ابىتمام كثَت من علماء االجتماع" "الفقر

، "اؼبكسيك وبورتوريكو"، حيث قام دبالحظة طبس أسر فقَتة، يف كل من م1960أوسكار لويس عام "األصل 
وقد استنتجت ىذه الدراسة ؾبموعة من السمات اػباصة ابلفقراء، فرأت أهنم يشعرون ابلتهميش، وابلنقص 

والدونية، ويتبنون مبطاً خاصاً للحياة اليومية، كما أن تلك العائالت ترتفع فيها نسب الطالق، وكذلك توجد أسر 

                                                           
1
 .40ص سابك، مرجع العربً، الوطن فً الفمر ظاهرة مؤشارت لٌاس الدعمً، مخلف زوٌر هدى العذاري، دمحم داود عدنانـ  
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مهجورة العائل حبيث تصبح اؼبرأة ىي اؼبعيلة يف تلك األسر، كما أن األفراد داخل ىذه األسر ال يشاركون يف 
وبناًء على . اغبياة االجتماعية والسياسية للمجتمع، ويستخدمون البنوك واؼبستشفيات وما شاهبها بشكل قليل

فإنو يرى أن الفقر ينتقل من جيل إىل آخر بسبب أتثَته على األطفال، ففي الوقت الذي يكون " لويس"تفسَتات 
فيو أطفال اؼبناطق الفقَتة بُت السادسة والسابعة من العمر فإهنم يتشربون القيم األساسية والسلوكيات النابعة من 

الثقافة الفرعية، ويكونون غَت مؤىلُت أو متكيفُت فسيولوجياً لالستفادة من فرص التغيَت اليت قد تسنح ؽبم خالل 
 .حياهتم

يشَت إىل وجود نوع من الثقافة اليت يشًتك فيها أبناء اؼبناطق " ثقافة الفقر"وبناًء على ذلك فإن مضمون 
 . الفقَتة، حبيث يشًتكون يف قيم وسلوكيات ونظرة واحدة ذباه اجملتمع زبتلف عن أفراد األسر غَت الفقَتة

تصف : سبعُت ظبّة ؼبا يسميو ثقافة الفقر، ووضعها يف أربع ؾبموعات رئيسة، األوىل" لويس"ولقد حدد 
العالقة بُت الثقافة الفرعية واجملتمع العام، على أساس أن فقدان اؼبشاركة الفعلية والتكامل للفقَت يف اؼبؤسسات 

تصف طبيعة األحياء اػبربة : والثانية.  الكبَت تعّد من اػبصائص اؼبهمة واغباظبة لثقافة الفقر1الرئيسة للمجتمع
احمللية، فعندما ننظر لثقافة الفقر على مستوى اجملتمع احمللي، قبد أنو على الرغم من اؼبستوى اؼبتدين من التنظيم، 

تصف طبيعة األسرة، فمن أىم السمات لثقافة الفقر على : والثالثة.إال أنو يفوق نطاق األسرة النووية واؼبمتدة
مستوى األسرة ذباىل أنبية الطفولة كمرحلة حرجة يف دورة اغبياة، وارتفاع مدى ذباىل الزوجة، واالذباه كبو 

: أما اجملموعة الرابعة. اعتماد األسرة على اؼبرأة، وانعدام اػبصوصية، واؼبنافسة على موارد ؿبدودة، والتعلق ابألم
فهي تصف االذباىات والقيم وشخصية األفراد واليت من أنبها الشعور القوي ابؽبامشية والعجز، واإلحساس 

ابلدونية واالستسالم، ابإلضافة إىل ارتفاع مدى تكون األان الضعيفة وانعدام ضبط النفس، والقدرة الضئيلة على 
 .تنويع مصادر اإلشباع أو التخطيط للمستقبل 

يرى أن ثقافة الفقر توجد يف دول العامل الثالث أو الدول اليت مازالت يف مراحلها األوىل " لويس"كما أن 
كبو التصنيع، وىي ابلتايل ليست شائعة يف الدول الرأظبالية اؼبتقدمة، ولقد عارضو كل من عامل االجتماع األمريكي 

، حيث جادلوا حول إمكانية وجود ثقافة الفقر يف اجملتمعات "والًت ميلر "والعامل اإلنثربلوجي "ميشيل ىارقبتون "
اؼبتقدمة صناعياً، فالطبقة الدنيا يف اجملتمع األمريكي لديها ثقافتها اػباصة وظباهتا كالعيش فقط للحاضر وعدم 

وقد أرجعوا سبب ىذه الثقافة إىل افتقاد . التخطيط للمستقبل واإليبان ابلقدرية واغبظ دون بذل اعبهد للنجاح
                                                           
1
 Martin Ravaillion, comparaison de la pauvreté: concepts et méthode " étude sur la mesure des niveaux de-ـ 

vie, document de travail, N°22,Banque Mondiale, Washington, (1996), P3. 
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استخدم مفهوم ثقافة الفقر دبصطلحات اقتصادية ومل " ىارقبتون"إال أن . اؼبهارات الالزمة اليت تتطلبها الوظيفة
يتوسع يف اعبانب الثقايف وال يف انتقالو من جيل إىل آخر، وإمبا أكّد على كيفية أن االقتصاد والبناء االجتماعي 

 .وبّد من فرص الفقراء وينتج ثقافة فقر مل ىبتاروىا ومل يريدوىا

أوضح أن الفقر ليس ؾبرد نقص وحرمان اقتصادي وسوء تنظيم، وإمبا ىو طريقة " لويس"وبذلك يكون 
يف اغبياة حيث تظهر يف فًتات التغَت السريع والتحضر واغبروب، لذا فهو مل يلغ العوامل االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والنفسية اليت تتضمنها ثقافة  الفقر، اليت تنتج عن جهود الفئة الدنيا يف التغلب على اؼبشكالت 
 .والشعور ابليأس والناجم عن عدم قدرة ىذه الفئة أن ربقق النجاح يف إطار قيم اجملتمع األكرب وأىدافو

ورغم انتشار وتوسع ىذا االذباه يف تفسَت الفقر إالّ أنو تعرض للكثَت من االنتقادات، فهناك ؾبموعة من 
عن اجملتمعات اغبضرية يف غرب أفريقيا، " كينث ليتيل"الدراسات مل تثبت صحة ىذا التفسَت، ومن أمثلتها دراسة 

وكذلك . واليت أظهرت أن الفقراء يشاركون يف العديد من األعمال التطوعية يف اعبمعيات واالربادات اجملتمعية
استنتجت أن " لبَتو"عن ؾبتمع " وليام ماقبُت" للعامل (Péruvien Barrideas)ىناك دراسة أخرى مشاهبة بعنوان 

لديهم مستوى عاٍل من اؼبشاركة السياسية واالجتماعية، كما أن لديهم قدراً جيداً من " الشانيت"أفراد ؾبتمع 
" فنزويال"اليت طبقها على اؼبناطق الفقَتة يف " شوارتز. ج"وكذلك كشفت دراسة العامل . اؼبساعدة الذاتية ألنفسهم

يعّد مفهوم " روالند رايت"كما أن العامل . أن الفقراء ىناك لديهم مستوى قليل من االستسالم واػبمول والبالدة
ثقافة الفقر مفهوماً تشويهياً، ألهنا فكرة وبملها جنس من البشر ال يعي نسبية الثقافة، ويعتقد أن اعبنس البشري 
ال يفتقر إىل القدوة إذا عاش يف ؿبيط اجتماعي صنع بنفسو، لكن عندما يواجو أانساً آخرين ـبتلفُت وهبرب على 

وىو ىنا ال يعٍت أن ىذا ىو السبب الوحيد للفقر، إال أن . العيش داخل عاؼبهم االجتماعي، عندىا ينتج الفقر
كما أن الناس يتحملون من ينحرف وىو يف جوىره غَت ـبتلف عنهم ألن ىناك . اؼبنظرين يروق ؽبم التفسَت الثقايف

دائماً فرصاً لعدولو عن االكبراف من خالل التعليم أو أّي وسائل إصالح أخرى، بينما إذا كان يف جوىره ـبتلفاً 
االفًتاض أبن الوجود االجتماعي " رايت"ويفضل . فسوف يواجو ابلتعصب والعنصرية وما يتبعها من وسائل ىدم

واؽبوية نبا وجهان لعملة واحدة، فاختالف اػبلفية االجتماعية سينتج طبيعة بشرية ـبتلفة أو مباذج ـبتلفة من 
البشر، ويعتقد أن ذلك أفضل من االفًتاض بوجود طبيعة بشرية عامة، فعدم األخذ ابغبسبان بتعريفات اعبماعات 

 .واألفراد حسب مصلحاهتم يؤدي إىل تشويو ىائل للحقائق 



  للفقري       اإلطار النظر              الفصل األول                                                  

 

24 
 

قد وبمل بُت طياتو نوعاً من التجٍت " مفهوم ثقافة الفقر"وبناًء على ما سبق فإن تفسَت الفقر من خالل 
 .على الفقراء، خاصًة عندما يتم وصمهم ببعض الصفات اليت تؤثر على تعامل اآلخرين معهم

وقد أوضحت الدراسات السابقة اليت انتقدت ىذا اؼبفهوم أن الفقراء يرغبون يف العمل واؼبشاركة اجملتمعية 
وأن ما لديهم من ظبات ما ىو إال نتيجة الوضع الذي يعيشونو والذي يبكن أن يتخلصوا منو ابلتعليم والتأىيل 

 .االجتماعي واالقتصادي اؼبالئم

: ـ النظرية االجتماعية5

   وفقاً ؽبذا التصور فإن الًتكيبة الطبقية واالجتماعية للمجتمع، وتوزيع القوى واإلمكاانت االجتماعية فيو، ىي 
اليت ذبعل من فرد ما غنياً وآخر فقَتاً متدين الدخل واإلمكاانت، فهذا االذباه يصور الفقر على أنو نتيجة لتحيز 

سياسات اغبكومات بشكل كلّي أو جزئي ذباه أصحاب رؤوس األموال، وإنباؽبا الفقراء، بل إن اجملتمع نفسو وما 
فيو من خلل وضعف يف فعالياتو وأنشطتو التنموية واالجتماعية والسياسية ىي اليت تقيم أو تكرس الفوارق بُت 

 .األفراد وبُت اؼبناطق

ويرجع علماء االجتماع الوظيفيون الفقر إىل أنو خلل يف التوازن، انتج عن عدم أداء النظام االقتصادي لوظيفتو 
 قد أفرز إمكانية االستغناء عن العمال، فالنظام التقٍت 1بطريقة سوية، حيث يرون أن النظام الرأظبايل الصناعي

يتطلب مهارات عالية فبا يساىم يف ربول العمال غَت اؼبهرة إىل مستخدمُت ال وبصلون على أجر كاٍف فيهبط 
كما أن النظام االقتصادي الرأظبايل ساىم يف إهباد نوع من النظم البَتوقراطية اليت اندت . مستوى معيشتهم

بتخفيض ـبصصات الرعاية االجتماعية، وىنا يرى ىؤالء العلماء ضرورة مساعدة الفقراء من خالل إكساهبم 
مهارات مهنية تساىم يف بلورة الشعور الذايت أبهنم مرتبطون ابجملتمع وأهنم ىبدمون االقتصاد، ابإلضافة إىل أن 

وىذا يعكس رأي علماء االجتماع الوظيفيُت الذين يرجعون . اآلخرين سيقدرون عملهم ألنبيتو للمجتمع ككل
الفقر إىل انعدام العدالة االجتماعية، ففي إطار النظرايت البنائية الوظيفية يستخدم مفهوم عدم اؼبساواة يف سياق 
ربليل التدرج االجتماعي، حيث ينظر للتفاوت يف الثروة والقوة واؼبكانة بصفتو إحدى اغبقائق األساسية يف اتريخ 
اجملتمع البشري، حىت اؼبراحل البدائية منو، فعدم اؼبساواة جزء من النظام الطبيعي، ويتمثل التحليل الوظيفي لعدم 

 :اؼبساواة يف عدد من القضااي يف مقدمتها ثالث ىي

                                                           
1
 المتحدة األمم الفمر،برنامج ظاهرة على المضاء عن الخبارء اجتماعات تمرٌر العربٌة، المنطمة فً والفمر االجتماعٌة السٌاسات الصمور، دمحم ـ  

 .61،ص1996دمشك، اإلنمائً،
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الذكاء، والدافعية، )تباين أنصبة األشخاص اؼبختلفُت من حيث االستعدادات الفطرية واؼبهارات اؼبكتسبة  .1
 .(والطموح، واإلبداع، واؼبثابرة، واػبربة وغَتىا

تفاوت أنبية األدوار واؼبهام االجتماعية اليت يقتضيها تسيَت النسق االجتماعي وربقيق استقراره، فهناك  .2
 .وظائف أكرب أنبية وحيوية لوجود اجملتمع واستمراره من غَتىا من الوظائف

حق األشخاص اؼبوىوبُت من حيث االستعدادات الفطرية واؼبهارات اؼبكتسبة يف أن يشغلوا الوظائف  .3
األرقى ووبصلوا على دخول مادية وغَت مادية أكرب، يف حُت تبقى الوظائف األدىن والدخول األقل لذوي 

ومن ىؤالء . العطاء اؼبتواضع، وأن ؿباولة التمرد عليو ىي من أىم مصادر التوتر يف النسق االجتماعي
 .الوظفيُت من ذىب إىل أن الفقر ىو إحباط وظيفي للبناء االجتماعي

كارل "أما وجهة نظر علماء االجتماع الذين فسروا الفقر من خالل بعض النظرايت  الصراعية البنائية أمثال 
فإهنم يرجعون أسباب الفقر إىل استغالل الرأظباليُت لطاقات الطبقة العاملة وتسخَتىا لزايدة أرابحهم كما " ماركس

يرى أنصار ىذه النظرية أن الفقر وبدث بسبب خلل يف البناء االجتماعي، فوجود الطبقات االجتماعية داخل 
الفقر يف اؼبملكة "يف كتابو " بيًت تونسند"اجملتمع ىي من   العوامل الرئيسة اليت تساىم يف إحداث الفقر كما يراىا 

. ، ابإلضافة إىل أنو يرجع الفقر إىل ارتباطو أبمباط اغبياة "اؼبتحدة

يف إيران، تفسَتاً للفقر، الذي اعتربه نتيجة لتفاعل " زىران"يف دراستو ألحد أحياء مدينة " ابرفيز بَتان"ويقدم لنا 
بُت عمليات البناءات واألنظمة واؼبنظمات وأخَتاً األحداث اليومية، وىذه الدراسة ال زبتلف كثَتاً عما طرح يف 

ثالثة مستوايت لتحليل ظاىرة الفقر، أوؽبا مستوى ربليل الوحدات " بربان"اؼبدارس األمريكية، حيث وضع 
كدراسة األسرة واألحداث الشخصية، ومن خالل ىذا اؼبستوى فقط ال يبكن تفسَت اػبلفية والعوامل " الصغرى

، ويقصد ابغبدث ىنا الفقر، ويرى أنو لكي نصل إىل تفسَت واٍف فيما يتعلق بظاىرة "اغبدث"اؼبسئولة عن ظهور 
الفقر، فيجب األخذ ابغبسبان دراسة العمليات االقتصادية االجتماعية والثقافية واألنظمة واؼبنظمات يف اجملتمع، 

 أما اؼبستوى الثالث فهو ،"messoscopic"وىذا ىو مستوى التحليل الثاين، ويطلق عليو مستوى ربليل النظم 
.  الذي يدرس البناء االجتماعي لنفس اجملتمع وأبعاده التارىبية،"macroscopie"مستوى ربليل الوحدات الكربى 

من خالل دراستو أيضاً، أنو ال بد من إتباع مدخلُت مهمُّت لتحديد أسباب الفقر والتخطيط " بَتان"ولقد أكّد 
فمن خالل اؼبدخل األول يبكن " اؼبدخل التنموي"و" اؼبالحظة ابؼبشاركة"ؼبواجهتو، من خالل استخدام مدخل 

التعمق يف فهم العوامل اليت تساىم يف استمرار الفقر، وكيف ينظر الفقَت لنفسو، بينما يوضح لنا اؼبدخل الثاين 
مسببات الفقر اؼبتداخلة اليت منها البيئة واإلسكان والصحة والدخل والتعليم، اليت هبب دراستها وتتبعها بطريقة 
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يف حبثو عن الفقر البشري يف الوطن العريب، مفهوماً للفقر ذا بعدين متداخلُت، " عبد اؼبعطي"كما تبٌت .منسقة 
، حيث يشَت فقر القدرة إىل االستبعاد واغبرمان من فرص التأىيل "فقر القوة "و" فقر القدرة"فقد أشار إىل مفهوم 

والتدريب التعليمي والصحي والغذائي، ويشَت فقر القوة إىل االستبعاد واغبرمان من اػبلفية الرأظبالية ومن فرص 
عمل  مستقرة ؽبا عوائد تشبع اغباجات األساسية واغبرمان من اؼبشاركة يف صنع القرارات، ويرى أن فقر القدرة 

 .يؤدي إىل فقر القوة

نستنتج فبا سبق أن اؼبنظور البنائي االجتماعي لتفسَت الفقر، يتخذ عّدة أمباط للتفكَت والتفسَت، حيث 
نالحظ أنو نتيجًة الختالف توجهات وزبصصات العلماء الذين انطلقوا يف تفسَتىم للفقر من ىذا اؼبنظور البنائي 

االجتماعي فإهنم يرجعون الفقر إىل عّدة عوامل كل حبسب زبصصو، إال أهنم يشًتكون بشكل واحد يف النظرة 
. البنائية اليت ترى أن أساس مشكالت الفقر ىو سوء يف توزيع العدالة سواء االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية

كما يشًتكون يف معارضتهم للوم الفقراء أنفسهم على تسببهم بشكل مباشر يف فقرىم، وىم ابلتايل يرون أنبية 
ولعل ىذا التوجو يتناسب بشكل كبَت مع النظرة . تدخل الدولة لرعاية أفرادىا وتقدًن اؼبساعدات اؼبناسبة ؽبم

اإلسالمية للفقر حيث البد من تقدًن الرعاية االجتماعية للمحتاجُت يف اجملتمع لضمان ربقق كل من مبدأ 
. التكافل االجتماعي والعدالة االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص

:  ـ نظرية الرفاهية6

بينت ىذه النظرية على مفهوم اؼبنفعة وابعتبار أن قياس اؼبنفعة صعب جدا للغاية، فقد اىتدى أصحاب ىذا 
الطرح إىل استخدام اؼبنهج النقدي التقليدي الذي يعتمد القياس اؼبادي للرفاىية ،أو ما يسمى ابلفقر النقدي 

 معرب عن مستوى الرفاىة،وعليو فان معيار الفقر يف ىذا 1ابستعمال الدخل أو اإلنفاق االستهالكي ،كوهنا أفضل
. اؼبنهج ىو الدخل،والفقر يفهم على أنو ال كفاية الرفاىة االقتصادي

لقد حاول مارتن رافاليون إهباد سند نظري يف إطار نظرية الرفاىية اليت تعتمد على نظرية اؼبستهلك،حيث حاول 
رافاليون قياس مستوى الرفاىية بدالة اؼبنفعة كما يف نظرية اؼبستهلك،حبيث تشمل ىذه الدالة على أبعاد متنوعة 

.   أدىن معُت للرفاىية العامة للرفاىة ، وبذلك فان الفقراء ىم األشخاص الذين يعيشون ربت مستوى

 
                                                           
1
 Ambaamual, pauvreté multi dimensionnelle au Congo: un approche non monétaire, document de travail TD ـ 

N°13/2006, bureau d application des méthodes statistiques et informatique, Congo , (2006), P3.  



