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 الملخص:          

 هو ساناإلن" شعار العالم في والمنظمات الحكومات رفعت الجديدة األلفية بداية مع

 لما يتةا المتوار  جميتع اإلسترراتيجية الرؤية هذه سبيل في ووضعت" لألمم الحقيقية الثروة

 هيتتةالرفا حيتتاة التتدلول فيهتتا تضتتمن وكفتتا ة جتتو ة ذات إنستتانية تنميتتة لرحقيتت  والمعنويتتة

 فتتي االجرماعيتتة السياستتة وتطتتورات واقتتع معرفتتة إلتت  الدراستتة هتتذه وتهتتد  لمواطنيهتتا 

 األ ا  عتن الناتجتة االجرماعيتة المؤشترات متع للدولتة العامتة األهدا  مقارنة عبر الجزائر

 متا هتذاو الرنمويتة  والبرامج الخطط تلك وخلفيات أبعا  في الدراسة تعمقت وقد الحكومي 

 فالملتت تستتيير فتتي اإل اري الجهتتا  كفتتا ة عتتد  أهمهتتا لعتتل نرتتائج بعتتدة الختترو  إلتت   فتتع

 تخطتوا أول بتنن الدراستة وتتر  العتا   االقرصتا ي األ ا  هشاشتة جانت  إلت  االجرماعي

 عبتر ريةالبشت القتدرات فتي األمثتل االسرثمار نحو الحكومي الروجه هو الرنموية الفجوة لسد

 .اإل ارية األنظمة وتطوير اإلنفاق ترشيد

 ي البشتتتتر المتتتتور  االقرصتتتتا ي  األ ا  االجرمتتتتاعي  التتتتدعم: المفتاحيااااة الكلمااااات        

 .األ ا  مؤشرات

Abstract: 

With the start of the new millennium, governments and 

organisations around the world raised the slogan "Human is the real 

wealth of nations" and committed all material and moral resources 

to achieving human development of quality and efficiency in which 

countries guarantee a life of well-being for their citizens, which 

contributes to achieving development and prosperity by raising the 

population's standard of living, in addition to providing more 

educational and social opportunities. According to the study, the 

first step toward closing the development gap is for the government 

to prioritise investment in human capabilities by rationalising 
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spending and developing health and educational systems, in 

addition to building a productive economic model. 

         Key words: Resource Development, Social Security, Living 

Standard, Expenditures Rationalization. 

 

 مقدمة:         

 الستمة وإنستاني اجرمتاعي طتابع ذات حكوميتة سياستات صتناعة نحتو الروجته شكل

 فوظتائ مسترو  عل  مرغيرات عدة لبرو  نريجة وذلك المعاصر االقرصا ي للفكر األبر 

 لرقريترا متيال  العتالم شتهد والسياستي االجرمتاعي الرطتور ومتع بتالمجرمع  وعالقرهتا الدولة

 عنصترال فتي االسرثمار ضرورة عل  ليؤكد جا  والذي 1990 سنة البشرية للرنمية العالمي

  . الرطور و الرنمية نحو تدفع و الرفاهية تحق  اجرماعية سياسات طري  عن البشري

 إلت  تهتد  تنمويتة سياستات وضتع علت  المرعاقبة الجزائرية الحكومات عملت وقد

 دايتةب منتذ القترار صتنا  اهرما  محور شكل الذي البشري المال رأس في األمثل االسرثمار

 لكتن لتةعا  إنستانية تنمية تحقي  سبيل في والبرامج الخطط من العديد وضع وتم االسرقالل

 دعمالت بترامج بتين انستجا  وجتو  عد  هو واإلحصائيات األرقا  قرا ة خالل من يالحظ ما

 يتتةالفاعل مشتتكلة يطتتر  متتا وهتتذا عمليتتا  ا عليهتت المرحصتتل والنرتتائج الطموحتتة االجرمتتاعي

 :وهي مهمة إشكالية طر  إل  منهجيا ويقو نا الرنموية  للخطط واالجرماعية االقرصا ية

 ؟في الجزائر كيف تساهم السياسات االجتماعية في تنمية القدرات اإلنسانية

 تسع  الدراسة إل  اإلحاطة بجملة من األهدا  منها:و

 جرماعيةمعرفة العالقة اإلسرراتيجية بين الرنمية االقرصا ية وبرامج الرعاية اال 

 جزائر وتحديات تحسين جو ة الحياة راسة واقع الدعم االجرماعي في ال 

 اعيةلنرائج االجرمية الحكومية واتقديم حلول علمية إلحداث الروا ن بين الرؤ 

ا  فيته علت  قترا ة األرقت ركزنتاإتبا  متنهج وصتفي وللرعم  أكثر في الموضو  تم 

والبيانتتات إلتت  جانتت  توظيتتف المتتنهج الرحليلتتي التتذي نفستتر ونسرشتتر  متتن خاللتته واقتتع 

ت السياستتات االجرماعيتتة عتتن طريتت  تقتتديم مقررحتتات وحلتتول لكيفيتتة الرعامتتل متتع الحاجيتتا

 بشرية.األساسية للموار  ال

 والمؤشرات المحاور -االجتماعية السياسةالمبحث األول:        

يشكل البعد االجرماعي للدولة محور مهتم فتي إ ارة العالقتة بتين الستلطة والمجرمتع 

فكلما قدمت الحكومة برامج اجرماعية كلما  ا ت فرص القضا  عل  الفقر وتقلتي  الهتوة 

 الوظيفتتة االقرصتتا ية واالجرماعيتتة الرتتداخل بتتيناالقرصتتا ية بتتين المتتواطنين وهتتذا متتا يبتتر  

وير  خبرا  مدارس الرنمية أنه من المسرحيل الفصل بتين القستمين كونهتا يرتبطتان بشتكل 
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استرثمار اقرصتا ي ال يكتون لته أ تر آلي كمتا أن الرجتارا الرنمويتة فتي العتالم تثبتت بتنن أي 

 .(226  صفحة 1973)سعفان   يجابي إال إذا ارتبط باسرثمار اجرماعيإ

ت من وقد طرحت هذه مقاربة الرنمية المرمركزة حول اإلنسان في مرحلة السبعينيا

ن متساستية الرتي ترمتي إلت  تحقيت  جملتة األاضي وعرفت بإسرراتيجية الحاجتات القرن الم

 : األهدا  نذكر منها

 محاربة الفقر عبر تحسين الخدمات االجرماعية. 

  رفع إنراجية السكان في المدن واألريا. 

  ساسية الري تمس حياة المواطناأل عم الخدمات. 

)بوطيبتتة   وجتا ت هتتذه الفكتترة لمواجهتة الطبقيتتة الرتتي تستتببت فتي الفقتتر والمجاعتتة

 (214  صفحة 2007

ستد تإنرا  سياستات اجرماعيتة ومع  خول مرحلة الرسعينيات بدأ الحديث عن إعا ة 

ألفترا  الحاجيات األساسية للسكان وتدفع نحو تحستين األوضتا  العامتة بمتا يحقت  رفاهيتة ا

ن ومتتن هنتتا جتتا  الحتتديث عتتن بتترامج الرنميتتة االجرماعيتتة الها فتتة إلتت  تحستتي والجماعتتات

 المسرو  المعيشي للسكان إضافة إل  الرفع من القدرات البشرية للمواطنين.

