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 ملخص:

عها ادلختلفة بالتمويل ادلصغر، نظرا دلا ذلا من  سنحاول يف ىذه الورقة البحثية توضيح أمهية متويل ادلشاريع الصغرية بأنوا
أمهينننة ةايفنننة يف اقتصنننالياغ النننرول بغنننت النظنننر عننن  منننرا تالورىنننا التانننه وا لار  واةنننت   نظمهنننا ومفاىيمهنننا 
االقتصالية وتباي  مراحل حتوالهتا االجتماعية، ويرجع االىتمام هبذا النوع من  ادلشناريع  ا النرور ادلهنذ النذ  تل بنو يف 

ل التنمينننة االقتصنننالية واالجتماعينننة علنننا حنننر سنننوا  وةايفنننة الانننررة علنننا اسنننتي ا  البالالنننة وتنننو ري  نننرص ال منننل رلنننا
 للشبا .

 التنمية المتسدامة -الفقر -البطالة -الكلمات المفتاحية: التمويل المصغر
 مقدمة 
يف ظننل النتنناملخ ادلخيبنننة  وذلنن منن  فنننر  لول ال ننا ، ظنناىرة الفاننر أمهيننة كبنننرية منننذ ماللننع التسنن يناغ اكتسنن       

تضننم  تاريننر  0222قتصننال  يف عننرل كبننري منن  الننرول الناميننة، ويف سنننة الللتوق نناغ نتي ننة تالبيننج بننرامخ ا يفنن   ا
 . اربة الفار يف السياساغ التنمويةاألمذ ادلتحرة تأكيرا علا أولوية زل



تصننالية، لانن  مننع تصنناعر حننرة الفاننر وظهننور واجلزاملننر   هتننتذ كثننريا   اا حننة الفاننر يف برايننة ا يفنن حاغ ا ق     
م  اا حننننة الفاننننر يتزايننننر باسننننتمرار،   ملنننن  علننننا وضننننع عننننرة  ن ااسنننناهتا السننننلبية علننننا اإلتمننننع، أيفننننبح ا ىتمننننا

 اسرتاتي ياغ ىال ة للتاليل م  ىذه الظاىرة بالرتكيز ال لا اىذ ادلؤشراغ الرالة علا وجول حرة الفار يف لولة م ينة.
تماماغ اجلزاملر يف ىذا اإلال، التاليل م  م رل البالالة، اخلرماغ االجتماعية والصحية، وغريىا. كما وم  بني اى    

 .الشباة ا جتماعية، وبرامخ ادلساعرة علا التشغيل، نشافاغ التضام  الوفهعمل  علا وضع عرة آلياغ منها: 
 إشكالية المداخلة:

 ي الجزائر كاستراتيجية للتقليل من البطالةما هي مختلف آليات التمويل المصغر المعتمدة ف
 في إطار التنمية المستدامة؟ 

 استراتيجية الجزائر في التقليل من ظاهرة الفقر :أوال: 
وعنرم  ة تسم  السياسة ا جتماعية ادل تمرة ة ل التس يناغ باخنفاض النفااغ ال مومية و نشنا  أجهنزة مؤقتن      

 ا ع نز ىنذه السياسنة ماليننا نظنرا  رتفناع عنرل ا تناجني، يف ىنذا الظنر  ظهننرغ  مرا اتهنا بنمنو  قتصنال ، أنا ألا
حترياغ جريرة تت لج بانتشار الفار و تساع الفوارق ا جتماعية وترىور مستوا ادل يشة لفئاغ واس ة م  األ رال، يف 

 قتصننال  الننذ   ناللننج سنننة برنننامخ لعننذ ا ن نناش اب ننرة بننرامخ تنمويننة منهننا ىننذا السننياق تننرعم  األجهننزة السنناباة 
قصر  ن اش ا قتصال عن  فرينج تف ينل ج مليار ل  505وةصص لو غ   مايل قرره   0222و متر  ا غاية  0222

الاللب الالي وترقية األنشالة اليت بإمااهنا تو ري منايفب الشغل وهتيئة البنية التحتية لإلقتصال النوفه و نج التحنوالغ 
مننناعي  يننك ارتانننزغ كننل الننن امخ بالتنننايل الننربا بنننني اجلانننب ا قتصنننال  واجلانننب ا جتالننيت متيننز ادلسنننار التنمننو ، و 