  للفقري       اإلطار النظر              الفصل األول                                                  

 

27 
 

 أساليب قياس الفقر:املطلب الثاين 

ويعترب األسلوب األنسب ألغراض وضع . بياانت مسوحات إنفاق ودخل األسرة,  يتطلب تطبيق ىذا األسلوب
. السياسات االقتصادية اؼبتعلقة ابلدخول كسياسات العمالة واألجور واألسعار والضرائب واالعاانت االجتماعية

:  طرق قياس الفقر1ـ1ـ 2

 : نظور الدخلـ قياس الفقر من م أ

 :دخل األسرة .   1
 األسرة على اغبصول على السلع واػبدمات االستهالكية اليت تعد احملور األساسي ة     يعرب ىذا اؼبؤشر عن قدر

ومن الصعوابت اليت تعًتض ىذا اؼبؤشر ربديد الدخل الذي يبثل اغبد الفاصل بُت األسر . ؼبستوى اؼبعيشة
وتغَت مستوى , وتباين األسر من حيث حجمها وتركيبتها وفقا للعمر واعبنس, الفقَتة واألسر غَت الفقَتة

وصعوبة اغبصول على بياانت دقيقة عن الدخل , معيشة األسرة اليت قد ال يتطابق مع تغَت مستوى دخلها
 .1لعوامل اقتصادية واجتماعية

 :اإلنفاق االستهالكي اإلمجايل لألسرة .  2

   استحدث ىذا اؼبؤشر لتاليف اؼبشاكل الناصبة عن مؤشر دخل األسرة ولكونو أكثر ارتباطا دبستوى معيشة   
األسرة وامكانية تقدير االنفاق على كبو أدق من مسوحات األسرة اليت ذبمع فيها بياانت االنفاق 

 .2واالستهالك الفعلي لعينات األسر

 :متوسط إنفاق الوحدة االستهالكية .  3

وقد استحدث ؼبعاعبة مشكلة تباين .      يعترب ىذا اؼبؤشر استكماال ؼبؤشر االنفاق االستهالكي االصبايل لألسرة
ويتم احتسابو من خالل قسمة اإلنفاق االستهالكي اإلصبايل لألسرة على . األسر يف أحجامها وتركيبتها

ما يقابل حجمها من الوحدات االستهالكية، ويؤخذ على ىذا اؼبؤشر تفاوت انفاق الوحدة االستهالكية 
من أسرة ألخرى تبعا للموقع وما يتطلبو من زايدة أو خفض يف انفاق الوحدة، واختالف الكيفية اليت يتم 

 .حساب عدد الوحدات االستهالكية
                                                           

1
  .30 ،ص1996،وزارة التنمٌة االجتماعٌة،عمان،دراسة جيوب الفقر في المملكة األردنية الهامشية ـ دمحم الصمور وآخرون،

2
 .252 ،ص2003، بدون دار نشر،اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي في مصرـ طارق فاروق الحضري،  
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 :نسبة اإلنفاق على املواد الغذائية .  4

أنو كلما ارتفعت نسبة اإلنفاق على اؼبواد الغذائية ,       يستخدم ىذا اؼبؤشر وفقا لوجهة النظر اليت ترى
فانو مؤشر أو داللة , وابلتايل. البفضت النسبة اليت توجهها األسرة من إنفاقها على السلع غَت الضرورية

يبتاز ىذا اؼبؤشر أبنو يتيح اؼبقارنة بُت ـبتلف األسر حىت وان . على البفاض مستوى اؼبعيشة لألسرة
 .1تباينت أحجامها أو وحدات العملة اليت تتعامل معها

 :حصة الفرد من السعرات أو الربوتني.  5

الذي يبكن استخدامو للتمييز بُت الفقراء وغَت الفقراء وفقا غباجة ,      يعترب ىذا اؼبؤشر من اؼبؤشرات التغذوية 
. وابعتبار ان نقص التغذية ىو أحد األوجو األساسية ؼبعاانة الفقراء, الفرد من السعرات اغبرارية أو حاجتو للربوتُت

  
 :خالصة القول فيما ىبص أسلوب مؤشرات قياس مستوى اؼبعيشة اهنا ركزت على النقاط التالية

  تعرب فقط عن البعد االستهالكي للفقر من خالل ما ربصل عليو األسرة من  (أي ىذه اؼبؤشرات  )أهنا
. دخل أو استهالك مباشر

  اهنا هتمل الدخل أو االستهالك الذي ربصل عليو بشكل غَت مباشر ويساىم يف مستوى معيشتها
والدعم الذي تتلقاه األسرة كالدعم النقدي أو دعم اؼبواد التموينية وغَت , كاػبدمات الصحية والتعليمية

 .ذلك
  اهنا مل أتخذ يف اغبسبان درجة األمان والضمان االجتماعي والضمان ضد اعبريبة والبطالة والكوارث ومدى

 .حرية التعبَت واالختيار
 

: الفقر يف إطار احلاجات األساسية ب ـ قياس
ال شك أن اؼبؤشرات السابقة لقياس مستوى اؼبعيشة وابلتايل لقياس الفقر،تتضمن نقطة ضعف 

مشًتكة،وذلك ألهنا أتخذ ما ربصل عليو األسرة من دخل،أو استهالك مباشر فقط ،ويقصد بذلك 
من خدمات صحية ، وتعليمية ،ودعم يف األسعار ،ومسانبات أخرى 2ما قد ربصل عليو األسرة 

                                                           
1
 .6ـ4،ص2001نٌوٌورن،تشخيص الفقر في األردن،ـ البنن الدولً، 

2
 .3،ص1996ـ دمحم حسن بالر،لٌاس الفمر فً دول اللجنة االلتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا،االمم المتحدة،نٌوٌورن، 
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تقدمها الدولة ،وتتمثل اغباجات األساسية يف القيمة اإلصبالية للحد األدىن الذي ينبغي ربقيقو ، من 
أجل االستمرار اغبياة اإلنسانية للفرد بطريقة مقبولة ،وتتشكل اغبد األدىن االجتماعي،وتنقسم 

: االحتياجات األساسية إىل نوعُت 
:    ـ االحتياجات األساسية الغذائية

حيث تعتمد ىنا حاجة اعبسم البيولوجية من السعرات اغبرارية،إضافة إىل عناصر التغدية األخرى 
. 1كمعيار لتحديد ىذه االحتياجات ،وربدد ىذه اغباجة من قبل منظمات دولية متخصصة

: ـ االحتياجات األساسية غري الغذائية
السكن ،اؼبلبس، خدمات التعليم : يبكن حصر االحتياجات ضمن ىذا التعريف يف طبس حاجات

األساسي، اػبدمات الصحية األولية ،اغباجة إىل النقل،ويتضمن ىذا التعريف إىل مؤشرات أخرى مثل 
نوعية اػبدمات الصحية والتعليمية ،ومدى توفر اؼبياه الصاغبة للشرب والبيئة اػبالية من التلوث ، وحرية 

 : اإلنسان ويوجو ىذا األسلوب الكثَت من االنتقادات ىي
ليس ىناك تقدير متفق عليو بنسبة لالحتياجات الغذائية، فتلك االحتياجات تعتمد على العمر، ونوع ـ 

. اعبنس، ومقدار النشاط و وزن الفرد، ودرجة اغبرارة وعوامل أخرى
ـ أسعار اؼبواد الغذائية تتباين من منطقة ألخرى، ومن موسم آلخر خالل السنة، حسب الكميات 

.  ،أو أسلوب الشراء وطبيعة السوقيةاؼبشًت
 . 2ـيمكن اغبصول على عناصر التغذية األخرى من خالل بدائل ـبتلفة من اؼبواد الغذائية

 :ج ـ قياس الفقر من منظور الدخل واالحتياجات األساسية
ان قياس الفقر الذي يعتمد على خطوط الفقر،واؼبؤشرات األخرى اؼبشتقة منو ىو داللة ؼبفهوم الفقر من 

. منظور الدخل واالحتياجات األساسية 
: د ـ خطوط الفقر

ويعترب ىذا األسلوب األوسع لقياس وربليل ,الدخل الضروري الذي يغطي اغبد األدىن الالزم للمعيشة 
الفقر،وأشارت بعض الدراسات أن الفرد يصنف كفقَت،إذا البفض مستوى دخلو أو إنفاقو،أما بعض 

                                                           
1
 .Anatomy Barnes Atkinson,povrety and social securety,London Harvester,New York, (1989) , p225ـ 

2
 .Karima Korayem(2002),povrety in Egypt,center of economic and Financial reaserch studies.Cairo,p12ـ 
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الدراسات فتحدد خط الفقر بواسطة تقدير االحتياجات الغذائية عن طريق السعرات ،والفيتامينات 
 :،وتتمثل أىم الطرق لقياس خط الفقر يف مايلي1،واؼبعادن اؼبوجودة يف الغذاء

يتحدد حد الفقر حسب ىذه الطريقة على أساس تكلفة الغذاء :طريقة استهالك الطاقة الغذائيةـ 
لفئات العمر، واعبنس، األنشطة، إضافة للعناصر األخرى األساسية غَت الغذائية، ويتم حساب تكلفة 

 .2الغذاء ابستعمال أقل أنواع الغذاء أسعارا، ووفقا لتلبية االحتياجات الغذائية الضرورية
: طريقة تكلفة االحتياجات األساسية ـ 

يتحدد حد الفقر حسب ىذه الطريقة على أساس تكلفة النظام الغذائي األساسي للفئات ،حسب 
العمر ونوع اعبنس،النشاط إضافة للعناصر األخرى األساسية غَت الغذائية ،ابدر يف ىذه الطريقة روانًتي 

حيث عرف االحتياجات األساسية على أهنا تلك االحتياجات الالزمة للحفاظ  على النشاط البدين 
 .3العادي

 :هـ ـمؤشرات قياس الفقر
وىذا يكافئ القول . ان خط الفقر يقوم على فرضية مفادىا أن الفقر ىو خاصية يبكن التعبَت عنها دبقياس وحيد

أبن الناس ىم إما فقراء أو غَت فقراء تبعا ؼبوقعهم من ىذا اػبط،وعليو فإن خط الفقر يستخدم للتمييز بُت الفقراء 
وغَت الفقراء فقط، لكنو ال يعكـس مـدى عمق ظاىرة الفقر من حيث عدد الفقراء أو من حيث الفجوة اليت 

. تفصلهم عن خط الفقر و درجة التفاوت يف شدة فقرىم

 (1984)ومن أجل دراسة الفوارق بُت الفقراء وخصائصهم أسفل خط الفقر، فقد اقًتح فوسًت، قرير وثوربيك 
 :4والـصيغة العامـة ،للمؤشر تعطى ابلعالقة التالية FGT مقياس شامل للفقر أطلق عليو مؤشر

P=1/n∑ [(z-yi)*z]               

z  :قيمة خط الفقر. 

 N: عدد األفراد يف اجملتمع.    

                                                           
1
 ,World Bank,staff working:The Measurement of spatial différences in povrety,The case of peru,New Yorkـ 

p(1987),54. 
2
 .79، ص2002/2003عبد المادر دمحم عبد المادر عطٌة، اتجاهات حدٌثة فً التنمٌة، الدار الجامعٌة، كلٌة التجارة، جامعة اإلسكندرٌة، ـ  

3
 .8ـ6، ص2005، جسر التنمٌة، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت، مؤشرات القياس والسياسات:الفقرـ علً عبد المادر علً،  

4
 Fouzi Mourji,Bernard decaluwe et Patrik plane,le developpement face a la povrety.edition economicـ 

Paris2006,2006,p158 
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Yi :   انفاق الفرد

 Q:عدد األفراد الذين ىم أدىن خط الفقر 

α ؛معامل متغَت لقياس جوانب الفقر

بتجميع اؼبعلومات حول الفقراء الذي مت ربديدىم على أسـاس خط الفقر لقياس درجة اغبرمان  FGT ويعٌت مؤشر
اليت يعاين منها ىؤالء يف اجملتمع، ويعترب ىذا اؼبؤشـر مقياس مركب تشتق منو ثالث مؤشرات تبعا لتغَت قيمة 

. αاؼبعامل 

: مؤشر نسبة الفقر

وعليو فهو يعكـس مدى انتشار وتفشي الفقر يف . يبثل ىذا اؼبؤشر النسبة اؼبئوية لعدد الفقراء من إصبايل السكان 
 :ووبسب ىذا اؼبؤشر،وفق الصيغة التالية. الفقر   من خالل نسبة األفراد أو األسر الذين ىم أدىن خط1اجملتمع 

H=g/n*100 

H: نسبة السكان الفقراء

G:عدد السكان الفقراء. 

N: ؾبموع السكان

الفقر، وذلك نظرا لبساطتو  يعترب مؤشر نسبة الفقر اؼبقياس األكثر شيوعا واألوسع استخداما يف دراسات قيـاس
بُت الفقراء من حيث القرب أو البعد عن خط   إال أنو ال أيخذ يف االعتبار الفرو قات اؼبوجودة. وسهولة حسابو

ومن أجل تفادي ىذه النقائص فقد مت . الفقر  كما أنو ال يتأثر بتوزيع الدخل بـُت   الفئات اليت تقع أدىن اػبط
استخدام مؤشري آخرين 

 

 

                                                           
1
 .28 ،ص2001ـ عبد الرزاق الفارس،الفمر وتوزٌع الدخل فً الوطن العربً،مركز دراسات الوحدة العربٌة،بٌروت  
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: مؤشر فجوة الفقر

فهو يعرب عن عمق الفقر، أي .1يقيس ىذا اؼبؤشر حجم الفجوة ة اؼبوجودة بُت دخول الفقراء ومستوى خط الفقر
،ويتم حساب ىذا اؼبؤشر يف ىـذا اؼبؤشر مساوية للواحد α وتكون قيمة اؼبعامل. مدى بعد الفقراء عن خط الفقر

 :كالتايل

P1=1/n∑ [(z-yi)*z]     

N:اصبايل السكان .

Z:خط الفقر اؼبستخدم.  

Yi: دخل أو انفاق الفرد(i) من االفراد ربت خط الفقر .

: كالتايلp0  من اؼبؤشرp1يبكن حساب  

 : حيث أن(p1)مؤشر عدد االفراد*فجوة الدخل = (p0)مؤشر فجوة الفقر          

 .عدد السكان/ؾبموع فجوات الدخل النسبية للفقراء=          مؤشر فجوة الفقر

ر يف دىو، فهو يبكن من تسجيل مدى الت2 دبا أن مؤشر فجوة الفقر يقيس مدى بعد الفقراء عن خط الفقر
ونظرا لكون . أحواؽبم، فبا يساعد يف ربديد اؼبوارد والتحويالت الالزمة لرفع ـبتلف األسر الفقَتة فوق خط الفقر 

ىذا اؼبؤشر ال يتأثر ابلتحويالت بـُت الفقـراء وذلك رغم اختالف وضعياهتم اذباه خط الفقر، وألجل ذباوز ىذا 
 . القصور، فقد مت اقتـراح مؤشر اثلث وىو مؤشر حدة الفقر

: مؤشر حدة الفقر

فهو يقيس درجة عدم اؼبساواة  يعكس ىذا اؼبؤشر إضافة إىل مؤشر فجوة الفقر مدى التفاوت اؼبوجود بُت الفقـراء،
. 3يف اجملتمع يف التوزيع ربـت خـط الفقـر (التفاوت)

                                                           
1
 Matthieu Clement,Dynamique et persistance de la pauvreté en Russie, centre d’économie duـ 

Développement ـUniversité MontesquieuـBordeaux France, 2006,p6. 
2
 .43سابك،صـ دمحم كاظم المهاجر،مرجع  

 Senat ,La mesure de la pauvreté et de l’exclusion sociale: quels indicateurs?, Lesـ 3

documents de travail du sénat, Série: études économiques, n° EE1, France, juin 2008,p28 
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ويعطي ىذا اؼبؤشر أوزان نسبية ـبتلفة للفقراء حبسب البعد عن خط الفقر، فيكون الوزن النسيب األكرب لألسر 
، وهبذا 2يف ىذا اؼبؤشر ىي  α وتكون قيمـة اؼبعامل. (أو اإلنفاق )األكثر فقرا واليت تقع أدىن توزيع الدخل 

: تصبح الصيغة العامة لو كاآليت

P2=1/n∑ [(z-yi)*z]² 

ويساعد ىذا اؼبؤشر يف تقييم مدى قباح السياسات اليت تستهدف أفقر األسر، وكلمـا كانت قيمة اؼبؤشر عالية 
تًتاوح قيمتها بُت  FGT إن صبيع مؤشرات .كلما كانت ظاىرة الفقر أشد قـوة، وازداد حجـم التفـاوت بـُت الفقراء

كما .الصفر عندما ال يكون ىناك فقر فـي اجملتمع، وبُت قيمة قصوى تبلغ الواحد عندما يكون كل السكان فقراء
اؼبؤشر األكثر استخداما واعتمادا يف دراسات الفقر من طرف البلـدان واؽبيئـات الدولية، حيث  FGT يعـد مؤشـر 

ألغـراض سناد مؤشرات قياس الفقر إىل مرتكزات  (1976)يتوفر اؼبؤشر على البديهيتُت اليت وضعها أمارتيا سن 
 : 1منطقية، وتتمثل البديهيتُت يف اآليت

وتعٍت؛ أنو ابفًتاض ثبات األشياء األخرى على حاؽبا، فإن البفـاض دخل فرد أدىن خط الفقر : بديهية الراتبة 
. يؤدي إىل ارتفاع مؤشر الفقر

وتعٍت؛ أنو ابفًتاض ثبات األشياء األخرى على حاؽبا، فإن ربويل دخل من فرد أدىن خط : بديهية التحويالت 
إن درجة الفقر كيفما قمنا بقياسها تعتمد على  .يؤدي إىل ارتفاع مؤشر الفقر (أعلى دخال)الفقر إىل فرد أغٌت 

توزيع اإلنفاق االستهالكي يف اجملتمـع اؼبعٍت، وعادة ما يعرب عنها من الناحية النظرية أبن مؤشر الفقر دالـة فـي خـط 
وإن توزيـع اإلنفاق يف اجملتمع . الفقـر ومتوسط الدخل يف اجملتمع ودرجة عدم عدالة توزيع اإلنفاق االسـتهالكي

غالبا ما يتم بيانو على شكل منحن ى يسمى منحٌت لورنز، والذي يشكل أشهر مقاييس الالمساواة يف توزيع 
وغالبا ما تعتمد دراسات الفقر على ىذين اؼبقياسُت إىل جانب مؤشرات الفقـر،  . الدخل إىل جانب معامل جيٍت

يعد منحٌت لورنز من  .مـن أجل ربليل وفهم وقياس ىذه الظاىرة نظرا لالرتباط الوثيق بُت الفقر وتوزيع الدخل
اؼبقاييس اليت تعٌت بقياس عدالة توزيع الدخل بُت األفـراد أو األسر، حيث يوضح العالقة الكمية العقيقية بُت 

 .النسبة اؼبئوية ؼبتـسلمي الـدخل والنـسبة اؼبئوية للدخل الكلي والذي يتسلمو السكان سنواي

 
                                                                                                                                                                                     
 
1
 Fouzi Mourji, Bernard Decaluwé & Patrick Plane, op-cit, p159  ـ 
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 مشاكل قياس ظاىرة الفقر :املطلب الثالث

قد يبدو قياس الفقر واستخراج مؤشراتو اؼبختلفة من األمور اليت تعتمد فقط على الطرق اإلحصائية العلمية،غَت أن 
العديد من اؼبتغَتات اليت يبكن إدخالو يف كل مرحلة من اؼبراحل التقدير،فهناك أوال اختالف يف ربديد مستوى 

خط الفقر من ابحث إىل آخر حىت لو استخدام بياانت مسح نفقات ودخل األسرة الواحدة،كذلك ىناك 
اختالف من خالل تطبيق طريقيت الدخل واإلنفاق، وىناك صعوابت تعًتض مقارنة البياانت لنفس البلد على 

. امتداد فًتة زمنية ما،أو عند مقارنة البياانت ابلنسبة للبلدان اؼبختلفة

 يف البحرين ،مقارنة قبد 2109، تًتاوح اؼبتحصالت على السعرات اغبرارية من حد بلغ أدانه 1فعلى سبيل اؼبثال
 لكل فرد يف مصر، ومن اؼبعلوم أن عدد السعرات للفرد زبتلف ابختالف العمر، اعبنس 2490أعلى يساوي 
اخل،كذلك ىناك تباين يف أسعار مصادر ىذه السعرات،وتباين آخر حسب منطقة شراء ىذه ...،الوزن واؼبهنة

،وىناك اختالف بُت النمط الغذائي اؼبقًتح من قبل ـبتصي التغذية وبُت (يف اؼبدينة أو الريف)الوحدات السعرية
. النمط الغذائي الفعلي اليت توفره مسموح نفقات ودخل األسرة

،فلو مت االستخدام 2ومن مشاكل قياس الفقر أيضا، ارتباط مؤشرات القياس دبستوى اؼبعيشة يف الدولة ؿبل الدراسة
خط الفقر مثال لدولة غنية مثل الوالايت اؼبتحدة األمريكية ألصبح صبيع السكان يف معظم دول النامية يف عداد 

الفقراء،وابؼبثل استخدام خط الفقر لدولة منخفضة الدخل مثل اؽبند سينفي صفة الفقر عن سكان أورواب و 
. الوالايت اؼبتحدة

إن الفقر ظاىرة ذات جوانب متعددة ومتغَتة،وال يوجد ىناك وضع واضح وصريح عند قياسو، فالعائالت اليت 
لديو دخل يعترب ىامشيا أعلى من خط الفقر فقد ال يتم تصنيف أفرادىا كفقراء بينما ىم يف واقع األمر فقرا فعال، 

قد مت ربديدىا بطريقة عشوائية ومن  (وىي خط الفقر)وال يبدو ىناك حال سهال ؽبذه اؼبشكلة،الن نقطة الفصل
جهة أخرى أيضا يعترب ربديد مالمح الفقر يف العامل النامي مسألة صعبة بسبب عدم وجود الدراسات واؼبسوحات 

.  وان وجدت فهي انقصة3حول الفقر وموازنة األسرة  وخصائص الفقراء يف غالبية ىذه الدول

                                                           
1
ـبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً،تمرٌر اجتماعات الخبراء عن المضاء على الفمر وتوفٌر سبل العٌش المستدام فً الدول  

  194،ص1996العربٌة،نٌوٌورن،
2
 .25ـ عبد الرزاق الفارس،مرجع سابك،ص 

3
 .232ـبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً، مرجع سابك، ص 
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،ما ىي وحدة القياس؟ما ىي العائلة أو الفرد؟إن العائلة تكون مكونة من 1وعند قياس الفقر تطرح مشكلة أخرى
فرد واحد أرعدة أفراد،ومن اؼبعلوم أن ميزانية األسرة اليت تستخدم يف أمباط االستهالك قامت بتحليل االستهالك 
والدخل للعائلة ككل و ليس كل فرد على حدا، ومن اؼبؤيدين الستخدام العائلة كوحدة للقياس سايبون كوزنًت 
وأحد أىم اؼبربرات لذلك ىو حقيقة وجود ظاىرة تقاسم الدخل ضمن العائلة الواحدة ،والعائلة ىي اليت تقرر 

كيفية زبصيص السلع واػبدمات بُت أفرادىا،والسبب األخر صعوبة ربديد حجم الدخل الذي يصلح عليو فرد 
من العائلة يف األنشطة ذات الصبغة العائلية وكذلك فان بعض أنواع اؼبلكية قد تكون مشًتكة بُت أفراد 

. العائلة،ومن مث يصعب ربديد دخل كل فرد ضمنها

ومن جانب آخر،ىناك مربرات تدعم اختيار الفرد بدل العائلة ،منها أن العديد من العائالت قد تتجو لتوزيع 
الدخل بُت أفرادىا بطريقة غَت عادلة،كذلك فان سوق العمل يوظف أفرادا وىبصص ؽبم أجورا وفقا 

ػبصائصهم،وأخَتا بعض مؤشرات التنمية مثل اؽبيكل الوظيفي لقوة العمل ،ومعدالت وفيات األطفال،ومعدالت 
. االلتحاق ابلدراسة،ىي صبيعها مؤشرات لألفراد وليس لألسرة

إن احد اغبلول ىو استخدام إحصائيات دخل العائلة اؼبتوفرة من أجل قياس أجزاء الفقر ومقدار النقص يف 
. الدخل، وان يتم استخدام خصائص األفراد من أجل رسم صورة عن خصائص الفقراء

،فال بد من أن يعكس اؼبفهوم اؼبستخدم ؽبذه الظاىرة بكافة  ونظرا لكون الفقر ظاىرة متعددة وذات أبعاد متعددة
جوانبها ،ويف حُت أنو من اؼبطلوب تطوير أدوات القياس االحصائي ؽبذه الظاىرة اال أنو هبب عدم الوقوف عند 

الرقم اؼبقدر ،بل هبب فهم مؤشرات الفقر يف مستواىا العام ويف تطورىا الزمٍت ،كذلك هبب الوضع النفسي و 
 . اؼبناسبة ؽبم االجتماعي للفقراء ،حبيث يتم الوقوف بدقة على أوضاعهم سبهيدا الشًتاكهم يف اهباد اغبلول

  

 

    

 

                                                           
1
 26ـ عبد الرزاق الفارس، مرجع سابك، ص 
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:                                                                                                                         خالصة
الفقر من أكثر اؼبشكالت ، وقد تضافرت صبلة من الظروف والعوامل على اؼبستويُت احمللي والعاؼبي يف إن ظاىرة 