 المطلب األول: تعريف السياسة االجتماعية       

هتد  بالجهو  الري تقو  بهتا التدول والحكومتات والهي تات المدنيتة تلك تعر  بننها 

)عثمتان عبتد  لإلت  جانت  القضتا  علت  الفقتر والجهتالمسترو  المعيشتي للستكان  من رفعال

 . (10  صفحة 1979اللطيف  

السياستات والبترامج االجرماعيتة الرتي وجتدت لمستاعدة  تعر  أيضتا بننهتا تلتك كما

األفرا  والجماعات عل  تحقي  مسرويات مالئمتة للمعيشتة والصتحة وفت  رؤيتة تعمتل متن 

)إ ارة الشتتتؤون  خاللهتتا الحكومتتتات علتتت  القضتتا  علتتت  الفقتتتر وتحستتين الختتتدمات العامتتتة

 . (2018واالقرصا ية  االجرماعية 

 ها:نموالمررع لعملية الرنمية االجرماعية يجدها في الغال  مرا   لعدة مفاهيم 

 فترا  الرعاية االجرماعية الري يقصد بهتا نوعيتة الختدمات المقدمتة للجماعتات واأل

 في شكل برامج تعليمية وصحية.

 االجرماعيتتة الرتتي تعتتد عمليتتة تغييتتر وا  يحتتدث فتتي المجرمتتع متتن ختتالل الرنميتتة 

 الروحتتد والمشتتاركة بتتين جهتتو  المتتواطنين والحكومتتة بهتتد  االستترفا ة متتن كافتتة

 الموار  في المجرمع وتحقيقا للرفاهية االجرماعية.

 لبشترية الرنمية البشرية والري تعكس مد  اهرما  الدول باالسترثمار فتي القتدرات ا

 رها بهد  تحقي  الرفاهية.وترقي

 االجتماعية السياسة محاورالمطلب الثاني:        

ية تقاس فاعلية السياسة االجرماعية عبر مؤشترات تعتر  بمؤشترات الرنميتة البشتر

 : والري تعر  وجو  أربعة مرات  هي
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 مرتفعة جدا في الرنمية  وهي تلك التدول الرتي نجحتت فتي تحقيت  مؤشترات   ول

 .مرتفعة في الرفاهية

  وتمثلهتا  ول نجحتت فتي تحستين ظترو  مواطنيهتا بمتا   ول مرتفعة في الرنمية

 .يرناس  مع الرحديات الكبر 

  ول مروسطة في الرنمية  وهي  ول تعمتل علت  توظيتف كتل موار هتا متن أجتل 

 .  المعيشي للسكانعل  رفع المسرو

 يتة  ول منخفضة في الرنمية  ونقصد بهتا تلتك التدول الرتي فشتلت فتي تحقيت  الرنم

 .والرطور

بالمائة من سكان الدول ذات الرنمية  34وإذا نظرنا لواقع اإلنسان في العالم نجد أن 

بالمائتتة متتن التتدول المروستتطة النمتتو  16البشتترية منخفضتتة يعتتانون متتن الفقتتر  بينمتتا نجتتد 

وهتتذا متتا يتتدفع   (31  صتتفحة 2008)الحستتيني   نون نقتت  فتتي االحرياجتتات األساستتيةيعتتا

وفتي  الحكومات إل  المزيد من السياسات االجرماعية بهد  مواجهة الرهديدات االجرماعيتة

إليته مجمل المؤشرات تركز السياستة االجرماعيتة باألستاس علت  العنصتر البشتري وتنظتر 

علتت  أنتته متتور  وجتت  االستترثمار فتتي قدراتتته وتحويلهتتا إلتت  رأس متتال الرنميتتة وهتتتدفها 

 .االسرراتيجي  وهذا ما يجعل برامج الرنمية االجرماعية تعمل عل  عدة محاور نذكر منها

 الرعاية االجرماعية لألفرا  واألسر والجماعات ما يا ومعنويا. 

 ل  الفقر والبطالةتحسين الظرو  المعيشية للسكان والقضا  ع. 

 جو ة الخدمات العامة في مجال الرربية والضمان االجرماعي. 

 الركفل بالف ات المعو ة  العجزة واألطفال. 

 االسرجابة الفعالة للحاجيات األساسية لألفرا  والجماعات. 

 محاربة األمراض واألوب ة الجسدية والنفسية. 

فتي عتدة  ا النموذ  الرنموي قد طب والمرربع لبرامج السياسة االجرماعية يجد أن هذ

ليهتا استم والرتي يطلت  ع والتدانمر مناط  من بينها الدول اإلسكندنافية خاصتة منهتا فنلنتدا 

 عامتة إلت الديمقراطيات االجرماعية  حيث يبر  فيها  ور الدولة بقوة في جتو ة الختدمات ال

ن جرمتع  ويعتر  عتجان  سياسات الضمان االجرمتاعي والرعايتة اإلنستانية لكتل ف تات الم

هتتذه المنطقتتة أيضتتا تطتتور بتترامج الضتتمان االجرمتتاعي  عطتتل األمومتتة الطويلتتة  جتتو ة 

أن ماعيتة وتشتير الدراستات فتي السياستات االجر  الرعليم  مرافت  الررفيته والرعايتة النفستية

لعتالمي افتي بترامج الرنميتة البشترية كونهتا ترصتدر الررتيت   هذه الدول بمثابة نموذ  نتاج 

 ر السعا ة السنوي.في مؤش

 االجتماعية السياسة محاور: الثالثالمطلب        

تعمتتل المنظمتتات الدوليتتة وعلتت  رأستتها األمتتم المرحتتدة والبنتتك التتدولي علتت  قيتتاس 

برامج الرنمية ومد  موقتع المتواطنين فتي معا لتة الرنميتة ومحلهتم متن مخرجاتهتا  وتوجتد 

فمنها الكمية والكيفية  وستنحاول فتي هتذه  عدة مؤشرات ومعايير لقياس الرنمية االجرماعية

 (128-121  الصفحات 2007)عبد اللطيف رشا    الدراسة أخذ بعض المؤشرات منها
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 مؤشر الحاجيات األساسية: أوال:      

 .نسبة حصول السكان عل  الموا  الغذائية  المنكل والملبس 

 .نسبة الوفيات بين المواطنين واألسباا الحقيقية ورائها 

 .اإلعانات المقدمة لألسر الفقيرة والمحرومة 

 .حاالت اإلجهاض وسط الفريات والقصر 

 .حقوق المرأة والطفل في المجرمع 

 مؤشر المشاركة االجتماعية: ثانيا:      

 .مد  مشاركة األفرا  في المشروعات العامة 

 النشاطات بين المرعلمين وغيرهم. نسبة المشاركين في 

 .مشاركة المرأة في الحياة االجرماعية 

 .مد  الرعاون بين الحكومة والمجرمع المدني 

 مؤشر االستهالك واإلنفاق: ثالثا:      

االستترهال  الكلتتي لألستتر وينتتدر  تحتتت هتتذا المؤشتتر جملتتة متتن الشتتروط أهمهتتا  

رشتتيد متد  تطبيت  فكترة اال ختار وت  االسترهالكيةاإلنفتاق األستري علت  المتوا    ونوعيرته

 اإلنفاق األسري.

