
4

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

   -باتنــــــة  -جامـــــــعة  الحاج لخضر 
  كلیة العلوم اإلسالمیة و العلوم اإلجتماعیة 

  قسم علم االجتماع و الدیمغرافیا
  

    

  
  

  مذكـرة متممة لنیـل شھـادة ماجستیـر في الدیمغرافیــا
  

  : إشراف األستاذ:                                                  اد الطالب إعد   
  سھــیل یخلــف                                       الدكتور   أحمـد بــوذراع

  
  

  اللجنة المناقشة
  

حفاظ الطاھر             أستاذ محاضر                  جامعة باتنة                  
  ئیسار

أحمد بوذراع             أستاذ التعلیم العالي           جامعة باتنة                   
  مقررا

زموري مسعود          أستاذ محاضر                  جامعة باتنة                   
  عضوا

  لزعر علي               أستاذ محاضر                  جامعة سوق أھراس        
  عضوا

  
  

  2008/ 2007  السنة الجامعیة
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من یھدي اهللا فال , إن الحمد هللا نحمده شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا

  مضل لھ 

و من یضلل فال ھادي لھ و أشھد أن ال إلھ إال اهللا و أن محمدا رسول   

  .اهللا

  :أتقدم بالشكر إلى                                  

  و علي قواوسيأحمد بوذراع   یناألستاذین الكریم

كل أساتذة قسم علم اإلجتماع والدیمغرافیا بجامعة الحاج لخضر باتنة و 

إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید بالخصوص موظفي مدیریة 

النشاط اإلجتماعي لوالیة قالمة و دكتور مكي رضا رئیس الخلیة 

لتحالیل السكانیة و الجواریة و السید عمار یحیوش من المركز الوطني ل

و األستاذ دالندا عیسى و األستاذ محمد قویدري و  cneapاإلجتماعیة 

  . البروفیسور محمد صالحي من جامعة وھران على اإلثراء بالموضوع

، و أساتذة علم معھد الدیمغرافیا بجامعة وھران دون أن أنسى األساتذة

  .بقالمة 1945ماي  08اإلجتماع و الدیمغرافیا بجامعة 

...و شكرا
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أھدي ھذا العمل المتواضع إلى  
  

كل شخص كان لھ الفضل فیما وصلت إلیھ
  
  

أمـي الغالیة و أبـي  
أخي  فوزي عادل و زوجتھ و إبنتھ الكتوكوتة لینا  
 شھرة وزوجھا رمزي، ریمة ، نسرین: أخواتي

زوجتي العزیزة  
زمالئي في العمل و الدراسة

أصدقاء الدرب
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  الصفحة

    الشكر
    اإلھداء

  أ  فھرسة المحتویات
  ح  فھرس الجداول البیانیة
  ذ  فھرس الرسوم البیانیة

    مقدمة
    اإلطار المفاھیمي و النظري للدراسة: الفصل األول

  4  تحدید و صیاغة إشكالیة الدراسة-1
  4  فروض الدراسة-2
  6  أھداف الدراسة-3
  7  أسباب و أھمیة الدراسة-4
  8  تحدید مفاھیم الدرایة-5

    مفھوم الفقر: الفصل الثاني
  15  مفھوم الفقر لغتا

  16  2002تعریف تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة 
  16  تعریف الفقر دینیا

  17  التعریف الموضوعي
  18  التعریف الذاتي

  18  ولوجيالتعریف السوسی
  18  1990تعریف برنامج األمم المتحدة للتنمیة سنة 

  18  1977تعریف تقریر تنمیة اإلنسان لألمم المتحدة سنة  
  19  2000تعریف برنامج األمم المتحدة للتنمیة سنة 

  19  تعریف الفقر عند مارتین رافایون
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الصفحة                                            

  19  2007لعربي األول باألردن سنة تعریف الفقر في المؤتمر اإلحصائي ا
  20  2000تعریف الفقر لدى البنك العالمي سنة 

  20  2004تعریف برنامج األمم المتحدة للتنمیة سنة 
  21  خالصة الفصل الثاني

    تقنیات قیاس الفقر بالجزائر: الفصل الثالث
  24  قیاس الفقر بالجزائر: المبحث األول

24  أسالیب غیر علمیة  
24  )أسلوب خط الفقر( لمیة أسایب ع  
25  خط الفقر  
  25  خط الفقر المطلق-1

  25  أسلوب النمط الغذائي المقترح: األول 
  26  أسلوب النمط الغذائي الفعلي: الثاني         

  26  خط الفقر النسبي-2
  26  )لیدن( خط الفقر اإلجتھادي -3

  27  قیاس مؤشرات الفقر
27  مؤشر نسبة الفقر  
27  مؤشر فجوة الفقر  
28  مؤشر حدة الفقر  
28  معامل جیني  
 1988منحنى لورنز و معامل جیني بالجزائر ما بین-

2005  
29  

  37  المناھج المتبعة والمنھجیات المتوفرة بالجزائر لقیاس خط الفقر: المبحث الثاني
  37  المقاربات المفاھمیة  - أ
37  المقاربة النفعیة  
  37  دالة المنفعة أو وظیفة المنفعة!!
  38  جات األساسیةالحا!!
  39  القدرات!!
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الصفحة                       

  41  المنھج النقدي  -  ب
41  المقاربات الالنقدیة  
  42  الغیر نقديالمنھج                                 -ج
42  المقاربة الغبیر النقدیة و التعرض للمخاطر  

  43  مصادر المعطیات و أھم المناھج المستخدمة لدراسة الفقر: المبحث الثالث
المنھجیة الكالسیكیة المعتمدة على الدخل و مدخرات -1

  اإلستھالك
43  

  43  منھجیة اإلستمارات الموحدة -2
  43  الغیر ضروریة منھجیة التي تعتمد على االحتیاجات-3
  44  المنھجیة التي تعتمد على قیاس مستوى اآلمن الغذائي-4
  44  منھجیة الفقر الغیر موضوعي، اإلحساس بالرفاھیة-5
  45  منھجیة رسم الخرائط للفقر -6

  46  خالصة الفصل الثالث
    الوضعیة الدیمغرافیة بالجزائر منذ اإلستقالل: الفصل الرابع

  48  زائر منذ اإلستقاللبنیة السكان في الج: أوال
  49  التركیب الریفي و الحضري لسكان الجزائر منذ اإلستقالل: ثانیا
  53  النمو الدیغرافي لسكان الجزائر منذ اإلستقالل: ثالثا

  54  الوفیات بالجزائر منذ اإلستقالل-1
56  أمل الحیاة عند الوالدة بالجزائر منذ اإلستقالل  
 بالجزائر منذ وفیات األطفال الرضع و الصبیان

  اإلستقالل
57  

59  وفیات األمومة بالجزائر منذ اإلستقالل  
  60  بالجزائر منذ اإلستقالل) الوالدات( الموالید -2
61  الموالید األحیاء بالجزائر منذ اإلستقالل  
62  معدالت الوالدة بالجزائر منذ اإلستقالل  
  63  الزواج بالجزائر منذ اإلستقالل-3
64  بالجزائر منذ اإلستقالل نسب النساء المتزوجات  
65  تأخر سن الزواج بالجزائر منذ اإلستقالل  
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الصفحة

67  الطالق بالجزائر منذ اإلستقالل  
  68  الھجرة بالجزائر-4
 تقدیر الھجرة الصافیة بإستعمال طریقة إحتمالت

  التعمیر
70  

  74  تطورات األسرة الجزائریة منذ اإلستقالل: رابعا
  77  خالصة الفصل الرابع

    الوضعیة اإلقتصادیة بالجزائر منذ اإلستقالل: الفصل الخامس
  79  سیرة اإلقتصاد بالجزائر في المرحلة البومدینیة وما بعدھا: أوال
التنمیة اإلقتصادیة المستدیمة و النمو اإلقتصادي في ظل التحوالت : ثانیا

  اإلقتصادیة الراھنة
87  

  91  اإلنجازات التنمویة بالجزائر: ثالثا
  91  الجانب اإلجتماعي-1
  91  التعلیم والتكوین بالجزائر  1-1
  91  وجیزة عن تطور التربیة لمحة 1-1-1
  94  السیاسة العامة للتربیة 1-1-2
  96  تطور عدد التالمیذ و المعلمین إلى جانب المؤسسات التعلیمیة 1-1-3
  98  الصحة بالجزائر  1-2
  102  السكن بالجزائر  1-3
  107  الجانب اإلقتصادي-2
  107  الشغل بالجزائر  2-1
  109  الدخل بالجزائر  2-2