توسع دائرة الفقراء على الصعيد العاؼبي، ويف اعبزائر تعرض النسيج االجتماعي إىل ما يشبو الصدمة العنيفة السيما 
و .  ، وتربز آاثر ىذه الصدمة من خالل تفاقم حجم الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي1986بعد سنة 

يتجو الرأي حالياً إىل أن القضاء على الفقر يتطلب تركيز اعبهد على ربقيق التنمية االجتماعية وإهباد خدمات 
األمان االجتماعي للنهوض أبوضاع أشد قطاعات السكان ضعفـاً، ألن مسألة ؿباصرة الفقر ومعاعبة مسبباتو 

إن قهر شبح الفقر الذي . والتخفيف من آاثره اؼبدمرة ليست فقط حاجة إنسانية ملحة بل صمام أمان اجتماعي
أضحى معضلة عاؼبية، لن يتأتى إال ابلعلم والعمل والتضامن بُت أفراد اجملتمع واإلدارة الفعالة والتسيَت الرشيد 

للموارد اؼبتاحة، فبا يقتضي تطوير أداء النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية القائمة، واستنهاض الطاقات 
اؼبعطلة يف اجملتمع، وسبكينها من اؼبشاركة يف التنمية االجتماعية الشاملة، اليت ربول دون انتشار ظاىرة الفقر وتتيح 

ومن خالل دراستنا ؽبذا الفصل، ال حظنا أنو ابلرغم من تعدد أشكال  . شروط اغبياة الكريبة لكل أبناء اجملتمع
الفقر وأسبابو، فإن العوامل اؼبؤدية إليو ىي يف األساس عمليات من االستبعاد االجتماعي ألهنا ربول دون الوصول 

إىل األصول الطبيعية والبشرية واالجتماعية، واليت تتمثل يف فرص العمل والتعليم اعبيد والصحة وؾبمل اػبدمات 
كما وضحنا صورة عن حدود الفقر، وكذا ـبتلف أساليب قياسو، سواء كان الفقر نقدي مرتبط ابلدخل  . العامة

وقد سبكنا من التعرف على أىم أسباب . أو فقر بشري مرتبط ابلظروف االجتماعية واالقتصادية اليت يعيشها الفرد
 . الفقر، وأىم النتائج واآلاثر الناصبة عن ذلك واليت أدت إىل زايدة اتساع ظاىرة الفقر يف اعبزائر

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاين

 الفقر وسياسة مكافحته يف اجلزائر
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 : متهيد

لقد عرف اإلنسان الفقر منذ القدم ،والذي اتسع نطاقو خاصة مع ىيمنة العودلة االقتصادية،وأصبح ظاىرة تصيب 
عدة فئات يف اجملتمع سواء ادلتخلفة أو ادلتقدمة ،لذلك من أىم التحدايت اليت يواجهها العادل ،فرغم التقدم الكبَت 
يف رلال النتاج والتكنولوجيا واالتصاالت إال أن العادل مازال يعاين من تواجد الفقر ،وبعض الدول تعاين من اجملاعة 

. والفقر ادلزمن

لقد اكتسب حتليل ظاىرة الفقر أعلية كبَتة منذ مطلع التسعينات وذلك يف ظل النتائج ادلخيبة للتوقعات نتيجة 
 تضمن تقرير األمم ادلتحدة أتكيدا 2000برامج اإلصالح االقتصادي يف عدد كبَت من الدول النامية، ويف سنة 

واجلزائر دل هتتم كثَتا مبكافحة الفقر يف بداية اإلصالحات االقتصادية ،لكن مع تصاعد .على أولوية زلاربة الفقر
. حدة الفقر وظهور انعكاساهتا السلبية على اجملتمع ،أصبح االىتمام مبكافحة الفقر يتزايد ابستمرار

ومن أجل مكافحة الفقر انتهجت اجلزائر سياسات متعددة اجلوانب وادلستوايت يف مواجهة ظاىرة الفقر ،وىذا 
إذل التأثَت على  منذ االستقالل إذل يومنا ىذا، فقد كانت تلك السياسات واالسًتاجتيات هتدف يف رلموعها

سلتلف ادلتغَتات ،اليت حتدد تفشي أو عمق الفقر،وتشمل سياسات اإلقالل من الفقر كل السياسات االقتصادية 
. ،والسياسات االجتماعية

:  من ىذا ادلنطلق سوف نتناول يف ىذا الفصل ادلبحثُت التاليُت

 .واقع الفقر يف اجلزائر: ادلبحث األول

. السياسات ادلعتمدة دلكافحة الفقر يف اجلزائر:ادلبحث الثاين
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 ظاىرة الفقر يف اجلزائر:ادلبحث األول

 رتعريف الفقر يف اجلزائ:ادلطلب األول

كونو حالة أفراد أو رتاعة أفراد، تعرف نقصا يف ادلوارد ادلتوفرة، "عرف اجمللس االقتصادي واالجتماعي الفقر 
. 1وتدنيا يف ادلكانة االجتماعية، وإقصاء من النمط احلياة ماداي وثقافيا

، على أنو عدم االكتفاء 2000وعرف الفقر يف الندوة األوذل حول مكافحة الفقر واإلقصاء يف اجلزائر يف أكتوبر 
السكن ،ادللبس، (يف االستهالك الغذائي كما وكيفيا، ابإلضافة إذل عدم كفاية االحتياجات االجتماعية األساسية 

 على أنو يكون اإلشباع بصفة متوسطة على األقل خاصة عندما يتعلق األمر حبد الفقر األعلى، )التعليم ،الصحة 
. ابإلضافة إذل تغطيتو للجانب ادلادي ،فانو يرتبط ببعض اجلوانب غَت ادلادية

ان التعقد اجلوىري لظاىرة الفقر،وكذلك تنوع العوامل اليت حتددىا وخصائصها ،قد جعلت من الصعب حتديد 
 .ادلظهر الوحيد أو السائد للفقر يف اجلزائر

 تناقضات عدة ،حيث أن الفقراء وغَت الفقراء كانوا 1995فقد أاثرت نتائج التحقيق حول االستهالك لسنة 
النظر يف ادلنهج الكالسيكي  شلا أدى إذل إعادة.يشتغلون رلاالت مشًتكة يف رلال الصحة والتعليم والسكن

وينبغي التذكَت أن .للمعايَت اليت تتميز بُت الفقراء وغَت الفقراء ،وحول السلوكيات ادلنطقية النارتة عن وضعية الفقر
: 2من أىم التناقضات اليت أشَت إليها

.  %)45. 6( ـ يف رلال الصحة ،كان ما يقارب نصف عدد الفقراء يلجؤون إذل الطلب اخلاص

 من غَت الفقراء 12من الفقراء كانوا يشغلون مقابل % 9.4:ـ اليعترب دائما نوع السكن مؤشرا لًتتيب ادلداخيل 
من غَت % 62.7من الفقراء كانوا ميلكون سكنهم مقابل  69.5%ويؤكد وضع السكن ىذا التناقض حبيث أن .

. الفقراء

                                                           
1
 consiel national economique et social,la maitrise de la globalisation:une necessite pour les plus faible,session ـ 

pleniere,Algerie,mai 2001,p 107. 
.                                       164ـ161ص .2000التمرٌر الوطنً حول التنمٌة البشرٌة لسنة .ـ المجلس الوطنً االلتصادي واالجتماعً   
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 أثبتت النتائج األولية اجلزئية للتحقيق حول االستهالك ىذه التناقضات ،حبيث مسحت فًتة االنتقال 2000يف سنة 
. 2000 سنة 10اذل 1ضلو اقتصاد السوق ابلتقليص من الفوارق ،وانتقلت ىذه األخَتة من نسبة 

يرتكز .ويوفر ملخص وثيقة الندوة الوطنية دلكافحة الفقر واإلقصاء بعض ادلؤشرات حول تدىور مداخل األجراء
ىذا التقييم على معطيات الديوان الوطٍت لإلحصائيات وعلى تقديرات مستوى الدخل يف ثالث حدود دنيا 

.  حسب الطريقة ادلعتمدة من طرف البنك العادلي

 بُت %35وحسب ىذه التقديرات، يظهر إفقار واضح لألجراء وادلتقاعدين الذين تراجعت قيمة أجورىم احلقيقية 
. 1998و1991

 وأجر رب األسرة يعادل األجر الوطٍت األدىن ) أفراد يف األسرة 6حوارل (وابعتبار احلجم ادلتوسط لألسرة اجلزائرية 
 أو سلتلف مستوايت أجور )2004شهر حىت بداية /دج8000،و2000شهر حىت سنة /دج6000(ادلضمون 

. التوظيف العمومي 

األسرة يف حالة احلد األقصى للفقر،حبيث أنو اذا ما قسمنا ىذا ادلدخول " األجر الوطٍت األدىن ادلضمون"يضع 
. ) من ىذا احلد%22أدىن ب (على أفراد األسرة يف السنة ،يكون يف مستوى أقل من حد الفقر الغذائي 

غَت أنو يبقى من الصعب نسبيا إعداد تصنيف للفقر يف اجلزائر بناء على ىذه ادلؤشرات وحدىا وعلى ادلعيار 
: النقدي فقط وذلك ألسباب عدة

ان الدخل الوحيد الذي مت حصره نسبيا يف رلال اإلحصاء ىو دخل األجور ادلصرح هبا ،ويف ىذا الشأن نذكر 
: بعض ادلعطيات 

 مؤسسة خاصة، فان 8000ـ حسب حتقيق قامت بو مصاحل وزارة العمل واحلماية االجتماعية لدى عينة تضم 
.  من العمال كانوا غَت مصرح هبم55%

 %40ب "االشًتاكات االجتماعية"ـ تقدر نسبة التهرب من دفع 

 من ادلشتغلُت ال يدفعون %30، فان 1996ـ حسب حتقيق الديوان الوطٍت لإلحصائيات اخلاص ابألسرة لسنة 
. اشًتاكات الضمان االجتماعي
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ـ إن أعلية مناصب الشغل غَت الرمسية تشوه كل دراسة قائمة فقط على العمل الرمسي،وحسب معطيات مت نشرىا 
يف القطاع غَت الفالحي ادلفروض أنو أحسن تنظيما  )2000نظمت يف مارس (يف إطار ندوة حسب اجلنس 

. %32 ب 1897،قدرت أعلية مناصب الشغل غَت الرمسية يف سنة 

.  ـ غياب تقييم فيمل خيص حصة االستهالك الذايت يف ادلداخيل،يف األرايف

 واقع الفقر يف اجلزائر:ادلطلب الثاين

 أمام اكتساح ظاىرة العودلة فإن عدد الفقراء يف تزايد مستمر، فقد أخذت ىذه الفئات يف تزايد زلسوس يف 
، مث واصلت تلك الفئـات توسـعها بوتَتة عالية ابتداء من بداية 1979 و 1961اجلزائر خالل الفًتة ادلمتدة ما بُت 

  . الثمانينات بسبب تناقص االستثمارات يف القطاعات اإلنتاجية، وتعـرض اجلزائري إلختالالت ىيكلية

كما ساعلت األزمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر منتصف الثمانينات يف زيـادة مظـاىر الفقر، فقد دتيزت سنة 
 ونقصان % 6 بتدىور كبَت يف االقتصاد الوطٍت، حيث سجل اطلفاض معـدل النمـو االقتصادي بنسبة 1986

 ابإلضافة إذل  %15.6، وكذا تدين يف سلـزون ادلواد اإلنتاجية بنسبة % 4.2مستوى االستهالك العائلي بنسبة 
 ، ورغم تطبيق رتلة من اإلصالحات اذليكلية واالقتصادية إال أهنا دل % 40اطلفاض مناصب الشغل اجلديدة بنسبة 

أتيت ابلنتائج ادلرجوة، بل على العكـس من ذلك فلقد زادت من حدة الفقر وانتشاره، وشهدت مرحلة التسعينات 
من القـرن ادلاضـي ظهـور اإلرىاب والذي أثر بطريقة مباشرة يف زايدة الفقر هبجرة سكان األرايف ضلو ادلدن اتركُت 

شلتلكاهتم حبثا عن األمن، وأثر اإلرىاب على االقتصاد ككل وابلتارل ساىم يف إضـعاف القاعـدة االقتصـادية 
واالجتماعية من جراء التخريب والتدمَت، وقد اتسعت دائرة الفقر لتظم أعداد كبَتة مـن األشـخاص كانوا يعيشون 

عيشة كرمية يف الريف، كما ازداد عدد األسر الفقَتة بفقدان رب األسرة، ومنو ارتفاع عدد ادلتشردين من رتيع 
األعمار، وقد أخذت مسألة الفقر بعدا ىاما يف اجملتمع اجلزائري يف أعقاب األزمة ادلتعددة األبعاد اليت عاشتها 

البالد يف ىذه الفًتة وسياسات التعديل اذليكلي اليت كان ذلا أثـرا مباشرا وسلبيا للغاية على الشغل وعوائد 
 .العائالت اجلزائرية 

 مع 2000 دوالر عام 1784 إذل 1990 دوالر عام 2400الداخلي اخلام من   وقد اطلفضت نسبة الفرد مـن النـاتج
  أي اطلفـاض قـدره 2000 و 1995 بـُت % 8 وارتفاع قدره 1995 و 1990بُت 12 %اطلفاض ابلدينار انىزت 
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 2.4، وانتقل عدد البطالُت من 2002 مليون جزائري يعيشون حتت مستوى الفقر سنة 17وأصبح  .1سنواي 3%
، وعرفت األجور احلقيقية  يف كافة 2002 مليون شخص مع بداية سنة 2.8 إذل 2000مليون شخص سنة 

 منذ بداية التسعينات، وصنفت اجلزائر حسب التقرير العادلي حول التنمية البشرية % 35القطاعات تدىور بنسبة 
، كمـا تضاعفت الفوارق االجتماعية حيث أن 1999 سـنة 100 بينما احتلـت ادلرتبـة 106 يف ادلرتبة 2002لسنة 

من ادلداخل بينما يتحصل اخلمس األول على  % 50اخلمس اخلامس يف اجملتمع أصبح يستحوذ على ما يقارب 
 .2الفئات ادلتوسطة  من ادلداخل والباقي مـوزع علـى %7أقل من 

، فإن السكان األكثر عرضة للفقر 2000وحسب التحقيقات ادلنجزة من طرف وزارة التضامن الوطٍت سنة       
ىم أساسا صغار ادلزارعُت، وصغار ادلربُت الذين ينتجون من أجل استهالكهم الذايت، وكذا العمال ادلومسيُت 

  :ابإلضافة إذل فئات أخرى تشمل

. ـاألسر اليت يكون ادلسؤول عنها امرأة

  .العاطلون عن العمل أو العمال ادلومسيُتـ 

 .األجراء الذين يساوي أجرىم األجر الوطٍت األدىن ادلضمون أو يقل عن ذلك ـ

.  النازحون من الريف ضلو ادلدن ـ

 . ضحااي اإلرىاب الذين دل تتم تسوية أوضاعهم ـ 

. ادلسنون ـ

  ادلعوقونـ 

األشخاص بدون مورد رزق، والعائالت اليت ليس لديها دخل أو دخلها زىيد إضـافة إلـى ادلوظفون دون ادلستوى  ـ 
  ادلتوسط أو األدىن

                                                           
1
  .11 ،ص2004األمم المتحدة، :ـ التمرٌر األول حول أهداف التنمٌة لأللفٌة الخاص بالجزائر 

2
 .102،ص2002سٌاسات مكافحة الفمر بالدول النامٌة،حالة الجزائر،رسالة الماجستٌر،:ـ بوساق كرٌمة 
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 استمرار التوترات االجتماعية واليت تتجلـى فـي ادلطالبة برفع األجور 2005   وتعكس ادلؤشرات االجتماعية لسنة 
 نتيجة لتسريح العمال بعد حل عدة مؤسسات عمومية  %15.3وحتسُت ظروف ادلعيشة، وقد بلغ معدل البطالة 

وعدم وجود استثمارات جديدة معتربة ابإلضافة إذل ذلك عرف مستوى ادلعيشة تدىورا كبَتا نتيجة لتحرير 
االجتماعية دلساعدة الفئات احملرومة إال أن حدة  األسعار، ورغم توسع رلال تدخل الدولة مـن خـالل الشـبكة 

   1.الفقر ازدادت حدة

: ولتشخيص واقع الفقر يف اجلزائر نقدم بعض اإلحصائيات للوضع االجتماعي كما يلي

نتيجة للدعم ادلدرسي  2005 سنة % 23.7 إذل 1998 سنة  %34.5نسبة األمية بُت الكبار تقلصت من  -
. لألطفال وتنفيذ برامج زلو األمية

 مليون شخص يعيشون يف فقر مطلق منو 2.2 مليون شخص وأن 2.67  حوارل2005بلغ عدد البطالُت سنة  -
.  ألف شخص يعيشون يف حالة قصوى من احلرمان518

تفشي األمراض ادلعدية وانتشارىا بشكل كبَت يف األوساط الشعبية وخاصة وابء التيفوئيـد ومرض زتى ـ 
 ألف نسمة 100ادلستنقعات بسبب نقص ادلياه الصاحلة للشرب، يف ىذا اجملال صلد حتسـن الوضـع حبيث من بُت 

. 2004حالة سنة  2.64 إذل 1995حالة سنة  15.08اطلفض زتى ادلستنقعات من 

: شهد متوسط عمر األفراد تطورا ملحوظا كما ىو موضح يف اجلدول التارل ـ

  [2005 ـ1995]يوضح تطور األمل يف احلياة للفرتة : (1)جدول رقم                              

 

 

 

      Source: conseil national économique et social en coopération avec le programme des 

humain, Alger, 2006, P23. 

                                                           
1
 .66 ،ص2005ـ علً غربً،عولمة الفمر،ٌوم دراسً تحت عنوان التحدٌات المعاصرة،جامعة لسنطٌنة،الجزائر  

العمر السنة 
1995 

1999 

2000 

2004 

2005 

67.3 

71.9 

72.5 

74.8 

74.6 
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:  االستهالك تبُت أن   من طرف الـديوان الـوطٍت لإلحصـاء حـول2005وحسب التحقيق الذي مت اصلازه سنة 

 .من الفئة موضوع التحقيق تستهلك حلم الغنم مبعدل مرة واحدة كل أسبوعُت% 29.6 ـ

  .تستهلك حلم البقر مبعدل مرة واحدة كل أربعة أسابيع % 13.3ـ 

.  مرة يف األسبوع1.33تستهلك اللحوم البيضاء مبعدل % 66.7ـ  

 .من العينة تستهلك السمك مبعدل مرة واحدة كل أسبوع % 56.1ـ 

 .  يستهلكون البيض مبعدل مرتُت يف األسبوع % 67.2ـ 

 .  يستهلكون مشتقات احلليب مبعدل أربعة أايم يف األسبوع% 71.2ـ 

وعليو فإن ظلط استهالك األسر يطرح إشكال حول استهالك بروتينات حيوانية شلا يؤثر سـلبا على صحة ادلواطنُت 
           .ووقايتهم

 1995 دوالر سنة 1496     وابلنسبة لتوزيع الدخل الوطٍت فإن نصيب الفرد من اإلنتاج الداخلي اخلام انتقـل مـن 
 إال أن اجملتمع اجلزائري يشهد فورقات اقتصادية واجتماعية كبَتة حبيث تؤكد 2005 دوالر سنة 3116.7إذل 

  يستهلكون  %40 من الدخل الوطٍت يف حُت أن  %32 األكثر غٌت يستهلكون  %10اإلحصائيات الرمسية أن 
 ف قط من الدخل الوطٍت، ضف إذل ذلـك فـي السـنوات األخَتة أصبحت الفئات الوسطى يف حاجة إذل % 6

مساعدة اجتماعية بعد التدىور الذي عرفتو وضـعيتها االقتصادية واالجتماعية، وكذا خرغلي اجلامعات اليت تضاف 
إذل سوق العمل شلا أدى إلـى توسـع رلتمع التهميش، ورغم ادلالحظات السابقة إال أن مؤشر الفقر عرف حتسن 

 : األخَتة كما ىو موضح يف اجلدول التارل معتبـر فـي السـنوات
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 1995 – 2005يوضح تطور مؤشر الفقر البشري للفرتة : (2)اجلدول رقم  

 2005 2004 2000 1999 1995البيان 

ـ معدل الفقر 
ـ معدل األمية 

ـ معدل األطفال الذين 
يعانون من سوء التغذية 

25.23 

 .......

13.00 

23.35 

33.40 

 ......

22.98 

32.80 

06.00 

18.15 

28.00 

03.50 

16.60 

23.70 

03.50 

 

Source: conseil national économique et social en coopération avec le programme des humain, 

Alger, 2006, P 30. 