 مؤشر الحريات العامة:رابعا:        

 عمتد  تتوفر الحريتة السياستية فتي المجرمتويعمل عل   راسة بعض المعايير منهتا 

عالميتتة الحريتتة اإل  العالقتتة بتتين الستتلطة والمجرمتتع  االنفرتا  الفكتتري والحتتوار االجرمتتاعي

 .سبة المشاركة السياسيةن  والفكرية

والمالحظ عل  هذه المؤشرات أنها عبارة عن عنوانين عريضتة لمؤشترات جزئيتة 

 يرم حسابها وفت  معتا الت رياضتية يكتون الهتد  منهتا تصتنيف التدول والمنتاط  فتي ستلم

 الررتي  العالمي للرنمية االجرماعية والبشرية.

 الجزائرية االجتماعية السياسة في الكبرى التحوالتالمبحث الثاني:        

ني قبل بداية تنسيس الدولة الوطنية فتي الجزائتر وضتع صتنا   تورة الرحريتر التوط

ت الروجهتا بيان أول نوفمبر الذي يعد بمثابة الورقة الرنسيسية للدولة المعاصرة كونته رستم

روجته ل وهي الالكبر  للبنا  ولعل من أبر  الخيارات الري اتبعرها الدولة مع بداية االسرقال

 .االجرماعي والذي تسرطيع من خالله بنا  نموذ  خاص بها في مجال الرنمية

ولقد ترجم هذا الروجه فتي بيتان أول نتوفمبر تحتت عبتارة "إقامتة الدولتة الجزائريتة 

نتوفمبر  )بيتان أول  "الديمقراطية االجرماعية ذات الستيا ة ضتمن إطتار المبتا س اإلستالمية

2018) . 

ة ومتتع متتيال  الدولتتة الوطنيتتة اعربتترت السياستتة االجرماعيتتة محتتور مهتتم فتتي الرؤيتت

 د بهتتاوسياستتية وجتت  الرقيتتالجديتتدة للدولتتة الجزائريتتة وذلتتك باعربارهتتا مرجعيتتة اقرصتتا ية 

 .رائجإل  تحقيقه لجملة االنعكاسات والن وعر  هذا الروجه عدة منعرجات ومراحل إضافة
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وتعد الجزائر من بين الدول الري تعرمد علت  سياستة التدعم االجرمتاعي عبتر تتوفير 

عتر  هتذا اإلنفتاق العمتومي  وي  نستبة  يتا ة  عبترالحاجيات األساسية والموا  االسترهالكية 

)الستيد النجتار   االقرصتا  الهت  رميتزرذبذبات الرتي يللاإلنفاق في بعض األحيان تن ر نريجة 

 .  (141  صفحة 2005

  

 الجزائرية االجتماعية للسياسة الكبرى المراحلالمطلب األول:        

 البتتترامج ضتتتو  علتتت  االجرماعيتتتة الرنميتتتة بتتترامج وتطتتتور واقتتتع قتتترا ة ستتتنحاول

 نبتتي تراوحتتت مهمتتة مراحتتل بثال تتة متترةقتتد  نجتتدها والرتتي الجزائريتتة للدولتتة االقرصتتا ية

 . االنهيار اإلنعاشالروسع

 التوسع مرحلةأوال:        

قرصتا ي اعرمدت فيها الدولة عل  تبني الخيار االشرراكي الذي يعد بمثابتة نمتوذ  ا

  نرتتالتته أبعتتا  اجرماعيتتة وذلتتك متتن ختتالل مبتتدأ مهتتم وهتتو الملكيتتة الجماعيتتة لوستتائل اإل

يتة خمسة مخططات بداوصنعت الحكومات المرعاقبة حوالي   ومشاركرهم في تسيير الدولة

حة حيث عملت عل  تشييد هياكل قاعدية في الرعليم والص 1989إلي غاية  1967من سنة 

فتي مخرلتف إلتت  جانت  بنتتا  مصتانع ومؤسستات عموميتتة وهياكتل قاعديتتة تصتنع النمتتوذ  

 وحاولت الجزائر الحفاظ عل  الروجه االجرماعي عن طري :  الجديد للدولة

  فتي الرربيتة والصتحة إلت  جانت   عتم األستعار للمتوا  برمجة ختدمات مجانيتة خاصتة

 االسرهالكية وتقديم من  اجرماعية لمساعدة األسر.

  وضع مخططات تنموية تهد  من خاللها إل  النهوض باالقرصا  الوطني خاصة فتي

 والعمل عل  توظيف أكبر عد  من الشباا. الصناعي والزراعيالمجال 

 60لتت   عتتم الخزينتتة ابرتترول ممتتا ستاعد عوعرفتت هتتذه الفرتترة ارتفتا  ألستتعار ال

 وهذا ما سهل عمليتة تمويتل المشتاريع الكبتر  الرتي باشترتها الدولتة الجزائريتة مليار  ينار

 .(144)بوكابوس   .س.ن  صفحة 

متتا  ونريجتتة النهيتتار األستتعار متتع نهايتتة الثمانينيتتات وجتتد صتتنا  القتترار أنفستتهم أ

 وهتذا عيةنريجة لرر ي األوضا  االجرما تحديات جديدة كانت بدايرها باالحرجاجات الشعبية

مج متتا مهتتد لمرحلتتة سياستتية وأمنيتتة خطيتتر كتتان أبتتر  أستتبابها الرراجتتع الرتتدريجي عتتن بتترا

 الرنمية االجرماعية.

 االنهيار مرحلة :ثانيا       

المصتانع وتستري  العمتال إلت  كانت بدايتة الرستعينيات عبتارة عتن موعتد متع غلت  

ة لرراجتع أ ا  االقرصتا  التوطني جان  غال  األستعار وتتر ي الختدمات العامتة وهتذا نريجت

انخفاض أسعار النفط التذي تستب  بتدوره فتي الرراجتع عتن السياستة االجرماعيتة والروجته و

 خوصصتتة المؤسستتات والرعتتديل الهيكلتتينحتتو مقاربتتات ليبراليتتة ترتكتتز علتت  جتتانبين همتتا 

 من الخطوات الري با رت بها الحكومة نجد:و
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 .الرقليل من الرمويل الحكومي للمؤسسات العمومية 

 .غل  بعض المؤسسات االقرصا ية وتسري  العمال 

 .خوصصة بعض الشركات والمؤسسات وفر  الباا أما  القطا  الخاص 

  الطتاهر  إنشا  الصندوق الوطني للرنمين عن البطالة وإلغا  تعويضتات الرستري(

 . (99  صفحة 2013قا ري  

 ولقد تسببت هذه الخطوات في خل  عدة مشاكل اجرماعية أبر ها:

