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 بعض المالحظات صلى التنمية البشرية في الجزائر وسبل النهوض بها

 
 د. عماري عمارأ.

 وعلوم التشيري  كلية العلوم االقتصاديةب أستاذ

 ، اجلزائرسطيف  -فرحات عباس  جامعة 

 

 :ملخـص
تهدؾ هذه المقالة دراسة مفهوم التنمٌة 
البشرٌة  كمصطلح جدٌد والتعرؾ على 

ك الوقوؾ على ما مؤشراته، فضال عن ذل
تحقق من تنمٌة لدى اإلنسان الجزابري فً 
مجاالت الرعاٌة الصحٌة والمرافق 

والقضاء  التعلٌمٌة،كبح جماح مشكلة البطالة
على الفقر وتحسٌن مستوى معٌشة اإلنسان 

 الجزابري. وسبل تحقٌق تنمٌة بشرٌة حقٌقٌة.

Résumé 
L’objet de cette étude consiste à 

traiter le concept du développement 

humain et par la même à traiter ses 

principaux indicateurs en mettant l’accent 

sur ce qui a été réalise jusqu'à ce jour dans 

ce domaine, notamment : la santé, 

l’éducation, le chômage, la pauvreté  et 

l’amélioration de la qualité de vie du 

citoyen algérien. 

 
 

 :مقدمة
منذ بداٌة التسعٌنات فً الجزابر  األقلعلى   لقد برز مصطلح التنمٌة البشرٌة كمفهوم
االقتصادٌة التً حدثت فً عشرٌة  األزماتمن القرن العشرٌن  على ؼرار سنوات 

االنهٌار فً وكذا  فً الدول المتقدمة  التً ارتبطت بالسٌاسات االنكماشٌة الثمانٌنات
التً  االقتصادٌة  اإلصالحات ةسٌاستبنً ودرات المواد األولٌة أسعار الطاقة وفً صا
السلبٌة على  اآلثار كانت لهان كل هذا االقتصادٌة.  األزماتاعتمدت كعالج لهذه 

 بالقرارات والسٌاسات الحكومٌة. تتأثر الناسذلك ان حٌاة  الجوانب االجتماعٌة للبشر
مفاهٌم تنموٌة سابقة، هذا المفهوم لقد جاء مصطلح التنمٌة البشرٌة بدٌال موسعا ل

والعناٌة والتدرٌب المال البشري عن طرٌق التعلٌم  رأسالجدٌد ٌعتبر بان االستثمار فً 
هو الطرٌق المناسب لتحقٌق معدالت عالٌة فً النمو االقتصادي. كما ٌعتبر الصحٌة 

من  انلإلنس األساسٌةالحاجات  وإشباعالعدالة فً توزٌع الدخل وزٌادة التوظٌؾ 
 المركزٌة لهذه التنمٌة. األهداؾ
 

 :مشكلة البحث
 إدارٌاتحولها من االقتصاد المخطط  فً ان الجزابر ومن خاللالبحث تتمثل مشكلة 

نفسه. فضال عن عدم وضوح  اإلنساناقتصاد السوق، لم تهتم كثٌرا بتنمٌة وتطوٌر  إلى
جة. انطالقا من هنا ٌمكن السٌاسات المنته  أهداؾمكانة مفهوم التنمٌة البشرٌة ضمن 

التنمٌة  وصلت إلٌهمدى أي  إلىالربٌسً التالً"  التساؤلطرح مشكلة البحث فً 
 ".وما هً سبل النهوض بها البشرٌة فً الجزابر

 :ف البحثاهدأ
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كمصطلح جدٌد والتعرؾ على   دراسة مفهوم التنمٌة البشرٌة إلىٌهدؾ هذا البحث 
الجزابري فً  اإلنسانما تحقق من تنمٌة لدى مؤشراته، فضال عن ذلك الوقوؾ على 

والقضاء على  والمرافق التعلٌمٌة،كبح جماح مشكلة البطالةمجاالت الرعاٌة الصحٌة 
 وسبل تحقٌق تنمٌة بشرٌة حقٌقٌة. الجزابري. اإلنسانة الفقر وتحسٌن مستوى معٌش

 
 :فرضٌات البحث

 الفرضٌات التالٌة: تقوم هذه المقالة على
بالنسبة  أهمٌتهورؼم  األخٌرة اآلونةالتنمٌة البشرٌة الذي ٌروج له فً ان مفهوم  -

ٌمكن ان ٌلؽً المفاهٌم السابقة لتحقٌق التنمٌة المنشودة بالنسبة  ، فانه الالمقدمة  للدول 
 للدول النامٌة؛ 

ان مفهوم التنمٌة الجدٌد فً الجزابر، الٌزال مبهم لدى الكثٌر من صناع القرار 
 سات؛ومتخذي السٌا

حالة الفً مؤشرات االقتصاد الوطنً فً الجزابر لم ٌتبع بتحسن فً  التحسنان 
 الجزابري. إلنساناالجتماعٌة ل

 :منهج البحث
النجاز هذا البحث سوؾ نعتمد على المنهج الوصفً التحلٌلً للوقوؾ على بعض 

 رها.وؼٌوالبطالة والفقر مؤشرات التنمٌة البشرٌة فً الجزابر، كالصحة والتعلٌم 
 

 :ٌة البشرٌةممفهوم التن
مجرد النمو  إلىلقد اختزل مفهوم التنمٌة خالل حقبة الخمسٌنات والستٌنات  

تلك التً ٌنخفض فٌها  بأنهاالبلدان النامٌة  إلىاالقتصادي السرٌع، حٌث كان ٌنظر 
طؽت  ذلك المتحقق فً البلدان المتقدمة، وبالتالًمستوى الدخل الفردي كثٌرا عن 

من خالل زٌادة  اإلنتاجعلى مفهوم التنمٌة  التً ركزت على زٌادة  االقتصادٌة النظرة
الزٌادة  بأنها اندكالتنمٌة  ت  ف  ر  ع  هكذا  و.األجنبٌةالمدخرات واالستثمارات والمعونات 

 السرٌعة والمستمرة فً مستوى الدخل الفردي مقارنة بالزٌادة فً معدل السكان.
نت عدم صحة مثل هذه النظرة إلى التنمٌة خالل فترة ؼٌر ان الواقع والممارسات بٌ

دوال عدٌدة حققت معدالت نمو فً الدخل الوطنً معادال ان الستٌنات والسبعٌنات، ذلك 
بل فً بعض األحٌان أعال من تلك فً الدول المتقدمة، إال ان جزءا كبٌر من سكان هذه 

مراض بها وتزاٌد معدالت ر األوالجهل وسوء التؽذٌة وانتشا الدول بقٌت تعانً من الفقر
وعلى النقٌض من ذلك استطاعت دوال نامٌة أخرى لم تشهد معدالت النمو  البطالة فٌها.

فٌها سوى معدالت متواضعة، تحقٌق تقدما فً عدد من مجاالت حٌاة الناس كرفع 
معدالت المتعلمٌن وزٌادة طول عمر اإلنسان والقضاء على الكثٌر من اإلمراض 

 وؼٌرها.
 
مفهوم التنمٌة ولم ٌعد ٌقتصر هذا المفهوم على مجرد  إلىتؽٌرت الرؤٌة  ن هنام

المطلوبة لالستثمار، ذلك ان الكثٌر  األموالمدى توفر  إلىالنمو فً الدخل الفردي وال 
 :1إلىترجع والتً فً اقتصادٌاتها،  اختالالت من االقتصادٌات النامٌة كانت تعانً من
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لسٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السابدة فً الدول النامٌة، طبٌعة الهٌاكل الداخلٌة ا
 وما تتسم به من تفاوت فً توزٌع النفوذ االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً؛

طبٌعة العالقات الدولٌة التً تربط البلدان النامٌة بالبلدان المتقدمة، والتً هً بدورها 
لٌة من عدم التكافؤ واالستؽالل، نتاج تطور تارٌخً طوٌل لنظام دولً اتسم بدرجة عا
 وأصبحت بمقتضاه الدول النامٌة تابعة للدول المتقدمة؛

عالقة القوى التً تنشأ من وجود وتفاعل هذه الهٌاكل واألطر المحلٌة والدولٌة  
وتحدد توزٌعا معٌنا للسلطة، وتضع فً ٌد قوى اجتماعٌة معٌنة سلطة اتخاذ القرارات 

 والسٌاسٌة.االقتصادٌة واالجتماعٌة 

ٌز بٌن النمو االقتصادي والتنمٌة، فالنمو االقتصادي  ٌشٌر ٌالتمبدا واضحا وهكذا 
إلى مجرد الزٌادة الكمٌة فً متوسط الدخل الفردي، بٌنما تتمثل التنمٌة فً تلك التؽٌرات 
العمٌقة فً الهٌاكل االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة للدولة، وفً العالقات التً 