 دولة، لذا تعترب اجلزائر من 103 من بـُت 44 حتتل اجلزائر ادلرتبة 2005وحسب التقرير الدورل للتنمية البشرية لسنة 
  .بُت أحسن الدول النامية يف ىذا اجملال

 أسباب انتشار الفقر يف اجلزائر:ادلطلب الثالث

إن بروز ظاىرة الفقر يف اجلزائر وانتشارىا تسببت فيو عدة أسباب وميكـن تقسـيمها إلـى قسمُت، أسباب مباشرة 
  وغَت مباشرة

  :األسباب ادلباشرة ـ1

وتتمثل يف كل من النمو السكاين، البطالة، رفع الدعم على ادلواد األساسـية، غياب مشاريع التنمية يف ادلناطق 
الريفية وظاىرة اجلفاف 

:   النمو السكاين1ـ1

مليون نسمة  23.04دل تسلم اجلزائر بصفة خاصة من التزايد الكبَت يف السكان، فقد ارتفع عدد سكان اجلزائر من 
، وىو ما يوضحو 2010 مليـون نسمة سنة 37.90، مث ارتفع إذل 2000 مليون نسمة سنة 30.66 إذل 1987عام 

:   اجلدول التارل
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 )2010ـ1977(يوضح التزايد السكاين يف اجلزائر : (3)جدول رقم

 2010 2005 2000 1988 1987 1977السنوات 

عدد 
السكان 

16.94 23.04 29.10 30.66 34.73 37.90 

 الديوان الوطٍت لالحصائيات:ادلصدر

ويؤدي النمو السكاين إذل زايدة الطلب االستهالكي لضمان احلد األدىن من ادلـواد الغذائيـة والسلع الضرورية 
الالزمة للسكان، ويتم ذلك على حساب ادلوارد ادلوجهة لالستثمار وزايدة الطاقـة اإلنتاجية يف اجملتمع، بل إنو يف 
بعض األحيان يعجز القطاع الزراعي احمللي عن تقـدًن ادلـوارد الالزمة حلاجة الزايدة يف االستهالك وابلتارل زايدة يف 

 .1الواردات االستهالكية من اخلارج شلا لو آثـارضارة على ميزان ادلدفوعات

:  البطالة2ـ1

ساعلت اتساع اذلوة بُت أفراد اجملتمع إذل اتساع ظاىرة البطالة وخاصة لدى فئـة الشـباب، حيث بلغت البطالة  
  %15 من البطالُت ينتمون إذل أسـر ليس ذلم أي دخل، و  %28 وىم بدون زواج، و % 83.30لدى الشباب  

وقد زادت نسبة البطالة يف اجلزائر خـالل فًتة التسعينات من القرن ادلاضي بشكل . من البطالُت ىم أرابب أسر
، كما أن عملية إعادة ىيكلة 1999سنة %   29 وازدادت لتبلغ  %28 حوارل 1995رىيب حيث بلغت سنة 

 من العمال ادلسرحُت  %58.5ادلؤسسات وخصخصتها أدت إذل تسريح العديد مـن العمال، فقد بلغت نسبة 
 منهم متزوجُت  %88 سنة، وىـم بعيدين عن السن القانونية للتقاعد، كما صلد 50 و 30تًتاوح أعمارىم ما بُت 

وتظهر التحقيقات أن البطالة يف  . ويتكفلون أبسـر، ومنـو صلـد أن البطالة من األسباب الرئيسية إلفقار السكان
 :2اجلزائر مرتفعة بشكل خاص لدى الفئات االجتماعية األكثر حرماان حيث أن

.  من البطالُت ينتمون ألسر ليس لديهم أي عمل %28 ـ أكثر من

. من البطالُت ىم أرابب األسر%  15ـ

                                                           
.                                        63 ،ص1975لبنان  ،بٍروت لنشر،وا عةللطبا بٍةلعرا لنهضةا دار لتنمٌة،وا خلفلتا :ٍنلدا محً عمرو ـ
1
  

   
2
  .2007ٌناٌر32،2 ـسلطان بلغٌث،اَلٌات االجتماعٌة فً ظاهرة الفمر فً الجزائر،مجلة علوم اإلنسانٌة،السنة الرابعة،العدد 
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. من البطالُت ىم شباب بدون زواج% 83.3ـ 

: وىذا ما يوضحو اجلدول ادلوارل

 1999 إىل 1967يبني معدل البطالة يف اجلزائر للفرتة ما بني : (4)جدول

 )  (%    الوحدة 

 1999 1997 1995 1992 1985 1967السنوات  

 29 28.2 28 21.3 16.5 33معدل البطالة 

  2000الديوان الوطٍت لإلحصائيات سنة : ادلصدر

:  رفع الدعم على ادلواد األساسية 3 ـ1

وقد بدأت االنعكاسات السلبية تظهر على الًتكيبة االجتماعية، وخاصة ابلنسبة للفئات الضعيفة اليت ازدادت 
أوضاعها ترداي وتدىورا يف ظل التحول ادلفاجئ والسريع من ظلط اقتصادي اشـًتاكي إذل نظام اقتصادي حتكمو 

 مليون جزائري يف  حاجة إذل مساعدة اجتماعية بعد 14قواعد السوق، حيث حتدث اإلحصائيات الرمسية أن 
1992عملية رفع الدعم على ادلوارد األساسية ابتداء من أفريل 

1 .

: غياب مشاريع التنمية يف ادلناطق الريفية 4ـ1

  %70، أن 1995 دتت دراسة وطنية أجراه ا الديوان الوطٍت لإلحصاء، لقياس مستوايت ادلعيشة للعائالت سـنة 
من الفقراء يعيشون يف ادلناطق الريفية لغياب مشاريع التنمية، وأن معدالت الفقر مرتفعة يف أوساط أرابب األسر 

وقد اعتمدت الدراسة على حوصلة أعدهتا الوكالة الوطنية لتهيئة .الذين يشتغلون يف الزراعة وليس ذلم موارد أخرى 
 .  بلدية، حيث قسمت مظاىر الفقر إذل عدة رلموعات1539احمليط، فقد مسحت عمليـة حتديد البلدايت من 

: واجلدول ادلوارل يبُت تقسيم البلدايت إذل ثالث فئات

.  بلدية تعد أكثر فقرا118تتكون من : اجملموعة األوذل -

.  بلدية وضعيتها متوسطة540تتكون من : اجملموعة الثانية ـ
                                                           

1
  .2005ـ تمرٌر المركز الوطنً للدراسات والتحالٌل حول السكان والتنمٌة،الجزائر، 
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   1. بلدية تتميز بوضعية حسنة181تتكون من : ـاجملموعة الثالثة 

 يوضح ادلؤشر الكلي للفقر يف اجلزائر: (5)جدول رقم 

اجملموع  % 3الفئة     % 2الفئة  % 1الفئةادلناطق 
 440 63.9  282 25.2 111 10.7 47الشمال الوسط 

 276 63.4 175 28.6 79 8 22الشمال الغريب 

 206 57.3 118 33 68 9.7 20الشمال الشرقي 

 107 22.4 24 46.7 50 30.8 30اذلضاب العليا الوسط 

 114 31.4 36 50.9 58 17.5 20اذلضاب العليا الغربية 

 232 42.1 98 45.1 105 12.4 29اذلضاب العليا الشرقية 

 51 52.9 27 33.3 17 13.7 7اجلنوب الغريب 

 113 45.1 51 46 52 8.8 10اجلنوب الشرقي 

 1539 52.6 811  540 12.2 188اجملموع 

أعدهتا الوكالة الوطنية لتهيئة احمليط  14خريطة الفقر يف اجلزائر ـ حوصلة ص : ادلصدر

 : ظاهرة اجلفاف5ـ1

يعترب ىذا السبب الذي ظهر يف السنوات األخَتة والذي يعترب سببا إضافيا لزايدة مظاىر الفقر وحدهتا نظرا دلا 
: يًتتب عن ذلك من سلبيات تزيد من أزمة الفقر وتؤثر عليها، ومن أىم ىذه العوامل صلد

ـ التأثَت على القطاع الزراعي، حيث أن اجلفاف يؤدي إذل نقص اإلنتاج، وىو بدوره يؤثر على ارتفاع األسعار 
واطلفاض القدرة الشرائية للمواطن، وعليو يزداد اتساع مظاىر الفقر 

.  ـ نقص ادلياه الصاحلة للشرب ومياه الري

  . ـ انتشار األمراض ادلعدية نتيجة لًتدي شروط النظافة على عدة مستوايت 

                                                           
1
 . 1988ـ 1995 سنة ،102،صدراسة أجراها الدٌوان الوطنً لإلحصائٌات حول المستوى المعٌشة لألسر  ـ 
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 كما أن لظاىرة الفقر أثر يف زايدة نفقات البالد، نظرا دلختلف الربامج واالستثمارات التـي تقوم هبا لتوفَت ادلياه، -
. 1كحفر اآلابر وإقامة زلطات لتحلية  مياه البحر وغَت ذلك من ادلشـاريع التـي أتخذ جزءا ىاما من ميزانية الدولة

 : ـ األسباب الغري مباشرة2 

واليت تتكوم من اإلصالحات االقتصـادية، ضـعف مسـتوى االدخار واالستثمار، اإلرىاب واالعتماد على احملروقات 
 يف الصادرات  

  :اإلصالحات االقتصادية1ـ2

أدى تطبيق اإلصالحات االقتصادية اليت أمالىا برانمج التعديل اذليكلي إلـى حتمـل تكلفـة اجتماعية ابىظة، أدت 
نتجت عنو ارتفاع كبَت يف األسعار وزايدة أقل يف ادلداخل، . إذل استفحال ظاىرة عدم االستقرار االجتماعي والفقر

 إذل التدىور الكبَت يف االقتصاد الوطٍت، 1986وقد أدى الًتاجع ادلسجل يف األسواق وظهور األزمة الوطنيـة سنة 
،  %4.2، ونقصان مستوى االستهالك العائلي بنسبة  %6 حيث سجل معدل النمو االقتصادي تراجعا بنسبة

 ، %40 ابإلضافة إذل اطلفاض مناصب الشغل بنسبة ،% 15.6وكذا تدين ادلخزون من ادلواد اإلنتاجيـة بنسبة 
 . 2وابلتارل تدين ادلستوى ادلعيشي للمواطن وزايدة حدة تفقر الطبقات احملرومة، وبقاء عملية اإلقصاء االجتماعي

  : ضعف مستوى االدخار واالستثمار2ـ2

أما . إن ادلستوى الضعيف لالدخار يفسر ابالطلفاض الكبَت يف ادلداخل، حبيث صلد ىناك نزعـة ضعيفة لالدخار
فيما خيص االستثمارات فنجدىا منخفضة وىذا راجع إذل ضعف موارد التمويـل خصوصا، فرغم االستثمارات 

الضخمة اليت استفادت منها الصناعة العمومية، خالل السبعينات خارج احملروقات إال أهنا أصبحت يف السنوات 
:  األخَتة دتثل نسبة ضئيلة من اإلنتاج، وترجع ىذه الوضعية إذل سلسلة من العوامل نذكر منها

ـ .           االستعمال احملدود لقدرات اإلنتاج وقدم التجهيزات يف ادلؤسسات العموميـة علـى وجـو اخلصوص ـ
. منافسة ادلنتجات األجنبية السيما فيما يتعلق بـادلواد االسـتهالكية الغذائيـة، وادلنتجات النسيجية

  . ـ عجز القطاع الصناعي عن االستجابة للطلب احمللي بكيفية مرضية 
                                                           

1
 ،الشركة الوطنٌة،للنشر 53ـالزبٌر عروس،المجتمع المدنً،اإلدارة،الرأي والفمراء الجدد،،دورٌات مركز البحوث فً االلتصادي التطبٌمً،العدد 

 16 ،ص2000واإلشهار،الجزائر 
2
  .13،ص29/05/2000 إلى 22من :2007ـ بوعالم العباسً،الفمر فً الجزائر،المجتهد األسبوعً،العدد 
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.  ـ عدم تنوع االقتصاد وىذا لالعتماد الكلي على قطاع احملروقات

.  1ـ ضعف أداء القطاع الفالحي، وينتج عن ذلك تبعية غذائية كبَتة، وابلتارل تزايـد الالأمـن الغذائي 

 : االرهاب3ـ2

دتيزت فًتة التسعينات من القرن ادلاضي، ظهور اإلرىاب الذي أثر بطريقة غَت مباشرة على زايدة انتشار الفقر، 
فبسبب الوضعية األمنية ادلًتدية، غادر الكثَت من السكان الريف والقرى ابجتـاه ادلدن، اتركُت بيوهتم وشلتلكاهتم حبثا 

عن األمان وإنقاذ أنفسهم وأىاليهم من ادلوت، فوجدوا أنفسهم يف وضعية مزرية، بسبب نقص الشغل وغالء 
. اإلغلار

وقد ساىم اإلرىاب يف إضعاف البنية االقتصادية واالجتماعية ودل تسلم منو أي فئة، وكان من مظاىره تسارع 
، وأفرز ذلك ظهور بيوت 2ىجرة األرايف يف اجتاه ادلراكز احلضرية وانتقل بذلك الفقر الريفي إذل فقر حضري

وادلخدرات ، وىو ما يوضحو اجلدول  قصديرية وضغط على ادلرافق العمومية ومظاىر أخرى مثل العنف والدعارة 
  : التارل

يبني تطور التوزيع اجلغرايف للسكان يف اجلزائر  : (6)جدول رقم 

 2001 1998 1987السنوات 

 60.8 58.3 46.67سكان ادلدن 

 39.2 41.7 50.33سكان األرايف 

 2000الديوان الوطٍت لإلحصائيات سنة :ادلصدر

ومن آاثر اإلرىاب ختصيص جزء كبَت من ميزانية الدولة للتسلح وذلك على حساب اخلدمات الضرورية األخرى، 
 .مثل الصحة والتعليم، وىذا من شأنو أن يزيد من تفاقم ظـاىرة الفقـر لفتـرات طويلة

 

                                                           
 .                                                                                                                  18ـ17ـالزبٌر عروس،مرجع سابك،ص

1
  
2
ـبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً،العناصر الرئٌسٌة إلستراتجٌة المضاء على الفمر فً البلدان العربٌة،مكافحة وإزالة الفمر،المكتب اإلللٌمً للدولة  

  .35 ،ص1997العربٌة،نٌوٌورن،
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:  االعتماد على احملروقات يف الصادرات4ـ2

اعتماد اجلزائر يف صادراهتا على احملروقات، وغياب ادلساعلة الفعالة للقطاعات األخـرى كالصناعة والزراعة  
والسياحة، حيث يبقى ىذا القطاع ادلورد األساسي الذي تعتمد عليو اجلزائر فـي اقتصادىا حيث تبلغ حصة 

وقد أدى االعتماد علـى مورد واحد لالقتصاد وعدم التنوع  . من الصادرات اإلرتالية  %95القطاع تقريبا 
االقتصادي إذل تقليص إمكانيات التشغيل للفقراء خاصة عند تدىور األسعار يف األسواق العادلية، وابلتارل إذل 

 .تقليص إمكانية زايدة مداخلهم يف حُت زايدة أسعار ادلـواد الغذائية، وىذا يؤثر سلبا على ظروفهم ادلعيشية

السياسات ادلتبعة دلكافحة ظاىرة الفقر يف اجلزائر :ادلبحث الثاين

لقد انتهجت اجلزائر سياسات متعددة اجلوانب وادلستوايت يف مواجهة ظاىرة الفقر،وىذا منذ االستقالل إذل يومنا 
ىذا ،فقد كانت تلك السياسات واالسًتاجتيات هتدف يف رلموعها إذل التأثَت على سلتلف ادلتغَتات ،اليت حتدد 

درجة أو عمق الفقر،وتشمل سياسات واسًتاجتيات اإلقالل من الفقر كل من السياسات االقتصادية 
 ،رلموعة السياسات )كما يف حالة التحويالت العينية والنقدية(،واالجتماعية،واليت تشمل سياسات الدخول 

،ورلموعة سياسات األجور وسوق )كما يف حالة السياسات اليت تقدم دعما مباشرا للسلع الغذائية (السعرية 
 . )كما يف حالة حتديد أسعار الصرف،أسعار الفائدة،والسياسات االنتمائية واإلصالح الزراعي(العمل

 السياسات االجتماعية:ادلطلب األول

تعترب النفقات االجتماعية من أىم الوسائل اليت تتبعها الدولة دلكافحة الفقر واحلرمان االجتماعي خاصة وان توسع 
الفوارق يف مستوايت ادلعيشة والبطالة قد أفرزت سلاطر وتوترات اجتماعية، ولقد سجلت ىذه النفقات متوسط 

 خالل فًتة برانمج % 18.4: وقدرت ىذه النسبة ب1998 ـ 1992 خالل ادلمتدة % 24.5نسبة ظلو سنوي قدرىا 
 ،يف 1988 ملياردج سنة 187 إذل أكثر من 1994 ملياردج سنة 95التعديل اذليكلي ،حيث انتقلت النفقات من 

1990 دج سنة ر مليا11حُت أهنا دل تبلغ إال 
1 . 

ويرجع ىذا التطور السريع يف ىذه النفقات إذل تكفل ميزانية الدولة بشرائح جديدة من السكان من خالل إقامة 
: أجهزة للحماية اآلتية

                                                           
1
 ،الدورة 1999ـالمجلس الوطنً االلتصادي واالجتماعً،مشروع التمرٌر الوطنً حول الظروف االلتصادي واالجتماعً للسداسً الثانً لسنة  

 .140،ص2000،الجزائر،15
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. ـ الشبكة االجتماعية

. ـ دعم الدولة للصندوق الوطٍت للسكن

. ـ دعم  الدولة للصندوق الوطٍت للًتقية الشغل

وتشمل النفقات االجتماعية نفقات ادليزانية اليت تسمح مبنح أجر أو حصة مكملة لألجر للمواطنُت ادلعوزين 
اخل،أو السماح ...السكن ، العالج ،الكهرابء والغاز والًتبية : وتقدًن مساعدة لالستفادة من منتوج أو خدمات 

 كما تضم النفقات رتلة متنوعة من ادلنح )تشغيل الشباب ،االستصالح الزراعي (ابلعمل يف نشاط منتج للموارد 
وادلعاشات والتعويضات تستجيب كل منها إذل ىدف أو عدة أىداف خاصة كالتعويض يف حالة اإلعاقة وتعويض 

. خطر مؤمن

: وفيما يلي نتطرق إذل أىم التدابَت االجتماعية ادلطبقة يف ىذا اجملال

: رتلة من اإلعاانت النقدية والعينيةوهي تتضمن : أجهزة اإلعانة االجتماعية1ـ1

مينحو ىذان الربانرلان دخال إضافيا إذل العائالت اليت تكون : العائلية والتعويض عن األجر الوحيد  ادلنح1ـ1ـ1
. فيها أرابهبا أجراء، وتدفع ادلنح العائلية إذل كل العمال وادلتقاعدين الذين يكون يف كفالتهم أبناء قصر

يتمثل ىذا الدعم يف ادلنح مزااي مادية للتالميذ ادلنتمُت إذل أوساط زلرومة كاليتامى :1  دعم التمدرس2ـ1ـ1
وأطفال ضحااي اإلرىاب ، األطفال ادلنتمُت إذل اسر متعددة األفراد وزلدودة الدخل ،وتتمثل ىذه ادلزااي يف تقدًن 

 28ادلنح أو إعانة سنوية للتمدرس وتقدًن وجبات رلانية يف ادلطاعم ادلدرسية ،وكذا دعم الكتاب ادلدرسي بنسبة 
 من تكلفتو وجتهيز مدرسي يشمل األدوات ادلدرسية وادلالبس، ابإلضافة إذل تبٍت نشاط الصحة ادلدرسية %

. والنظام الداخلي يف التعليم 

لقد أعدت ىذه ادلنحة يف األصل دلساعدة األشخاص غَت العاملُت وعدميي : ادلنح اجلغرافية للتضامن 3ـ1ـ1
الدخل الذين بسبب سنهم أو حالتهم الصحية الميكن ادرلاىم يف سوق العمل ،واذلدف منها زلاربة الفقر ادلدقع 

                                                           
1

  .152ـ150ـنفس المرجع،ص
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 توسعت اإلعاانت 2001 دج شهراي ولكل فرد،وابتداء من فيفري 1000 دج اذل 900وقد انتقل مبلغها من 
:  لتشمل الفئات التالية 

. ـ األشخاص ادلكفوفُت الذين يعادل دخلهم أو يقل عن األجر الوطٍت األدىن ادلضمون

.  سنة والذين يعيشون لوحدىم بدون دخل60ـ األشخاص ادلسنُت الذين تفوق أعمارىم عن 

 سنة وليس ذلم أي مورد 18ـ األسر ذات الدخل الضعيف ادلتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معوقُت ودل يبلغوا 
 .وحاملي بطاقة ادلعوق

. سنة أو حاملي بطاقة معوق عدميي ادلورد18ـ العجزة ادلصابُت مبرض العضال وتفوق أعمارىم 

ىذا التعويض رب األسرة الذي ليس لو دخل ويبلغ يستهدف :1 التعويض عن نشاطات ادلنفعة العامة4ـ1ـ 1
دج عن يوم عمل يستغرق ذتانية ساعات وخيص ىذا الربانمج مبدئيا السكان الفقراء 2800التعويض ادلتقاضى 

. الذين يتمتعون بلياقة بدنية حسنة وليس ذلم شغل،ويقتصر على فرد واحد فقط يف كل أسرة

: تستند ىذه الربامج إذل:2 منظومة الضمان االجتماعي2ـ1

. ـ نظام التقاعد

ـ التأمُت على البطالة ،ويؤمن دتويل ىذه الًتتيب من خالل االشًتاكات ادلستقطعة من مداخل األشخاص 
. ادلنخرطُت 

. ـ نظام التعويضات والعطلة ادلدفوعة األجر

. اخل ...ـ ادلنظومة الوطنية للضمان االجتماعي الذي يغطي ألمراض وحوادث العمل واألمراض ادلهنية والوفيات 

، وللعمال )الصندوق الوطٍت (إن نظام التقاعد مفتوح للعمال األجراء يف القطاعُت العام واخلاص : التقاعد1ـ2ـ1
. ادلستقلُت ادلنخرطُت يف صندوق التأمينات االجتماعية لغَت األجراء

                                                           
1
  .34 ،مرجع سابك،ص2000ـوزارة التضامن الوطنً  

2
  .160 ،مرجع سابك،ص2001 ،19ـ المجلس الوطنً االلتصادي واالجتماعً ،دورة  
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يقوم على تسيَت ىذا الربانمج الصندوق الوطٍت للتأمُت على البطالة وىذا الربانمج  : التامني عن البطالة2ـ2ـ1
يعمل عل تقدًن مداخل تعويضية لألجراء الذين فقدوا عملهم يف القطاع االقتصادي وىم يتقاضون منحة بطالة 

 شهرا وميكن أن يتلقوا تكوينا لتحسُت درجة أتىيلهم وامتالك معارف تسمح ذلم بتكيف مع متطلبات 18دلدة 
.  السوق 

 من السكان من % 90 ويضمن يف الوقت الراىن تغطية واسعة، ويستفيد أكثر من :الضمان االجتماعي 3ـ2ـ1
. آاثر إعادة التوزيع يف ىذا النظام

إطار السياسات فاعلة دلكافحة البطالة عملت السلطات : برامج إنشاء مناصب شغل واحلفاظ عليها 3ـ1
العمومية على اعتماد أشكال متعددة من اإلجراءات هتدف إذل احلفاظ على مناصب الشغل وحتسُت قابلية 

: تشغيل الشباب لتسهيل إدماجهم يف احلياة العملية ،من بُت اإلجراءات نذكر 

: وتشمل:1 أجهزة التشغيل ادلؤقت1ـ3ـ1

 إذل فئة حاملي شهادات التعليم العارل،وتقدر 1998يوجو ىذا اجلهاز الذي أنشأ يف سنة :قبل التشغيل  ـ عقود ما
 منصب مقررة ومقيدة يف ادليزانية 39297 من بُت 34394: ب 2001حصيلة مناصب الشغل اليت مت توفَتىا سنة 

.  معظمها يف اإلدارة% 64.50ودتثل فئة النساء 

وفيما يتعلق بفعالية اجلهاز فهي زلدودة نسبيا حيث أن  العقود اليت أفضت يف النهاية إذل توظيف هنائي ال 
. % 9.3يتجاوز 