  111  فصلخالصة ال
    تحلیل و مقارنة الفقر بالجزائر : الفصل السادس

  113  مقدمة
  114  الجزائر بلد فقیر أم غني: المبحث االول

  115  الجزائر مقارنة بالدول اإلفریقیة-1
  116  الجزائر مقارنة بالدول العربیة-2
  116  عتبات الفقر و نسب الفقراء بالجزائر-3
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  الصفحة                                                                                               

  117  عدم المساواة بالجزائر-4
  119  قیاس عدم المساواة و الفقر بالجزائر: المبحث الثاني

  121  لمساواة على مستوى األسر المعیشیةالفقر وعدم ا: أوال
حاالت الفقر، و عمق وشدة على مستوى األسر المعیشیة - 1

  بالجزائر
127  

  128  الفقر وفقا لمكان اإلقامة لرب  األسرة 1-1
  128  الفقر وفقا لنوع رب األسرة 1-2
  128  الفقر وفقا للحالة الفردیة لرب األسرة 1-3
  128  ب األسرةالفقر حسب قطاع النشاط لر 1-4
  129  الفقر وفقا لحجم األسرة المعیشیة 1-5
  130  الفقر وفقا لقطاع النشاط القانوني لرب األسرة 1-6
  130  عدم المساواة على مستوى األسر المعیشیة 1-7
  132  الفقر على مستوى الفردي-2

  135  خالصة الفصل السادس
  137  إختبار الفرضیات

    ةقائمة المراجع باللغة الفرنسی
    قائمة المراجع باللغة العربیة
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  الصفحة  العنوان  رقم الجدول
جدول رقم 

01  
  29  )2005-1988( نفقات األسر المعیشیة حسب الكمي في الجزائر مابین 

جدول رقم 
02

  35  )2005-2000-1995-1988( معدل جیني بالجزائر للسنوات 

جدول رقم 
03

  30  على السكان ككل  توزیع العینة

جدول رقم 
04

-1966( تطویر بنیة سكان الجزائر حسب الفئات العمریة الكبیرة و الجنس 
1998(  

48  

جدول رقم 
05

  50  بالجزائر 1998إلى  1886تطور سكان الریف و سكان الحضر من 

جدول رقم 
06

  52  1998و  1987الوالیات األكثر تحضرا في الجزائر حسب نتائج 

رقم جدول 
07

  52  )1998-1966(تطور سكان الجزائر حسب التركیب الریفي والحضري 

جدول رقم 
08

  55  بالجزائر 2004إلى غایة  1960تغیرات معدالت الخاصة الوفیات منذ 

جدول رقم 
09

  56  أمل الحیاة عند الوالدة بالجزائر منذ الستینات و بإختالف الجنس

جدول رقم 
10

  57  جزائر منذ السبعینات و بإختالف الجنسمعدل وفیات االطفال بال

جدول رقم 
11

و  1970سنة على نوع الوسط بالجزائر ما بین  1نسب وفیات األطفال الرضع األقل من 
  .باآلالف 1998

58  

جدول رقم 
12

توزیع عدد وفیات األطفال األقل من واحد سنة بالجزائر ما بین 
  .1998و1970

58  

جدول رقم 
13

  62  1970الخامة للوالدات بالجزائر ابتداء من  تطور المعدالت

جدول رقم 
14

  63  1966تطور أعداد و نسب الزیجات بالجزائر ابتداء من 

جدول رقم 
15

  65  .2007- 1948تطور متوسط سن الزواج بالجزائر حسب الجنس مابین 

جدول رقم 
16

  67  1977تطور نسب الطالق بالجزائر إبتداء من 



2007/2008  رسالة ماجیستیر دیمغرافیا  قیاس و تحلیل الفقر بالجزائر

13

13

جدول رقم 
17

  69  المقیم والمھاجر و تصنیفاتھما خالل التعداد تعریف

جدول رقم 
18

تقدیر الھجرة الصافیة الخارجیة بالجزائر بطریقة إحتماالت التعمیر إعتمادا 
  .1977و  1966على تعدادي 

70  

جدول رقم 
19

  75  تطور متوسط حجم اآلسرة المعیشیة وحجم األسر بالجزائر منذ اإلستقالل

جدول رقم 
20

  76  ت نسب األسر البسیطة مقارنة باألسر المركبة بالجزائر منذ اإلستقاللتطورا

جدول رقم 
21

 1979- 1967توزیع النسب المتوقعة والمنجزة للمخططات األربع ما بین 
  بالجزائر

82  

جدول رقم 
22

  82  بالجزائر 1977-1967توزیع الحصص المخصصة لإلستثمارات مابین 

جدول رقم 
23

و )1967/1997(تثمارات الفعلیة في الفترتین تطور ھیكل اإلس
)1980/1990(  

83  

جدول رقم 
24

  86  نسب تراجع قطاع الصناعة في التسعینات بالجزائر

جدول رقم 
25

تطور عدد التالمیذ و المعلمین إلى جانب المؤسسات التعلیمیة بالجزائر منذ 
  اإلستقالل

97  

جدول رقم 
26

 1963لصحة العمومیة بالجزائر منذ سنة تطور الموارد البشریة في قطاع ا
  .1972إلى غایة 

98  

جدول رقم 
27

  99  )1998-1996( عدد األشخاص لكل إطار طبي بالجزائر 

جدول رقم 
28

  100  )1998-1973(الھیاكل المنجزة بقطاع الصحة 

جدول رقم 
29

  101  1972-1969- 1966میزانیة الصحة وتطورھا خالل السنوات 

جدول رقم 
30

  107  ورات حجم السكان الناشطین والعمال ونسبة اإلعالة الحقیقیة بالجزائرتط

جدول رقم 
31

  108  تطورات حجم الناشطین و العمال ونسب البطالة بالجزائر

جدول رقم 
32

  109  تطورات متوسط الدخل الفردي بالجزائر

جدول رقم 
33

  121  و الكميالمتوسط السنوي لإلدخرات لكل أسرة معیشیة عن طرق الحصص أ

جدول رقم 
34

  122  معامل األغذیة في نفقات األسرة المعیشیة وفق الكمي 

جدول رقم 
35

  123  2005توزیع أنواع الفر على الكمي بالجزائر  سنة 

  124  معامل األغذیة في نفقات األسرة المعیشیة في الكمي و وفق الرقم القیاسي للفقرجدول رقم 
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36
جدول رقم 

37
  127  في الفقر األسر المعیشیة، وفقا لخصائص رب األسرة المعیشیةالمساھمات 

جدول رقم 
38

  128  مؤشرات الفقر من جانب الوسط بالجزائر

جدول رقم 
39

اإلصابة ،و عمق و شدة وطبقات مختلفة، عتبات خط الفقر الغذائي والعتبة 
  الوطنیة الشاملة بالجزائر

133  

جدول رقم 
40

  133  بالجزائر 2004و  1988تطور الفقر بین عامي 
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  الصفحة  العنوان  رقم الرسم البیاني
الرسم البیاني رقم 

01  
حسب  2005- 1988توزیع نفقات األسر المعیشیة بالجزائر ما بین 

  الكمي
30  

الرسم البیاني رقم 
02

ة و الفقر منحنى لورنز حسب معطیات البنك العالمي حول مستوى المعیش
  1995بالجزائر لسنة 

32  

الرسم البیاني رقم 
03

مساحة المعینات ( 1995المساحة القصوى لمنحى لورنز بالجزائر لسنة 
  )الصفراء

33  

الرسم البیاني رقم 
04

مساحة المعینات (  1995المساحة الداخلیة لمنحى لورنز بالجزائر لسنة 
  )البنفسجیة

33  

الرسم البیاني رقم 
05

  36  بالجزائر) 2005-2000-1995-1988( جیني للسنوات مؤشر 

الرسم البیاني رقم 
06

  38  توزیع دالة المنفعة على المنحنى البیاني

الرسم البیاني رقم 
07

  39  01المنفعة و الفائدة و الوظائف 

الرسم البیاني رقم 
08

  40  02المنفعة و الفائدة و الوظائف 

الرسم البیاني رقم 
09
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  : مقدمة

تعاني البشریة من مشاكل كبرى على جمیع األصعدة، إال أن مشكل الفقر یبقى 
  .المعضلة األكثر أھمیة نظرا لتعدد أبعاده وسبل معالجتھ