   بالمائة. 32تراجع معدل الدخل وارتفا  نسبة البطالة إل  حدو 

 .تراجع المسرو  المعيشي للسكان نريجة الرتفا  األسعار 

 ة والرعلتيم نريجتة لرقليتل نستبة الحكومية خاصة فتي مجتال الصتح ضعف الخدمات

 .نفاقاإل

 مرحلة اإلنعاش االقتصاديثالثا:       

ل تعربتتر هتتذه السياستتة إحتتد  أهتتم وستتائل سياستتة الميزانيتتة والرتتي تستترخدمها التتدو

للرتتن ير علتت  الوضتتع االقرصتتا ي فتتي المتتد  القريتت  ويكتتون هتتدفها األساستتي هتتو تحريتتك 

 وإبعا ه عن الركو  ويهد  هذا البرنامج إل  :االقرصا  

 الروا نات الكبر . ضبطتنشيط االقرصا  الوطني و 

 .صناعة مؤسسات محلية خاصة و عمها لركون مصدر للثروة 

 .رفع القدرة الشرائية للمواطنين 

 .عم الموا  االسرهالكية وضبط سوق السلع  

كتتل المخططتتات والبتترامج الستتابقة بهتتد  القضتتا  علتت  الفقتتر التتذي يعربتتره البنتتك  وجتتا ت

 التتدولي بننتته أكثتتر قضتتية مركزيتتة فتتي الرنميتتة كمتتا أنتته عنصتتر حاستتم فتتي حقتتوق اإلنستتان

 .(115  صفحة 2018)البسراني  

 في يةاإلنسان التنمية مؤشرات على االجتماعية المخططات انعكاسالمطلب الثاني:       

 الجزائر

بحكم الرطورات الري عرفها العالم المعاصر بر ت مقاربة الرنمية البشترية كمستار 

اقرصتتا ي واجرمتتاعي يهتتد  إلتت  النهتتوض برفاهيتتة كتتل النتتاس باالعرمتتا  علتت  مشتتاركرهم 

اإلنستتان ستتنة الفعليتتة  ويصتتب  فيهتتا مطلتت  الحتت  فتتي الرنميتتة شتتعار أعلنرتته منظمتتة حقتتوق 

وإذا أر نتا قيتاس الرنميتة البشترية فتي الجزائتر   (09  صتفحة 2013)حسن وستن   1993

نجد أن هذه المقاربة تعرمد مؤشرات مركبة لها  ال ة مؤشرات جزئية وهي العمر المروقتع 

واكرساا المعرفة  الدخل الفر ي ومسرو  المعيشة  وسندر   عند الوال ة  نسبة الرمدرس

 :أهم األرقا  في هذا الجدول

واقع الرنمية البشرية في الجزائر: 1الجدول   

 2014 2010 2000 1995 1990 السنة

 0,743 0,651 0,644 0,564 0 537 المؤشر
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 الرنمية واقع الجزائرية  اإلذاعةمن إعدا  الباحث باالعرما  عل : : المصدر

  2015 الجزائر  في البشرية

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.html 

كانتتت فيتته معتتدالت الرنميتتة  1990يالحتتظ متتن ختتالل الجتتدول أن أول تقريتتر لستتنة 

ستتنة  0 743ليصتتل إلتت   1990ستتنة  0 537منحتت  تصتتاعدي انطلتت  متتن  البشتترية فتتي

ينيات   وهتتذا متتا يفستتر الفتتارق فتتي االهرمتتا  بالسياستتات االجرماعيتتة بتتين فرتترة الرستتع2014

عتتدها وفرتترة األلفيتتة الجديتتدة  حيتتث اعربتترت الفرتترة األولتت  بمثابتتة تراجتتع الحكومتتة عتتن ب

عتتث ة  بينمتتا شتتكلت الفرتترة الثانيتتة باالجرمتتاعي وتوجههتتا نحتتو إعتتا ة الهيكلتتة والخصخصتت

لتت  برنتتامج اإلنعتتاش االقرصتتا ي والتتذي شتتكل  عتتم مهتتم لسياستتة الستتكن والبنتتا  القاعتتدي إ

  .جان   عم الرعاية الصحية للمواطنين

ورغم الرحسن الملحوظ في األرقا  السالفة الذكر إال أن الجزائر لم ترجتاو  المرتبتة 

الرنميتة مقارنتة بتدول لهتا إمكانيتات أقتل لكنهتا احرلتت عالميا في ترتي  التدول فتي ستلم  84

المرات  األول   ويمكن إرجا  هذا الخلل إل  وجو  فتارق بتين المتوار  المرتوفرة والنرتائج 

المحققتتة  فمتتثال لتتو حاولنتتا قتترا ة الغتتال  المتتالي المخصتت  للرنميتتة البشتترية فتتي برنتتامج 

 وجهرتته الحكومتتة لقطتتا  الستتكن زائتتريمليتتار  ينتتار ج 1000اإلنعتاش االقرصتتا ي ستتنجده 

البنية الرحية  الصحة والمياه  الرربية والرعليم  وفرحت الدولة ورشتات بنتا  وتشتييد شتملت 

مخرلتتف واليتتات التتوطن إلتت  جانتت  العمتتل علتت  فتتر  مشتتاريع ومؤسستتات تشتتغيل هتتدفها 

 .(2015البشرية  )الرقرير الوطني للرنمية  القضا  عل  البطالة والفقر

 إلتت  مستترو  جتتات هتتذه البتترامج ستتنجدها ال ترقتت وبالمقابتتل لتتو حاولنتتا تقيتتيم مخر

الفقتر  الرؤية والبرنامج المسطر كونها لم تسهم حر  في إخترا  األستر المعتو ة متن  ائترة

بالمائتتتة وهتتتذا رقتتم خطيتتتر مقارنتتتة  17و 14والحرمتتان وبقيتتتت نستتبة الفقتتتر ترتتتراو  بتتين 

 .الري رصدتها الدولة لرحقي  الرفاهيةباألموال 

يتة فتي وانطالقا من األرقتا  والمؤشترات الستابقة يمكتن القتول أن السياستة االجرماع

متا كالجزائر حققت نرائج جد مروسطة مقارنة برلك المتوار  والبترامج الرتي خصصتت لهتا  

هذه  خصصت تظهر هذه الفجوة الرنموية عندما نقارنها ببعض الدول مثل إيران والبرا يل

لفتوارق االدول ميزانيات أقل من الجزائر لكنها نجحت في الحد من الفقر إل  جان  تقلي  

 االجرماعية.