بالنظام االقتصادي الدولً التً ٌكون من شأنها تحقٌق زٌادات تراكمٌة قابلة تربطها 
لالستثمار فً الدخل الفردي الحقٌقً عبر فترة ممتدة من الزمن، إلى جانب عدد من 

 .2النتابج األخرى ؼٌر االقتصادٌة
 

 إال انه مع مطلع الثمانٌنات، تبددت كل تلك األمانً واآلمال التً كانت معقودة على
تحقٌق مثل تلك التنمٌة المنشودة بفعل األزمة العالمٌة التً حدثت فً سنوات الثمانٌنات 
والتً ارتبطت بالسٌاسات االنكماشٌة فً الدول المتقدمة  والسٌاسات الحمابٌة التً 
اتخذتها فً وجه صادرات الدول النامٌة وكذا االنهٌار الكبٌر فً أسعار الطاقة وفً 

انخفاض المعونات التً تقدمها الدول المتقدمة  عن ، فضال ٌةصادرات المواد األول
وكذا تالشً فرص الدول النامٌة  خدماتهاللدول النامٌة وتزاٌد أعباء الدٌون الخارجٌة و

فً الحصول على القروض والتسهٌالت االبتمانٌة من الدول الصناعٌة. وهكذا فلم ٌحدث 
دد من ٌعٌشون تحت خط الفقر، ولم تحسن فً مستوى معٌشة أؼلبٌة السكان بل زاد ع

ٌتم تحقٌق التوظٌؾ الكامل لطالبً ذلك، حٌث معدالت البطالة أصبحت عببا كبٌرا 
ومرضا استعصى عالجه، من جانب أخر فان تبعٌة الدول الراؼبة فً التنمٌة زادت شدة 

 وفً مختلؾ إشكالها المالٌة والتكنولوجٌة والتجارٌة وحتى الثقافٌة. 
 

التنمٌة إلى خرافة أو ما أطلق علٌها بـ "خرافة عملٌة ، وانقلبت المفاهٌم لقد انقلبت
دولة، هناك قلٌل  130ذلك انه خالل األربعٌن عاما التً خلت فان من حوالً  3التنمٌة"

جدا من هذه الدول تحولت إلى دول صناعٌة حدٌثة ) كورٌا، تاٌوان، سنؽافورة وهونج 
ٌة األخرى فقد بقٌت تابهة وسط إخفاق مختلؾ البرامج كونج(. بٌنما أؼلبٌة الدول النام

هً  ،ذلك ان االختالالت الداخلٌة والخارجٌة االقتصادٌة والمالٌة ة،والسٌاسات التنموٌ
السمات الؽالبة على اقتصادٌاتها، حٌث معدالت نمو سالبة فً ناتجها المحلً، نقص 

فً إشباع حاجات الناس، زٌادة كبٌر فً تموٌل استثماراتها، معدالت بطالة عالٌة، نقص 
 فً تبعٌتها خاصة المالٌة والتكنولوجٌة للدول المتقدمة. 

تصورات جدٌدة على اعتبار أن اإلنسان هو محور التنمٌة وصانعها من هنا ظهرت 
هذه التصورات الجدٌدة أطلق علٌها مفهوم التنمٌة  وهو من تجب أن تؤول إلٌه خٌراتها.
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للبشر وتطوٌر قدراتهم  ولً التنمٌة اهتماما كبٌراالبشرٌة ، وهو ضرورة أن ت
. وٌبرز بوجه خاص هنا إعادة تشكٌل برامج التعلٌم والثقافة والقضاء على االبتكارٌة

 4األمٌة لدعم قٌم العمل المنتج وبناء روح المشاركة وإٌقاظ الضمٌر الوطنً.
 

تعرٌفه التنمٌة على  1993لعام  ٌقدم البرنامج اإلنمابً لألمم المتحدة فً هذا االطار 

تنمٌة الناس معناها االستثمار فً فأنها " تنمٌة الناس من اجل الناس بواسطة الناس. 
قدرات البشر، سواء فً الصحة أو المهارات، حتى ٌمكنهم العمل على نحو منتج 
وخالق. والتنمٌة من اجل الناس معناها كفالة توزٌع ثمار النمو االقتصادي الذي ٌحققونه 

ٌعا واسعا وعادال. والتنمٌة بواسطة الناس، معناها إعطاء كل امرئ فرصة توز
 .5المشاركة فٌها"

 إن مثل هذا المفهوم الجدٌد ٌحمل مجموعة من التصورات لعل أهمها:
معالجة مشكل الفقر، حٌث ٌمثل استبصال هذه اآلفة التحدي األكبر الذي ٌواجه  -1

للتنمٌة، وهو شرط ال ؼنى عنه لتحقٌق  الدول النامٌة حسب أصحاب التصور الجدٌد
 التنمٌة المستدامة.                                                                           

بالتعلٌم الذي ٌعتبر احد أهم آلٌات التكوٌن االجتماعً للشخصٌة  االرتقاء -2
والحركة داخل المجتمع اإلنسانٌة، وهو العنصر األكثر وضوحا وتأثٌرا على النشاط 

لتحقٌق التنمٌة البشرٌة، إذ ٌكاد ٌوجد إجماع على الدور الوظٌفً للتعلٌم فً إنضاج 
   الوعً االجتماعً والسٌاسً، ومن ثم دعم التنمٌة. 

تعتبر الصحة مركز تحقٌق التنمٌة البشرٌة، ذلك ان الصحة الجٌدة ضرورة  -3
المستدامة. فالصحة ال تعنً انعدام المرض  للقضاء على الفقر وتحقٌق التنمٌة البشرٌة

فحسب بل تعنً أٌضا حقوق اإلنسان األساسٌة فً المٌاه النظٌفة، المرافق الصحٌة، 
مادٌا التً ٌراعى فٌها المساواة. وهكذا  والخدمات الصحٌة العالٌة الجودة والمحتملة

 ة.تدعو الحاجة الى وضع المسابل الصحٌة فً قلب مشاؼل التنمٌة البشرٌ
وحسب مؤتمر األمم المتحدة ألهداؾ التنمٌة لأللفٌة الثالثة، الذي انعقد فً سبتمبر 

، فقد تم تبنً عددا من األهداؾ العامة المرتبطة بتوقٌت زمنً فً مجال التنمٌة 2000
 :6وهً
 ؛2010تخفٌض عدد الفقراء المدقعٌن بمقدار النصؾ عام  -
 علٌم االبتدابً على األقل؛تحقٌق حصول نصؾ اإلناث والذكور على الت -
خفض معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة، ووفٌات األمهات بمقدار ألثلثً  -

 والثالث أرباع على التوالً؛
 ؛اإٌقاؾ انتشار مرض نقص المناعة وااللتهاب الكبدي الوبابً والمال رٌ -
 التأكد من وضمان الحفاظ على البٌبة واستدامتها؛ -
 فً التنمٌة. ...الختطوٌر المشاركة  -
 

إال إن هذا التصور ، هو انه ورؼم شمولٌة هذا المفهوم للتنمٌة، إلٌه اإلشارةما تجدر 
ال ٌحدد النقاط الواجب على الدول  بأنهٌرى البعض  إذواجه العدٌد من االنتقادات، 

النامٌة االنطالق منها والسٌاسات الالزمة لمعالجة تخلفها وعدالة العالقات الدولٌة 
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كل ما جاء من مفاهٌم للتنمٌة البشرٌة هو  أنالى  اآلخرالبعض ٌذهب الواجب توفرها. و
اختٌار المؤسسات الدولٌة وٌرتبط بالمناسبات التً تحددها هذه المؤسسات، وال ٌلبً 
خصوصٌات المجتمعات النامٌة وال ٌراعً خصوصٌات البلدان النامٌة الداخلٌة 

اخ للمفاهٌم والنظرٌات الموجودة فً الدول المتقدمة، وعالقاتها الخارجٌة، بل هو استنس
وال ٌناسب الدول النامٌة الختالؾ أنماطها ومحدداتها، واستبدال المفهوم وجعله أكثر 
اتساعا، ال ٌعنً انه أصبح قادرا على معالجة مشاكل التنمٌة فً العالم النامً أو انه 

 .7ٌحوي جمٌع جوانب التنمٌة والتقدم
 

 مة للتنمٌة البشرٌة فً الجزائر:المالمح العا
انطالقا من المفاهٌم السابقة للتنمٌة، نتساءل عن مفهوم التنمٌة البشرٌة فً الجزابر 

الواقع انه لو تفحصنا مسٌرة أكثر من أربعٌن  خالل مسٌرة تطور المجتمع الجزابري.
حلتٌن اثنتٌن سنة من عمر تجربة التنمٌة والنمو االقتصادي فً الجزابر لمٌزنا ما بٌن مر

 متماٌزتٌن.
الستقالل وحتى نهاٌة عشرٌة الثمانٌنات ، البداٌات األولى لاألولى والتً سادت منذ 

حٌث اتضح بجالء ان مفهوم التنمٌة البشرٌة فً ذلك الوقت فً الجزابر مشتق من 
ٌة والتنمٌة اإلنسانٌة على وجه والتنم قات التً تحكم فلسفتهاالتوجهات والمنطل

 هً :الخصوص و
 القضاء على التخلؾ االقتصادي وتحقٌق التقدم والعٌش الكرٌم للمواطن الجزابري؛ -
رفع مستوى معٌشة المواطنٌن وإزالة مظاهر الفقر والعوز وضمان العدالة فً توزٌع  -

 الدخل؛
االهتمام بتنمٌة الموارد البشرٌة وذلك بتكوٌن وتنمٌة القدرات والكفاءات العلمٌة  -

 والمعرفٌة.