، من بينهم 2001شهراي سنة/ مستفيد140000مت اإلحصاء يف ادلعدل :ـ تعويض النشاطات ذات ادلنفعة العامة
 سنة ،لكن ىناك رتلة من الصعوابت تعيق تطبيق الربانمج وىي 30 تقل أعمارىم عن % 45.6 نساء %58نسبة 

تعود إذل تناقص الو رشات على ادلستوى احمللي وحتديد ىوية األشخاص الذين ىم حباجة إذل إعاانت فعال ،كما 
أن ىذا الربانمج دل يشمل يف الواقع إال ربع العاطلُت عن العمل مع أن أتثَته من حيث حجم التحويالت ادلالية 

. ) ملياردج40(كان كبَتا جدا 

                                                           
1
  .160ـ157 ،مرجع سابك،ص 2002ـالمجلس الوطنً االلتصادي االجتماعً، 
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 ويتمثل دور اجلهاز يف دتكُت الشباب من 199انطلق ىذا اإلجراء ألول مرة سنة :ـ الوظائف ادلأجورة مببادرة زللية 
.   1 شهرا12 أشهرو3اكتساب خربة مهنية يف وحدة إنتاجية أو إدارة خالل فًتة تًتاوح بُت 

 شخص سنواي من ىذا اإلجراء، لكن ادلستوى 65000 استفاد يف ادلتوسط 2001 ـ2000ـ 1999وخالل سنوات 
. بعيد كل البعد عن تلبية حاجيات اجلماعات اإلقليمية

، وىي 1997انطلقت ألول مرة سنة:ادلنفعة العامة ذات االستعمال ادلكثف لليد العاملة ـ برامج األشغال ذات
موجهة أساسا إذل البطالُت ذوي ادلستوى التعليمي ادلتوسط وتتمثل ىذه الوظائف يف أشغال الصيانة والًتميم على 

 والية ،لكنها كلها 37 منصب شغل سنواي ضمن 48000مستوى البلدايت ،ومن خالل اجلهاز مت إنشاء حوارل 
. وظائف ذات مدة قصَتة 

من خاللو يتم التعويض بطالة العمال  :برامج احلفاظ على مناصب الشغل واالنسحاب من النشاط 2ـ3ـ1
ادلسرحُت ألسباب اقتصادية،أو نتيجة التوقف القانوين لنشاط ادلستخدم ويقدر متوسط التعويض الذي مينح شهراي 

دج ،وىو مبلغ متواضع وال يفي ابحتياجات األفراد خاصة وأن األجر الوطٍت األدىن ادلضمون 7000لكل عامل ب 
 مستفيد من التعويض سنة 184311ونسجل أنو من بُت  .)2003دج سنة 1000أصبح (دج 8000يقدر ب 

.  استنفدوا منحهم دون أن يتخذ أي إجراء إلعادة إدماجهم155000حوارل 2001

ابدرت الدولة إبنشاء عدة أنواع من ادلساعدات تشارك يف تطبيقها عدة ىيئات :أجهزة إنشاء النشاطات 3ـ3ـ1
: طبقا دلعايَت منها تكلفة ادلشروع والسن والتأىيل والقدرات ادلالية للمتعاملُت وىناك

. ـ ادلؤسسة ادلصغرة

. ـ القروض ادلصغرة

ويهدف ىذان اجلهازان إذل الدعم التشغيل للحساب اخلاص يف إطار مشاريع مصغرة،يبادر هبا ادلتعاملون شباب 
،ويتم دتويل ادلشاريع على شكل قروض بنكية صغَتة سلفضة الفوائد تضمنها الدولة، تًتاوح قيمة االستثمار لكل 

      ،ودفع% 10دج، ويتوجب على ادلستثمرين تقدًن مساعلة شخصية قدرىا 350000 و50000مشروع ما بُت 
.  والباقي تتكفل بو الدولة% 2 من تكلفة ادلشروع ،يتكفل ادلستفيد من القرض ادلصغر بنسبة فائدة قدرىا % 1

                                                           
1
  .80 ،مرجع سابك،ص1999 ،13 ـالمجلس الوطنً االلتصادي واالجتماعً،دورة  
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، فان 2001ـ1999يف األخَت نشَت إذل أنو رغم تطور القروض ادلمنوحة إلرتارل برامج دعم التشغيل بُت سنيت 
 ملياردج ،ذىبت بشكل 47.14: ادلساعدات ادلالية العمومية ادلًتاكمة على مدى السنوات الثالث ادلقدرة ب

: رئيسي إذل برامج التشغيل ادلؤقت حبيث

. %) 71.8(ملياردج  33.84:ـ استفاد برانمج التشغيل ادلؤقت من

. %)28.2(ملياردج  13.30:ـ استفاد برانمج التشغيل ادلؤقت من

 السياسات االقتصادية:ادلطلب الثاين

يعد حتسُت ادلستوى ادلعيشي للمواطنُت ومكافحة الفقر من بُت أىم األىداف الرئيسية للسياسات االقتصادية 
احلالية يف اجلزائر،كسياسة تنمية ادلناطق الريفية والفالحية،وسياسات التشغيل ،اإلجراءات السكنية ،التكوين ادلهٍت 

 والربانمج التكميلي 2004ـ2001،كذلك من خالل برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي طبق خالل الفًتة 
 . 2014ـ2010 ،والربانمج اخلماسي 2009ـ2005لدعم النمو 

 :  2009ـ2005 الربانمج التكميلي لدعم النمو 1ـ1ـ2

يهدف ىذا الربانمج إذل مواصلة وتَتة الربامج وادلشاريع اخلاصة ابإلنعاش االقتصادي الذي انطلق يف مرحلتو 
:  1 مليار دوالر أمريكي،ويهدف إذل حتقيق اآليت60األوذل،حيث خصص ذلذا الربانمج 

ـ تطوير ادلنشات القاعدية من خالل حتديثها وتوسيعها وذلك لتحسُت اإلطار ادلعيشي من جهة،ودعم نشاط 
. القطاع اخلاص من أجل دفع وتَتة النمو االقتصادي

ـ حتسُت مستوى معيشة األفراد من خالل حتسُت اجلوانب ادلؤثرة على ظلط معيشة األفراد،سواء كان اجلانب 
. الصحي ،األمن أو التعليم

ـ دعم النمو االقتصادي، وىو يعترب اذلدف النهائي للربانمج التكميلي لدعم النمو، واذلدف النهائي الذي تسعى 
. إذل حتقيقو كل األىداف السابقة

                                                           
1
 www.premier ministre.gov.dz/arabe/media/pdf:،على المولع التال2ً ـبوابة الوزٌر االول،البرنامج التكمٌلً لدعم النمو،ص 

09/02/2010. 
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. ـ تطوير ادلوارد البشرية والبٍت التحتية،حيث تعترب ادلوارد البشرية والبٍت التحتية أىم ادلوارد يف وقتنا احلارل

. 1ـ ترقية تكنولوجيات االتصال اجلديدة

.  ادلخصصات ادلالية لربانمج حتسني ظروف معيشة السكان حسب القطاعات:(7)اجلدول 

مليار دج :                                                                                          الوحدة 

            ادلخصصات ادلالية                      البيان 
 550السكنات 

 141اجلامعة 

 258.5الًتبية الوطنية والتكوين ادلهٍت 

 95.5الصحة العمومية،اصلاز منشات للعيادة 

 66.6الثقافة، والشباب والرايضة 

 192.00إيصال الغاز والكهرابء للمنازل،وتزويد السكان ابدلاء 

 200برامج لتنمية البلدية  

 100تنمية مناطق اجلنوب 

 150تنمية مناطق اذلضاب  

 95أعمال التضامن الوطٍت 

 45.4عمليات هتيئة اإلقليم،وتطوير اإلذاعة والتلفزيون 

 1843.6اجملموع 

. 4الربانمج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير األول ص :ادلصدر

 مليار دينار،لتطوير 550من أجل حتسُت ظروف ادلعيشة السكان مت الًتكيز على السكنات بتخصيص مبلغ 
مليار دينار،من أجل  258.5 مسكن،ويليو قطاع الًتبية الوطنية والتكوين ادلهٍت مببلغ 1010000وإنشاء حوارل 

إنشاء ادلزيد من اذلياكل التعليمية من أقسام ،ومطاعم،قصد حتسُت ظروف التمدرس،مث أييت قطاع التعليم العارل 
 مليار دينار من أجل فتح مقاعد وجامعات ،وفروع جامعية للطلبة،وىذا هبدف حتسُت ظروف 141مببلغ 

                                                           
1
 mouradia.dz/arabe/infos/actualite/htm2009  ،المجاالت الرئٌسٌة التً ٌشملها2009ـ2004ـ البرنلمج التكمٌلً لدعم النمو  

www.el  

http://www.el/
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التحصيل العلمي على مستوى اجلامعة،كما مت االىتمام مبشاريع التطهَت والتزود مبياه الشرب،ومشاريع إيصال 
. الغاز والكهرابء للبيوت،وأتىيل ادلرافق الًتبوية وادلنشات الرايضية

 ملياردج من أجل تطوير ادلنشات األساسية مبا فيها حتديث خطوط السكك احلديدية 1703.1كما مت ختصيص 
.  مطارات جديدة،إنشاء عدد معترب من احملطات النقل يف كثَت من الوالايت3،إنشاء مًتو اجلزائر،و

  مليار دج،وذلك من أجل دعم مشاريع 337.2بنما صلد أن برانمج دعم التنمية االقتصادية خصص لو مبلغا 
. الفالحة والصناعة ،ترقية االستثمار،صيد البحري، السياحة

 مليار دج،وىدف إذل تطوير قطاع الربيد وتكنولوجيا اإلعالم 203.9أما قطاع اخلدمة الوطنية فتم ختصيص لو 
. واالتصال ،وتطوير جهاز العدالة،وقطاع التجارة وادلالية

 مليار دينار،حيث أضيف لو 55 مليار دينار أي ما يقارب 4203ولقد بلغت قيمة الربانمج التكميلي لدعم النمو 
 668 مليار دينار،وآخر مبناطق اذلضاب العليا بقيمة 432بعد إقراره برانرلُت خاصُت،أحدعلا مبناطق اجلنوب بقيمة 

 .مليار دينار،واجلدول التارل يبُت لنا أىم سلصصات ىذه الفًتة

 2009ـ2005التكميلي لدعم النمو وادلخصصات ادلضافة له  الربانمج :(8)اجلدول

ملياردج : الوحدة

خمطط دعم  
اإلنعاش 

االقتصادي 

الربانمج 
التكميلي 

لدعم النمو 
األصلي 

برانمج 
اجلنوب 

برانمج 
اذلضاب 

العليا 

حتويالت 
حساابت 

اخلزينة 

اجملموع 
العام 

قروض 
ميزانية 
الدفع 

2004 1071     1071  

2005  1273   277 1500 862 

2006  3341 250 277 304 4172 1979 

2007  260 182 391 244 1077 2238 

2008  260   205 456 2299 

2009  260   160 479 1327 

 8705 8755 1190 668 432 5394 1071المجموع 

  .2،صسابقمرجع :ادلصدر
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  :2014ـ2010 الربانمج اخلماسي للفًتة 2ـ1ـ2

اعترب الربانمج اخلماسي استكماال لربانمج التكميلي لدعم النمو ،كما تبٍت مشاريع جديدة اذلدف النهائي ذلا ىو 
. حتسُت مستوى ادلعيشة

 : 2014ـ2010أـ حجم الربانمج اخلماسي للفرتة 

 286 مليار دينار،ما يعادل 21.214 ميثل تصورا للنفقات مببلغ 2014ـ2010إن الربانمج االستثمارات العمومية 
: مليار دوالر ويشمل على 

 . ) مليار دوالر130( مليار دينار 9.680 مببلغ 2009ـ برانرلا جاراي إذل هناية 

. ) مليار دوالر155( مليار أي 11.534ـ برانرلا جديدا مببلغ 

 : 1ولقد كانت أسباب استكمال الربانمج اجلاري تتمثل يف ما يلي

 2009ـ2005،وكان برانمج "الربانمج اجلاري"ـ أي برانمج عمومي للتنمية يعترب امتدادا للربانمج السابق حتت تسمية 
 . 2004 مليار دينار من الربانمج اجلاري اذل هناية سنة1216 يف حد ذاتو يتضمن

ادلدارس،التزويد (يف االستجابة لتطلعات السكان "سنوات البيضاء"ـ الربانمج اجلاري يعد دوما ضروراي قصد تفادي 
 سكنا شلوال من الدولة أو مساعدهتا قيد 500000 أزيد من 2009 ديسمرب 31 ،وقد بقي يف )ابلكهرابء والغاز

. الدراسة،أو على مستوى ورشات االصلاز

:  حيث تضمنت ما يلي2009ـ2005ـ التوسعات اجلوىرية والكبَتة يف الربانمج 

.  مليار دينار377ـ برانرلا تكميليا خالصا لفائدة والايت اجلنوب مببلغ 1

.  مليار دينار800 سكن موجها المتصاص السكن اذلش مببلغ 270000ـ برانرلا تكميليا من 2

 والية خالل 16 مليار دينار من الربامج التكميلية احمللية،اليت أعلن مبناسبة زايدات العمل يف 200 ـ حوارل3
 . 2008ـ2005السنوات 

                                                           
1
 www.premier ministre.gov.dz/arabe/media/pdf 40ـ38 ،ص01/07/2012ـ ملحك بٌان السٌاسة العامة،مصالح الوزٌر االول، 

declaration201. 
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. ـ احتساب عمليات تسليم ىامة لتجهيزات مت القيام هبا خالل سنوات السابقة4

: ب ـ حمتوى الربانمج ادلخصص لكل قطاع

يظهر زلتوى الربانمج اخلماسي وادلبالغ ادلخصصة لكل قطاع واذلدف منها من خالل 

 :خمصصات القطاعات للربانمج اخلماسي :(9) اجلدول

مليار دينار :                                                                                             الوحدة

اذلدف عدد ادلشاريع ادلبلغ القطاع 
 2000 اثنوية،إقامة 500متوسطة،1000مدرسةابتدائية،3000 852الًتبية الوطنية 

مرفق مابُت االقامات الداخلية ونصف الداخليات 
 ألف معلم يف 78 ألف معلم عن بعد و136وادلطاعم،وتكوين 

. الطور االكمارل

تقليص نسبة شغل 
األقسام،وتقريب ادلدارس أكثر 
. فأكثر من تالميذ الوسط الريفي

 22 سرير و161500 مقعد بيداغوجي، 322000اصلاز وجتهيز  868التعليم العارل 
مطعما مركزاي،ومشاريع طور االصلاز أي مبجموعة طاقة 

 سرير 360000 مقعد بيداغوجي و600000استقبال تقدر ب 
. % 50ورفع تعداد األساتذة اجلامعيُت إذل . مطعما مركزاي44و

دتكُت اجلامعة من استقبال مليوين 
الظروف  طالب،وحتسُت

االجتماعية لألساتذة  

 برانرلا وطنيا للبحث ووضع نظام لتقييم مشاريع البحث 34 100البحث العلمي  
.  سلرب حبث200عرب شبكة اإلنًتنت،إنشاء 

. إنشاء مركز وطٍت للبحث يف البيوتكنولوجي

ترقية وبررلة وتقييم العلمي 
وحتسُت الفضاء الذي .التقٍت

. ينشط فيو األستاذ
 377 مركب متخصص يف الصحة،45 مستشفى،172اصلاز  619الصحة  

 مدرسة 17 قاعة عالج،1000عيادة متعددة االختصاصات،
 مؤسسة متخصصة لفائدة 70للتكوين شبو طيب،وأكثر من 

تعزيز األطباء مع تكوين مربمج يف اخلمس سنوات  ،ادلعاقُت
 طبيب 7000 طبيب عام وأزيد من 16000لفائدة حوارل 

. سلتص

تقليص الفوارق الصحية بُت 
الوالايت من خالل الضمان 
العالج ادلتخصص عن طريق 
اصلاز مؤسسات استشفائي 
متخصصة وىياكل جوارية 

. متخصصة
الشباب 

والرايضة  
 مركب للرايضة اجلوارية،اصلاز 750 ملعبا لكرة القدم ،20اصلاز  1130

.  فضاءات رايضية أخرى
خلق مناصب شغل يف سلتلف 

. الوالايت 
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الثقافة، 
الشؤون الدينية 

حتسُت التجهيزات اإلذاعية والتلفزيونية، . اصلاز مساجد ومراكز ثقافية إسالمية ومدارس قرآنية 366
. وتطويرىا

التكوين 
والتعليم ادلهٍت 

 معهد وطٍت متخصص 221منصب تكوين ل160000اصلاز  200
.  مراكز مهنية والتمهُت104يف التكوين ادلهٍت و

تكييف التكوين ادلهٍت مع 
حاجيات اجملموعات االقتصادية 

لالستجابة دلتطلبات النوعية 
. والتنافس والنجاعة

 40ـ38، ص 01/07/2012 ملحق بيان السياسة العامة، مصاحل الوزير األول،:ادلصدر

: أما القطاعات االقتصادية األخرى فقد خصص ذلا الربانمج ما يلي

 وادلبالغ ادلخصصة للقطاعات االقتصادية 2014ـ2010الربانمج اخلماسي للفًتة :(10)اجلدول

اذلدف عدد ادلشاريع ادلبلغ القطاع 
 مليون سيتم تسليمها 1.2 مليون وحدة سكنية منها 2اصلاز  3700السكن 

. خالل الفًتة اخلماسية على أن يتم ادلشروع يف اجلزء ادلتبقي
حتسُت ظروف السكن 

للسكان 
نظام خاص بتحويل ادلياه إضافة إذل 25سدا،35اصلاز  2000قطاع الفالحة 

استكمال كل زلطات حتلية مياه البحر اجلاري 
والرفع من نسبة الربط بشبكات ادلياه الصاحلة .اصلازىا

 ،وزايدة حجم ادلياه 2014 يف آفاق سنة %98للشرب لتبلغ 
. الشروب ادلنتجة

ىذا الدعم ادلارل للنشاط 
الفالحي سيعمل حتسُت 

. األمن الغذائي

قطاع الصيد 
البحري 

 منصب 4.557موانئ صيد جديدة،واستحداث 6اصلاز  308.2
.  منصب شغل غَت مباشر13.671وشغل مباشر 

استحداث مناصب 
شغل،وكذا حتقيق األمن 

. الغذائي
 رللس قضاء وزلاكم ومدارس تكوينية و أزيد 110انشاء 379قطاع العدالة 

 مؤسسة عقابية إذل جانب عصرنة وسائل العمل 120من
.  ابلقطاع العدالة

مواجهة احلجم ادلتزايد من 
. الطعون ادلرفوعة

قطاع هتيئة 
اإلقليم والبيئة 

 1795إعادة النفاايت،اصلاز ادلساحات اخلضراء وزتاية  500
مساحة خضراء موازاة مع تطبيق القانون اخلاص ابدلساحات 

. اخلضراء وتوسيع للمساحات احملمية

احلفاظ على التوازانت 
البيئية،والنجاعة 

االقتصادية واالستقطاب 
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. اإلقليمي
العمل  قطاع

وتشغيل 
والضمان 

االجتماعي 

 مؤسسة متخصصة يف فائدة ادلعوقُت 70اصلاز أكثر من  40
استحداث ثالثة ماليُت منصب شغل على مدى اخلماسية .
.  عملية توظيف سنوي400000،

زتاية حقوق ذوي 
االحتياجات اخلاصة، 

. والتقليل من نسبة البطالة

حتديث مصاحل ووسائل ادلراقبة وتعزيزىا وإعادة أتىيل أكثر  39قطاع التجارة 
.  للجملة والتجزئة250من 

 

واصلاز خط . كلم من خطوط السكك احلديدية6561اصلاز  2816قطاع النقل 
بكل من "يت جي يف"للسكك احلديدية ذي السرعة العالية 
اجلهتُت مشال ـ جنوب وشرق ـ غرب  

فك العزلة عن السكان 
يف كل مناطق البلد 

قطاع األشغال 
العمومية 

إدتام شبكة الطريق السَت شرق ـغرب واستكمال ربطها ب  3100
 كلم من الطرق وازدواجية الطرق الوطنية على طول 830
.  واصلاز مشاريع أخرى. كلم700

. تعزيز ادلنشات األساسية

قطاع الطاقة 
وادلناجم 

 220000توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد  350
. وإنشاء ثالث زلطات مشسية.سكن ريفي ابلكهرابء

. عقلنة استهالك الطاقة

قطاع الصناعة 
وادلؤسسات 
ص،م،وترقية 

االستثمار 

جتنيد الشركاء األجانب الراغبُت يف االستفادة من السوق  150
وتوسيع كذلك اذلامش التفضيلي ادلمنوح للمؤسسات .احمللية

ألف مؤسسة مدرة  200وترقية .اجلزائرية يف العقود العمومية
. دلناصب الشغل

تنويع اإلنتاج 
الصناعي،وجذب 

االستثمارات األجنبية 
للمساعلة يف النمو 

. االقتصادي
ادلرجع نفسو :ادلصدر

: على العموم يهدف ىذا الربانمج إذل حتقيق ما يلي 

ـ استكمال ادلشاريع الكربى اجلاري اصلازىا على اخلصوص يف القطاعات السكة احلديدية ،الطرق وادلياه مببلغ 
.  مليار دوالر130 مليار دينار ما يعادل 9700

.  مليار دوالر 156 مليار دينار حوارل 11534ـ إطالق مشاريع جديدة مببلغ 
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.  من موارده لتحسُت التنمية البشرية% 40 أكثر من 2014ـ2010ـ كما خصص برانمج 

  .2015واذلدف النهائي من ىذا الربانمج ىو ختفيض معدالت الفقر وحتقيق اذلدف اإلظلائي لسنة 

االسًتاجتيات الوطنية حملاربة الفقر يف اجلزائر :ادلطلب الثالث

،يكمن يف 2000إن اذلدف الرئيسي الذي أقيمت من أجلو الندوة الوطنية األوذل دلكافحة الفقر يف اجلزائر سنة 
 :اعتماد إسًتاجتية تدعم السياسات والربامج الرامية لتخفيف من حدة الفقر واليت جتب أن تعاجل جانبُت علا 

. ـ يتمثل اجلانب األول يف توفَت الظروف من أجل التقليص ادلتواصل جلميع األسباب ادلباشرة للفقر 1

ـ أما اجلانب الثاين فيهدف للقضاء على األشكال اخلطَتة للفقر،ومن أجل ذلك غلب على الدولة اجلزائرية أن 2
: تتبع طريقتُت

. ـ رفع موارد الفئات الفقَتة إذل أقصى درجة

. ـ وضع إطار مؤسسايت مالئم

: إن اإلسًتاجتية الوطنية دلكافحة الفقر تقوم على حتديد حدود الفقر ومفهومو ابجلزائر من خالل معرفة