قد تعددت المقاربات والسیاسات الحكومیة للدول من أجل تحقیق التنمیة ومن تم ل
القضاء على الفقر، مسخرة في ذلك موارد طبیعیة ومالیة ھائلة، اضطرت معھا 
مجموعة من الدول أن ترھن اقتصادھا ومالیتھا اتجاه الصنادیق الدولیة لمدة عقود من 

أن نسبة كبیرة من الدول الزالت تعیش وتتخبط إال أن مسألة الواقع تبین بجالء .الزمن
  1..في ظروف أقل ما یمكن أن نقول عنھا، بأنھا ظروف غیر إنسانیة

وما زال انتشار الفقر على نطاق واسع یمثل التحدي الرئیسي الذي یواجھ الجھود 
و یكون الفقر مصحوبا في أحیان كثیرة بالبطالة و سوء التغذیة و األمیة و . اإلنمائیة

دني مركز المرأة و التعرض للمخاطر البیئیة و حدودیة الوصول إلى الخدمات ت
وھذه ). بما في ذلك خدمات الصحة التناسلیة و تنظیم األسرة. ( االجتماعیة و الصحیة

العوامل جمیعھا تساھم في ارتفاع مستویات الخصوبة و االعتالل و الوفیات فضال 
ل الفقر أیضا اتصاال وثیقا بالتوزیع السكاني و یص. عن انخفاض اإلنتاجیة االقتصادیة

المكاني غیر المالئم و باالستخدام غیر المستدام و التوزیع غیر منصف للموارد 
  2..الطبیعیة مثل األراضي والمیاه و التدھور البیئي الخطیر

و بھذا تحظى مشكلة الفقر باھتمام عالمي ودولي كبیرین، ویتبلور ھذا االھتمام من 
راسات والخطط والبرامج التي تتبناھا بعض المؤسسات العالمیة والدولیة خالل الد

وذلك للقضاء على الفقر أو الحد منھ، وذلك من خالل معرفة مواطن الفقر وأسبابھ 
و قد أفردت بعض المؤسسات العالمیة العدید من الصفحات . وخصائصھ ومؤشراتھ

  .متناول الجمیعالخاصة بموضوع الفقر على شبكة االنترنت لتكون في 

  

  

                                                
1   www.tanmia.ma le 03/01/2007.  

الفصل الثالث من (و النمو االقتصادي المطرد الصالت التبادلة بین السكان مشروع وثیقة الختامیة للمؤتمر الدولي للسكان و التنمیة ، 2
  .5، ص  1994أفریل  22- 4األمم المتحدة،  الدورة الثالثة  .)مشروع برنامج عمل المؤتمر
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اإلطار المفاھیمي والنظري للدراسة: الفصل األول 
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  :تحدید و صیاغة إشكالیة الدراسة-1
إن دراسة الفقر بھدف رسم السیاسات وتصمیم التدخالت المناسبة لمكافحتھ، یتطلب 

التي ھي أكثر  بالضرورة االستناد إلى الدراسات الوطنیة وخطوط الفقر الوطنیة
ولكننا نواجھ بعض اإلشكالیات ھنا، وابرز اإلشكالیات ھي . صالحیة في ھذا المجال

  :التالیة
فھل  :ما یتصل بتعریف الفقر نفسھ، وانعكاس ذلك على القیاسات المعتمدة  . أ

فقط، أم یجب اعتماد تعریف  أو االستھالك نقصر تعریف الفقر على الدخل
البشري؟ وھذا یعني ضرورة الجمع بین فقر  للفقر اقرب إلى مفھوم الفقر

الدخل أو االستھالك ومؤشرات اجتماعیة واقتصادیة أخرى، تدل على مستوى 
تلبیة االحتیاجات األساسیة، ومستوى التعرض، والتھمیش، والخصائص 

ثم ھل یجب مالحظة البعد الذاتي أم االكتفاء باألبعاد . الخ..الدیموغرافیة
  الموضوعیة؟

ھل نعتمد حصرا على التحقیقات المیدانیة : المقاربات المعتمدةما یتصل ب  . ب
اإلحصائیة، من نوع الدراسات المتعارف علیھا عن مستوى معیشة األسر 

من ) أساسیة أم مكملة(وموازنة األسرة؟ أم یمكن اعتماد طرق بحث أخرى 
نوع دراسة الفقر بالمشاركة، وأسالیب البحث السوسیولوجي أو 

. الخ..االنتروبولوجي
مطلق أم : أي منھجیة تعتمد في تحدید وقیاس خط الفقر :ما یتصل بالقیاسات  . ت

نسبي؛ على أساس الدخل أو اإلنفاق؛ األفراد أم األسر؛ ما ھو عدد الخطوط 
الوطنیة و المناطقیة التي ستعتمد؛ ما ھو الحد األدنى للسعرات الحراریة وھل 

؛ ما ھي .)الخ..تینات، فیتامیناتبرو(سیتم اعتبار المكونات الغذائیة األخرى 
سلة السلع الغذائیة وغیر الغذائیة المعتمدة في قیاس الفقر والى أي سنة تعود؛ 
ما ھي طریقة احتساب خطوط الفقر الغذائیة الدنیا والعلیا؛ ھل ستضاف 

ملكیة سلع (مؤشرات أخرى غیر الدخل و اإلنفاق؛ وما ھي ھذه المؤشرات 
، وما ھو شكل إدماجھا في خط الفقر )الخ..معمرة، مؤشرات اجتماعیة

 -المعتمد؛ ھل سیعتمد خط فقر مستقل على أساس مؤشرات اجتماعیة
؛ ..)مؤشر خاص للفقر البشري، مؤشر إشباع الحاجات األساسیة(اقتصادیة 

.الخ...ھل سیكون ھذا المؤشر مستقال أم مكمال أم مدمجا مع خط فقر الدخل
قد تكون ھناك مشكلة نقص في البیانات، أو عدم  :ما یتصل بالبیانات المتاحة  . ث

كما یمكن . توفر سالسل زمنیة للنوع نفسھ من البیانات مما یعیق رصد التطور
أن ال تكون ھناك تعریفات موحدة أو طرق موحدة في احتساب المؤشرات مما 

.یعیق إمكانیة إجراء المقارنات خصوصا بین البلدان
مما یجعل إمكانیة إجراء تحلیل ) ك غیرھا بالتأكیدوھنا(ھذه كلھا إشكالیات فعلیة 

وطني متسق، فعندما یصدر عن دراسة وطنیة أن نسبة  الفقر ھي في مستوى محدد 
مشابھ لبلد عربي آخر،آو أجنبي  فانھ لیس بإمكاننا التأكید بان مستویات  الفقر متشابھة 

من البلدین، ومنھجیة   في البلدین إال إذا تحققنا من التعریف المعتمد للفقر في كل
  .القیاس، وتشابھ نوعیة البیانات اإلحصائیة
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و ھذا أمر غیر متوفر حتى اللحظة، وبالتالي فان ما یصدر في التقاریر على ھذا  
الصعید، حول نسب الفقر في الجزائر على أساس خطوط الفقر الوطنیة، یحتاج بدوره 

  .ھذه التحفظات المشار إلیھا إلى مراجعة وتدقیق، ویجب التعامل معھ مع مالحظة
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:فروض الدراسة -2

  :ما یتصل بتعریف الفقر نفسھ، وانعكاس ذلك على القیاسات المعتمدة -أ

...).فقر الدخل، فقر بشري(اختالف تعریف الفقر بین بلدا وآخر  -

  :ما یتصل بالمقاربات المعتمدة -ب 

 اسات بالمشاركة مقاربات  احصائیة، در(اختالف المقاربات ووسائل البحث .(...  
 اعتماد خطوط الفقر الوطنیة أساسا لتقییم الوضع في الجزائر ولمقارنتھ مع البلدان كما

  .وردت في التقاریر الوطنیة عن أھداف األلفیة

كما . یبدو ھذا القیاس غیر مقنع بالنسبة للكثیر من الباحثین وصانعي السیاسات والمواطنین
  3.ا أن مكافحة الفقر لیس من أولویات التنمیة في الجزائر انھ یوجھ رسالة مضللة مفادھ

 إن القیاس بدوالر الواحد في الیوم، ال یصلح لتقییم وضع الفقر في الجزائر ذات مستوى
. في  التنمیة والدخل المرتفع أو المتوسط