حٌث مالمح نموذج تنمٌة جدٌد  بدأت مالمحها مع بداٌة الثمانٌنات، ما الثانٌة حٌثأ
بدأت ترسو على السٌاسات المنتهجة اقتصادٌا واجتماعٌا، أي التحول الى اقتصاد 

 السوق، وبداٌة اإلصالحات االقتصادٌة.
لذلك الواقع ان مفهوم التنمٌة فً ظل هذه التوجهات الجدٌدة البد وان ٌتؽٌر وفقا 

وٌأخذ المسار الجدٌد وفقا لنموذج التنمٌة الجدٌد المرتكز على القطاع الخاص والٌات 
السوق، بعد أن تخلت الدولة عن الكثٌر من الوظابؾ التً كانت تقوم بها وبشكل كبٌر 
للمجتمع، وتحرٌر األسعار وإطالق العنان لها، بعد انهٌار القطاع العام واعتماد االقتصاد 

أفضل  االنفتاح والخوصصة وانحصار دور الدولة ٌطرح السؤال، هل إنالحر. وهنا 
لألنشطة االقتصادٌة  ابقة القابمة على امتالك أو إدارتهاللتنمٌة البشرٌة من السٌاسات الس

 .يواالجتماعٌة؟ وهل هناك عالقة بٌن التنمٌة البشرٌة وانفتاح االقتصاد
 

توزٌع الدخل فً المجتمع الواحد ٌرى البعض ان زٌادة التحرر زاد من الخلل فً 
وبٌن المجتمعات المختلفة، حٌث زاد دخل فبة محدودة وبمعدالت خٌالٌة، وفً نفس 
الوقت انتشر الفقر لجزء اكبر من المجتمع. ؼٌر أن هناك جهات أخرى مثل البنك 
الدولً والذي ٌرى أن زٌادة التحرر االقتصادي سٌزٌد من المساهمة فً زٌادة الكفاءة 

 . 8قتصادٌة، وهذا بدوره سٌزٌد من فرص العمل المتاحة وخاصة للطبقة المحرومةاال
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عن سٌاسة  دولةفً الواقع إن زٌادة التحرر االقتصادي فً الجزابر أدت الى تخلً ال
الدعم للسلع وخاصة المواد الضرورٌة، كما أن الجانب الصحً الذي كان ٌستفٌد منه 

الٌته بسبب انخفاض المخصصات المالٌة له، فً ؼالبٌة السكان المحتاجٌن قد قلت فع
نفس الوقت بدأت تظهر المدارس الخصوصٌة الى جانب المدارس العمومٌة، ورؼم إن 
هذه األخٌرة الزالت تلقى بعض االهتمام من طرؾ الدولة إال إن فعالٌتها تنخفض 

ذة األكفاء وبشكل كبٌر عن تلك التً ٌدٌرها القطاع الخاص، بسبب االكتظاظ وقلة األسات
 وانخفاض أجورهم وتردي حالتهم االجتماعٌة.

 
وعلى ما ٌبدو، ان أنصار انسحاب الدولة من المجال االجتماعً وتقدٌم الخدمات 
االجتماعٌة قد نجحوا فً تحقٌق أهدافهم، كما حصل تماما فً المجال االقتصادي عندما 

تمهٌدا لخصخصته وفسح  أهمل تجدٌد القطاع العام االقتصادي إلظهاره بمظهر الفاشل
المجال أمام القطاع الخاص ومنحه التسهٌالت الكاملة والدعم الالزم. إال أن الذي حصل 

فبة قلٌلة ومحدودة من القطاع الخاص استطاعت االستفادة من الفرصة فً حٌن  انهو 
ان هذه السٌاسة أدت الى تراجع دور الدولة االقتصادي واالجتماعً فً الوقت الذي لم 

 تطٌع القطاع الخاص ملء الفراغ.ٌس
 

ل كبٌر فً النظرة إلى التنمٌة وفً  :الصحة حدث فً السنوات األخٌرة تحوُّ
ر فً ما مضى إلى التنمٌة باعتبارها مرادفاً للنمو  ٌ نظ  مصطلحاتها. ففً حٌن كان 

ر حالٌاً إلى تقلٌص ال ٌ نظ  ٌ عتبر الؽرض النهابً للتنمٌة، فإنه  فقر االقتصادي، الذي كان 
باعتباره المرمى األسمى للتنمٌة. وفً حٌن أن الطرٌق إلى النمّو االقتصادي كان فً ما 

من المعترؾ به اآلن أن العدٌد  همضى ٌتمثَّل فً االستثمار فً رأس المال المادي، فإن
من أشكال رأس المال، بما فٌها رأس المال البشري، ورأس المال االجتماعً، ت سهم فً 

د األوجه، فهو ال ٌعنً عدم كفاٌة نمّو الناتج.  ر إلى الفقر ذاته باعتباره مفهوماً متعدِّ ٌ نظ  و
هذه  مالبمةالدخل، فحسب، بل ٌعنً أٌضاً عدم كفاٌة القدرات على الكسب أو عدم 

القدرات لمقتضى الحال، بسبب اعتالل الصحة، والجهل، واالفتقار إلى السلطة 
ٌ ف ترض فً ما مضى أن فوابد النمو االقتصادي والصوت المسموع. وفً حٌن أنه كان 

ر اآلن إلى رعاٌة الفقراء  ٌ نظ  تعود فً نهاٌة المطاؾ بالنفع شٌباً فشٌباً على الفقراء، فإنه 
بتحسٌن أسباب معٌشتهم، وتوفٌر الخدمات الصحٌة لهم، والتدبٌر اآلنً لشؤونهم، 

فً قدرات الفقراء على باعتبارها حملة مباشرة على ضروب الحرمان تلك، واستثماراً 
ك الفقر.  ٌ عتبر أمراً مرؼوباً، ولكن  لوال ٌزاتخلٌص أنفسهم من ش ر  النمو االقتصادي 

من حٌث دوره المحوري فً تعزٌز قدرة قاعدة الموارد على إٌتاء الخدمات االجتماعٌة، 
 .9وتعزٌز فرص العمل المنتج، وتحسٌن اإلدارة، ولٌس من حٌث كونه ؼاٌة فً حد ذاته

ان الصحة الجٌدة من دون شك تعتبر رأس مال اإلنسان، فالحٌاة بحد ذاتها من أكثر  
السلع نفاسة. كما ان الصحة تعتبر ضرورة للقضاء على الفقر وتحقٌق التنمٌة البشرٌة، 
ذلك ان الصلة قوٌة بٌن الصحة واإلنتاجٌة بالنسبة للفرد وللمجتمع، فالصحة تساهم فً 

دم القدرة على التحمل لإلنسان. وهذه كلها توسع قاعدة معالجة الضعؾ والوهن وع
 المورد البشري وتحسنه أٌضا، باإلضافة الى إنها حق لكل إنسان.



 ......................................................................ا.د. صماري صماربعض المالحظات صلى التنمية البشرية في الجزائر وسبل النهوض بها.... 

 25 (7770) 70العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر        

وبٌن التنمٌة البشرٌة المستدامة وبٌن الصحة عالقة طردٌة ومركبة، فبٌنما الصحة 
 التنمٌةأهم القطاعات التً تستهدفها التنمٌة فهً من جانب آخر تعد من أهم ركابز  من

مرتبطة بالحاجة الشخصٌة لإلنسان ، الذي  –بالدرجة األولى  –ودعابمها ، ألن الصحة 
فال تنمٌة فً ظل ؼٌاب مقومات صحة  -بالضرورة  -ولذلك -منطلق التنمٌة وؼاٌتها هو

 اإلنسان
10

من جانب أخر، عندما نتكلم عن الصحة فإننا ال نعنً بذلك انعدام المرض .