ـ من ىو الفقَت؟ 

ـ أين يتواجد الفقَت؟ 

ـ دلاذا ىو فقَت؟ 

ـ كيف ميكن معاجلة فقره؟  

واإلسًتاجتية ضمن تصورىا الشامل هتدف إذل إرساء أسس تنمية اقتصادية مستدمية وآتزر اجتماعي من شاهنما 
،من خالل تسطَت رلموعة من التدابَت ادلؤسساتية 2005القضاء على أسباب إفقار السكان مع حلول السنة 

 : 1واذليكلية اليت تعمل على 

                                                           
1
 Ministère Charge de la Solidarité Nationale, communication du Ministère Charge de la Solidaritéـ 

Nationale:stratégie de lutte de pauvreté et lexcusion,Alger,janvier 2001,p07. 
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. ـ المركزية سلطة القرارات اإلدارية من أجل مشاركة حقيقية للمواطنُت

. ـ تعبئة الطاقات االجتماعية وأتطَتىا وحتقيق مبدأ توازن الفرص وتساويها بُت األفراد

. ـ ادلساعدة على االندماج االجتماعي وادلهٍت بًتقية روح ادلبادرة

. ـ تعزيز دور اجلماعات احمللية والعمل على ترقية سياسة شاملة للتنمية االقتصادية ترمي إذل ختفيف من حدة الفقر

. ـ ترقية الطرق واليات ادلشاركة 

 لإلسًتاجتية الوطنية بتعدد القطاعات وادلستوايت ،وكذا التدابَت ودتثلت ىذه احملاور أو 14لقد اتسمت احملاور 
 : 1االسًتاجتيات الفرعية يف

: ـ ترقية النمو مبشاركة الفئات الفقرية 1

من خالل ىذه اإلسًتاجتية يتم إعداد وتنفيذ اإلصالحات االقتصادية الكلية الرامية إذل حتقيق ظلو واستقرار 
. اقتصادي كلي مع مراعاة ادلشاركة الكاملة للفئات الفقَتة ،واختاذ إجراءات حلمايتها

: ـ تطوير القطاع اخلاص ومشاركة الفئات الفقرية2

يف ىذا اإلطار غلب أن تشكل اخلوصصة عامال لتنمية القطاع اخلاص الذي من شانو إدماج الفقراء يف احلياة 
. ادلهنية والعمل على رفع ادلستوى ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من أجل دتكينها من مواجهة ادلنافسة األجنبية 

: ـ اإلصالحات اخلاصة ابلقطاع ادلايل وإاتحة القروض للفئات الفقرية3

يرتكز تنفيذ ىذه اإلسًتاجتية على ضرورة اإلسراع يف اإلصالحات وعصرنة  النظام ادلارل اجلزائري،حىت يتكيف مع 
ادلتطلبات اجلديدة لالقتصاد الوطٍت والعادلي ىذا من جهة،ومن جهة أخرى ضرورة استفادة الفئات احملرومة من 
اخلدمات ادلالية خاصة فيما يتعلق بتمويل ادلشاريع الناجعة ،ويف ىذا اإلطار يتم إنشاء مؤسسة للقروض ادلصغرة 

. ادلخصصة للفقراء

: ـ تطوير الفالحة قصد التخفيف من حدة الفقر واإلقصاء4

                                                           
1
 .87ـ63، مرجع سابك، ص2000ـ وزارة التضامن الوطنً،  
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هتدف إذل إعطاء أولوية حقيقية للقطاع الفالحي يف إطار اإلسًتاجتية الشاملة للتنمية الوطنية ،والزايدة يف ختصيص 
ادلوارد للفالحة بفضل إعادة ختصيص ادلوارد فيما بُت القطاعات وترشيد النفقات العمومية يف ميدان الفالحة 

. ،ووضع إطار حتفيزي يرمي إذل تشجيع االستثمار يف الفالحة واختاذ تدابَت زلددة لصاحل الفئات احملرومة

: ـ التنمية الريفية عن طريق ادلشاركة5

هتدف ىذه اإلسًتاجتية إذل تشجيع العمل الريفي ورفع إنتاجية الفئات الفقَتة ،من خالل حتسُت استفادهتم من 
ادلوارد ومنحهم الوسائل واإلمكانيات الالزمة ،وكذا تعزيز دور ادلنشات القاعدية وادلؤسسات وحتسي اخلدمات 

 .ادلقدمة

:   ـ التنمية البشرية6

حيث يتم بناء رأس ادلال البشري من خالل اختاذ رلموعة من التدابَت هتدف إذل حتسُت ادلستوى التعليمي 
: والصحي وادلهٍت لألفراد خاصة الفقراء منهم، من رتلة ىذه التدابَت

. ـ حتسُت اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمعوقُت

. ـ االستعمال العقالين والعادل للموارد العمومية

. ـ التخفيف من حدة العنف يف اجملتمع

. ـ تشجيع القطاع االقتصادي وال سيما القطاع اخلاص على ادلشاركة يف التنمية االجتماعية

: ـ التوازن بني اجلنسني 7

القضاء على تفاوت والتمييز يف القدرة البشرية بُت اجلنسُت وجعل كل منهم يستفيد من اخلدمات االجتماعية 
. والسياسية واالقتصادية بشكل متوازن ومالئم

: ـ تطوير سوق العمل8

ـ تشجيع االستثمارات يف القطاعات ذات الكثافة العالية لليد العاملة قصد ختفيض عدد البطالُت ال سيما 
. ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة
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ـ إنشاء وتعزيز مصاحل تكوين الكفاءات وإعادة أتىيل الفقراء قصد إغلاد التالؤم بُت التأىيل التكنولوجي وترقية 
. الشغل

. ـ حتسُت سَت سوق العمل والقضاء على أسباب اخللل فيو

: ـ تطوير السكن االجتماعي لصاحل الفئات الفقرية وتنويعه9

ويتم ذلك بتحسُت نوعية السكن يف ادلناطق الريفية أين يتواجد الفقراء أكثر،تشجيع القطاع اخلاص على 
.  االستثمار يف البناء ،ختفيف إجراءات القرض الرىٍت،توفَت وتوزيع جيد للوسائل ادلخصصة للسكن

: ـ استمرارية األنشطة وادلشاريع التنموية10

تتمثل ىذه اإلسًتاجتية يف ضرورة ادلتابعة ادلالية واالقتصادية والبيئية جلميع ادلشاريع التنموية واألنشطة االجتماعية 
. واالقتصادية لضمان صلاعتها

 :ـ برانمج ادلساعدة االجتماعية وشبكات احلماية لفائدة الفئات احملرومة11

من خالل تعديل القانون األساسي للحماية والتدخل االجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للتنمية االجتماعية يتكفل 
. بتنسيق ودتويل الربامج اخلاصة مبحاربة الفقر مع ضرورة متابعة وتقييم انعكاسات ىذه الربامج على الفئات الفقَتة

: ـ توفري حميط مؤسسايت وإطار قانوين وتنظيمي 12

من خالل اعتماد تدابَت واليات يف رتيع ادلستوايت تضمن حتسُت استفادة الفئات الفقَتة من الربامج اخلاصة 
. مبكافحة الفقر ،وضمان زتاية مصاحل الفئات ادلقصية

: ـ تشجيع التنمية االجتماعية عن طريق ادلشاركة13

من خالل دعم إنشاء مؤسسات حتظى الفئات الفقَتة فيها بتمثيل كامل وتشجيع ومساعدة ادلؤسسات 
. وادلنظمات احمللية للفئات الريفية قصد دتكينها من التفاوض والتشاور

: ـ جهاز متابعة الفقر ومستوى ادلعيشة 14
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. ـ إنشاء مركز وطٍت لتقييم ظاىرة الفقر واإلقصاء ومستوى ادلعيشة والتنمية البشرية

.   ـ ضرورة حتسُت بنك ادلعطيات اإلحصائية وإعداد تقرير سنوي عن حالة الفقر واإلقصاء يف اجلزائر

 السابقة يقتضي تضافر كل اجلهود،وغلب أن تتوفر لكل فرد مكانة يف االقتصاد 14إن تنفيذ ىذه االسًتاجتيات 
اجلديد من خالل اإلدماج االجتماعي،وال ميكن حتقيق اإلدماج االقتصادي دون حتقيق االندماج االجتماعي، 

. وينبغي مراقبة قواعد السوق بصرامة وتقييمها قصد التأكد من تكافؤ الفرص بُت رتيع اجلزائريُت
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: خالصة الفصل

 واليت تتفاعل فيما بينها مع مرور الزمن، ،إن انتشار الفقر واتساع نطاقو يف اجلزائر تقف خلفو رتلة من األسباب
لقد عرفت نسبة الفقر ارتفاعا بشكل كبَت يف . ومن أىم مظاىرىا اتساع شرائح االجتماعية اليت تعاين الفقر

التسعينيات، نتيجة االرتفاع الكبَت ألسعار سلتلف السلع واخلدمات، بسبب حترير األسعار واطلفاض العملة 
 ،ىذا قد عجل بتدحرج الطبقة ادلتوسطة لتنظم إذل الطبقات الفقَتة، األمر ، % 50أبكثر من " الدينار " الوطنية 

. الذي بقت فيو األجور اثبتة الذي أدى إذل زايدة حدة الفوارق االجتماعية

أما فيما خيص شدة الفقر فهي عالية بشكل طفيف يف ادلنطقة الريفية، وذلك راجع الرتفاع نسبة األمية يف ادلناطق 
الريفية مقارنة ابدلناطق احلضرية، ابإلضافة إذل أن النشاط الغالب يف ىذه ادلناطق ىو الزراعة وابلتارل تنخفض 

دخول أصحاب ىذه ادلنطقة،كما يستلزم على اجلزائر أن تكون أظلاط ظلو مستقبلية موالية للفقراء بقدر كبَت،لكي 
يتمكنوا من االستفادة من توسيع العمالة والفرص ادلدرة للدخل،والبد من الًتكيز على االستثمارات الريفية بقدر 

االستثمارات يف اخلدمات االجتماعية األساسية كالرعاية الصحية األولية  إذل إضافة.أكرب من االستثمارات احلضرية
.  والتعليم

 اتبعت اجلزائر سياسات متعددة اجلوانب وادلستوايت يف مواجهة ىذه الظاىرة،فكانت تلك السياسات لقد
. واالسًتاجتيات هتدف يف رلموعها إذل التأثَت على سلتلف التغَتات اليت حتدد درجة تفشي أو عمق الفقر

 

  

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث

 دراسة حتليلية للفقر يف والية مستغامن
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 :متهيد

سنتطرؽ يف ىذا الفصل إىل حتليل ظاىرة الفقر على مستوى والية مستغاًل من خالؿ التعرض اىل بعض 
، وضلن مهتموف الستخدامها حوؿ ظاىرة الشغل يف والية مستغاًل كواحد من مؤشرات مستوايت ادلؤشرات

 .ادلعيشة لألسر والسكاف

من جهة األبعاد  ادلادية . 31/12/2014وأجريت الدراسة ابستخداـ بياانت رمسية عن العمل يف الوالية زلددة إىل 
 : وغري ادلادية للفقر ، وتقـو ىذه الدراسة على ادلستوايت التالية

 (البلدية) ادلنطقة اجلغرافية  وحتليل  السكاف العاملني حسب قطاع النشاط- 

 حتليل معدؿ البطالة- 

 . تطور العمل حسب القطاعات وحتليل أجهزة مساعدات الدولة لالندماج ادلهين- 

يف كل مستوى من مستوايت التحليل سوؼ نتخذ قراءة حتليلية للمعطيات يليها التعليق على التحليل والذي 
تقًتح دراستنا أيضا التوصيات العملية اليت ديكن أف . حتتوي أيضا على أوجو القصور والنقص ادلوجودة يف قراءتنا

 . عن قضية الشغلةادلسؤويلتوجو قرارات اذلياكل 
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 :عينة دراسة سكان والية مستغامن- 

 نساء و 408849 فرد منهم 821049عينتنا ىي رلموع سكاف  والية مستغاًل والذين  يقدر عددىم حبوايل 
 :تدور الدراسة حوؿ األىداؼ التالية.  رجاؿ412200

 تقدَل معلومات عن البطالة ونقص فرص العمل كمؤشر لقياس الفقر• 

 .قياس فعالية سياسات احلكومة وبرارلها االجتماعية من أجل حتسني فرص العمل• 

 .التعرؼ على الفئات االجتماعية األكثر ضعفا واليت جيب  أف حتضى بعناية أولوية• 

 :التعاريف و الكلمات املفاتيح  املتعلقة ابلتشغيل- 

 :أنواع  السكان املتعلقة ابلتشغيل-أ

 . عاما64-15كل شخص يف سن العمل، أي السكاف الذين تًتاوح أعمارىم بني : السكاف يف سن العمل

 .الناس يف سن العمل الذين حتصلوا على عمل أو ىم يف طور البحث على عمل: القوى العاملة

 وأكثر من الذين يعملوف، سواء كانوا 15ويشمل مجيع األفراد الذين تًتاوح أعمارىم بني : القوة العاملة الناشطة
جيب أف يكوف ىذا العمل . موظفني، سواء على حساهبم اخلاص أو أهنم  يساعدوف أحد أفراد األسرة يف عملو

 .دلدة ساعة يوميا على األقل

 عمل و اليت إجياد إىلاألشخاص يف سن العمل دوف عمل،واليت تسعى بنشاط : السكاف العاطلني عن العمل
 .تكوف مفرغة للقياـ بو 

األشخاص الذين يعملوف أقل من ساعات العمل العادية حسب القانوف والذين يبحثوف عن : العمالة الناقصة
 " ىذا العمل إضايف ومفرغوف دلثلعمل 

 سنة وما فوؽ، السكاف يف سن العمل الذين ال يعملوف 65 سنة و 15السكاف حتت سن : السكاف غري النشطني
العاطلني عن العمل من أجل تدريب، والناس  ربة بيت، الطالب غري العاملني أو: وغريىم من العاطلني عن العمل

 .يف إجازة مرضية طويلة، والناس يف إعفاء عن الوظيفة
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 :حتديد وقياس العمل- ب

وفقا لتعريف منظمة العمل . العمل ادلأجور واالستفادة من الوضع: ىناؾ شرطاف ضرورايف حىت يكوف ىناؾ عمل
جيب أف يكوف ىذا العمل دلدة ساعة . الدولية،يكوف الشخص عامال اذا كاف يتقاضى أجرا خالؿ فًتة مرجعية

تعريف البطالة يف منظمة العمل الدولية .  فما فوؽ  عاما15للعمل ب " احملدد"مت تعيني العمر . على األقل 
ويعكس ىذا التعريف مفهـو واسع من فرص العمل، مراعيا كل ما يساىم . ينطوي على حتديد فرص العمل أوال

كما يعترب عاطلني عن العمل الذين وجدوا وظيفة تبدأ . يف اإلنتاج وابلتايل يعطي وجهة نظر تقييدية جدا للبطالة
ال تعترب عاطلني عن العمل عدد من الذين ىم يف سن العمل و الذين يعانوف من البطالة ال . يف وقت الحق

 .إرادية

 :البطالةتعريف   ػجػ

التعريف الدويل للبطالة حسب مكتب العمل الدويل تشمل يف صنف العاطلني عن العمل مجيع األشخاص فوؽ 
 :السن احملددة الذين خالؿ الفًتة ادلرجعية ىم

 دوف عمل، وىذا يعين ال يتاح ذلم العمل أبجر أو العمل احلر (أ

 ادلفرغني للعمل أبجر أو العمل احلر  (ب

 يبحثوف عن وظيفة(ج

 العمل الذينالسكاف العاطلني عن "وفقا دلعايري منظمة العمل الدولية الوحدة األساسية للقياس تعطى من قبل 
إذا أضفنا ذلا العاطلني عن العمل الذين وجدوا وظيفة تبدأ يف وقت الحق، ضلصل على عدد ." يبحثوف عن وظيفة

وفقا ذلذه الوحدة  يقسم الباحثوف  عن عمل إىل فئات سلتلفة ." وفقا دلنظمة العمل الدولية"العاطلني عن العمل 
 :عن طريق تقاطع  ادلعايري التالية

إذا مل يكن لديو أي عمل أو اذا  اطلفض نشاطو اىل " بدوف عمل"يعترب شخص : للعمليف حالة مقدـ طلب - أ
 . ساعة  يف الشهر78أقل من 
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إذا كاف عاطال عن العمل،و اذا  كاف  ال " يبدأ على الفور"ىو  الشخص الذي ديكن أف :فراغ طالب العمل- ب
 يوما يف 15أو خالؿ ) ساعة تدريبية ، وإذا كانت ظروفو تتيح لو البدء يف العمل على الفور  40يتبع أكثر من 
 (حاالت خاصة

البحث عن وظيفة دائمة، بدواـ كامل أو جزئي، أو يبحث عن وظيفة اثبتة، فًتة : طبيعة العمل ادلطلوب - ج
 . أو عدمو  بتربير إصلاز األفعاؿ اإلجيابية للبحث عن عملاإللزاـمؤقتة أو مومسية،

ما مل ينصو صراحة أهنم ال يبحثوف )حتسب ضمن العاطلني عن العمل الذين يعلنوف أنفسهم عاطلني عن العمل 
. ، رابت البيوت وادلتقاعدين الذين يعلنوف صراحة  أهنم يبحثوف عن وظيفة(عن عمل

: دـ ـ بعض املؤشرات الرئيسية

 ومجيع السكاف ادلقابلة (العاملني والعاطلني عن العمل)ىي النسبة بني عدد النشطاء  : نسبة النشاط

 لفئة من األفراد عن طريق قسمة عدد فئة من العاملني يف عدد من األفراد يف تلك معدؿ التوظيفيتم احتساب 
الذي )وديكن أف حتسب على مجيع السكاف يف بلد ما، ولكن عادة ما يقتصر على السكاف يف سن العمل . الفئة

، أو على فئة فرعية من السكاف ( سنة64-15يقتصر عادة وفقا للمعايري الدولية،على  الذين تًتاوح أعمارىم بني 
. ( سنة ، على سبيل ادلثاؿ29-25النساء الاليت تًتاوح أعمارىن بني  )يف سن العمل 

ديكننا حساب . (العاطلني عن العمل+ يعملوف ) ىو نسبة العاطلني عن العمل يف القوى العاملة  معدؿ البطالة
وابدلثل حلساب . عمر للبطالة من خالؿ ربط العاطلني عن العمل مع فئة عمرية مع أصوؿ ىذه الفئة العمرية

 .معدالت البطالة حسب اجلنس وادلنطقة و اجلنسية و ادلستوى
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 تقدَل والية مستغاًل:املبحث األول

 حملة اترخيية لوالية مستغاًل:املطلب األول

ً رقم 48تُعترب والية مستغاًل من بني   2269دتتدا مساحتها إىل ضلو . 27 والية بني والايت اجلزائر، وأتخذ رمزاً إدارايا
 ألف نسمة، أي ما نسبتو 75كيلومًتاً مرباعاً، وتتاخذ من مدينة مستغاًل مركزاً ذلا، ويبلغ عدد سكاهنا ما يقارب 

يتأثار مناخ والية مستغاًل ابدلناخ شبو القاري؛ حيث .  نسمة لكل كيلومًت مرباع من حيث الكثافة السكانية329
 مليمًت سنوايً فوؽ ادلرتفعات 400-350يكوف معتدالً شتاًء، وتسجال معدؿ سقوط أمطار كمية تًتاوح بني 

مستغاًل، وحاسي شلاش، وعني اتدلس، : ُتصناف الوالية إدارايً إىل عشر دوائر وىي. وخاصاًة مرتفعات الظهرة
وبوقريات، وسيدي علي، وعشعشاشة، وعني النويصي، وماسرى، وسيدي خلضر، وخري الدين، وكلٌّ من ىذه 

 . بلدية32الدوائر تنحدر منها عدد من البلدايت ُتشكال مبجموعها 

ا الوحيدة  شرفة على البحر األبيض ادلتوسط، وتنفرد ىذه ادلدينة أبهنا
ُ
تقع مدينة مستغاًل اجلزائرية على السواحل ادل

عربياً اليت يقطعها خط غرينتش، وتتموضع ادلدينة يف اجلزء الغريب من البالد ويفصل بينها وبني الشواطئ اإلسبانية 
أقلا من مائة ومخسني كيلومًتاً مرباعاً، ولذلك ىي األكثر قرابً جغرافياً إىل القارة األوروبية 

 :اتريخ مستغامن. 