 الجزائرية االجتماعية السياسة في التحول سيناريوهات: الثالثالمطلب        

ت فتتاخرل وقتتد األخيتتر الفرتترة فتتي الجزائريتتة االجرماعيتتة السياستتة تعتتديل ملتتف طلتتر 

 للرحتتتوالت استترجابة االجرمتتتاعي التتدعم سياستتة إلغتتتا  حرميتتة يتتر  متتتن بتتينحولتته  اآلرا 

 تبنرتته التتذي االستترراتيجي الخيتتار هتتذا علتت  الحفتتاظ ضتترورة يتتر  متتن وبتتين االقرصتتا ية 

 :هي سيناريوهات  ال ة نطر  وهنا االسرقالل بداية مع الوطنية الدولة

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.html
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 الدعم مضاعفة األول السيناريو أوال:       

   ا   ها أنه كلمتا  ا ت تكتاليف العتيهذا السيناريو من فرضية أساسية مفا ينطل 

. متاعيما انخفضتت القتدرة الشترائية  ا ت معهتا سياستة التدعم االجرلكاإلنفاق الحكومي  و

ضتمان وير  هذا السيناريو أيضتا بتنن للسياستة االجرماعيتة  ور مهتم فتي حمايتة الفقترا  و

 :أسباا منها حقهم في العي  الكريم وذلك لعدة

 ضعف الدخل الفر ي لألفرا  واألسر في مقابل ارتفا  األسعار والخدمات. 

 كانية الري  فعت إل   يا ة الطل  عل  الموا  األساسيةسالزيا ة ال. 

   تغطيتتتة االحرياجتتتات عتتتد  قتتتدرة الرحتتتويالت االجرماعيتتتة بشتتتكلها الحتتتالي علتتت

  .يةاإلنسان

 ا متالكبر  فتي األ ا  الرنمتوي وهتذا  عد  وجو  اقرصا  حقيقي يضمن الروا نات

 .يرطل  مضاعفة الدعم لضمان الروا ن االجرماعي

 خفيتف غياا القطا  الخاص المساعد عل  ترقية الشغل وتوفير السلع وبالرالي الر

   ي.لع   ور المساعد االجرماعمن حدة الفقر وهذا ما يفرض عل  الحكومات 

لتت  ستتها أمتتا  ضتترورة  يتتا ة اإلنفتتاق عونريجتتة للعوامتتل الستتابقة تجتتد الحكومتتات نف

ع متتوتمكيتتنهم متن الركيتتف  خفيتتف األعبتا  علتت  األفتترا  واألسترالحاجيتات أساستتية بهتد  ت

ات الواقتع االقرصتا ي التذي يعتر  تزايتد فتي مخرلتف مؤشتراته األمتر التذي  ا  متن تعقيتتد

 .الحياة وصع  من مهمة الف ات الهشة في المجرمع

 الدعم إلغاء الثاني السيناريو:ثانيا       

لدولتة ينطل  هتذا الستيناريو متن فرضتية مفا هتا أنته كلمتا تغيترت البي تة الخارجيتة ل

عالميتة وج  أن ترغير سياساتها الحكومية وف  تلتك الرغييترات  وكلمتا اتجهتت المنظومتة ال

ذا هتتنحتتو تقلتتي  اإلنفتتاق االجرمتتاعي كلمتتا حفتتز ذلتتك التتدول علتت  إتبتتا  هتتذا التتنهج  وجتتا  

 :اسرجابة للرحوالت االقرصا ية الري يعرفها العالم والري نذكر منها الخيار

 لتنامي خطاا الدعوة إل  تقليل اإلنفاق الحكومي الذي أره  ميزانيات الدو. 

 برو  القطا  الخاص كفاعل مهم في االقرصا  المحلي والعالمي. 

 لفكريامن توجه الدولة نحو االهرما  بالملفات األكثر تعقيد كاألمن القومي واأل. 

 ضعف الخدمات الحكومية مقابل ا  يا  معايير الجو ة. 

  تطتتور الرعلتتيم والثقافتتة التتذي  ا  متتن فتترص بنتتا  المشتتاريع الخاصتتة متتن  ون

 .الرجو  إل  المساعدات المالية المقدمة من الدولة

 ا ا  يا  البنتو  والمصتاريف لرمويتل العتائالت واألفترا  وهتذا متا  ا  متن خطتا

  .ة من  عم األفرا  واألسرانسحاا الدول

 : أما في الجزائر فيرجع المنا ون بإلغا  سياسة الدعم إل 

 رجتتات المدعمتتة خاصتتة الطاقويتتة منهتتاانرشتتار ظتتاهرة الرهريتت  عبتتر الحتتدو  للمن 

وهتذا إمتا عتتن طريت  بيعهتا أو عتتن طريت  المبا لتة بستتلع أختر  قا متة متتن  ول 

 .مجاورة
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  والر حيتث تبلتك كلفتة التدعم  ال تين مليتار  عد  وجو  عائد حقيقي لسياسة الدعم

 .سنويا لكنها لم تنج  في القضا  عل  الفوارق االجرماعية

 ة الجزائريتتة بستتتب  وفتترة المتتوا  االستتترهالكي ارتفتتا  نستتبة الربتتذير عنتتتد األستتر

وانخفتتاض أستتعارها فتتي الستتوق فمتتثال حستت  تقريتتر لتتو ارة الرجتتارة فتتإن األستتر 

 .ين من قطع الخبز المدعم في المزابلالجزائرية ترمي كل شهر المالي

  ا  يا  ظاهرة المضتاربة والرالعت  باألستعار خاصتة فتي مجتال الحليت   الزيتت

 .والموا  الغذائية عامة

لغتتا  وقتتد أ ت هتتذه الستتلوكيات االجرماعيتتة الستتلبية إلتت  تتتدعيم الموقتتف المنتتا ي بإ

لحتتر  اربتتة االقرصتتا  اسياستتة التتدعم والتتذهاا نحتتو نمتتط جديتتد فتتي تستتيير المتتوار  يعرمتتد مق

 التذي تلحتد  فيته أستعار الستلع فتي الستتوق وفت  معا لتة العترض والطلت   كمتا يفترض هتتذا

يدفع  النمط أيضا وجو  أجور حقيقية ومبا الت حقيقية غير موجهة وال مصطنعة  وهذا ما

يتة فتي نحو ميال  اقرصا  حقيقي منتدمج متع االقرصتا  العتالمي وبعيتد عتن الرؤيتة االجرماع

 الثروة وتو يع الموار .خل  

 الدعم وحصر اإلنفاق ترشيد الثالث السيناريو:ثالثا        

لهشتة يقو  هذا السيناريو عل  فرضتية أنته كلمتا عملتت الدولتة علت  تحديتد الف تات ا

متن  كلما سهلت عليها مهمة القضا  عل  الفقر  ولكما حصرت معدل اإلنفتاق كلمتا تمكنتت

رتوا ن بتين يمرا  هذا السيناريو بالعقالنية فتي تحقيت  ال  ومنرجبنا  نموذ  اقرصا ي عا ل 

نتترج الرؤيتتة االقرصتتا ية والحاجتتة االجرماعيتتة فمتتن جهتتة يطمتت  إلتت  بنتتا  اقرصتتا  حقيقتتي م

  للثتتروة متتن جهتتة أختتر  يعمتتل متتن أجتتل الحفتتاظ علتت  بتترامج الحمايتتة االجرماعيتتة لألفتترا

 : كومي عبر  ال ة خطواتواألسر الهشة وذلك عبر ترشيد سياسة اإلنفاق الح

  تقديم قاعدة بيانات وإحصائيات مدروسة خاصة بالمعو ين والفقرا. 