نسان فً المٌاه النظٌفة والمرافق الصحٌة والخدمات الصحٌة العالٌة فقط بل كذلك حق اإل
 الجودة والمحتملة مادٌا والتً ٌراعى فٌها المساواة.

 
، ةلنحاول مالحظة وتحلٌل واقع الصحة فً الجزابر خالل السنوات القلٌلة الماضٌ

مم المتحدة الصادر عن البرنامج اإلنمابً لأل  2004فحسب تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام 
بالمابة  3.1بلػ  2001ٌشٌر الى ان نسبة اإلنفاق على الصحة فً القطاع العام فً سنة 

بالمابة سوى  3الذي بلػ فٌه   1990 من الناتج المحلً اإلجمالً  ولم ٌزد عن سنة 

، رؼم ان وضع البالد المالً وكذا االقتصادي تحسن بشكل كبٌر فً 11ابنسبة بسٌطة جد
 –حٌث كانت الجزابر تعٌش حالة أزمة متعددة الجوانب  1990ة بسنة مقارن 2001سنة 

من جانب آخر لو تتبعنا إحصابٌات الدٌوان الوطنً و .اقتصادٌا ومالٌا وكذا اجتماعً
فً الجدول    لإلحصاء حول واقع الصحة فً الجزابر حسب ما تبٌنه األرقام الموالٌة

 2003-1998طورها خالل سنوات الفتاكة وت األمراضمن  األنواعحٌث ٌمثل بعض 
 .األخٌرة

 7772-0221فً الجزائر خالل سنوات  األمراض أنواعتطور بعض : 70جدول لرقم 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 أنواع األمراض

 6241 4607 4027 3623 3789 3250 مرض السحاٌا

 1110 3218 2077 2805 2881 2767 التٌفوٌد

 692 644 651 771 627 678 الكٌس المابً

 12688 6674 2423 1601 2295 3132 أبو حمرون

 1359 1495 914 791 649 749 التراكوما

 2 4 14 12 18 28 التٌتانوس

 17 60 141 32 7 13 السعال الدٌكً

www.ONS.DZ 

ال من جانب وزارة  واضح من األرقام ان الحاجة تدعو الى معالجة المسابل الصحٌة
الصحة وقطاع الصحة فحسب بل أٌضا وربما كان هذا أكثر أهمٌة، من جانب قطاعات 

 أخرى مثل الري والزراعة والطاقة . وفً هذا اإلطار البد من:
 مكافحة واستبصال األمراض التً تنتقل بالعدوى؛
 التشخٌص والمعالجة الفورٌة لألمراض الشابعة؛ 

 صحٌة والحوادث المهنٌة؛الوقاٌة من األمراض ال

 تحسٌن سبل الحصول على المٌاه النظٌفة والصرؾ الصحً؛

حماٌة صحة القطاعات السكنٌة المستضعفة، خاصة األطفال والنساء وكبار السن، 
 وؼٌرها من األمور التً تتصل بأؼلى ما ٌملكه اإلنسان، أال وهو صحته.

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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جزابر ال تنقصها مثل هذه ورؼم ان هذا العمل ٌتطلب موارد كبٌرة إال  ان ال 
الموارد خاصة فً الوقت الحاضر، فهً قادرة على تؽطٌة جمٌع االحتٌاجات فً مجال 
 الصحة وتوفٌر المٌاه العذبة والمرافق والخدمات الصحٌة  بالكمٌة وبالجودة المطلوبتٌن.

 
 وقناعتنا أن الصحة مطلوبة ، لٌس فقط فً انتشارها وامتدادها األفقً بما ٌتٌح

 مقراطٌة الخدمة الصحٌة وسهولة وصولها إلى السواد األعظم من أفراد المجتمع،دٌ

خالل  ولكنها مطلوبة أٌضاً فً نوعٌتها ونموها الرأسً، بما ٌعنً الجودة التً تتحقق من
 تأهٌل الطاقات البشرٌة وتدرٌبها فً مختلؾ تخصصات المهن الصحٌة األساسٌة

ع القطاع الصحً، وهن ٌنعكس سلباً على مجموالمساعدة. فحدوث خلل فً أي هذه الم
مسار التنمٌة. ولذلك فالتخطٌط السلٌم ٌنبؽً أن ٌوازن بٌن المهن والخدمات  بل على
وبٌن احتٌاجات المجتمع، فاألموال الطابلة التً ترصد لتشٌٌد مستشفٌات ضخمة  الصحٌة
تقتٌر على  ؽً أن ٌواجههانببخدمات عالٌة التخصص، ال ٌتخدم شرٌحة ضبٌلة  فخمة

الرعاٌة الصحٌة األولٌة، التً تدعم التوعٌة الصحٌة وتعزز مفهوم الصحة  مستوى
كما ال ٌجب أن ٌحوز الطب العالجً جل الموارد بٌنما ال ٌوجه للصحة  . الشعبٌة

مواز. وفً السٌاق نفسه فإن خدمة أساسٌة مثل التمرٌض تحتاج إلى مزٌد  الوقابٌة اهتمام
ن من األمور الالفتة فً مجتمعنا الفجوة الواسعة فً توطٌن مهنة حٌث إ من االهتمام،

 . الرؼم من الصلة العضوٌة بٌن هذه المهنة اإلنسانٌة وطبٌعة كل مجتمع التمرٌض على
ان تقدم الدول ٌعتمد أوال وقبل أي شًء على تقدم شعوبها، وما لم تنم  :التعلٌم

نمً أي شًء آخر من الناحٌة المادٌة أرواحهم وإمكاناتهم اإلنسانٌة فلن تستطٌع ان ت
 واالقتصادٌة وحتى الثقافٌة.

 
ان قضٌة التعلٌم باعتبارها عامال فً التنمٌة ٌعتمد على أساس عملً: إنها استثمار 
جٌد، وفً الحقٌقة ان الدلٌل المتاح ٌشٌر الى أنها استثمار جٌد جدا. فمنطق القضٌة فً 

ٌمكن تفسٌره باالستثمارات المتزاٌدة فً رأس إٌجاز ٌقول، ان معظم نمونا االقتصادي 
المال البشري وفً تعلٌم الناس وتربٌتهم ومهارتهم. ومن دون شك فان الموارد البشرٌة 
المتعلمة والمستثمرة فً النشاط االقتصادي البد وان تنتج الثروة المتزاٌدة، وان أحسن 

  12نفسه.استثمارات اإلنسان كما تدل الدالبل هً استثمار اإلنسان ل
ان لفترة التسعٌنات وحتى الوقت الحاضر أهمٌة خاصة فً تطور المجتمع 
الجزابري، إذ أنها تناظر فترة االصالحات ، ولعل أهم ما تلح علٌه هذه االصالحات 
بحجة تحقٌق التوازنات الكبرى، هو التخلً المفاجا للدولة عن الوظابؾ التً كانت 

مجالت الدعم المباشر وؼٌر المباشر لمختلؾ أسعار  تؤدٌها للمواطنٌن منذ االستقالل فً
وان كان السلع االستهالكٌة، الطب المجانً، السكن االجتماعً التعلٌم بمختلؾ أطواره 

وهو موضوع بحثنا وؼٌرها من الوظابؾ التً ألقٌت على كاهل الدولة بحكم بحدة اقل 
 لالستقالل. النظام االقتصادي واالجتماعً المنتهج منذ البداٌات األولى

الواقع ان الجزابر قد نجحت فً توسٌع قاعدة التدرٌس بشكل كبٌر، فبالرؼم من عدم 
كفاٌة عدد المعلمٌن واألساتذة وقلة المدارس والجامعات والوسابل واإلمكانات األخرى 
ذات العالقة بالتعلٌم مع بداٌة فترة االستقالل، إال ان وجه التعلٌم وحقٌقته قد تؽٌر بشكل 
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ي دون أدنى شك، ذلك ان عدد المدارس والثانوٌان والجامعات قد تضاعؾ عدة جوهر
 مرات كما ان القٌد المدرسً والتسجٌل الجامعً هو كذلك تضاعؾ و بشكل اكبر.