بة؛ حيث دتتد الشواطئ دلسافات طويلة، كما تكتسي أراضيها ابخلضرة اليت   دتتاز ادلدينة ابدلناظر الطبيعية اخلالا
دتنح ادلشاىد منظراً خالابً، ويذكر أبفا اتريخ نشأة ادلدينة يعود إىل العصر الروماٍل؛ إذ كانت حتمل مسمى كارتينا 

إىل أف حلا القرف احلادي عشر وحظيت ابسم موروستاغ، وبعد ذلك أخضع القائد البحري الًتكي الشهري خري 
ـ، وازدىرت ازدىاراً غري مسبوؽ يف اترخيها؛ إذ أصبحت مرفأً جتارايً 1516الدين بربروس نفوذه عليها يف عاـ 

ـ، مث انتقلت حتت االنتداب 1700ومركزاً للعمليات ذلذا القائد، كما خضعت لسيطرة الدولة العثمانياة يف عاـ 
.  ـ1962ـ إىل أف استقلات البالد كاملًة يف عاـ 1832الفرنسي عاـ 

 :الرتكيبة السكانية

نسمة، وبدأ ىذا التدراج ابلزايدة  145.696ـ دلدينة مستغاًل أبفا عدد سكاهنا قد بلغ 2008 تشري إحصائيات عاـ 
 نسمة، واستمرات الزايدة شيئاً فشيئاً إىل أف 12.700ـ حيث كاف عدد السكاف حينها 1882السكانية منذ عاـ 
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بلغت ما ىي عليو اآلف، وتُعترب الفئة الشابة ىي األكثر تواجداً هبا ابلنسبة للفئات العمرية األخرى؛ حيث ُتشكال 
  . ابلنسبة للعدد اإلمجايل للسكاف11.04ما نسبتو 

 اذليكل التنظيمي دلقر والية مستغاًل:املطلب الثاين

 

 

 

 

 اهليكل التنظيمي ملقر والية مستغامن:3الشكل

 .التنظيمي لمقر والية مستغانم الهيكلhttps://www.google.dz/search?q :املصدر

 

 

https://www.google.dz/search?q??????
https://www.google.dz/search?q??????
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 شرح اذليكل التنظيمي لوالية مستغاًل :املطلب الثالث

 :األمانة العامة

 .يسهر على العمل اإلداري ويتضمن استمراريتوػ 

 .يتابع عمل مجيع مصاحل الدولة ادلوجودة يف الواليةػ 

 ينسق عمل ادلدرايت ويتابع عمل أجهزة الواليةػ 

 .اثئق واحملفوظات والتلخيص وينسقهاوتنشيط عمل اذلياكل ادلكلفة ابؿػ 

 .ينشط اذلياكل ادلكلفة ابلربيد ويراقبهاػ 

 .تنظيم وإعداد وتويل كتابة اجتماعات رللس الوالية ابلتنسيق مع أعضائو ادلعنينيػ 

 .نشيط برانمج التجهيز واالستثمار يف الوالية والسهر على تنفيذىاػ ت

 .متابعة تنفيذ مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي وقرارات اجمللس الواليةػ 

 .ترؤس جلنة الصفقات يف الوالية وكذا اللجاف ذات الطابع اإلداري والتقين احملدثة مبوجب القوانني والتنظيماتػ 

 .احللوؿ زلل الوايل واستخالفو يف حالة مانع أو غيابػ 

 :تتشكل ادلديرية من مخسة مصاحل

  :ــ مصلحة اإلدارة والوسائل1

 :تتكفل مبايلي

 .ػ القياـ ابلتنسيق مع اإلدارة ادلركزية بعمليات التوظيف وفقا للقوانني والتنظيمات ادلعموؿ هبا

 .ػ القياـ بعملية التنقيط الدورية للموظفني
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ػ التكفل وبصفة منتظمة إبعداد جداوؿ الًتقية اخلاصة ابدلوظفني بتكفل من اللجنة ادلتساوية األعضاء اليت تتم 

 هبا ؽااللتحا انتخاهبا وجتديدىا دوراي على مستوى ادلديرية،وكذا ادللفات اخلاصة بشاغلي ادلناصب العليا وشروط

 .وفقا للتنظيم ادلعموؿ بو

 وترقية إىل غاية التقاعد أو حاالت خاصة ف، تكويت، تثيببػ متابعة ادلسار ادلهين للموظفني من توظيف، تنصي

 . وغريمهاعأخرى كالعطل ادلرضية، االستيدا

ػ التعامل مع رلمل ادلصاحل ادلركزية أو احمللية فيما خيص ادلسار ادلهين للموظفني،كمفتشية الوظيفة العمومية،ادلراقب 

 .ادلايل، اخلزينة وغريىا من ادلصاحل

 .وكل اجلوانب ادلادية لإلدارة...ػ التكفل جبانب إدارة الوسائل سيارات،أجهزة،مكاتب

بصفة عامة فاف مهاـ مصلحة اإلدارة والوسائل تكمن يف تتبع ادلسار ادلهين للموظفني بكل جوانبو وكذا ادارة كل 

 .الوسائل ادلادية والسهر على راحة العماؿ وادلوظفني على مستوى اإلدارة

 :وتتكوف من ثالث مكاتب

 .ػ مكتب ادلستخدمني والتكوين

 .ػ مكتب احملاسبة ادليزانية والوسائل

 ػ مكتب اإلعالـ اآليل والواثئق واألرشيف 

 :ـ مصلحة املنازعات والشؤون القانونية2

 :وتتكفل مبا يلي
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تنظيم تسيري الشؤوف القانونية وادلنازعات ادلرتبطة بنشاط ادلراقبة ومتابعة تطبيق قرارات العدالة والتكفل هبا،عند ـ 

 .االقتضاء

 .  مع اذلياكل ادلعنيةؿػ القياـ ابلتحقيقات ذات الطابع االقتصادي، ابالتصا

 :ػ تتكوف من ثالث مكاتب

 .ػ مكتب منازعات ادلمارسات التجارية 

 .ػ مكتب منازعات قمع الغش

 .ػ مكتب الشؤوف القانونية ومتابعة التحصيل

 :مصلحة محاية املستهلك وقمع الغشػ 3

 :تتكفل مبايلي

 .السهر على تطبيق سياسة الرقابة االقتصادية وقمع الغشـ 

 .ػتقدَل ادلساعدة للمتعاملني االقتصاديني واجلماعات وادلستعملني وادلستهلكني يف ميداف اجلودة وامن ادلنتجات

 .ػ تطوير اإلعالـ وحتسيس ادلهنيني وادلستهلكني،ابلتنسيق مع مجعياهتم

ػ اقًتاح مجيع اإلجراءات الرامية إىل حتسني وترقية جودة السلع واخلدمات ادلطروحة يف السوؽ وكذا محاية 

 .ادلستهلك
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ػ ادلشاركة مع اذليئات ادلعنية يف مجيع الدراسات والتحقيقات وأعماؿ صياغة ادلقاييس العامة واخلاصة يف رلاؿ 

 .اجلودة والنظافة الصحية واألمن ادلطبقة على ادلنتجات واخلدمات

 :وتتكوف من ثالث مكاتب

 .ػ مكتب مراقبة ادلنتوجات الصناعية واخلدمات 

 .ػ مكتب مراقبة ادلنتوجات الغذائية 

 .ػ مكتب ترقية اجلودة والعالقات مع احلركة اجلمهورية

 :مصلحة مراقبة املمارسات التجارية واملضادة للمنافسةػ 4

 :وتتكفل مبايلي

 .ػ السهر على تطبيق سياسة الرقابة االقتصادية وقمع الغش

ػ ادلسامهة يف ترقية الصادرات خارج احملروقات على ادلستوى احمللي ابلتنسيق مع الغرفة احمللية للتجارة والصناعة عن 

 .طريق بررلة لقاءات وأايـ دراسية لفائدة ادلتعاملني االقتصاديني لتوعيتهم وإرشادىم إىل اقتحاـ رلاؿ التصدير

ػ إحصاء ومتابعة عمليات التصدير خارج احملروقات ومعاجلة ملفات الصادرات اخلاضعة لدفًت الشروط وغري 

 .اخلاضعة لدفًت الشروط

 .ػ متابعة عمليات االسترياد وإعداد قائمة قاعدة معلوماتية تتضمن ادلعطيات اإلحصائية حوؿ ادلستوردين

 .ػ إعداد قائمة ادلتعاملني ادلسجلني الذين أصلزوا عمليات االسترياد شهراي
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ػ القياـ ابلتحقيقات االقتصادية اذلادفة لتطهري التجارة اخلارجية والسهر على احًتاـ شروط شلارسة النشاط وكذا 

احًتاـ شروط شلارسة النشاط وكذا احًتاـ قواعد وشفافية ادلمارسات التجارية واختاذ كل التدابري الوقائي ادلنع من 

التوطني البنكي ػ تقدَل طلبات الشطب من السجل التجاري ػ توقيف البضائع ادلستوردة اىل غاية تسوية 

 ).....الوضعية

 عمليات ادلراقبة وأىم اإلجراءات التحفظية ادلتخذة ضد  ػ إعداد تقارير وإرساؿ احلصائل الدورية ادلتضمنة نتائج

 .ادلخالفني

 :وتتكوف من ثالث مكاتب

 . ػ مكتب مراقبة ادلمارسات التجارية

 . ػ مكتب مراقبة ادلمارسات ادلضاذة للمنافسة

 .ػ مكتب التحقيقات ادلتخصصة

 :ـ مصلحة مالحظة السوق واإلعالم االقتصادي5

 :وتتكفل مبا يلي

ػ السهر على تطبيق النصوص التنظيمية والتشريعية ادلتعلقة ابدلنافسة وتنظيم النشاطات التجارية وادلهن ادلقننة و 

 .اقًتاح كل التدابري ادلناسبة 

 . ػ السهر على احًتاـ القوانني ادلتعلقة ابدلنافسة ألجل ضماف منافسة نزيهة بني ادلتعاملني االقتصاديني

 . واخلدماتعػ ادلسامهة يف تطوير وترقية ادلنافسة على مستوى نشاط مجيع القطاعات اإلنتاج، التوزي
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اإلنتاج،التوزيع للمواد الواسعة االستهالؾ )ػ ادلتابعة ادلستمرة للتموين وتطور األسعار على سلتلف ادلراحل 

 .(واإلسًتاجتية 

 .ػ وضع نظاـ معلومايت حوؿ وضعية السوؽ

 (أسواؽ البلدايت)ػ متابعة وتنظيم األنشطة التجارية والفضاءات التجارية 

 :وتتكوف من ثالث مكاتب

 .ػ مكتب مالحظة السوؽ

 .ػ مكتب تنظيم السوؽ وادلهن ادلقننة 

 ية التجارة اخلارجية وأسواؽ ادلنفعة العمومية ػ مكتب ترؽ

 تقدَل مديرية التشغيل لوالية مستغاًل:املبحث الثاين

 حملة اترخيية دلديرية التشغيل:املطلب األول

 على تنفيذ خطة  معينة  هبدؼ تنظيم سوؽ العمل  و مراقبة مديرية التشغيل لوالية مستغاًلرص تح
ىذا بفضل جودة عملها ابدلقارنة مع ,البلدايت و كذا الدوائر,ميكانيزمات  العرض  وفقا دلتطلبات الوالية 

الصندوؽ الوطين للضماف ,الصندوؽ الوطين للتامني االجتماعي :ادلؤسسات االخرى اليت تتكفل ابلتشغيل مثل
الوكالة ,مفتشية العمل,الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, الصندوؽ الوطين للتامني عن البطالة ,االجتماعي 

 .الوطنية للتشغيل

اليت ابستطاعتها خلق مناصب ,ليس ىناؾ شك اف سياسة التشغيل مرتبطة مبعدؿ التنمية وكذا ادلشاريع الكربى
 .الشغل على االقل على ادلدى ادلتوسط
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و على ىذا االساس فاف مديرية التشغيل تقـو ابستغالؿ مجيع االمكانيات على مستوى الوالية بغية احلد و 
 .ختفيض نسبة البطالة

تعمل ادلديرية ابالشًتاؾ مع اذلياكل  االخرى و ذلك ابحلفاظ على حق ,هبدؼ تنشيط و تنمية سياسة التشغيل 
ادلؤرخ يف  070النظر يف كل النشاطات ادلتعلقة هبذا السياؽ ذلك مبوجب ادلنشور الوزاري رقم 

او خلق (انشاء مؤسسات مصغرة)اما يف اطار التوظيف االيت ,بقصد تنفيذ عدة برامج للتشغيل ,2009مارس24
 :ومن مهاـ مديرية التشغيل.(اإلدماج ادلهين)مناصب تشغيل 

 .تفعيلها و السيطرة عليها,تنظيم تطبيق الربامجػ 

و مساعدة اجلماعات احمللية يف اصلاز برارلهم هبدؼ تطوير ,تطبيق سياسة الًتفع اثناء التنفيذ على ادلستوى احمللي ػ 
 .امكانية االستغالؿ

 .فحص كل طرؽ تنمية السياسات و ترقية البدائل اخلاصة ابستغالؿ خصوصيات الواليةػ 

 .تنمية قواعد البياانت من اجل ادلساعدة يف تطوير التشغيل احملليػ 

القياـ ابلدراسات الالزمة من اجل تطوير سري الربانمج البديل ػ 
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 اذليكل التنظيمي دلديرية التشغيل:املطلب الثاين

 

 اذليكل التنظيمي دلديرية التشغيل بوالية مستغاًل:4الشكل

                               اذليكل التنظيمي دلديرية التشغيل https://www.google.dz/search?q :املصدر

 شرح اذليكل التنظيمي دلديرية التشغيل:املطلب الثالث

 :وكيل الوزارة املساعد لإلمداد والتشغيل

 .ػ حيث يتم التطرؽ اىل أىم متطلبات وأىم العوائق وأىم االحتياجات

 .ػ حتسني اجلودة والسرعة يف التسليم وتتبع ادلخزوف الفعلي يف ادلستودعات ومناطق االستهالؾ

 :املشرف العام على اإلدارة

 :إعداد الربامج اخلاصة بتطوير العمل اإلداري واإلشراؼ على تنفيذه،ويتكوف من

 .إدارة ادليزانية،ادارة االشراؼ والتنسيق،االنظمة والدعم الفين،ادارة التوظيف،الشؤوف االدارية،مركز ادلعلومات

 : العامفمساعد املشر

https://www.google.dz/search?q
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 . حل مجيع العوائق إىل تصادفو ىوأنو قادر عل ػ يتميز ابلنشاط

 .ػ يساىم بتنفيذ اخلطة التنفيذية للمنظمة ويف مساعدة ادلدير العاـ يف ادراة وتنظيم العمل

 :مدير مكتب املشرف

ػ مدير ادلكتب ىو الشخص الذي ديثل ادلسؤوؿ شخصيا ويقـو جبمع األعماؿ االدراية ابمسو ومن مهاـ اليت يقـو 
 :هبا مدير ادلكتب خالؿ ساعات العمل ىي

 .ػ إدارة األعماؿ اليومية يف ادلكتب

 ػ توجيو ادلعامالت جلهات األشخاص

 ػ حتديد الطلبات اإلدارية وادلكتبية

 :جلنة اجلودة والتطوير

 : حيث هتتم مبايليهتدؼ جلنة التطوير واجلودة إىل االىتماـ بكل ما خيص شئوف التطوير واجلودة ابلربانمج 

.  القسم يفنشر ثقافة اجلودة ػ 

.  للقسم ومتابعة تنفيذىا اإلسًتاتيجيةاإلشراؼ على اخلطة ػ 

. اقًتاح اخلطط التطويرية للقسم ػ

.  القسم يف ومتابعتها األكاددييتنفيذ أنشطة التقييم واالعتماد ػ

 بكافة األعماؿ السرية اخلاصة ابدلعامالت الواردة والصادرة واحلفظ والتحرير يقـو:املكتب السري

 :ومن مهامو

  .ووضعها يف حافظات خاصة للعرض على مدير عاـ مكتب الوزير (الواردة)استالـ ادلعامالت السرية اخلاصة  ـ 

  .بعد عودهتا من العرض بواسطة احلاسب اآليل (الواردة)إدخاؿ بياانت ادلعامالت السرية اخلاصة ػ 
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  .إحالة ادلراسالت جلهاهتا بعد العرض حسب التوجيوػ 

  .إبالغ وحدة متابعة األعماؿ ابدلوضوعات اليت مت التوجيو مبتابعتهاػ 

بسرعة ومناولتو دلدير عاـ ادلكتب مع احملافظة على سريتو  (الوارد والصادر)إهناء إجراءات الربيد السري واخلاص ػ
  .وخصوصيتو بدرجة اتمة

  .إعداد ملخص للمعامالت الواردة حسب توجيو مدير عاـ ادلكتبػ 

 :املكتب املتابعة

 .ػ متابعة ادلوضوعات الصادرة عن الوكيل ادلساعد للتأكد من سرايف تطبيقها يف سلتلف إدارات القطاع

 ػ متابعة الشكاوي اليت ترد إىل مكتب الوكيل ادلساعد بكافة أنواعها،خاصة الواردة يف الوسائل اإلعالـ

 واقع ظاىرة الفقر يف والية مستغاًل:املبحث الثالث

 (البلدية) ادلنطقة اجلغرافية  قطاع النشاط وحتليل السكاف العاملني حسب:املطلب األول

 (البلدية) ادلنطقة اجلغرافية  قطاع النشاط وحتليل السكاف العاملني حسب: 11اجلدوؿ

                        عددالسكاف       مدينة 
معدؿ 
( %)البطالة

 بطالنيمشغوؿ  انشطنياجملموع 

 11.87 12629 93731 106360 156724مستغاًل 

 11.14 1989 15896 17858 34839حاسي ماماش 

 12.91 1882 12701 14583 28420مزغراف 

 9.41 771 7425 8196 12956استدية 

 8.61 2181 23162 25343 44593عني اتدلس 

 9.30 1224 11941 13165 24225صور 

 10.80 1097 9060 10157 19423واد اخلري 

 9.75 368 3405 3773 6885سيدي بعطار 



الفصل الثالث                                                    دراسة تحليلية للفقر لوالية مستغانم  

  
 

86 
 

 4.35 904 19868 20772 33985بوقرياط 

 4.00 589 14130 14719 24577سريات 

 4.78 500 9961 10461 19524سوافلية 

 5.90 534 5824 9058 15137صفصاؼ 

 7.87 2197 25722 27919 41389سيدي علي 

 6.50 318 4577 4895 9857تزغايت 

 3.61 190 5067 5257 10023والد مع هللا 

 7.65 1547 18669 20216 37423عشعاشة 

 7.16 442 5731 6173 11460نكمارية 

 8.73 783 8191 8974 15409خضزة 

 6.79 628 8618 9246 15198بوغامل 

 7.93 787 9142 9929 17131عني نويصي 

 4.49 348 7404 7752 10274احلساين 

 8.25 1016 11293 12309 18149فزانكة 

 6.36 916 13490 14406 29513ماسرة 

 5.47 538292 9290 9828 20252منصورة 

 7.41 283 3651 3943 8277طواىرية 

 4.81 1599 5602 5885 11343عني سيدي شريف 

 7.03 919 21154 22753 37232سيدي خلضر 

 6.91 1002 12372 13291 18394حجاج 

 10.08 1150 8934 9936 14346عباف رمضاف  

 6.33 356 17012 18162 31915خري الدين 

 10.43 1178 3057 3413 6692عني بودينار  

 5.86 41157 18910 20088 34475صيادة 

 8.42  447663 488820 821049رلموع الوالية 

 .من اعداد الطالبة ابالعتماد على معلومات من مديرية التشغيل:املصدر
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 يف  بلدية ٪3.61يالحظ أف معدؿ البطالة  يبلغ أدٌل مستوايتو يف البلدات الريفية وشبو احلضرية، مع حد أدٌل 
 وقد لوحظ أف أعلى معدؿ .٪4.35وبلدية بوقرياط مع معدؿ ٪ 4.00أوالد مع هللا، تليها بلدية سريات مبعدؿ 

. 11.14% حاسي ماماش  بلديةو، (٪11.87)تليها بلدية مستغاًل ٪، 12.91للبطالة يف بلدية مزغراف مبعدؿ 
ال تعكس . وتعكس ىذه األرقاـ التفاوت يف فرص العمل، حيث أف أعلى معدؿ يعادؿ  ثالث مرات أدٌل معدؿ

ىذه البياانت إمهاؿ الًتكيز يف ادلناطق الريفية ابلنسبة للمدف  الكبرية ألف كال من البلدايت الريفية، ادلدف احلضرية، 
 .(٪11.87و مستغاًل ٪ 10.80والد اخلري : مثاؿ)وشبو احلضرية ديكن أف تسجل معدالت للبطالة مشاهبة جدا 

 نسمة  6692ىذه األرقاـ ال تعكس أيضا التناسب مع  الًتكيز السكاٍل ألف كال من بلديت عني بودينار ب 
٪ 11،87 عني بودينار و10.43) نسمة يعرفوف معدالت البطالة  جد متاشبهة 156724وبلدية مستغاًل ب

. (مستغاًل

وتعكس ىذه البياانت ميزة الفوضى يف سياسات التشغيل وغياب رؤية تنموية شاملة للتنمية احمللية زلافظة ولكن 
. ال ديكن استخراج أي استنتاج بشأف ىشاشة وضع الشغل يف ىذه ادلرحلة

 حتليل معدؿ البطالة: املطلب الثاين

 حتليل معدؿ البطالة:12اجلدول

اجملموع  اانث ذكورتعيني 
 821049 408849 412200امجايل عدد السكاف 

عدد األشخاص العاملني 
    ػالزراعة والصيد 

    ػالصناعة  
 بناء وأشغاؿ العمومي    ػ

    ػاالدارة 
    ػالتجارة واخلدمات 

    ػ رلاالت أخرى 

364532 
73214 
11484 
60698 
46768 
119087 
53281 

 

83131 
16797 

2635 
13925 
10730 
27320 
11724 

447663 
90011 
14119 
74623 
57498 
146407 
65005 

 41157 10634 30523السكاف يف البطالة 
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 488820 93765 395055األيدي العاملة 
 %71.38/ / معدؿ النشاط 
 %08.42 %11.34 %07.73معدؿ البطالة 

 .من اعداد الطالبة ابالعتماد على ادلعلومات من مديرية التشغيل:ادلصدر

 فرد  أي أف  معدؿ 447663  و عدد االفراد العاملني حبوايل ا فرد488820 من اجلدوؿ السابق تقدر اليد العاملة
 مقارنة مع معدؿ ٪11.34والنسبة أعلى يف النساء مبعدؿ  . %08.42 ومعدؿ البطالة ب ٪،71.38النشاط يعادؿ 

 .لنسبة للبطالة بني الرجاؿ٪  07.73

 فيما % 32.71 أي معدؿ ،(146407)ال يزاؿ قطاع التجارة واخلدمات يستخدـ  أكرب عدد من السكاف العاملني 
إحصائيات حوؿ العمل .٪20.11 شخص أي معدؿ 90011حتتل الزراعة وصيد األمساؾ ادلركز الثاٍل برصيد 

على وجو اخلصوص الستبعادىا يف حساب معدؿ البطالة لرابت البيوت والعماؿ الزراعيني . مشكوؾ فيها
 ،(AIG)أو أجهزة االنشطة ذات ادلصلحة العامة  (TUPHIMO)برامج األشغاؿ العامة عالية الكثافة . ادلومسيني

 و ما قبل التوظيف، تسمح ابخراج الشباب وغريىم DIAP  مثل 2008آليات مكافحة البطالة الشهرية منذ عاـ 
من بعض الفئات العاطلة عن العمل من إحصاءات البطالة عن طريق اقًتاح  

 دينار واليت من ادلستحيل العيش هبا  9000 منخفضة و تركهم براتب ديكن أف يصل اىل احلد االدٌل ؿ مستوايت
ىذه الطريقة يف احلساب تستخدـ لعرض معدؿ البطالة أقل بكثري من الواقع وتساعد على إخفاء انعداـ . بكرامة

 .األمن الوظيفي

ويقدر مكتب اإلحصاء الوطين . أيضا العمل الغري الرمسي يقلل من شأنو وال حيسب عادة يف احصائيات الشغل 
(ONS)  و يف حني أف البناء واخلدمات تتيح أكرب فرص .   من األيدي العاملة1/9أف القطاع غري الرمسي جيذب

يف  العمل ابلنسبة لباقي القطاعات اال أف إ ثلث وظائف البناء غري معلنة، مقومة أبقل من قيمتها حسب ىذا 
ما يقارب من نصف العماؿ يف البناء ال يتم اإلعالف عنهم يف دائما  (ONS)حسب .التقييم بشكل واضح 