 ناتإلغا  الدعم الشامل للسلع األساسية وفر  المجال أما  السوق لضبط الروا . 

  لفتر ي اتوجيه اإلنفاق مباشرة لألسر الفقيرة عبر منحة مالية تقدر بمعتدل التدخل

 .المطلوا

 14يناريو  ولتة البرا يتتل الرتي استترطاعت أن تختر  متتا يقتتارا وقتد تبنتتت هتذا الستت

مليتون فتتر  متتن  ائتتر الفقتتر وذلتتك عتتن طريتت  اعرما هتتا سياستتة التتدعم المباشتتر التتذي وجتته 

مليون مواطن  وبالمقابل تمكنت البرا يل متن بنتا  نمتوذ  اقرصتا ي  43لحماية ما يقارا 

والفالحتة  وهتذا متا جعلته متن  حقيقي يعرمد علت  قطاعتات مهمتة مثتل الصتناعة  الختدمات

 .(126  صفحة 2013)صا ق إسماعيل   أقو  اقرصا يات أمريكا الالتينية

 : راليةوبالرجو  إل  الرعلي  عل  السيناريوهات الثال ة فإننا نضع المالحظات ال

  حتتال اعرمتتا ه فإنتته فيمتتا يختت  الستتيناريو األول والختتاص بمضتتاعفة التتدعم ففتتي

رياجتات سيخل  مشكلة في تمويل الرحويالت االجرماعية وهذا نريجة لرعاظم الطل  عل  االح

نحو  ية ويدفعاألساسية في مقابل قلة الموار  المالية األمر الذي سيثقل كاهل الخزينة العموم

 .اإلفالس االقرصا ي
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  ع في الواقت المبدأ مقبول لكنهالسيناريو الثاني والمرعل  بإلغا  الدعم فهو من حيث

سيصتطد  بهشاشتتة االقرصتتا  التتوطني إلتت  جانت  ضتتعف الطبقتتة المروستتطة الرتتي سررضتترر 

  .أكثر من ارتفا  األسعار نريجة إلغا   عم الموا  األساسية

و لجزائتر هتوإذا حاولنا االجرها  في هذه الدراسة فإننا نر  بنن السيناريو األصل  ل

فهتو متن  المرعل  بررشيد الدعم  وذلك كونه يعربر نموذ  مروا ن ومترن السيناريو الثالث 

ي جهة يحافظ عل  سياسة الدعم االجرماعي ومن جهة أختر  يتدعو إلت  بنتا  نمتط اقرصتا 

نمتتوذ  تنمتتوي يتتوا ن بتتين مؤشتترات الرؤيتتة  ج وفعتتال وهتتذا متتا يشتتكل فرصتتة لبنتتا منتتر

لته عتدة  الروجته نحتو تبنتي هتذا النمتوذ   كمتا أن ا ية وتحديات الرعاية االجرماعيتةاالقرص

 : مبررات واعربارات منها

  وجتتو  توصتتيات  وليتتة متتن قبتتل بعتتض التتدول والمنظمتتات المرخصصتتة بحرميتتة

ية العشتوائ الروجه نحو الرقليل من السياسات االجرماعية والرحول من برامج الدعم والمساندة

م علت  ن مواهت  األفترا  وتستاعدهإل  برامج االسرثمار في الموار  البشترية الرتي تلطتور مت

  .تحسين ظروفهم

  وضتترورة العمتتل علتت  ترشتتيد اإلنفتتاق الحكتتومي والستتير وفتت  أهتتدا  محتتد ة

 الما يتة ومدروسة تعو  بالفائدة عل  الدولة والمجرمع وال ترستب  فتي تبديتد قتدرات الدولتة

 .والمعنوية

 لتة ي تفترض معا االسرجابة الذكية لموجات الرحول الركنولوجي واالقرصا ي والر

دعم االنرقتتال الرتتدريجي نحتتو تعتتديل سياستتة التتدعم عبتتر الرحتتول متتن التتدعم الشتتامل إلتت  التت

 .المباشر

 تركيز جهو  الحكومة في  عم النمو االقرصا ي بتدل  عتم االسترهال  إلت  جانت  

  .العمل عل  نشر  قافة المشاركة الجماعية االيجابية في بنا  االقرصا  الوطني

ري هنا أن عملية إصال  سياسة التدعم االجرمتاعي ليستت قترار إ ا وتجدر اإلشارة

بقتتدر متتا هتتي عمليتتة جماعيتتة تشتتار  فتتي بلورتهتتا مجموعتتة متتن الفواعتتل الرستتمية وغيتتر 

  النخت  الرسمية حيث نتذكر منهتا النقابتات العماليتة  األحتزاا السياستية  المجرمتع المتدني

 العلمية المرخصصة  مراكز البحث واالسرشرا .

 تنميةال تطوير وآليات الجزائرية االجتماعية السياسات تقييم: الثالثالمبحث         

يشير خبرا  السياستات الحكوميتة بتنن االقرصتا  الجزائتري هتو اقرصتا  ذو طتابع  

متتال  توستعي يعرمتد باألستتاس علت  الزيتا ة فتتي عوامتل اإلنرتتا  المرمثلتة فتي النفقتتات بترأس

لت  البنتا  إكبيرة من العمتال الستيما األشتغال العموميتة و الدولة المعرو  باسريعابه ألعدا 

 يرتكز الجان  الفالحة والخدمات  وبمعن  آخر فإن النمو في الجزائر ليس نموا مكثفا أي 

ألول لمحفتزة اعل  االسرعمال الفعال لقو  اإلنرا  والزيا ة في إنراجية العمال والرتي يبقت  ا

 لتتدانشتتارة هنتتا أن الجزائتتر صتتنفت ضتتمن  ائتترة البوتجتتدر اإل  لهتتا هتتو اإلبتتدا  واالبركتتار

ن لتف المؤشترات الرتي نتذكر متقرصا ي وذلك نريجة لرراجعها فتي مخراال هانشاطالضعيف 

 بعض مؤشرات االقرصا  الجزائري.بينها 
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 المؤشرات االقتصادية: 2الجدول 

 المرتبة )بين الدول( المؤشرات

 88 أ ا  المؤسسات والهي ات

االقرصا ي الكلي المحيط  71 

 126 فاعلية الخدمات المالية

 102 تطوير بي ة األعمال

 125 تطور السوق المالي

 104 اإلبدا  واالبركار

  2017المنرد  االقرصا ي العالمي  مؤشرات األ ا  لسنة المصدر: 

 

القتول بتنن االقرصتا  التوطني يعتر  ضتعف كبيتر علت   ومن ختالل الجتدول يمكتن

بيل مسرو  األ ا  األمر الذي يرطل  من صتنا  القترار اتختاذ المزيتد متن الخطتوات فتي ست

 رفع مؤشرات الرنمية.