 
والجدول الموالً ٌوضع تطور أعداد التالمٌذ المسجلٌن فً األطوار االبتدابٌة 

 .2004/2005 -2000/2001والثانوٌة والجامعٌة لسنوات 

 .7772-7777تطور التسجٌل فً التعلٌم بمختلف أطواره بٌن سنة: 77جدول رقم 
2001/200 2000/2001 السنوات

2 
2002/200

3 
2004/2003 2004/2005 

 6617976 6729496 9127986 6807957 6736320 التعلٌم االبتدابً

 1123123 1122395 1095730 1041047 975862 التعلٌم الثانوي

 755463 653201 616572 569929 488617 لعالًالتعلٌم ا

www.ons.dz 

إال انه ورؼم ان اإلنفاق على التعلٌم ٌعتبر من النشاطات الحكومٌة فً جمٌع الدول 
علٌم تكون قد تلقطاع ال ةدون استثناء، فان المخصصات المالٌة من مٌزانٌة الدول

ٌزانٌة الدولة بعد انخفضت وما فتبت تتناقص على مر السنٌن رؼم التحسن فً م
أسعار البترول. فعلى سبٌل المثال فان حصة التعلٌم االبتدابً  ااالرتفاعات التً شاهدته

سنة  % 20.7بعدما وصل الى  1999فً سنة  % 7.42والثانوي من مٌزانٌة الدولة بلػ 
أما المخصصات المالٌة الموجهة للتعلٌم العالً من مٌزانٌة الدولة فإنها هً  1990.13

فقد  1994بالمابة سنة  4.11د ان كانت تشكل ع، فبامستمر اك شهدت انخفاضكذل
 1999.14سنة  بالمابة 2.37 إلىمستوى أدنى لتصل  إلىتقهقرت 

ان السٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً أدارت وجهها عن قطاع حساس مثل 
إنها  –معرفً انخفاض المستوى والتحصٌل ال إلىظاهرة كثٌرا ما أدت  ىالتعلٌم أدى إل

ظاهرة االكتظاظ داخل األقسام نتٌجة قلة وتواضع المخصصات المالٌة لهذا القطاع 
 االستراتٌجً.

من جانب آخر، فإذا كان األستاذ هو عماد التعلٌم ، إال ان هذا األخٌر لم ٌحسن 
إعداده ولم ٌرفع من مستواه المادي والمعنوي، ولم تقدم له تلك الحوافز الضرورٌة للقٌام 

 إلىبمهمته اإلنسانٌة الكبٌرة مما أعاق العملٌة التعلٌمة ونشاط البحث العلمً للوصول 
 الجزابر المتطلعة للعصرنة. المستوى المطلوب فً

أخٌرا قد ال نكون مخطبٌن إذا قلنا بان السٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة المنتهجة 
فً الجزابر قد تناست بل أهملت واحد من القطاعات الذي كان من المفروض ان ٌولى 

ان االهتمام األكبر، كما إنها لحد أالن لم تع المفهوم الصحٌح للتنمٌة البشرٌة، ذلك 
بالمابة  30حوالً  إلىاإلحصابٌات تبٌن بان نسبة األمٌة فً الجزابر تكون قد وصلت 

هذه النسبة وهذا  إنملٌون مواطن.  32.12ملٌون جزابري من مجموع  9.63أي حوالً 
، أي % 39 إلىالنسبة وصلت  أنالعدد البد وان ٌرتفع إذا ما أخذنا اإلناث لوحدهن، إذ 

، وهً نسبة كبٌرة جدا فً هذا الظرؾ حٌث ترفع 15ألمٌاتملٌون من اإلناث ا 6.26
االهتمام بالتعلٌم والصحة وؼٌرها من المجاالت التً  إعطاءاألصوات عالٌا من اجل 

 تشكل األركان األساسٌة للتنمٌة البشرٌة.
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ما ٌجب  ،فإننً أسجل بعض النقاط األساسٌة التً تشكل فً اعتقادي فً هذه النقطة،
 تعلٌم بصفة عامة لتحقٌق تنمٌة بشرٌة صحٌحة.ان ٌكون علٌه ال

من قبل الدولة لمختلؾ أطوار التعلٌم وذلك على أساس ، وضع سٌاسة وطنٌة شاملة
 اتهم كل المجتمع الجزابري وإنها استثمار جٌد ألي تقدم نصبو ،ان التعلٌم قضٌة وطنٌة

 إلٌه؛
 

تداخل مع التنمٌة الشاملة، البد وان ت ،ان أٌة سٌاسة للتعلٌم من اجل التنمٌة البشرٌة
وإال كنا نخادع أنفسنا، إذ ٌجب ان نتذكر ان التنمٌة عملٌة شاملة وٌجب ان تحركها كل 

 من القٌم االقتصادٌة وؼٌر االقتصادٌة؛

ان التعلٌم ٌجب ان ٌكون مخططا بشكل سلٌم، ٌساعد على نشر الفرص االقتصادٌة 
 والعابد لكل الجماعات العرٌضة من المجتمع.

 بط كل محاولة إصالح للتعلٌم بنتابج البحث؛ر

إعادة االعتبار لرجال التعلٌم وتحسٌن أوضاعهم المادٌة والمعرفٌة لخلق لدٌهم 
 الحوافز، وصون كرامتهم.

 

 الفقر وتوزٌع الدخل:

تعانً البشرٌة من مشاكل كبرى على جمٌع األصعدة، إال أن مشكل الفقر ٌبقى 
ولقد جرت العادة أن ٌقع تناول  دد أبعاده وسبل معالجته.المعضلة األكثر أهمٌة نظرا لتع

قضٌة الفقر من حٌث هو ظاهرة اقتصادٌة واجتماعٌة عادٌة مألوفة موجودة فً جمٌع 
المجتمعات وفً جمٌع العصور، وإن بدرجات متفاوتة. وتزخر آداب الشعوب 

األؼنٌاء تجاه باإلشارات إلى الفقراء واألؼنٌاء كما ال تخلو األدٌان من ذكر واجب 
 الفقراء باعتبار الفقر والؽنى محنة لهؤالء وامتحانا ألولبك.

لقد تعددت المقاربات والسٌاسات الحكومٌة للدول من أجل تحقٌق التنمٌة ومن تم 
القضاء على الفقر، مسخرة فً ذلك موارد طبٌعٌة ومالٌة هابلة، اضطرت معها 

تجاه الصنادٌق الدولٌة لمدة عقود من مجموعة من الدول أن ترهن اقتصادها ومالٌتها 
الزمن.إال أن مسألة الواقع تبٌن بجالء أن نسبة كبٌرة من الدول الزالت تعٌش وتتخبط 

 فً ظروؾ أقل ما ٌمكن أن نقول عنها، بأنها ظروؾ ؼٌر إنسانٌة.

   
تنزع المؤسسات األممٌة إلى تحدٌد عتبات الفقر حسب مستوى المعٌشة فً كل بلد، 

ورد ؼالبا معّدال ٌطبق على البلدان الفقٌرة، مقّدرة عتبة الفقر بمعّدل دخل فردي ت ولكنها
 دون الدوالرٌن فً الٌوم، ومعتبرة ما دون الدوالر الواحد عالمة فقر مدقع.

ان الرأي الذي أخذ ٌسود فً العقود األخٌرة وال سٌما فً السنٌن األخٌرة، هو أن 
ش ومّس بكرامة اإلنسان، ومن ثّم فهو انتهاك الفقر شكل من أشكال اإلقصاء والتهمٌ

لحق جوهري من حقوق اإلنسان ٌنجّر عنه انتهاك لعدٌد الحقوق المتفرعة، منها الحق 
فً الشؽل والدخل المناسب والعٌش الكرٌم والضمان االجتماعً والصحة، الخ. وهً 

 حقوق اقتصادٌة واجتماعٌة أساسٌة. 
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حد األدنى من الشروط االقتصادٌة واالجتماعٌة الفقر هو عدم القدرة على بلوغ ال
التً تمكن الفرد من أن ٌحٌا حٌاة كرٌمة، والفقر له أبعاد وأشكال متعددة، هناك بعد 

نركز على سوؾ هذه النقطة، ؼٌر اننا فً  .سوسٌو ثقافًو ادي، إنسانً، سٌاسًاقتص
 16منفصلة. األخرى اداألبع إثراءذلك ان منهجٌة البحث تطلبت  ،البعد االقتصادي للفقر

ٌعنً عدم قدرة الفرد على كسب المال، على ٌرى بان الفقر  ،ان البعد االقتصادي
فٌنظر الى الفقر على  اإلنسانًالبعد  أمااالستهالك، على التملك، الوصول للؽذاء...الخ.

عدم تمكن الفرد من الصحة، التربٌة، التؽذٌة، الماء الصالح للشرب والمسكن، هذه  انه 
 فً حٌن البعد السٌاسً للفقرعناصر التً تعتبر أساس تحسٌن معٌشة الفرد والوجود. ال

ٌتجلى فً ؼٌاب حقوق اإلنسان، المشاركة السٌاسٌة، هدر الحرٌات األساسٌة واإلنسانٌة. 
ٌتمٌز بعدم القدرة على المشاركة على اعتبار الفرد هو ف للفقرالبعد السوسٌوثقافً  أما

تمع، فً جمٌع األشكال الثقافٌة والهوٌة و االنتماء التً تربط محور الجماعة و المج
 الفرد بالمجتمع.