وابلتايل، . حىت أصحاب ادلصلحة االقتصادية احمللية يطالبوف ابعادة النظر يف التقديرات الرمسية. التأمني االجتماعي
 من األايدي ٪22، من جانبها تقدر أف تقريبا (FCE)منظمة أرابب العمل اجلزائريني ، ومنتدى رجاؿ األعماؿ 

. ىذا ىو مؤشر آخر على تدىور مستوايت ادلعيشة يف الوالية. العاملة  تشتغل يف القطاع غري الرمسي
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  وتطور العمل حسب القطاعاتحتليل أجهزة مساعدات الدولة لالندماج ادلهين :املطلب الثالث

  وتطور العمل حسب القطاعات حتليل أجهزة مساعدات الدولة لالندماج املهين:13اجلدول

االدماج العرض الطلب  وكالة نوع العقد 
عقد إدماج 
الشهادات 

CID 

مستغاًل 
عني اتدلس 
سيدي علي 

مزغراف 
اجملموع 

1254 
1665 
1997 
1000 
5916 

284 
96 
122 
51 

553 

222 
54 
73 
47 

396 
 عقد اإلدماج ادلهين 

CIP 

مستغاًل 
عني اتدلس 
سيدي علي 

مزغراف 
 اجملموع

1095 
1970 
1466 
1317 
5848 

183 
91 
83 
43 

400 

113 
63 
60 
41 

277 
عقد االدماج مع 

 التدريب
CFI 

مستغاًل 
عني اتدلس 
سيدي علي 

مزغراف 
 اجملموع

1497 
3472 
944 
1933 
7846 

56 
53 
41 
43 

193 

35 
29 
25 
35 

124 
مستغاًل اجملموع 

عني اتدلس 
سيدي علي 

مزغراف 
 اجملموع

3846 
7107 
4407 
4250 

19610 

523 
240 
246 
137 

1146 

370 
146 
158 
123 
797 

 .من اعداد الطالبة ابالعتماد على ادلعلومات من مديرية التشغيل:ادلصدر
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  عقد اإلدماج ادلهين،(CID ) عقد إدماج الشهادات: األجهزة من مساعدات الدولة إىل اإلدماج ادلهينمجيع
(CIP)، عقد االدماج مع التدريب(CFI)فرد بطلب 19610من رلموع :، غري فعالة عمليا وغري نشطة

٪ 4.06 طالب توظيف أي نسبة 797 فرصة متاحة وال يستفيد يف هناية ادلطاؼ إال  1146التوظيف،ىناؾ فقط 

. فقط من طلبات ادلساعدة يف التوظيف يتم الوفاء هبا، وىي منخفضة جدا

 على الرغم من ارتفاع الطلب ٪1،58مبعدؿ  (CFI) أزمة االدماج ادلهين دتس خاصة عقد االدماج مع التدريب 
 .٪6.69مع معدؿ  (CID) مت ٪4.73مع معدؿ توظيف  (CIP)تليها  .على مثل ىذه العقود 

 تطور الوظائف واالستثمارات عن طريق نوع تصنيف:14اجلدول

 
وكالة 

 مستوى التأىيل 
اجملموع 

 
النساء  جامعيوف مؤىل دوف أتىيل 

 1434 3846 1183 2096 567مستغاًل 

 1781 7107 1665 1970 3472عني اتدلس 

 2264 4407 1997 1466 944سيدي علي 

 2858 4250 1000 1317 1933مزغراف 

 8337 19610 5845 6849 6916اجملموع 

 .من اعداد الطالبة ابالعتماد على ادلعلومات من مديرية التشغيل:ادلصدر

تعكس ىذه البياانت التوظيف العايل نسبيا بعد التخرج من اجلامعة ، على الرغم من أف ادلعدالت على العمـو ال 
ىذه البياانت ىو أفضل مؤشر لتأـز حالة ادلبتدئني الشباب العاطلني عن العمل  والفجوة . تزاؿ منخفضة جدا

الكبرية بني عدد الطلبات والعروض و االدماجات  يف العمل تعكس صعوبة الشباب يف العثور على عمل، و ىذا 
. مهما كانت ادلؤىالت والكفاءات
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 تطور الوظائف ومواضع العمل حسب نوع والوظيفة:15اجلدول

 وكالة
 

 

             ادماج                         العرض 

اجملموع مؤقت دائم اجملموع مؤقت دائم 

 370 370/  523 523/ مستغاًل 

 146 146/  240 240/ عني اتدلس 

 158 158/  246 246/ سيدي علي 

 123 123/  137 137/ مزغراف 

 797 797/  1146 1146/ اجملموع 

 .من اعداد الطالبة ابالعتماد على ادلعلومات من مديرية التشغيل:ادلصدر

 من فرص العمل ىي فرص مؤقتة، ٪100نؤكد أيضا على الطبيعة ادلؤقتة لالدماجات مقارنة مع العروض حيث أف 
ال سيما مع ارتفاع  نسبة البطالة و . وابلتايل ال تسمح بتحقيق أي تكامل حقيقي للموظف على ادلدى الطويل

ىذا يؤكد ابلضرورة على عدـ استقرار أجهزة اإلدماج ادلهين اليت تتحوؿ يف احلقيقة اىل أجهزة كبح ألزمة البطالة 
 . وليس اىل أجهزة حللها 

 تطور الوظائف ومواضع العمل يف القطاع القانوٍل: 16اجلدوؿ 

 
وكالة 

االدماج العرض 
القطاع القطاع العاـ 

اخلاص 
القطاع القطاع العاـ اجملموع 

اخلاص 
اجملموع 

 370 255 115 523 341 182مستغاًل 

 146 56 90 240 94 146عني اتدلس 

 158 92 66 246 140 106سيدي علي 

 123 86 37 137 83 22مزغراف 

 797 489 308 1146 658 456اجملموع 

 .من اعداد الطالبة ابالعتماد على ادلعلومات من مديرية التشغيل:ادلصدر
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من االدماجات احملققة، ٪ 61.35وعالوة على ذلك، فإف القطاع اخلاص ىو الذي ديتص احلد األقصى للطلب مع 
 .وىذا أحد األعراض األخرى عن عجز الدولة يف حتقيق أىداؼ برامج االدماج ادلهين
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 :خامتة الفصل

اف تطور الدور االجتماعي للدولة على مدى العقد ادلاضي، واجلهود ادلبذولة لتحقيق سياسة اجتماعية أكثر 
دتاسكا وفعالية تقـو على تعزيز العمل كأداة يف مكافحة الفقر، وحتسني مستوى معيشة األسر وتقدَل الدعم 

 .للفئات األكثر ضعفا

تقييم ادلؤشرات الرئيسية عن العمل يف والية مستغاًل تسمح ابستخراج استنتاجات إجيابية  يتم التعبري عنها من 
إال أف مدى . خالؿ  اطلفاض معدؿ البطالة وادلساواة النسبية بني الرجاؿ والنساء يف احلصوؿ على فرص العمل

بياانت النشاطات بغض النظر عن الدخل وعدـ وجود بياانت عن دخل األسر  تعطي قراءات خاطئة عن الفقر 
 .ألف نسبة البطالة وعدد السكاف الناشطني وحدىا ال تكفي لقياس مستوى ادلعيشة داخل الوالية

، وكذلك الربامج الوطنية الكبرية للمساعدة يف التوظيف وأجهزة حتفيز (DAIP)أجهزة ادلساعدة لالدماج ادلهين 
  غري كافية إىل حد كبري  ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :رايدة األعماؿ  من طرؼ الشباب مثل

والقطاعات العامة ال تزاؿ . زد على ىذا الفوارؽ اجلغرافية يف قطاع الشغل. وغري قادرة على امتصاص البطالة 
متخلفة يف العرض واإلدماج وخلق فرص للتوظيف ابلنسبة للقطاع اخلاص شلا يدؿ على جهودات  أقل من طرؼ 

اذلياكل العامة ومن مث عجزىا عن  خلق فرص عمل و امتصاص البطالة من أجل توفري كرامة العمل والدخل 
كذلك ترتفع نسب البحث عن العمل بني العماؿ غري ادلؤىلني و يف ادلناطق الريفية وعلى كامل مدار . للجميع

 .، مل يكن ىناؾ أي توظيف دائم يف برامج ادلساعدات لالدماج ادلهين 2014سنة

وضلن نعتقد أف حتسني ادلعطيات والبياانت و ادلؤشرات القائمة على استهداؼ أفقر الفئات و الفئات ادلهمشة 
. والضعيفة وحتكيم نظاـ اثبث للرصد والتقييم أمر ال بد منو إلجراء تقييم موضوعي للوضعية

ابإلضافة إىل حتسني كفاءة األجهزة االجتماعية للدعم ادلهين مع إعادة النظر يف بعض األجهزة واإلدارة الصارمة 
دلختلف الربامج، ال سيما من خالؿ تعزيز اإلجراءات لدعم القطاعات ذات األولوية وتقدَل الدعم للمعوقني، 

 .محاية الشباب وكبار السن، ومحاية األسر ذات الدخل ادلنخفض

تطوير العمل كأساس  يف تعزيز التنمية احمللية ىو  وسيلة شلتازة  لربط ضرورات النمو بتحسني توزيع الدخل 
 :يف انتظار تنفيذ حل اقتصادي مستداـ دلشكلة البطالة نرى أنو . القومي ومكافحة اإلقصاء والفقر
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جيب أف تكوف فرص العمل البديلة والًتتيبات االنتقالية كأجهزة الدعم لالدماح ادلهين خاضعة لتقييم قادرا على • 
 .حتديد سبل التحديثات  اخلاصة هبا

 .التمكني من القياس ادلوضوعي للبطالة وحتديد أولوايت يف االدماج حبسب السن واحلالة االجتماعية• 

 .تعزيز اإلطار ادلؤسسي دلكافحة البطالة على ادلستوى احمللي• 

 .مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز فرص العمل وخلق النمو االقتصادي وتنشيط ادلشاريع الكربى• 

 .تشجيع روح ادلبادرة و ختفيف اإلجراءات إلنشاء وتطوير أنشطة ىادفة خارج قطاع اخلدمات• 
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: خامتة عامة

 

تعترب ظاىرة الفقر من أىم املشاكل اليت تواجو الشعوب واجملتمعات، منذ أن وطأت قدم اإلنسان على وجو 
األرض، فالفقر لو آاثر مدمرة للدول واجملتمعات، وليس من الغريب أن يؤدي الفقر ابإلنسان إىل التخلي عن 

قيمو من أجل العيش والذي سبيلو احلصول على املال، خصوصا يف زمن ابت فيو املال كل شيء، حيث 
يسيطر االجتاه املادي على عقول الناس وأصبح شغلهم الشاغل ىو مجع املال أبي طريقة وكيفية، وزايدتو 

إن معظم الدول املتخلفة أغفلت يف اقتصادايهتا املتعلقة ابلتنمية يف مراحلها األوىل على  . وتكديسو يف البنوك
جانب الفقر، فقد كان اىتمامها يرتكز على ظاىرة التخلف وإجياد احللول السريعة للخروج منو، إال أهنا فيما 

املستوى  ألن اسًتاتيجيات التنمية تركت نتائج وآاثر سلبية على . بعد بدأت تويل ظاىرة الفقر اىتماما خاصا
  . املعيشي للفرد واجملتمع ، ويعود السبب إىل إمهال عوامل عديدة عند إرساء ىذه االسًتاتيجيات

ومع مطلع الثمانينات عرفت ظاىرة الفقر منعرجا بتحول مفهوم التنمية ، الذي أصبح يهدف إىل إشباع 
احلاجات األساسية لألفراد وخاصة الفقراء منهم، كي يساىم ىؤالء يف تقدم اجملتمع بفضل عطائهم إذا مل يتغري 

منط حياة الفرد ماداي ومعنواي، لذا أصبح يؤخذ بعني االعتبار مؤشر التنمية البشرية إىل جانب املؤشرات 
األخرى ، وىو ما يعرف ابلتنمية املستدامة اليت تقوم بتلبية حاجات األجيال احلالية دون أن تعرض للخطر 

قدرة األجيال القادمة على تلبية حاجياهتا، وتعمل التنمية املستدامة على االىتمام ابجلانب االجتماعي بشكل 
إن اجلزائر من بني الدول اليت تدىورت بنيتها االجتماعية واالقتصادية، وبصفة خاصة منذ العشرية  . خاص

األخرية من القرن املاضي، فقد أصبحت ظاىرة الفقر مسة أساسية متيز اجملتمع اجلزائري، ومل تنج منها حىت 
الفئة املتوسطة، حيث أن املنهجية املتخذة ملناصرة الفقراء تعكس خمتلف مكوانت تشخيص وتقييم الوضعيةا  

الوطنية حملاربة الفقر 

: النتائج

. ـ الفقر ليس حالة كائنة وامنا ىو نتاج لعمليات ديناميكية

ـ ال ديكن أن نتكلم عن العالقة املوجودة بني مؤشرات الفقر كل على حدا فهناك ارتباط وثيق بني ىذه 
. املؤشرات
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 .ـ ان القضاء على مشكلة الفقر كان وال يزال مبثابة التحدي االكرب الذي يواجو اجملتمع االنساين

 .ـ ان الفقر سيزداد مع زايدة النمو السكاين وتراجع النمو االقتصادي،وزايدة التفاوت يف الدخول

 .ـ عدم وجود تعريف متفق عليو للفقر نظرا لتداخل العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

ـ تقيم مسالة مالمح ومؤشرات الفقر عناصر أساسية لتحليلو ،وذلك متثل الشرط الضروري لرسم السياسات 
 .املوجهة اىل مكافحتو

  ,ـ غالبية الفقراء عاطلون عن العمل أو حيصلون على أجور يومية منخفضة

 :توصيات

ـ الفقر ظاىرة قائمة بذاهتا ،وأن استمرار ظاىرة الفقر واتساع مداىا قد أصبح مسة ىيكلية ال تستطيع معها  
 .السياسات التخفيف منها

ـ مبا أن الدخل موجودة يف معظم البلدان ،فان موضوع اعادة توزيع الدخل من أن يشمل الفقراء جيب أن 
 .خيطى ابىتمام على املستوى اجلزئي والكلي

 .العمل على املساواة يف توزيع العروض على البلدايت

 عزيز النشاط من اجل ضمان احملاسبة يف اطار ترقية التشغيل و حماربة البطالة ت

تنمية التشغيل بواسطة الشركات و اقًتاح تدابري تسمح بتوسيع عملية الطلب من اجل حتسني عملية االتصال 
 .مع الشركاء املعنيني

 ــ البحث عن اليات جديدة ملكافحة الفقر بشكل كبري



97 
 

 :قائمة املراجع
  :ابللغة العربية

: ادلؤلفات
  .1981، 1ـابن مفلح اخلبلي، ادلبدع يف شرح ادلقنع، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 
ـربانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي،تقرير اجتماعات اخلرباء عن القضاء على الفقر وتوفري سبل العيش ادلستدام يف 

. 2007الدول العربية،نيويورك،
 

ـ برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي،العناصر الرئيسية إلسرتاجتية القضاء على الفقر يف البلدان العربية،مكافحة وإزالة 
. 1997الفقر،ادلكتب اإلقليمي للدولة العربية،نيويورك،

 
ـ الدار ادلختار، هبامش حاشية ابن العابدين ادلسماة رد ادلختار على الدار ادلختار، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، 

.  1987، 2ط
 

. 2001 نيويورك،  تشخيص الفقر يف األردن،ـ البنك الدويل،
 

. جامعة عني الشمس،مصر،دون سنة النشرالتنمية االقتصادية،ـ رضا العدل،فرج عزت،دمحم بسيوين،
 

 .2001 مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت  الفقر وتوزيع الدخل يف الوطن العريب،ـ عبد الرزاق الفارس،
 
 .                                           1975،لبنانبيروتلنشر، عة واللطبابية لعرالنهضة دار ا، لتنميةواالتخلف :ينلدعمرو محي اـ 
 

، جسر التنمية، ادلعهد العريب للتخطيط، الكويت، مؤشرات القياس والسياسات:الفقرـ علي عبد القادر علي، 
2005. 

 
ـ عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، اجتاهات حديثة يف التنمية، الدار اجلامعية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، 

2002/2003 .



98 
 

 
  . 1994، 1،مؤسسة الصادق لطباعة والنشر،طهران،طاإلسالم يف الشرق والغربـ علي عزت بيجو فيتش،

 
. 1996، دار الفكر اللبناين، بريوت خصائص الفقر واألزمات االقتصادية يف العامل الثالثـ علي وهب،

 
. 2005مصروالدول العربية،اجمللس األعلى للثقافة،(ـ كرمية كرمي،دراسات يف الفقر والعودلة،

 
. ، ادلصباح ادلنري، اجلزء الثاين111القاموس احمليط، اجلزء الثاين، ص ،3444لسان العرب، اجلزء اخلامس، صـ 
 

وسيلة احلكومة لتحقيق التنمية الشاملة وحماربة الفقر،منشورات ادلنظمة :ـ جمموعة من اخلرباء،التنمية الريفية واحمللية
. العربية للتنمية اإلدارية،القاهرة

 
،وزارة التنمية االجتماعية،عمان، دراسة جيوب الفقر يف اململكة األردنية اهلامشيةـ دمحم الصقور وآخرون،

1996 . 
 

ـ دمحم الصقور، السياسات االجتماعية والفقر يف ادلنطقة العربية، تقرير اجتماعات اخلرباء عن القضاء على ظاهرة 
. 1996الفقر، برانمج األمم ادلتحدة اإلمنائي، دمشق، 

 
. 1996ـ دمحم كاظم ادلهاجر،الفقر يف العراق قبل وبعد حرب اخلليج،األمم ادلتحدة،االسكوا،نيويورك،

مـحمد حسن ابقر، قياس الفقر يف دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، األمم ادلتحدة، نيويورك، ـ 
1996 .

 
. 2003، بدون دار نشر، اآلاثر االجتماعية لربامج اإلصالح االقتصادي يف مصرـ طارق فاروق احلضري، 

 
 

: أطروحات
. 2002.سياسات مكافحة الفقر ابلدول النامية،حالة اجلزائر،رسالة ادلاجستري:بوساق كرمية 
 
 



99 
 

 :اجملالت
: ابلغة العربية

 
،جملة حبوث اقتصادية عربية،العدد السابع "النموذج القياسي للفقر يف اجلمهورية اليمنية"ـ بدر صاحل عبيدة دمحم،

  .1996عشر،القاهرة،
 

 53ـالزبري عروس،اجملتمع ادلدين،اإلدارة،الرأي والفقراء اجلدد،،دورايت مركز البحوث يف االقتصادي التطبيقي،العدد
  .2000،الشركة الوطنية،للنشر واإلشهار،اجلزائر 

 
،على 32جملة العلوم اإلنسانية،السنة الرابعة،العدداآلليات االجتماعية لتفشي الفقر يف اجلزائر،ـ سلطان بلغيث،

. www.ulum.nl 25/08/2008ادلوقع
 

 سلطان بلغيث،اآلليات االجتماعية يف ظاهرة الفقر يف اجلزائر،جملة علوم اإلنسانية،السنة 
  .2008يناير32،2الرابعة،العدد

 
: املؤمثراات والندوات: رابعا

: ابلغة العربية
 

جتارب :ندوة دولية حول ظاهرة الفقر يف العامل العريب واإلسالمي،أسباهبا،آاثرها،بوشامة مصطفى،حمفوظ مراد،
.  2007 جويلية3ـ1مكافحة الفقر يف العلمني العريب واإلسالمي،جامعة سعد دحلب، البليدة،

 
إشارة :القياس الكمي ملؤشرات الفقر يف إطار مسبباته واسرتاجتيات مكافحتهعبريات مقدم،العايب عبد الرمحن،
جامعة سعد جتارب مكافحة الفقر العاملي العريب و اإلسالمي،:إىل جتربة ماليزاي،ندوة دولية حول 

 . 2007جويلية 3ـ1دحلب،البليدة،
 

: املؤلفات
 

: ابللغة الفرنسية
 



100 
 

 Ambaamual, pauvreté multi dimensionnelle au Congo: un approche non monétaire, document ـ
de travail TD N°13/2006, bureau d application des méthodes statistiques et informatique, 
Congo, (2006)   
 
 Anupam MHsya, population pressure on resource and population Resource Regions, Theـ
Association for geographical studies, shaheed Bhagatsingh college, university of Delhi,(2007) . 
 
 consiel national economique et social,la maitrise de la globalisation:une necessite pour les plusـ
faible,session pleniere,Algerie,mai 2001. 
 
 Martin Ravaillion, comparaison de la pauvreté: concepts et méthode " étude sur la mesure des ـ
niveaux de vie, document de travail, N°22,Banque Mondiale, Washington, (1996). 
 
 Matthieu Clement,Dynamique et persistance de la pauvreté en Russie, centre d’économie du ـ
Développement ـUniversité MontesquieuـBordeaux France, 2006. 
 
 Rapport mondial Sur le développement Humain, ,PNUD,debock université ,Tadaro mydralـ
Economic development: A introduction to problems and policies in global perspective, E,w 
low, London, (1977),. 
 
  Sarah marniesse,Note sur les différentes approches de la pauvreté:division de laـ
macroecomie .Département des politiques et etudes.Lagence Française de développement, 
France,1999  
 
 Senat ,La mesure de la pauvreté et de l’exclusion sociale: quels indicateurs?, Lesـ
documents de travail du sénat, Série: études économiques, n° EE1, France, juin 2008 

 
 

: ابلغة األجنبية
 

 Anatomy Barnes Atkinson,povrety and social securety,London Harvester,New York,1989 ـ.
 
.  Disconand Macarov,povrety:a persistent global reality rutledge,Oxford university press,New ـ
York,1998 
 
.  Fouzi Mourji,Bernard decaluwe et Patrik plane,le developpement face a la povrety.edition ـ
economic Paris2006. 
 



101 
 

 Karima Korayem,povrety in Egypt,center of economic and Financial reaserchـ
studies.Cairo,2002 
 
 
Moha Asri Abdullah,Urbain povrety:a case study of Malaysia, First edition,UMM 
press,international Islamic university, Malaysia, 2009.  
 
  
 Snodgrass Donald,inequality and economie development in Malaysia, Oxford universityـ
press,New York,1980.  
 
 Tadaro. mydral, Economic development: A introduction to problems and policies in globalـ
perspective, E,w low, London,  1977ـ1965
 
 ,The world Bank,Attaking poverty,world development Report Washingtonـ
December20002001ـ 
 
.  World Bank,staff working:The Measurement of spatial différences in povrety,The case of ـ
peru,New York,1987. 
 

 

 

  