ألن ھناك ضرورة للتحقق من صالحیة القیاسات المتعلقة بتعادل القوى الشرائیة .  
السكان الذین یحصلون على اقل من الحد األدنى الضروري من السعرات  ألن نسب

الحراریة ھو مرتین أو ثالث مرات أكثر من نسب السكان الفقراء حسب خط الفقر بدوالر 
. في الیوم، مما یطرح تساؤل عن معنى ھذا القیاس

 ، مما یجعل ألن ھناك تفاوتا كبیرا في مستویات التنمیة والدخل  وفي خصائص الجزائر
كما أن المتوسطات اإلقلیمیة یمكن أن تخفي . اعتماد قیاسات موحدة أمرا غیر علمي

4...تفاوتات ھامة بحث ال یعكس المتوسط بالدقة الكافیة

  :ما یتصل بالقیاسات - ت

 یوجد مناھج موضوعیة و أخرى ذاتیة في البدایة ثم یختبر القیاس الجد موضوعي
ة المشاركة، والتي تعتمد على أراء األشخاص المعنیین بمستوى الفقر، ثم تأتي منھجی

5...وھي مناھج مثالیة لرؤیة شاملة حول موضوع الفقر   بتعریف الفقر

 مطلق أو نسبي، دخل أو إنفاق، السعرات وسلة السلع (اختالف منھجیات قیاس خط الفقر
).الخ...المعتمدة، عدد خطوط الفقر ومستویاتھا

ضوعة ألغراض المقارنات و ترتیب الدول، وال یصح اعتمادھا خطوط الفقر الدولیة، مو
بدیال عن خطوط الفقر الوطنیة التي تبقى ھي األكثر صالحیة من اجل تقییم الوضع و 

.رسم السیاسات التنمویة الوطنیة على اختالفھا
6والمؤھالت األسریة اعتبار الفقر كظاھرة متعددة األبعاد، مرتبطة بالكفاءات الفردیة:  

  .في المحیط االجتماعيالمتوفرة وباإلمكانیات 

                                                
برنامج األمم وحدة معلومات التنمیة للدول العربیة، : القضاء على الفقر المدقع و الجوع، الجزائر: نعمة، أھداف األلفیة في البلدان شمال إفریقیا. أدیب  3

  .2005ماي  20- 19المتحدة، 
4  Kouaouci Ali, elouffi mostaffa,( Approches Méthodologiques de la pauvreté), Communication msila. ,2006.
 
5

Kouaouci ali, Offi mstaffa, Approches Méthodologiques de la pauvreté, Communication M’sila .pdf ,2006.

  .2006الحسین بلھاشمي، الفقر ، التنمیة البشریة و التنمیة اإلجتماعیة بالمغرب، معطیات خرائطیة و إحصائیة، مندوبیة السامیة للتخطیط ،  6
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  :ما یتصل بالبیانات المتاحة - ث

 اختالف تعریف المؤشرات، نقص بیانات، عدم اكتمال السالسل (ثغرات متعلقة بالبیانات
7)...الخ..الزمنیة

 بقوة اإلحصاء العام للسكان) معطیات حول الفقر(حول االستھالك إدماج قوة البحث 
8.؛)الشمولیة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .نفس المرجع السابق 7
.2006لسامیة للتخطیط ، الحسین بلھاشمي، الفقر ، التنمیة البشریة و التنمیة اإلجتماعیة بالمغرب، معطیات خرائطیة و إحصائیة، مندوبیة ا  8
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  :أھداف الدراسة  -3

  :الھدف من الدراسة المتبعة ھي 

تحدید و التعرف على نوع المعلومات التي تحتاج إلى رصد الفقر و ھذا لتقدیم القرارات  -
  .والسیاسات المناسبة للخبراء الفنیین المسؤولین عن التحلیل

یلھ و ھذا ھدفا للقضاء علیھ في سیاسات التنمیة ضمان إدماج التقنیات الحدیثة لقیاس الفقر و تحل -

  .المستدامة و خططھا وبرامجھا

استخدام قاعدة للبیانات تمكن لنا الحصول منھا على المعلومات دقیقة و ذات جودة و بوتیرة  -

  .منتظمة تتوافق و المعاییر الدولیة و تمكن من تقییم و متابعة مستمرة ألھداف األلفیة للتنمیة

  .المصطلحات والتقنیات المناسبة لتتطابق األرقام المقاسة مع الواقع المعاش فھم كل -
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  :أسباب و أھمیة الدارسة -4
  

تعتبر دراسة الفقر وتحلیل مؤشراتھ ومحدداتھ، من أھم القضایا بالنسبة للجزائر التي 

ة، ونظرًا للعالقة الطردیة تھدف إلى تحقیق التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة بصورة أكثر واقعی

المباشرة التي تربط الفقر بكافة متغیرات العملیة اإلنمائیة، فإن دراسة موضوع الفقر تعتبر ركیزة 

أساسیة وھامة لما توفره من بیانات ومعلومات إحصائیة للھیئات التخطیطیة والبحثیة في مختلف 

  .أجھزة الدولة والقطاعات األخرى

ار ھذا الموضوع ھو معرفة أھم التقنیات المستخدمة لقیاس فالسبب األساسي من إخی

وتحلیل الفقر بالجزائر معتمدینا في ذلك على التحقیقات المیدانیة حول قیاس مستوى المعیشة 

لألسر الجزائریة، و معرفة مدى تطابقھا مع الواقع المعاش ، وكذلك مدى دقة ھذه المعلومات و 

  .تفق علیھاتطابقھا مع المعاییر العالمیة الم

وھناك عند عملیات جمع المعلومات حول الفقر ، توجد بعض اإلیجابیات و بعض 

  .إلخ...السلبیات في أدوات الجمع من تحقیقات و إحصائیات عامة 

مسح الشك لدى الرأي العام على مدى صحة أو بطالن المعلومات التي تصدرھا الدولة 

  .عن نسب و تحالیل و قیاسات الفقر في الجزائر

باإلضافة إلى أھمیتھ التقنیة والتي سوف نتطرأ لھا خالل البحث والتي  یعتمد علیھا 

  .الخبراء الدولیین في قیاساتھم و تحالیلھم و معرفة مدى تحكمھم في الموضوع من كل جوانبھ 
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:تحدید مفاھیم الدراسة -5

  :الفقر -1

روط االقتصادیة واالجتماعیة التي تمكن الفرد من ھو عدم القدرة على بلوغ الحد األدنى من الش 
أن یحیا حیاة كریمة، والفقر لھ أبعاد وأشكال متعددة، ھناك بعد اقتصادي، إنساني، سیاسي، 

  9...سوسیو ثقافي، وقائي

االقتصادي الفقر   

الذي یعني عدم قدرة الفرد على كسب المال، على االستھالك، على التملك، الوصول : 
  .لخا...للغذاء

اإلنساني الفقر   

ھو عدم تمكن الفرد من الصحة، التربیة، التغذیة، الماء الصالح للشرب والمسكن، ھذه : 
  . العناصر التي تعتبر أساس تحسین معیشة الفرد و الوجود

السیاسي الفقر   

یتجلى في غیاب حقوق اإلنسان، المشاركة السیاسیة، ھدر الحریات األساسیة و : 
  . اإلنسانیة

السوسیوثقافي رالفق   

الذي یتمیز بعدم القدرة على المشاركة على اعتبار الفرد ھو محور الجماعة و المجتمع، : 
  .في جمیع األشكال الثقافیة والھویة و االنتماء التي تربط الفرد بالمجتمع

الوقائي الفقر   

  . ھو غیاب القدرة على مقاومة الصدمات االقتصادیة و الخارجیة: 

  

  

  

                                                
، من خالل بیانات مسح نفقات و دخل األسرة بتطبیق الرقم القیاسي لخط الفقر 2002و  1997تقدیر مؤشرات الفقر في األردن لعامي عدنا بدران،  9

  .2005، اإلحصائیات العامة،  2002و  1997و  1992لألعوام 
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  :لفقرعتبة ا -2

:تتشكل ھذه العتبة من مكونین 

المكون الغذائي الذي یعادل كلفة سلة غذائیة تضمن الحد األدنى من كمیة السعرة الحراریة -
حسب معیار منظمة األغذیة و الزراعة و ) وحدة حراریة للفرد في الیوم 2100(الیومیة 