ان استبصال آفة الفقر تعتبر من األركان األساسٌة لتحقٌق التنمٌة البشرٌة المنشودة، 
التالً تشكل واحد من التحدٌات التً تواجه الكثٌر من الدول خاصة فً الدول النامٌة بو

لبشر فٌها ٌعانً سوء التؽذٌة والملبس والمسكن وؼٌرها من حٌث الجزء األكبر من ا
 المؤشرات ذات العالقة بظاهرة الفقر.

 
والجزابر واحدة من الدول النامٌة التً وان كانت برامجها وسٌاساتها األولى مع 

القضاء على التخلؾ بما فً ذلك الفقر،  إلىبداٌة االستقالل كانت تهدؾ بالدرجة األولى 
خارج. هذه السٌاسات وان شابها بعض القصور فإنها كانت منحازة وبدرجة والتبعٌة لل

شهدت الكثٌر من  األخٌرةالسنوات كبٌر تجاه المحرومٌن والفقراء من دون شك. إال ان 
جعلت من مسٌرة التنمٌة تؽٌر من مسارها بشكل  ،الضؽوطات الداخلٌة والخارجٌة

كانت تؤدٌها للمواطن فً فترة  جذري حٌث تخلت الدولة عن مختلؾ الوظابؾ التً
الستٌنات والسبعٌنات وحتى الثمانٌنات. وهكذا تم إطالق العنان لألسعار، كما ان الكثٌر 

 من الخدمات أصبحت تخضع للكثٌر من الرسوم وأصبحت تقٌم سوقٌا.
 

فإذا تتبعنا مجموعة اإلحصابٌات فٌما ٌخص حالة الفقر فً الجزابر، ورؼم ان مؤشر 
ال ٌعكس طبٌعة الظاهرة بشكل كامل، إال إننا سوؾ نعتمده كمؤشر  الدخل لوحده

من  لدراستنا، وذلك لنقص بل النعدام المعلومات اإلحصابٌة التً تعبر عن هذه الظاهرة
 .األبعادمختلؾ 
 

فحسب اإلحصابٌات الرسمٌة فان الحد األدنى للجر المضمون ٌكون قد زاد بشكل 
 :كبٌر مثلما ٌبٌنه الجدول الموالً

 7770-0227تطور األجر األدنى المضمون فً الجزائر خالل :72جدول رقم 
 بالدٌنار الجزائري                                                        

 2007 2004 2001 1998 1997 1994 1992 1991 1990 السنوات
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ٌبٌن بان  2004إال انه حسب تقرٌر التنمٌة البشرٌة لألمم المتحدة الصادر عن سنة 
 -1985للفرد كان سالبا بٌن سنوات  الحقٌقً معدل النمو السنوي للناتج المحلً اإلجمالً

مما ٌبٌن بان سنوات السبعٌنات كانت أفضل بكثٌر من  %0.2-حٌت بلػ  2002

االجتماعٌة للفرد الجزابري، رؼم ان هذا المؤشر ظهر  السنوات األخٌرة بالنسبة للحالة
 0.3بلػ هذا المؤشر  2002 – 1990موجبا خالل التسعٌنات، ففً خالل سنوات 

 . 17بالمابة
ان استخدام مؤشر معدل النمو السنوي فً الناتج المحلً للفرد لوحده سوؾ لن تكون 

ٌر السنوي فً مؤشر أسعار له أٌة داللة إذا ما لم ٌقرن بمؤشر آخر  وهو معدل التؽ
ذلك ان التجارب بٌنت بأن تحقٌق النمّو ال ٌنجر عنه ضرورة تحقٌق التنمٌة المستهلك. 

. فالبشرٌة قد حققت فً لخٌرات البالد توزٌع عادل نسبٌا هٌصاحبالبشرٌة إذا لم 
س الثمانٌنات نسبة نمّو عام محترم لكن ذلك لم ٌمنع زٌادة عدد الفقراء المدقعٌن فً نف

  .18ملٌون فقٌر جدٌد ةبمابالفترة زٌادة قدرت 
 

فً  2000-1990ان هذا المعدل بلػ بٌن سنوات  إلىفحسب نفس التقرٌر، فانه ٌشار 
، مما ٌعنً بان التؽٌر فً معدل نمو 2002-2001خالل سنتً  % 1.4و % 14المتوسط 

تبٌن بان نسبة  1999كما ان إحصابٌات   للفرد الواحد كان سالبا.الحقٌقً الناتج المحلً 
من مجموع  % 23 إلىالسكان الذٌن ٌعٌشون تحت خط الفقر فً الجزابر قد وصل 

قد زادت فً السنوات األخٌرة مثل ما نعاٌش ذلك  تكون هذه النسبة ، وٌمكن ان19السكان
 على ارض الواقع.

 
 

 0222نسب مداخٌل أكثر السكان غنًى وأشدهم فقراً فً الجزائر سنة : 70جدول رقم 
 َمْنَسب ِجنً)ب( %)أ(77% إلى أفقر 77أغنى  %)أ(07% إلى أفقر 07أغنى 

9.6 6.1 35.3 

ٌِّن المعطٌات نسبة دخل أؼنى الفبات أو نصٌبها من االستهالك إلى دخل أفقر الفبات )أ(    تب
  أو نصٌبها من االستهالك.

ب ج نً أوجه عدم المساواة فً التوزٌع الكلًِّ لل   س  ن   .دخل أو االستهالك)ب( ٌقٌس م 

   www.emro.who.int  شرق المتوسط. اإلقلٌمً: منظمة الصحة العالمٌة المكتب المصدر
 

من جانب آخر لو تتبعنا توزٌع فبات المجتمع حسب الفبات الؽنٌة والفقٌرة لوجدنا بان 
ستمر. فحسب تقرٌر التنمٌة البشرٌة لسنة الفجوة بٌن االثنٌن ما فتبت تتوسع بشكل م

من الدخل  %2.8من سكان الجزابر ال تتحصل سوى على %10ٌبٌن بان أفقر  2004
من اؼنً  % 20، بٌنما الـ % 7من الفقراء ال تتحصل سوى على  %20الوطنً و الـ 

األخٌرة من أؼنى الجزابرٌٌن تتحصل على  %10وكذلك الـ  %42.6الناس تتحصل على 
من الدخل الوطنً. ناهٌك عن إحصابٌات السنوات األخٌرة حٌث الفجوة بٌن  26.8%

 األؼنٌاء وأفقر الفقراء فً اتساع كبٌر ومستمر. أؼنى
 ،قدٌمة وفاسدة إجراءاتودون اعتماد الفقر والتخفبؾ منها،  آفةانه من اجل معالجة 

، مثل سٌاسة لحاجةواالفقر والعوز فٌؾ من ظاهرة خكتلك التً اعتمدت فً الجزابر للت

http://www.emro.who.int/


 ......................................................................ا.د. صماري صماربعض المالحظات صلى التنمية البشرية في الجزائر وسبل النهوض بها.... 

 31 (7770) 70العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر        

التً  اإلجراءاتتشؽٌل الشباب وبرامج الحماٌة االجتماعٌة وقفة رمضان وؼٌرها من 
رؼم  ،اختلط فٌها الحابل مع النابل، هناك العدٌد من التجارب التً نجحت فً ذلك

ذلك نرى انه من الضروري  وألجلروؾ الذاتٌة والموضوعٌة. ظاختالؾ وتماٌز ال
عارها ان النمو االقتصادي ٌقود حتما الى المساواة فً الدخل وذلك اعتماد فلسفة جدٌدة ش

 عن طرٌق:
 ىالقناعة وااللتزام السٌاسً والحكومً بأن التنمٌة البشرٌة هً وحدها القادرة عل -

االقتصادي تترجم فً صورة إعادة توزٌع االستثمارات لتحقٌق التنمٌة   أن تحدث النمو
 البشرٌة. 