 تماعيةأهم الخطوات والبرامج لتحقيق التنمية االقتصادية واالجالمطلب األول:        

فتتي مؤشتترات االقرصتتا  التتوطني ستتينعكس تجتتدر اإلشتتارة هنتتا إلتت  أن أي تغييتتر 

    فمتثالمنطقيا عل  الواقع االجرماعي الذي يرتبط آليا بكل تحول يحتدث فتي بنيتة االقرصتا

وره تستاهم الزيتا ة فتي معتدل التدخل التوطني فتتي  يتا ة اإلنفتاق الحكتومي التذي يتنعكس بتتد

فتي  ون لها أ رعل  المسرو  المعيشي للسكان  ويمكن الرركيز هنا عل  جوان  مهمة سيك

 :تحقي  الرحول االقرصا ي واالجرماعي نذكر من بينها

 مجال التنمية االجتماعيةأوال:        

الرتتي تستتاهم فتتي تحستتين  يجتت  علتت  الحكومتتة إتبتتا  جملتته متتن القتترارات والخطتتط

 :ظرو  المواطنين منها

 إعادة صياغة برامج الدعم االجتماعي: -1

فتي المتتوا  التدعم خاصتتة وذلتك باعرمتا  الدراستتة واإلحصتا  فتي مرابعتتة مخرجتات 

ي االستترهالكية مثتتل الخبتتز والحليتت  والقمتت   إلتت  جانتت   راستتة ومتتد  كفتتا ة الحكومتتة فتت

تحقيتت  المحتتاور الكبتتر  للسياستتة الحكوميتتة  يضتتا  لهتتذا وضتتع إحصتتا  الشتتامل للف تتات 

دراستتة عبتتر إ ختتال العامتتل الركنولتتوجي فتتي الالمستترفيدة متتن التتدعم والمستتاعدة االجرماعيتتة 

 .اإلحصائية والرقييم العا 
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 :تعديل نظام األجور -2

لعمتل رفعها بما يرناس  مع تحتوالت الستوق وتحتديات القتدرة الشترائية وبالمقابتل ا

غترض عل  توجيه برامج الدعم للف ات المعو ة والفقيرة فتي شتكل مستاعدات ماليتة وهتذا ب

يد فتي لفسا  الذي حصل عل  فتي الستنوات الستابقة نريجتة لعتد  ترشتالقضا  عل  الربذير وا

 .النفقات

 :االستثمار في رأس المال البشري -3
عبر وضع نظتا  تعليمتي وتكتوني قتوي يستاهم علت  المتد  البعيتد فتي متيال  نخت  

لمجرمتع قا رة عل  اإلبدا  وخل  الثروة تكون لها مساهمة في تحريك القتدرات الحيتة فتي ا

رمتع نحتو تغييتر القناعتات متن مجرمتع مسترهلك ينرظتر مستاعدات الدولتة إلت  مجوالدفع بها 

  .منرج تنرظر منه الدولة تحقي  الرنمية الرشاركية

 تنمية الموارد البشرية: -4
وهتتذا عبتتر تطتتوير القطتتا  المعرفتتي والصتتحي وتحستتين جتتو ة الختتدمات العامتتة 

وفي عتالم   المواطن الجزائريوتحقي  تنمية بشرية عالية المسرو  تساهم في تطوير حياة 

اقرصتتا  المعرفتتة وجتت  ربتتط الرعلتتيم بالعمتتل عبتتر تطتتوير البتترامج الدراستتية فتتي مخرلتتف 

  صتتفحة 2017)بوشتتلوش طتتاهر   األطتتوار بمتتا يختتد  الرؤيتتة االقرصتتا ية واالجرماعيتتة

452)  . 

 واإلداري االقتصادي المجال فيثانيا:        

  فتي مجتال اإلصتال إسترراتيجيةيفرض الواقع المعاصر عل  الدولة إتبا  قرارات 

االقرصتتا ي والتتذي ستتيدفع بتتدوره لخدمتتة القطاعتتات األختتر  الرتتي ترحتتر  برحتتر  اآللتتة 

 .الرنموية

 إصالح المنظومة االقتصادية: -1

لبنتا  وذلك عن طري  تحفيز االقرصا  الوطني بحجم ضخم من االسرثمارات توجه 

الهياكل القاعدية والرتي تشتمل باألستاس الطترق  شتبكة المواصتالت وإنرتا  الطاقتة إضتافة 

إلتت  االهرمتتا  بالصتتناعات والمشتتاريع االستترثمارية الرتتي تحقتت  عائتتد متتالي يستتاهم فتتي رفتتع 

 .(36  صفحة 2013)الطاهر قا ري   الدخل القومي

 المشاركة المجتمعية في البناء والتطوير: -2

وذلتتتك بإشتتترا  المتتتواطنين فتتتي صتتتنع القتتترارات ومرابعتتتة مخرجاتهتتتا عبتتتر نظتتتا  

  يمقراطتتي يرستتمع بالرتتداول علتت  الستتلطة ويكتترس  قافتتة العمتتل الجمتتاعي والرضتتامني عتتن

 .طري  مؤسسات المجرمع المدني والسياسي بما يحسن العالقة بين المواطن و ولره

 مقاربة الحكم الراشد:تطبيق  -3
وذلتتك بروجتته الدولتتة نحتتو تبنتتي الشتتفافية والكفتتا ة لرحريتتك العمليتتة الرنمويتتة ومتتن  

المشتتاريع االستترثمارية إلتت  جانتت  تحقيتت  مبتتدأ المستتا لة القانونيتتة والسياستتية  كمتتا تعرمتتد 
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 مقاربة الحكم الراشد عل  ترستيخ قتيم العدالتة فتي تو يتع المتوار  بتين األفترا  والجماعتات

 .إل  جان  ضمان حقوق األجيال القا مة

 التحول إلى اإلدارة اإللكترونية: -4

 عبتتر الرقمنتتة وتطبيتت  تقنيتتات الركنولوجيتتا الحديثتتة فتتي تستتيير المؤسستتات بغتترض

ت الرحتوال الرقليل من الفسا  وتسهيل المعامالت المالية واإل ارية وتنهيلهتا لرستروع  حجتم

دورها بترو  الثتورة العلميتة الرابعتة الرتي ستاهمت الركنولوجية والفكرية الحاصلة عل  مست

فتتي صتتنع متتواطن متتدر  لحقوقتته وواجباتتته وال يقبتتل بتتالر ا ة والضتتعف علتت  مستترو  

سترثمار الخدمات المقدمة  وهذا ما يساعد عل  الرخل  من الرعقيدات البيروقراطيتة فتي اال

ا  فتي تحمتل أعبت والرجارة يضا  لها فتر  البتاا أمتا  القطتا  الختاص ليكتون شتريك فعتال

 الرنمية.