  .المنظمة العالمیة للصحة
واد غیر الغذائیة المقتناة من طرف األسر التي و مكون غیر غذائي یعادل كلفة سلة الم -

  .تتوفر على الحد األدنى الغذائي، حسب المقاربة المعتمدة من طرف البنك الدولي
.النسبة المأویة للسكان الذین تقل نفقاتھم عن عتبة الفقر النسبي:  نسبة الفقر النسبي

تتراوح (ن بالسقوط في الفقر النسبة المأویة للسكان غیر الفقراء المھددی: نسبة الھشاشة 
.)عتبة الفقر 1,5نفقاتھم مابین عتبة الفقر و 

.یقیس الفارق بین نفقات األسر الفقیرة و عتبة الفقر: مؤشر حدة الفقر  
  .یقیس درجة تمركز التوزیع االجتماعي لنفقات االستھالك:  مؤشر الفوارق االجتماعیة

  : Conceptالمفھوم  -3

  10...یعبر عن جوھر الواقع، متضمنا تحدیدات الواقع الملموس) فكر - واقع (إنتاج نظري 

  :Consommationاإلستھالك  -4

عملیة اھالك القیمة اإلستعمالیة، و تتجلى إما بصورة تحویل تجري على المادة في إطار عملیة 
 أو بشكل محض بفعل اإلستعمال في لحضة التملك بھدف تلبیة) اإلستھالك المنتج( اإلنتـاج 

  ).اإلستھالك النھائي(الحاجات 

و بمعنى آخر، ھناك .إن االستھالك بمعناه الواسع، ھو شراء شيء أو خدمة ما و استعمالھا
استھالك لمادة أولیة أو مادة زراعیة من جانب الصناعي الذي یجري تحویال على المادة كما أن 

  .منتوجھناك استھالكا لمنتوج منجز المشتري و المستعمل األخیر لھذا ال

آما بالمعنى المحصور الدارج في االصطالح االقتصـادي، فاالستھـالك لیـس إال شـراء منتـوج 
أو خدمـة و استعمالھا النھائي، و تدخل حیذاك عملیات الشراء و االستعمال السابقة في إطار ما 

  11...یسمى بعملیات التوزیع الوسیط

  : Autoconsommationاالستھالك الذاتي  -5

   12...ستھالك یستھلك فیھ المنتجون إنتاجھمنمط ا

    
                                                

، دار إبن خلدون للطباعة و النشر و التوزیع ، الموسوعة اإلقتصادیةحسن الھموندي، .ل عبد المھدي،دعاد: مجموعة من اإلقتصادیین، إعداد و تعریب  10
  .467لبنان، ص  –، بیروت 01/11/1980الطبعة األولى 

  .47نفس المرجع السابق ،ص  11
  .48نفس المرجع ، ص  12 
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  : Distributionالتوزیع  -6

مجموع النشاطات االقتصادیة التي وظیفتھا التوسط بین اإلنتاج و االستھالك بغیة وضع المواد 
  13...المنتجة في متناول المستھلكین

  : Besoinsالحاجیات  -7

الالزمة للحیاة المادیة ...) لسكن، الملبس،الغذاء، ا(مجموع الضرورات الطبیعیة و االجتماعیة 
  14...لإلنسان في المجتمع

یحتاج اإلنسان عددا كبیرا من الحاجیات، بعضھا ذات صلة بطبیعة حیاتھ، و بعضھا ذات صلة 
بطبیعة اإلجتماعیة، فلكي یعیش، یجب أن یناضل ضد الثورات الطبیعیة و ضد التقلبات الجو، و 

و لیجد الراحة المطلوبة بعد العمل الیومي كان علیھ أن یبني .إلخ...یجب أن یلبس، یأكل ،
المساكن، و لكي یحافظ على جنسھ قامت العائلة و تربیة األطفال، كما كان علیھ أن یلبي عدد 
آخر من الحاجیات یمكن تسمیتھا بشكل عام بالحاجیات الثقافیة و الفكریة، كما ھو الحال بالنسبة 

  .یةللحاجبات العلمیة و األدب

إن ھذه الحاجیات دائمة و في كل لحظة یجب على اإلنسان التمكن من إشباعھا، و عندما یعجز 
عن تحقیق ذلك فیشعر بالحرمان و العوز، و عند حد معین سیشعر أن ذلك سیھدد كثیرا أو قلیال 

  .من حیاتھ

نسانیة، و و عموما ھنالك إتجاه للتفریق بین الحاجیات الطبیعیة التي ھي ضرویة للطبیعة اإل
الحاجیات التاریخیة التي خلقت و أضیفت، و إن ھذا التفریق یعكس حقیقة معینة ، فبعض 

نتیجة "في حین أن األخرى ھي ) فإشباعھا ضرورة لبقاء الحیاة(الحاجیات لھا خصائص حیاتیة 
توى المس: ، و ھي نتاج جملة من الشروط نطلق علھا تعبیر"للحیاة المشتركة لإلنسان في المجتمع

لكن ھذا التفریق ال یلقي الضوء على النمط االجتماعي المسبب لظھور . الحضاري لمجتمع معین
و یمكن القول أن الحاجیات تتطور بالعالقة مع النمط اإلنتاج نفسھ، فھي إذن . و إشباع الحاجیات

  .نتاج للحیاة االجتماعیة

لرغبة البسیطة التي تعبر عنھا إن للحاجیات طابعا موضوعیا، و بھذا الجانب فھي تختلف عن ا
أمنیة معینة أو رغبة ال تعكس مباشرة ضرورة، ویظھر ھذا الطابع الموضوعي في حالة 
الحاجیات الجماعیة التي ال یمكن إشباعھا إال عن طریق ھیئة اجتماعیة ، مثل الحاجة لألمن و 

یة نحو اإلشباع ھي أقل بالمقابل فإن الحاجیات الفردیة الساع.الحاجة للتعلیم و الحاجة للصحة
  .وضوحا و إن طبیعتھا االجتماعیة تظھر إذن تحت شكل فردي

و بما أنھ ال یمكن قیاس الحاجیات مباشرة فإنھا تقیم و یعبر عنھا باألشیاء التي تسمح في لحظة 
  .معینة بإشباعھا

  :التدرج التالي –على سبیل المثال  –و لھذا غالبا ما یقترح 

                                                
  .183نفس المرجع ، ص  13
  .197نفس المرجع، ص  14
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  ).غذاء، مالبس، سكن(وھي الحاجیات الحیویة الدنیا  الحاجیات األولیة، -

  ).اللوازم المنزلیة، التسلیة، الثقافة(الحاجیات الثانویة، و ھي المتعلقة بشكل نمط الحیاة -

  .الحاجیات األخرى، و ھي ما تتعلق بما یمكن تسمیتھ بالبذخ و الترف -  

اجیات و ال شكل االنتقال من درجة إلى و یمثل ھذا التدرج طابعا سكونیا و ال یبین نمط تطور الح
أخرى، فعلى سبیل المثال، إذ كان امتالك غرفة للطبخ وحمام في القرن التاسع عشر عالمة 

  .للثراء ، فإن األمر لم یعد علیھ الیوم ، إذ یجب أن تضم جمیع المنازل حماما و مطبخا

ایة التحلیل ھو درجة سیطرة إن الحاجیات االجتماعیة في نمو متزاید وما یحدد في ذلك في نھ
اإلنسان على الطبیعة و على المجتمع، والحاجیات ال تنفصل شكلیا عن نمط اإلنتاج، ألن نمط 
إشباعھا یتطور مع تطور نمط اإلنتاج، و ھكذا فإن حاجة النقل ، قد أسبقت ، خالل األزمنة 

  .ات، القاطرات، الطائراتباستخدام العربة ، الطنبور ، السیار –على سبیل المثال  –المختلفة 

إن دراسة الحاجیات ال تخص مباشرة االقتصاد السیاسي ، إنھا تسمح باستخالص الشروط ، و 
بالتالي فھم خصائص إنتاج الحیاة المادیة ، و على ھذا الصعید فإن لھا أھمیة كبیرة نظریا وعلمیا 

یاس المستوى الحقیقي ، ألن معرفة الحاجیات الموضوعیة للمجتمع في لحظة معینة تسمح بق
  .للحیاة

یستخدم ھذا المصطلح في التعدادات لإلشارة عادة إلى جماعة : )ménage(األسرة المعیشیة  -8
من األشخاص یعیشون معا في فتراة معینة، و في بعض التعددات أوالئك األشخاص الذین 