مع  األسعارشٌها بشكل فعلً وصحٌح مع االرتفاعات فً وتما األجوررفع   - 
 ؛ًالتركٌز على   العمل الحقٌق

ٌقدم فرصا للعمل المولد للدخل بالنسبة  فقرا األشد لألسروتنفٌذ برنامج للتنمٌة  إعداد
 بتحسٌن نوعٌة الحٌاة؛ األولوٌةللفقراء، وزٌادة الخدمات الموجهة للمناطق الفقٌرة ذات 

 تقدم القروض بدون فوابد الى الفقراء من السكان،برامج تموٌلٌة 

ر السوق ٌبواسطة المؤسسة نفسها بعد تطو أسهمتمكٌن الفقراء من القروض لشراء 
 المالً والنقدي؛

شهرٌة بعد الجرد الدقٌق والحازم والرادع لفبة السكان الفقراء، بما  إعاناتتقدٌم 
 ،األدنى القاعدي األجرٌعادل 

 ؛االجتماعٌة واالقتصادٌة فً المناطق النابٌة الفقٌرة األساسٌةة توفٌر مرافق البنٌ

مثل الخدمات ذات المنفعة  ٌستفٌد منها السكان الفقراءحقٌقٌة أنشطة  إقامةتوسٌع 
 العامة.

أربعة محاور كبٌرة تتضافر فٌما ان إستراتٌجٌة مكافحة الفقر البد ان ترتكز على 
تسرٌع وتٌرة النمو اإلستراتٌجٌة وهً لهذه تحقٌق األهداؾ المحددة  بٌنها من أجل

تبعٌته للعوامل  االقتصادي كأساس لتقلٌص الفقر وتحسٌن تنافسٌة االقتصاد والحد من
تنمٌة الموارد البشرٌة والنفاذ إلى ؛ تثمٌن قدرات النمو واإلنتاجٌة لدى الفقراء؛  الخارجٌة

د شاحقٌقٌة تستند إلى الحكم الرترقٌة تنمٌة مؤسسٌة ؛ و أخٌرا، البنى التحتٌة األساسٌة
 .الفاعلٌن فً مكافحة الفقر وإلى المشاركة الكاملة لجمٌع

 

: البطالة هً مشكلة اقتصادٌة، كما هً مشكلة نفسٌة، واجتماعٌة، وأمنٌة، البطالة
وسٌاسٌة. وجٌل الشباب هو جٌل العمل واإلنتاج، ألنه جٌل القوة والطاقة والمهارة 

فً بناء أوضاعه االقتصادٌة واالجتماعٌة باالعتماد على نفسه  والخبرة. فالشاب ٌفكر
من خالل العمل واإلنتاج، ال سٌما ذوي الكفاءات والخرٌجٌن الذٌن امضوا الشطر المهم 

 من حٌاتهم فً الدراسة والتخصص، واكتساب المعارؾ والخبرات العلمٌة. 
عن العمل فً كل  ان اإلحصابٌات تؤكد بان هناك عشرات المالٌٌن من العاطلٌن

أنحاء العالم هم من جٌل الشباب، وبالتالً ٌعانون من الفقر والحاجة والحرمان وتخلؾ 
أوضاعهم الصحٌة، بل ان تعطٌل الطاقة الجسدٌة بسبب الفراغ، ال سٌما بٌن الشباب 
الممتلا طاقة وحٌوٌة وال ٌجد المجال لتصرٌؾ تلك الطاقة، ٌؤدي الى ان ترتد علٌه تلك 

 لتهدمه نفسٌا مسببة له مشاكل كثٌرة. الطاقة
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 ،الشك أن البحث فً أسباب مشكلة البطالة البد من ربطه بنمط عملٌة التنمٌة السابدة
فً أكثر من نمط من أنماط التنمٌة فمن نمط اقتصاد  افقد شهد االقتصاد الجزابري تقلب

ه مع ما صاحبه من الحر الرأسمالً قبل االستقالل، إلى نمط االقتصاد االشتراكً الموج
التزام الدولة باستٌعاب الجزء األكبر من العمالة فً دوالٌب العمل الحكومً بشقٌه 
اإلنتاجً والخدمً، حٌث أدي ذلك إلى خفض معدالت البطالة فً تلك الفترة. فرؼم ما 

من صعوبات نتٌجة لتوجٌه  1980إلى  1965مر به االقتصاد الجزابري فً الفترة من 
األكبر من موارده لبناء قاعدة صناعٌة وبالتالً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة  وتعببة الجزء

االجتماعٌة المستهدفة، إال أن معدالت البطالة فً تلك الفترة كانت تدور حول معدالت 
بداٌة تحول االقتصاد الجزابري من نمط  إذا ما قورنت بالوقت الراهن. إال انه منخفضة

د االشتراكً الموجه إلى تنفٌذ ما سمً بسٌاسات االنفتاح التنمٌة المعتمد على االقتصا
االقتصادي فً النصؾ الثانً من الثمانٌنات اتجهت معدالت البطالة نحو االرتفاع 

 النسبً. 
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 الى سببٌن اثنٌن: األولىنعتقد بان تفشً ظاهرة البطالة فً الجزابر ٌعود بالدرجة 
ب االجتماعً بالقدر المناسب، وتراجع : فشل برامج التنمٌة فً العناٌة بالجانأوالً 

األداء االقتصادي، وتراجع قدرة القوانٌن المحفزة على االستثمار فً تولٌد فرص عمل 
بالقدر الكافً، إضافة إلى تراجع دور الدولة فً إٌجاد فرص عمل بالحكومة، والمرافق 

ا من مٌدان اإلنتاج، واالستؽناء عن خدمات ب ًٌ عض العاملٌن فً العامة وانسحابها تدرٌج
ظل برامج الخصخصة واإلصالح االقتصادي التً تستجٌب لمتطلبات صندوق النقد 

 الدولً فً هذا الخصوص.
 

ا ًٌ : ارتفاع معدل نمو العمالة الجزابرٌة، مقابل انخفاض نمو الناتج اإلجمالً ثان
ا، فإن نمو الناتج % 2.5الحقٌقً؛ ففً الوقت الذي ٌبلػ فٌه نمو العمالة  ًٌ اإلجمالً  سنو

الحقٌقً ال ٌسٌر بالوتٌرة نفسها، بل ٌصل فً بعض السنوات إلى الركود، وأحٌاًنا ٌكون 
  سالًبا.
 

لقد برزت مشكلة البطالة فً الجزابر فً النصؾ الثانً من عقد الثمانٌنات واتضحت 
قدرت نسبة العاطلٌن  إذفً التسعٌنات من القرن الماضً،  أكثروتفاقمت  بشكل ملفت 

1995عام  % 28.5 إلىلتنتقل  1985سنة  % 16عمل فً الجزابر عن ال
20 . 

زٌادة البطالة فً الجزابر ترجع الى السٌاسة المباشرة فً  سباباأل أهمولعل 
االنكماشٌة التً اتبعت فً عقدي الثمانٌنات والتسعٌنات عن طرٌق توقؾ االستثمارات 

لها وخوصصتها وتسرٌح العمال سسات بل حاإلنتاجٌة وتوقؾ تموٌل المؤلتوسٌع الطاقة 
وتطبٌق نظام التقاعد المسبق بهدؾ الجدوى االقتصادٌة. وفً بعض الحاالت تحوٌل 
مؤسسات القطاع العام الى الملكٌة الخاصة وتقلٌل التوظٌؾ الجدٌد فً القطاع الحكومً 

 .أخرىتماشٌا مع سٌاسة خفض النفقات وتقلٌل تدخل الدولة فً سوق العمل من ناحٌة 
 
 أٌةسنوٌا وال ٌحسب لها أي حساب وال تجد  دعاملة تزدا أٌديلواقع ان هناك ا

قادر على العمل خاصة فبة الشباب  ألؾ 300من  أكثرٌتوافد سنوٌا  إذفرصة للعمل 
 .ال تجد أمامها أٌة فرصة للعمل المتعلم على سوق العمل دون جدوى، و

شهدت بعض التحسن فً من تطور المجتمع الجزابري  األخٌرةان السنوات  رؼم
فحسب اإلحصابٌات ال دابما.معظمها لٌس حقٌقٌا و ان إاللتوظٌؾ وخلق مناصب الشؽل ا

بعدما وصل الى  2006سنة  %12.30الى  انخفضالرسمٌة فان معدل البطالة ٌكون قد 
. هذا المؤشر ٌتوزع حسب الحضر والرٌؾ بـ  خالل سنوات التسعٌنات % 29أكثر من 

 فً الجزابر. والجدول الموالً ٌبٌن مؤشر البطالة  .على التوالً % 11.50و 12.80%
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فً الجزائر حسب الفئات العمرٌة وما بٌن الرٌف والحضر لبطالة مؤشر ا: 72جدول القم 
 7772سنة ل

 المجموع الرٌؾ الحضر الفبات

 205417 105089 100328 سنة 20-

20-24 277413 203756 481169 

25-29 244181 154598 398779 

30-34 104465 72201 176666 

35-39 47324 36933 84257 

40-44 24258 18838 43096 

45-49 22266 9347 31613 

50-54 11479 8019 19798 

55-59 3341 4450 7791 

 1448288 613232 835056 المجموع

 100 40 60 النسبة المبوٌة 

www. Ons.dz/ emploi/emploi2005/ 

 
من الة فً الجزابر هً بطالة متعلمة فالؽالبٌة العظمى من العاطلٌن هم أن البط

أن نسبة المتعلمٌن فً كتلة المتعطلٌن أخذه فً  خرٌجً الجامعات ومدارس ثانوٌة.
االزدٌاد وهو ما ٌعنً إهدار طاقات وموارد استثمارٌة تم استثمارها فً العملٌة التعلٌمٌة 

 تشؽٌل هذه الطاقة البشرٌة لتصبح منتجة.دون أن ٌنتج عنها عابد، ٌتمثل فً 
ن الزٌادة فً حجم القوى العاملة هً النتٌجة المنطقٌة لزٌادة ، إآخرمن جانب 

هل فً إمكان الجزابر  ،هو بإلحاحكان، لكن السؤال الذي ٌبرز وٌطرح نفسه الس
كل هذه الزٌادات فً األٌدي العاملة استٌعابا اقتصادٌا؟ بمعنى آخر هل  باستٌعا

 استطاعة الجزابر تشؽٌل هذه القوى العاملة التً تضاؾ سنوٌا الى سوق العمل.ب
 الجواب سٌكون باإلٌجاب طبعا.