 :الخاتمة       

ويمكتن  شكل االهرما  بالسياسات االجرماعية أبتر  المهتا  المعاصترة للدولتة الذكيتة

متتع إرجتا  ذلتك إلتت  مقاربتة الرنميتة اإلنستتانية الرتي حولتتت الحكومتات متن مجتتر  جهتا  لج

واطن الضرائ  وتوفير األمن إل  كيان سياسي واجرماعي مهمره االسرثمار في قدرات المت

د ه أن يكتتون محتتور للرنميتتة وصتتانع لهتتا  واقرصتتا يا تعتتوتحويلتته إلتت  متتور  حقيقتتي يمكنتت

ار قتوي السياسات االجرماعية قطا  مكلف للخزينتة العموميتة لكتن استرراتيجيا يعربتر استرثم

اعيتة كونه يستاعد علت  حمايتة الدولتة والمجرمتع متن الرفكتك التذي تنرجته المشتكالت االجرم

د علت  مج الرنميتة البشترية تستاعبتراكالفقر والجهل والمرض  وتثبت الرجتارا الدوليتة أن 

 .تطوير قدرات المواطنين ليكون لهم  ور مهم في المسرقبل القري  والبعيد

 والمرتتابع لواقتتع السياستتات االجرماعيتتة فتتي الجزائتتر يجتتد بننهتتا ضتتخت ميزانيتتات

 معربرة إل  جان  وضع بترامج مرنوعتة وفتي مخرلتف المجتالت لكتن المرتابع لتحصتائيات

اصتة فتي ختحرا  إل  العديد من المراجعات من حيتث الرخطتيط والرنفيتذ  هاننوالنرائج يجد ب

حت خط جان  ترشيد النفقات وتوجيه المساعدات لمسرحقيها من الف ات الهشة الري تعي  ت

ياستة الفقر  كما تحرا  إلت  إعتا ة صتياغة نمتوذ  التدعم االجرمتاعي عبتر االعرمتا  علت  س

 لتتت  ضتتبط موار هتتا وتوجيههتتا بمتتا يختتد  الدولتتتةالتتدعم المباشتتر والرتتي تستتاعد الدولتتة ع

 : والمجرمع  وهنا نقد  جملة من الروصيات

 االعرمتتا  علتت  التتدعم االجرمتتاعي المباشتتر والتتذي يركتتز علتت  تقتتديم المستتاعدات 

  .وسةلألسر الفقيرة بطريقة مباشرة إما عن طري  منحة اجرماعية أو بطاقية مدر

 ا ماعيتة لألفترا  والجماعتات وترتيبهتوضع قاعدة بيانات خاصتة باألوضتا  االجر

 .وف  الحاجة والوضع االقرصا ي

  فر  القطا  الخاص ليكون شريك في الرنميتة ومستاعد علت  فتر  مناصت  الشتغل

 .الري توفر بدورها فرص لرحسين الدخل العائلي
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 روة رقمنة المعامالت االقرصا ية من أجل ضبط النموذ  الرنموي الذي يخلت  الثت

 .موار ويحسن توجيه ال

حتو نولكي تتنج  الدولتة فتي تفعيتل هتذا االنرقتال اإلسترراتيجي وجت  عليهتا الروجته 

لتذي يتدفع اإل ارية واالجرماعية وف  مقاربة الحكتم الراشتد ا إصال  المنظومة االقرصا ية 

وة نحتتو تحقيتت  تنميتتة اجرماعيتتة تضتتاعف االستترثمار الحقيقتتي فتتي اإلنستتان التتذي يعتتد الثتتر

 الحقيقية لألمم.

 المراجع:      

 الكتب: -

ات القتتاهرة: مركتتز الدراستت الفقتتر فتتي التتوطن العربتتي.(. 2005أحمتتد الستتيد النجتتار. ) -

 السياسية واإلسرراتيجية.

الرنميتتتة االجرماعيتتتة فتتتي إطتتتار مهنتتتة الخدمتتتة (. 2007أحمتتتد عبتتتد اللطيتتتف رشتتتا . ) -

 اإلسكندرية:  ار الوفا  للطباعة والنشر. االجرماعية.

راستات  لبنتان: مركتز  اإلنستانية فتي مواجهتة النيولبيراليتة.(. 2018باسل البسراني. ) -

 الوحدة العربية.

دول الجزائتر: جامعتة الت اتجاهات الرنمية في الوطن العربتي.(. 1973حسين سعفان. ) -

 العربية.

 وتحليتتل بنيتة االقرصتتا  الجزائتتري.مطبوعتات عتترض ستعدون بوكتتابوس. ) .س.ن(.  -

 جامعة الجزائر.

عهتد القتاهرة: الم  راستات فتي الرنميتة المحليتة.(. 1979سوسن عثمان عبد اللطيتف. ) -

 العالي للخدمة االجرماعية.

ي الرنميتتة البشتترية وبنتتا  مجرمتتع المعرفتتة قتترا ة فتت(. 2008عبتتد الحستتن الحستتيني. ) -

 لو .بيروت: الدار العربية للع وماليزيا.تجارا الدول العربية وإسرائيل والصين 

 .إضتا ات فتي الرنميتة البشترية وقيتاس  ليتل الفقتر(. 2013عبد الر اق حسن وستن. ) -

 عمان:  ار الحامد للنشر والرو يع.

 الجزائر: جسور للنشر والرو يع. مدخل لعلم االقرصا .(. 2007فيصل بوطيبة. ) -

نظريتتة امة فتي البلتتدان العربيتتة بتتين الالرنميتتة المستترد(. 2013محمتد الطتتاهر قتتا ري. ) -

 بيروت: مكربة حسن العصرية. والرطبي .

الرحتتوالت االجرماعيتتة واالقرصتتا ية وأ رهتتا علتت  (. 2017محمتتد بوشتتلوش طتتاهر. ) -

 الجزائر:  ار الكراا الحديث. القيم في المجرمع الجزائري.

ة لتتوال  ي الرجربتتة البرا يليتتة " قتترا ة فتتي تجربتت(. 2013محمتتد صتتا ق إستتماعيل. ) -

 القاهرة: العربي للنشر والرو يع. سيلفيا.
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لقتاهرة  ا معايير الجو ة فتي تقيتيم األ ا   الطبعتة األولت .(. 2016محمد عبد الغني. ) -

 مصر:  ار  بيك للنشر والرو يع.

 المواقع االلكترونية: .2

اإلذاعتتتتتتتتتتتتة الجزائريتتتتتتتتتتتتة  واقتتتتتتتتتتتتع الرنميتتتتتتتتتتتتة البشتتتتتتتتتتتترية فتتتتتتتتتتتتي الجزائتتتتتتتتتتتتر   -

2015 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114223.h 

tml  25/04/2022  تاريخ الرصف. 

, 04 12(. تاريخ االسرر ا  2018, 07 26. )إ ارة الشؤون االجرماعية واالقرصا ية -

  من األمم المرحدة: 2022

-http://www.un.org/development/desa/ar/about/desa

policy-divisions/social  

  متتن 2022, 04 23(. تتتاريخ االستترر ا  2015. )ةالرقريتتر التتوطني للرنميتتة البشتتري -

  http://www.cnes.dz/ar/?p=1621المجلس االقرصا ي واالجرماعي: 

  من و ارة 2022, 07 12 زيارة(. تاريخ ال2018, 10 31. )بيان أول نوفمبر -

االتصال: 

http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/5469  
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