-0222  برننننامخ توفينننر النمنننو االقتصنننال  و (2002-2005برننننامخ لعنننذ النمنننو االقتصنننال   التنموينننة  نننا  يهنننا 
 :علا ا اور التالية(0222

 التوازن اجلهو ،  نشا  منايفب الشغل، ماا حة الفار -
ومسنننح بإنشنننا   0222-0222ا ذلننن  انننر ادلخالنننا النننوفه للتنمينننة الف حينننة والريفينننة النننذ   متنننر يف الفنننرتة با ضنننا ة  
 منصب شغل، ويس ا  ا حتسني شروط ال يش للساان األريا  م  ة ل ا اور التالية : 200.228

 تاليص مساحاغ أراضي البور وزيالة مرلولية زراعة احلبو  . -

 اج وا ست مال ال ا ين ألجهزة السايحتسني تانياغ ا نت -

  ستص   مساحاغ زراعية ويفحراوية جريرة . -

 ر للواحاغ وا ستثمار يف النخيل.رل ا عتبا -



 1 يف  فار حتايج اسرتاتي ية ماا حة الفار يف اجلزاملر مت  االعتمال علا ا اور األساسية التالية:
 ؛ان اش التنمية الف حية -
 ؛اقاغ االنتاج اليت  وز الفارا الاست مال كلي ل -
 ؛مؤسسة علا مشاركة اإلموعاغتنمية ريفية منررلة و  -
 ؛يل يف حاغ الاالاع ادلا -
 ؛تنمية بشرية باحلر م  الفار -
 ؛التحرير م  الفار بواسالة التشغيلتنمية سوق ال مل و  -
 ؛تالوير السا  للفارا  -
 ؛التنمية اجلهوية -
 ؛ الرجل و ادلرأة يف اإلال االجتماعيو االقتصال  و السياسي.ادلساواة و ال رالة بني -
 ؛تالور مؤسسي و قانوين -
 ؛لفارتنمية مسترمية للحر م  ا -
 ؛برامخ ضر الفار -
 ظاىرة الفار ومستوا ادل يشة. نظام رقابة و متاب ة -

 االعتمال علا اآللياغ التالية: با ضا ة  ا 
 2يف:وتتمثل : نشاطات التضامن الوطني (0

من  األلواغ ادلررسنية  ادل وزي  يتذ منح حصصالتمررس لألففال عملية لعذ  م  أجل: التضامن المدرسي( 0-0
. يف حنرول ال الننة أففنال يف ال امللنة الواحننرةلج للتلمينذ ا تنا   3222لراسنية قننررىا  ومننح عننر كنل لةنول مررسنني،

ل تننو ري ادلالنناعذ ادلررسننية وادلننرارس الراةليننة ونصنن  با ضنا ة  ا  جننرا اغ الننرعذ وادلسنناعرة علننا الرراسننة منن  ةن 
 .ضمان الصحة ادلررسيةالراةلية و 

 :  تتمثنل يف مسنامهة مالينة قصنر بننا  سناناغ تالورينة ةايفنة يف ادلننافج الريفينةالمساعدة الموجهةة للسةكن( 0-6
 .مليون سنتيذ 222وادلنافج الصحراوية، وتصل ىذه ادلساعرة  ا 

                                                
، 2011ة،  لل لوم االجتماعية واالنسانيادلنترا ال ريب، م ة األغواطجا،  الجزائرحالة  - سرتاتي ية م اجلة الفار يف ظل ال ودلة ، بلحمر  سير علي  ،ع نيلة زلمنر، ب  نو  مصالفا 1

 aljzayr-alwlmte-zl-fy-alfqr-maljte-amte/stratyjyte-dyalajtma/mwa-https://sites.google.com/site/socioalger1/lmم  ادلوقع: 
2

 20، ص0222، ، جام ة س ر لحلب البليرةتشخيص وماا حة ظاىرة الفار يف اجلزاملرل.نايفر مرال،  

https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/stratyjyte-maljte-alfqr-fy-zl-alwlmte-aljzayr