  15...یقیمون إلقامة مشتركة عند إجراء الحصر 

  :16 ..علق بالفقرعض المصطلحات التي تتب -9 

ھي عبارة عن السلع الغذائیة وغیر : )Basic Human Needs(الحاجات األساسیة لإلنسان . 1
الغذائیة الالزمة لإلنسان بحیث یبقى حیا وتحفظ كرامتھ اإلنسانیة وتحقق قدرتھ على مزاولة 

  .نشاطاتھ االعتیادیة بصورة مقبولة

لة من حاالت الفقر التي ال یستطیع اإلنسان معھا ھي حا ):Abject Poverty(الفقر المدقع .  2 
الحصول على الحد األدنى من الحاجات الغذائیة األساسیة الالزمة للحصول على الحد األدنى من 

  .السعرات الحراریة لبقائھ حیا یزاول نشاطاتھ االعتیادیة

یستطیع اإلنسان معھا ھي حالة من حاالت الفقر التي ال  ):Absolute Poverty(الفقر المطلق .   3 
  .الحصول على الحد األدنى من الحاجات األساسیة الغذائیة وغیر الغذائیة معا

                                                
  .1998سبتمبر  270إ ، رقم .و.، دالنتائج األولیة 1998ابع للسكان و السكن اإلحصاء العام الر 15

، من خالل بیانات مسخ نفقات و دخل بتطبیق الرقم القیاسي لخط الفقر 2002و  1997تقدیر مؤشرات الفقر في األردن لعامي عدنان  بدران،     16
  .2005، اإلحصائیات العامة،  2002و  1997و  1992األسرة لألعوام 
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عرف البعض الفقر النسبي باعتبار أن من یقل دخلھ عن  ):Relative Poverty(الفقر النسبي .  4 
مدى من  %40الوسیط یعتبر فقیرا فقرا نسبیا، في حین عرفھ آخرون بأنھ الدخل الذي یعادل 

  . الدخل من األسفل

ھو الحد الفاصل بین دخل أو استھالك الفقراء عن غیر : )Poverty Line(خط الفقر 
الفقراء، ویعتبر الفرد فقیرا اذا كان استھالكھ أو دخلھ یقع تحت مستوى الحد األدنى 
للحاجات األساسیة الالزمة للفرد، ویعرف الحد األدنى لحاجات الفرد األساسیة على أنھ 

فاألفراد أو األسر التي یكون إنفاقھا أو دخلھا تحت خط الفقر تصنف على أنھا . ط الفقرخ
فقیرة واألسر أو األفراد التي یكون إنفاقھا أو دخلھا فوق خط الفقر تصنف على أنھا غیر 

  :وھناك نوعان رئیسیان من خطوط الفقر ھما. فقیرة
الفقر المدقع على أنھ مستوى الدخل یعرف خط  ):Abject Poverty Line(خط الفقر المدقع 

أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمین الحاجات الغذائیة األساسیة التي تؤمن لھ 
  .السعرات الحراریة الالزمة لممارسة نشاطاتھ االعتیادیة الیومیة

یعرف خط الفقر المطلق على أنھ مستوى  :)Absolute Poverty Line(خط الفقر المطلق 
أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمین الحاجات الغذائیة وغیر الغذائیة األساسیة، الدخل 

والحاجات غیر الغذائیة األساسیة ھي التي تتعلق بالمسكن والملبس والتعلیم والصحة 
 .والمواصالت

وھناك خط فقر یدعى بخط الفقر النسبي الذي یعتمد على أن من یقل دخلھ عن قیمة محددة 
م الدخل یعتبر فقیرا، واختلف على قیمة ھذه القیمة حیث اعتبرھا البعض الوسیط في سل

. والبعض اآلخر اعتبرھا العشیر الرابع، وتعتبر ھذه القیمة المحددة ھي خط الفقر النسبي
ویختلف خط الفقر النسبي عن خط الفقر المطلق بأن خط الفقر النسبي یختلف أو یتغیر مع 

عیشة بینما یعتبر خط الفقر المطلق بأنھ قیمة حقیقیة ثابتة في التغیرات في مستوى الم
.زمان ومكان معینین
، ویعتمد تقدیر ھذا )Leyden Poverty Line(ویسمى بخط فقر لیدین  :خط الفقر االجتھادي

الخط على اجابات المستجوبین أنفسھم حیث یطلب منھم تصنیف مستوى دخلھم أو 
أو مطابقا لمستوى الدخل أو االنفاق الذي یرونھ مناسبا استھالكھم ان كان أعلى أو أقل 

ویقدر خط الفقر من خالل اجابات االسر أو االفراد الذین یعتقدون بان . ومقبوال اجتماعیا
و ھناك . دخلھم أو انفاقھم مساویا لمستوى الدخل او االنفاق المناسب والمقبول اجتماعیا

عتماد على الحد األدنى للرواتب و األجور طرق أخرى لتحدید خط الفقر االجتھادي كاال
.أو على الحد األعلى لمستوى الدخل المعفي من الضریبة

نسبة إلى المعاییر التي لھا صلة بھا ) F.G.T( یوجد ھناك ثالث مؤشرات للفقر تعرف بـ 
)Foster,Greer,Thorbecke ( صرامة  -العمق، -الكثافة، - : أي)الفقر) قسوة.  

ویسمى بمؤشر تعداد الرؤوس  ):Indicator Headcount Index(مؤشر نسبة الفقر 
الكلي، ویمكن  ویعرف بأنھ النسبة الناتجة عن قسمة عدد السكان الفقراء على عدد السكان

الفقیرة وغیر الفقیرة (حسابھ من خالل قسمة عدد األسر الفقیرة على أعداد جمیع األسر 
یوعا واستخداما مع أنھ ال یعكس المیزتان وھو من أكثر مؤشرات الفقر ش). في المجتمع

  ). بدیھیة الرتابة وبدیھیة التحویالت(المطلوبتان في مؤشرات الفقر 
من المقاییس التي تعنى بقیاس عدالة التوزیع بین األفراد أو األسر من  : منحنى لورنز

سب خالل رسم منحنى بیاني المحور السیني أي األفقي فیھ یمثل المجموع التراكمي لن
األسر أو األفراد والمحور الصادي أي العمودي یمثل المجموع التراكمي لنسب الدخل 
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عدد أفرادھا، دخلھا (وتأخذ ھذه النسب بعد ترتیب بیانات االسرة . لألفراد أو األسر
وكلما زاد انحناء . تصاعدیا نسبة إلى دخل األسرة أو دخل الفرد) ومتوسط دخل الفرد بھا

لت عدالة التوزیع، ویعتبر توزیع الدخل متساوي بین جمیع أفراد منحنى لورنز كلما ق
في الرسم ) 1،1(المجتمع اذا شكل منحنى لورنز خطا مستقیما بین نقطة األصل والنقطة 

  .البیاني للمنحنى
یعتبر معامل جیني من المقاییس الھامة و األكثر شیوعا في قیاس عدالة : معامل جیني

على منحنى لورنز، ویمتاز معامل جیني بأنھ یعطي قیاسا  توزیع الدخل، وتعتمد فكرتھ
رقمیا لعدالة التوزیع، وتتلخص فكرتھ بحساب المساحة المحصورة بین منحنى لورنز 

في الرسم ) 1،1(الخط القطري الواصل بین نقطة األصل والنقـطة (وبین خط المساواة 
ثلث المحصورة بین خط ، وذلك ألن مساحة الم0.5وقسمة ھذه المساحة على ) البیاني

، لذا فأن معامل جیني ینحصر بین 0.5التساوي و االحداثیین األفقي والعمودي تساوي 
الصفر والواحد، حیث یكون صفرا عندما ینطبق منحنى لورنز على خط التساوي وتكون 
المساحة مساویة للصفر ویكون عندھا توزیع الدخل متساویا لجمیع أفراد المجتمع 

، بینما یكون معامل جیني مساویا للواحد عندما ینطبق منحنى )مثل للدخلالتوزیع األ(
لورنز على الخط األفقي والخط العمودي وتكون المساحة بین خط التساوي ومنحنى 

وتكون عندھا قیمة معامل جیني مساویة للواحد الصحیح وفي ھذه  0.5لورنز تساوي 
لما كانت قیمة معامل جیني صغیرة كلما إذن ك. الحالة یكون توزیع الدخل في أسوأ أحوالھ