ان حل مشكلة البطالة ومحاربة الفقر ومعالجة الزٌادة السكانٌة وتحقٌق العدالة 
المجتمع الجزابري مستقبال  خطط ترسم معالم أواالجتماعٌة ال ٌنفصل عن أي تخطٌط 

لخطوات ا أولىصحٌحة، وتحدد مالمح االتجاه والطرٌق الذي ٌجب ان نضع  أسسعلى 
البطالة ففً اقتصاد السوق .  أصبحنافقط بان نقول نحن لٌست المسألة ان و الواثقة علٌه،

، حٌث تدفع الحكومات راتبا الٌابان أو أمرٌكا أو أوروبافً الجزابر ال تشبه البطالة فً 
كذا فان العدٌد من الكسالى ٌفضلون عدم العمل واالعتماد للعاطلٌن عن العمل شهرٌا، وه

 .على راتب الرعاٌة االجتماعٌة وهو أمر ٌثقل كاهل مٌزانٌة الحكومة ودافعً الضرابب
 

فرص  نرى انه من الضروري اعتماد تصور بعٌد المدى قادر على تأمٌن فإننالهذا 
 البطالة وذلك عن طرٌق: آفة  التخفٌؾ منو العمل
ٌعتبر من أولى  ألنه ل الحرفً والمهنً واكتساب المهارات والخبرات العلمٌة؛التأهٌ 

ومن جانب آخر ٌتعٌن االرتقاء بنوعٌة رأس . مستلزمات العمل فً عصرنا الحاضر
التعلٌم والتدرٌب المستمرٌن وفى  فًالمال البشرى، من خالل االستثمار المكثؾ 
ضعفٌن، الفقراء والنساء، حتى ٌتأهل الرعاٌة الصحٌة، مع إٌالء عناٌة خاصة للمست
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سوق العمل لفرص العمل األفضل. وهذه مهمة تارٌخٌة لٌس لها إال الدولة،  فًاألفراد 
 وعلى حد وفابها بهذه المهمة سٌتحدد مدى خدمتها لؽاٌة التقدم. 

 
ٌ توقع أن ٌتمكن رأس المال الكبٌر، من خلق فرص العمل الكافٌة لمواجهة  وحٌث ال 

طالة، فٌتعٌن توفٌر البنٌة المؤسسٌة المواتٌة لقٌام المشروعات الصؽٌرة تحدى الب
والمصؽرة بدور مهم فى خلق فرص العمل، مع خلق التضافر الفعال بٌن المشروعات 
الصؽٌرة وقطاع األعمال الحدٌث. وبهدؾ تحقٌق ذلك الهدؾ، البد من تمكٌن عموم 

ضافة إلى رأس المال البشرى. وٌأتى الناس، خاصة الفقراء، من األصول اإلنتاجٌة باإل
على رأس القابمة االبتمان، بشروط مٌسرة، واألرض والماء فى المناطق الرٌفٌة حٌث 

 ٌعٌش كثرة الفقراء.
 واستراتجٌاتتطوٌر نظام مصرفً قادر على مساٌرة تطلعات الشباب الجزابري 

 التحول؛

ل قٌام المشروعات الصؽٌرة كذلك ٌتعٌن أن توفر البٌبة القانونٌة واإلدارٌة لتسهٌ
الى  إضافةورعاٌتها، حٌث تتسم هذه المشروعات بالضعؾ وارتفاع احتمال الفشل. 

 الشفافٌة فً منح التموٌل واعتماد المشارٌع؛

 شؤونه حسب تصوراته وما تقتضٌه المرحلة؛ إلدارةفسح المجال للجٌل الجدٌد 

التنمٌة البشرٌة إال  ىالمرتكزة علال تتحقق التنمٌة "المتواصلة" القادرة علً البقاء 
فً استخدام الطاقة، منخفضة  كفبة ببناء تكنولوجٌات محلٌة تتسم بأنها كثٌفة العمل، 

التكالٌؾ ؼٌر ملوثة للبٌبة وتؤدى لرفع إنتاجٌة عناصر اإلنتاج المحدودة وتحافظ علً 
 الموارد الطبٌعٌة .

فً الجزابر، وإزالة القٌود تحسٌن األداء االقتصادي، وتحسٌن مناخ االستثمار 
، ، وال شك أن ذلك األجنبٌةالتنظٌمٌة والقانونٌة التً تحول دون اجتذاب االستثمارات 

سوؾ ٌساهم فً كبح جماح مشكلة البطالة، وٌساعد على توفٌر فرص عمل ال حصر 
 لها للشباب.

 

ة البطالة مكافح فًوفى النهاٌة، فإن بلوغ التوجهات اإلستراتٌجٌة السابقة ؼاٌاتها 
البنٌة االقتصادٌة والسٌاسة تشمل زٌادة كفاءة  فًٌتطلب تؽٌٌرات مؤسسٌة بعٌدة المدى 

إطار من سٌادة  فًسٌاق تدعٌم تنافسٌة األسواق عامة وضبط نشاطها،  فًسوق العمل 
القانون التامة واستقالل للقضاء ؼٌر منقوص، وإصالح الخدمة الحكومٌة، وإقامة نظم 

الجتماعً، وإصالح نظم الحكم لتصبح معبرة عن الناس بشفافٌة ومسبولة فعالة لألمان ا
الجماهٌرٌة بحق، حتى  المدنًأمامهم بفعالٌة، ولتمكن من تقوٌة مؤسسات المجتمع 
 الشأن العام.  فًٌصبح لعموم الناس، وللفقراء خاصة، صوت مسموع 
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 :خاتمة 
ٌز على الجوانب االقتصادٌة والمالٌة ان تجارب التنمٌة السابقة فً الجزابر، تمٌزت بالترك

االقتصادٌة الشاملة، لكن فً الواقع ال لرفع نسبة النمو وبالتالً تحقٌق التنمٌة  علٌهاوراهنت 
وضمنت معدالت نمو عالٌة  بالشكل الذي كان مأمول منه، تنمٌة اقتصادٌة حقٌقٌة أنجزت

ً الجزابر، حٌاة خالٌة من ومستقرة وال تنمٌة بشرٌة تحققت وأمنت حٌاة كرٌمة للبشر ف
الكثٌر من األمراض التً تم . الحقٌقة ان األمراض واألمٌة وسوء التؽذٌة والفقر والبطالة

التخلص منها فً سنوات السبعٌنات والثمانٌنات تكون قد رجعت، كما ان األمٌة بٌن أفراد 
، الربٌسٌة لشبابناالعزوؾ عن التعلٌم والدراسة من السمات  وأصبح المجتمع تشكل نسبة خطٌرة

أما سوء التؽذٌة والفقر فان نسبة الجزابرٌٌن الذٌن ٌعٌشون تحت خط الفقر فً تزاٌد مستمر 
رؼم الحالة المالٌة الممتازة فً البالد، فً حٌن ان البطالة ال تزال ضاربة أطنابها خاصة فً 

ن اقصة ومبهمة ذلك ان التصورات السابقة للتنمٌة البشرٌة فً الجزابر تبقى نا .فبة الشباب 
متعددة  وإستراتٌجٌةوتصور  إرادة شًءفالتنمٌة هً قبل كل التنمٌة لٌست عملٌة مٌكانٌكٌة، 

 المبرمجة والمنفذة لها. واألداةفٌها هو ؼاٌتها  اإلنسانٌكون  األبعاد
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