ذو  االحتياجناغ  ادلرضنا ادلنزمنني، النيت تت لنج باألشنخاص ادلسننني: و الهشةةجهة للفئةات المو  المساعدات( 2-3
قفنة رمضنان ا سنتفالة من  األلوينة رلاننا، توزينع و ا قامنة يف ادلستشنفياغ ، وذل  م  ة ل التافنل بنال  ج و اخلايفة

 .رلانية لصاحل ال امل غ ا رومة وتنظيذ مالاعذ
ادلنحنة اجلزا ينة ي منل علنا تانر  وجنو  ا  ئناغ م يننة من  السناان، معنذ لىنو جهناز  :الشبكة اإلجتماعية (6

 3، وىي:ع  النشافاغ ذاغ ادلنف ة ال امة للتضام  والت ويت
أنشننئ  ىننذه ادلنحننة قصننر ماا حننة الفاننر ادلاللننج لألشننخاص الننذي  ال مياننن   :للتضةةامنالمنحةةة الجزافيةةة ( 6-0

ةايفننة ذو   ، أو حننالتهذ الصننحية ادلتننرىورةسنننة 02يت نناوز   لمنناجهذ يف سننوق ال مننل بسننبب سنننهذ ادلرتفننع الننذ 
 3000تنر ع ادلنحنة اجلزا ينة للتضنام  شنهريا لانل مسنتفير تانرر بنن أو رباغ البيوغ برون لةل.  االحتياجاغ اخلايفة

 ع:اجالمر  لينار جزاملر  ع  كل شخص حت  كفالة ادلستفير، علا أن 120لينار جزاملر  مع مبلغ اضايف يارر بن 
 .0222(، مصر، 35ال مل ال ريب الرورة  مؤمترمنظمة ال مل ال ربية،  -
من  فنر : ل.عبنر ال زينز شنرايب حنول: لور ادلنشنأغ ادلؤمتر ال ريب األول لتشغيل الشبا ، ورقة عمل مارمنة  -

 ،اجلزاملر.0222توسالة يف تشغيل الشبا  ال ريب، الصغرية وادل

 ادللتاا الرويل حول متاللباغ تأىيل ادلؤسساغ الصغرية وادلتوسالة يف الرول ال ربية. -

، 0220سننليمة حننول  ربننة ب ننت الننرول ال ربيننة يف الصننناعاغ الصننغرية،  مراةلننة مارمننة منن  فننر  أرقيبننة -
 اجلزاملر.

 .0222، مؤسسة شبا  االمع، االسانررية، ل. تحي السير عبرهالصناعاغ الصغرية ولورىا يف التنمية،  -

، جام ة  الجزائرحالة  -بلحمر  سير علي،  سرتاتي ية م اجلة الفار يف ظل ال ودلة  ع نيلة زلمنر، ب  نو  مصالفا،  -
، م  ادلوقع: 2011األغواط، ادلنترا ال ريب لل لوم االجتماعية واالنسانية، 

-amte/stratyjyte-alajtma/mwady-https://sites.google.com/site/socioalger1/lm
aljzayr-alwlmte-zl-fy-alfqr-maljte 

 12، ص2002، جام ة س ر لحلب البليرة، زاملرتشخيص وماا حة ظاىرة الفار يف اجلل.نايفر مرال،  -
 12/11/2012بتاريخ  http://www.msnfcf.gov.dz/?p=cellul_proximite_solid م  ادلوقع: -
ها، كلية احلاوق وال لوم السياسية، جام ة زي  ال ابري  م و وم وك ساحلي ، سياساغ التشغيل يف اجلزاملر وسبل حوكمت -

https://revues.univ-ع  ادلوقع :  2014، -أم البواقي-ال ريب ب  مهير 
43-50-08-16-06-2014-93dafatir/19-2014-11-ouargla.dz/index.php/numero  

  02، ص:01/2002رللة يفالرة ع  الوكالة الوفنية لتسيري الاروض ادلصغرة، ال رل  -

                                                
 12/11/2012بتاريخ  proximite_solidellul_http://www.msnfcf.gov.dz/?p=c من الموقع: 3
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