  .كانت عدالة توزیع الدخل أفضل
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مفھوم الفقر: الفصل الثاني
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ما ھو الفقر؟ 
ضد استغنى أي :َفَقاَرة-َفُقَر: " یعرفھ المنجد في اللغة و اإلعالم على أنھ: الفقر لغتامفھوم 

   17"...نسان محتاًجا أو لیَس لُھ ما یكفیھأحتـاج و ذلك أن یصبح اإل
ورد للفقر الكثیر من التعاریف ضمن العدید من األدبیات التي تتحدث عن التنمیة البشریة 
واالقتصادیة ومكافحة الفقر، وللفقر أشكال وأنواع مختلفة فھناك الفقر المادي وھو النوع المفھوم 

ة وفقر الحمایة، كما أن ھناك أنواع أخرى من من قبل الجمیع وفقر المشاركة وفقر االستقاللی
الفقر تبعا لمدة بقائھا، فھناك فقر صدمة وفقر موسمي وفقر دائم، وھناك أنواع أخرى من الفقر 
نسبة إلى عدد الفقراء مثل الفقر الفردي والفقر الجماعي والفقر المنتشر والفقر المتوطن، وھناك 

.  وأھمھا الفقر النسبي والفقر المطلق والفقر المدقع نوع آخر من الفقر نسبة إلى أسلوب قیاسھ
ً  وتجمع معظم األدبیات التي تتحدث عن الفقر على أنھ عبارة عن حالة تعبر عن النقص أو :
الغذاء، الرعایة : ، وأھم ھذه االحتیاجاتالعجز في االحتیاجات األساسیة والضروریة لإلنسانً 

لك السلع المعمرة وتوفر االحتیاط المادي لمواجھة األمور الصحیة، التعلیم، السكن أو المأوى، تم
إن الفقر ھو الوضع الذي یعمل جمیع . الطارئة أو األزمات التي قد تتعرض لھا األسرة أو الفرد

الناس على الھروب منھ، الفقر ھو الجوع، الفقر ھو االفتقار إلى المأوى، الفقر ھو أن تكون 
یب، الفقر ھو عدم القدرة على الذھاب إلى المدرسة ومعرفة مریضا وغیر قادر على زیارة الطب

  18...القراءة، الفقر ھو فقدان طفل بسبب تلوث میاه الشرب
  :فالفقر من أكثر المفاھیم التي ُعِرفت من أوجھ مختلفة و متعددة، نذكر منھا

بالحیاة ، فھو الفقر  یعني الحرمان من الغذاء و المأوى و التعلیم و الرعایة الصحیة و التمتع  -
الجوع، و فقدان المأوى، وعدم القدرة على زیارة الطبیب عند المرض، و عدم االنخراط في 

، ویرى البعض أن الفقر صورتان متشابكتان صورة  و البطالة، الخوف من المستقبل, الدراسة
مثل فقر الوعي و صورة فقر الموارد، إما فقر الوعي فھو فقر ثقافي یحول دول االستخدام األ

للموارد االقتصادیة المتاحة ، أما فقر الموارد اإلنتاجیة فھو یوقف تراكم جھود الناس للعیش جثثا 
  .19...تحت خط الحیاة اإلنسانیة الكریمة   

ھو ندرة الموارد أو  :ً و یرى البعض األخر من الباحثین اإلقتصادین أن الفقر بمعناه الشامل -
  .20...ً عادلتبدیدھا أو توزیعھا على نحو غیر 

فإذا ما استثنینا ظاھرة الندرة یصبح الفقر مرتبط بالتخلف الذي ھو حالة تشمل النمو االقتصادي 
و االجتماعي و تخلق عقبات في طریق استخدام الموارد الطبیعیة و اإلمكانیات البشریة المتوفرة 

مالحظة لعنة الفقر و  الستخدام أمثل ، اعتمادا على جھود الذاتیة الممكنة، من ھنا تنبع ضرورة
  .محاوالت القضاء على التحدیات التي یطرحھا

ً   2002 تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیةو یعرف  - عجز الناس عن ، الفقر بأنھ عبارة عن
امتالك القدرات البشریة الالزمة لضمان أحقیات الرفاه اإلنساني في كیان اجتماعي ما ، شخصا 

  .21...یاً كان أو أسرة أو مجتمعا محل
عجز اإلنسان أو جماعة من الناس في المجتمع عن وجدان ما یوفر مستوى "إن الفقر ھو 

الكفایة في العیش  ظاھرة حاربھا اإلسالم في تشریعھ و وصایاه و اعتبارھا شرا إنسانیا 
                                                

  .1980، سنة 590بیروت ، دار المشرق، الطبعة الرابعة و العشرون، ص : المنجد في اللغة و اإلعالم 17
 1992بتطبیق الرقم القیاسي لخط الفقر من خالل بیانات مسح نفقات ودخل األسرة لألعوام  2002و  1997تقدیر مؤشرات الفقر في األردن لعامي ، عدنان بدران 18
  .االحصاءات العامة، 2002و  1997و 

  .01/12/2002: ، األھرام  مفھوم الفقر و مواجھتھیاسر العدل ، . د 19
  .10، ص 1996، ماي 161، سلسلة عالم المعرفة ، العدد ، أمراض الفقر، المشكالت الصحیة في العالم الثالثفیلیب عطیة .د 20

  .10ص  ،2002، الفصل السادس، 2002تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة   21
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باعتباره یسبب حرمان اإلنسان من أحد حقوقھ الذي ھو الكفایة في العیش، وشرا اجتماعیا 
والزكاة بإعتبارھا أحد أعمدة  22..."ه یعوق المجتمع عن التقدم المادي و المعنويباعتبار

اإلسالم الخمسة ، تمثل شكال راقیا من أشكال العدالة التوزیعیة، بحیث یفرض على مسلم تتعدى 
مسلمین أو غیرھم  –ثروتھ حدا معینا إعطاء نسبة ثابتة من ثروتھ لمنفعة أفراد األمة األقل حظا 

  .23...كل سنة، فالزكاة أداة ھامة للتخفیف من الفقر و القضاء علیھمرة  –
 :حدیث صحیح رواه البخاري عن أبي ھریرة عن الصادق محمد صلى اهللا علیھ وسلم، قال :دینیا

لیس المسكین الذي یطوف على الناس ، ترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن " 
  ."یغنیھ ، وال یفطن بھ فیتصدق علیھ ، وال یقوم فیسأل الناسالذي ال یجد غنى : المسكین 

وفي روایة أخرى ألبي ھریرة أوردھا البخاري في صحیحھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، 
   :قال

لیس المسكین الذي ترده األكلة واألكلتان ، ولكن المسكین الذي لیس لھ غنى ، ویستحیي ، أو ، "
  ".ال یسأل الناس إلحافا

یحسبھم الجاھل أغنیاء ((و قولھ كذلك ..))  للفقراء الذین أحصروا فى سبیل اهللا((قال اهللا تعالى 
فوصفھم بالفقر وأخبر مع ذلك عنھم بالتعفف حتى یحسبھم الجاھل بحالھم أغنیاء )) من التعّفف
  . من التعفف 

  :فقد ثبت للفقیر الِملُك كقول القائل
.َوفق العیال فلم ُیترك لھ َسَبُد****أّما الفقیر الذى كانت حلوبتھ
  )). أّما السفینة فكانت لمساكین((والمسكین كذلك لقولھ تعالى

إّنما الصدقات للفقراء و ((ومن العرب من یسوِّى بینھما كما فى القاموس إال أّن قولھ تعالى 
  .تفرِّیُق بین الفقراء والمساكین ففي ھذه اآلیة..)) المساكین

أنھ : "مختلفة ومتعددة؛ وأكثرھا شیوعًا ھولمفاھیم التي ُعّرفت من أوجھمن أكثر ا24الفقر 
إلى الدخل الكافي للحصول على المستویات الدنیا من االقتصادیة التي یفتقد فیھا الفردالحالة

والتعلیم وكل ما ُیعد من االحتیاجات الضروریة لتأمین الرعایة الصحیة والغذاء والملبس
  ."اةالحیمستوى الئق في

عن المستوى المنخفض للتنمیة االقتصادیة أو كثیرًا ما یكون الفقر ناتجًا: وعلى المستوى العام
ألي -یملكون القدرة األقل من المتوسطة للحصول على دخل للبطالة المنتشرة، واألفراد الذین ال

ل بین الفقیر غالبًا ما یكونون فقراء، و بذلك یصبحون تحت عتبة الفقر ھذا الذي یفص -سبب كان
  .و الغني

  
ُیعرَّف بھا الفقراء، والتي والتعریف السابق للفقر یحمل بین طیاتھ إحدى التعریفات الثالثة التي

  :و التي نذكـرھا على النحو التالي، 1994ُحددت في منتـدى العالــم الثــالث سنـة  
تحقیق الحد األدنى على الذي یركِّز على كونھم غیر القادرینالتعریف الموضوعيوھو: أولھا

مقیاسین كافیین لمستوى ویعتبر كًال من دخل األسرة ومتوسط نفقات الفرد. من مستوى المعیشة
البنك الدولي في تقریر التنمیة في لمعیشة، وھنا یكمن الفرق بین الفقر وعدم المساواة، فكما ذكر

ـة جـزء مـن السكـان وھـم الفقـراء، لمعیشأن الفقـر یعبـر عـن المستـوى المطلـق) 1990(العالم 
  .للمعیشة في المجتمع ككل و بدون استثناءبینما یعبر عدم المسـاواة عن المستوى النسبي

                                                
:على الموقع) كرم اهللا وجھھ( مشكلة الفقر و الغنى في نظر اإلمام علي  22

alblaga/3/11.htm-www.14masom.com/14masom/03/nhj  
  .2006،  لعنة الفقر و ضرورة رفع تحدیاتھ: ن بعنوا -جامعة الجزائر -حمدي باشا رابح: نص مداخلة األستاذ 23

24 www.islamonline.net    LE 31/12/2006.
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. للفقراءالتعریف السوسیولوجيللفقراء والتعریف الذاتي :أما التعریفان اآلخران للفقراء فھما
ال یحصل عما د ذاتھ؛ فإذا شعر بأنھیعرف فیھ الفقراء من وجھة نظر الفر: التعریف الذاتي

فیعرفھم : السوسیولوجيوأما. ُیعد فقیرًا -بصرف النظر عن احتیاجاتھ األساسیة-یحتاج إلیھ 
الحد الفاصل للفقر ھو الحد بكونھم من یحصلون من المجتمع على مساعدة اجتماعیة، ویعتبر

  .معاشھ على المعونة االجتماعیة فياألدنى الرسمي للدخل الذي یحصل علیھ الفرد عندما یعتمد
الحد األدنى من ومن التعریفات التي تأتي مصاحبة لتعریف الفقر ھو تعریف حد الفقر وھو

ألفراد األسرة، بحیث یعتبر ائیةالدخل الالزم لتلبیة النفقات الضروریة للغذاء والبنود غیر الغذ
الفقراء وغیر الفقراء؛ فمن یقعون عند ھذا المستوى من الدخل أو اإلنفاق ھو الحد الفاصل بین

و . ومن یقعون فوق الحد الفاصل ھم غیر الفقراءالحد الفاصل أو أدنى منھ یوصفون بأنھم فقراء،
وما یوازیھا  1990دوالر للفرد عام  400ھ بأن 1992عام قد حدده البنك الدولي في تقریر التنمیة

  .2000من دوالرات حتى عام
وھو أنھ إنكار ورفض أما برنامج األمم المتحدة للتنمیة فقد عرَّف الفقراء ببعد إنساني أعمق؛

ذلك القدرة على عیش حیاة للعدید من االختیـارات والفـرص األساسیـة لتنمیة اإلنسان، ویتضمن
والكـرامة واحتـرام الـذات ة وعلى اكتسـاب المعـرفة ونیـل الحـریةمبدعـة وصحیطویلة

  .معیشــة كــریمل إلى المصــادر المطلوبــة لمستــوىــواحتـرام اآلخرین، والتوص
ُقّدم مقیاس للفقر اإلنساني تحت  1977وفي تقریر تنمیة اإلنسان الذي أصدرتھ األمم المتحدة عام 

الحرمان والفقر بالنظر لخمس خصائص للفقر من ، ویقیس ھذا الدلیل"دلیل الفقر اإلنساني"اسم 
بین األطفــال والوفــاة المبكــرة وفقــر الرعایــة الجھــل وسـوء التغذیة: واقع الحیــاة وھــي

  .المیـاه اآلمنـةالصحیة وعـدم القـدرة على الوصـول إلى
حـول الفقر ، فقد عرف  2000نمیـة لسنة و حسب تعریف آخــر لبرنامـج األمـم المتحـدة للت

  :كما یلـــي" الفقـر البشـري" و " الفقـر العـام" ، " الفقـر المقـدع" خصوصا 
ھو الذي ال یحصل على الدخل الكافي إلشباع إحتیاجاتھ  الفقر المقدعالفرد الذي یعیش ‹  -

  .›ف إعتمادا على أقل كالوریات ˘عادتا تعر –الغذائیة الضروریة 
ھو الذي ال یحصل على الدخل الكافي إلشباع إحتیاجاتھ الغیر  الفقر العامالفرد الذي یعیش ‹  -

  .›و الغذاء  -اللباس، الطاقة و السكن –الغذائیة الضروریة 
 –سوء التغذیة  -األمیـة - : یمثل بغیـاب القـدرات اإلنسـانیة التي تعتمـد على  الفقر اإلنساني‹  -

  .› األمـراض التي یمكن أن نتفـاداھا - تدھور صحة األمومة - إنخفاض أمل الحیاة
والوحدة وعدم وجود مأوى یؤوي عند انتھاء الیوم وحرمان وعنصریة الفقر ھو الجوع " -

  .من أمریكا الالتینیةأمٌّ "واستغالل وجھل
..."المستقبلتستیقظ بال منظور، الفقر یسلبك تطلعك إلىالفقر معناه أن"-

  .(Ngo)المؤسسات غیر الحكومیةبطة نشاطاتممثل را 
دستورنا الجدید ستكون خاویة، ودیمقراطیتنا ستبقى ھشة إذا لم الحقوق التي یثرى بھا"  

في حیاة البشر؛ خاصة ھؤالء الذین یتحملون عبء الفقر وعدم یصحبھا التحسن والتقدم
   .ماندیالنیلسون " المساواة

وجود داخل مجتمع معین عندما تكون رفاھیة فرد أو مجموعة من م" الفقر"یمكن القول أن  "
مارتین  "األفراد غیر محققة لمستوى رفیع كحد أدنى مقبول من كافة أفراد ذلك المجتمع

  .Martin Ravallion 25رافایون 
  

                                                
25 Martin Ravallion, Etude sur la mesure des niveaux de ville, Document de travail N° 122 ; Comparaisons de la 
pauvreté (Concepts et méthodes), Banque Mondiale, Washington, D.C ; 1996, p4.
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ھو جانب من الحرمان المادي “ ): 2007األردن نوفمبر ( المؤتمر اإلحصائي العربي األول 
خفاض استھالك الغذاء كما و نوعا، و تدني الوضع الصحي و المستوى التعلیمي و یتمثل بإن

  .”الوضع السكني و غیر ذلك

من یحصلون من المجتمع على مساعدة اجتماعیة، و یعتبر الحد “: التعریف السوسیولوجي
اشھ الفاصل للفقر و ھو الحد األدنى الرسمي للدخل الذي یحصل علیھ الفرد عندما یعتمد في مع

".على المعونة االجتماعیة
یشیر إلى أبعاد متعددة تتجاوز مجرد الدخل المنخفض، فھو یعكس “): 2000(البنك الدولي 

الصحة المعتلة و التعلیم و الحرمان من المعرفة و االتصاالت، و عدم قدرة الفرد على ممارسة 
  ".ترام الذاتحقوقھ اإلنسانیة و السیاسیة ، و حرمانھ من الكرامة و الثقة و اح

أنھ إنكار ورفض للعدید من االختیارات و الفرص ” :2004برنامج األمم المتحدة للتنمیة 
األساسیة لتنمیة اإلنسان و یتضمن ذلك القدرة على عیش حیاة طویلة مبدعة و صحیة و على 

ى اكتساب المعرفة ونیل الحریة و الكرامة و احترام الذات و احترام اآلخرین، و التوصل إل
".المصادر المطلوبة لمستوى معیشة كریم
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  خالصة الفصل
  
  
  

یمكن القول أنھ ال یوجد تعریف محدد و موحد للفقر بل یوجد مفھوم یختلف من منطقة إلى 
أخرى من حیث المكان الجغرافي و الزمن الذي یتم تحدیده حسب المعاییر التي تكون لھا صلة 

بالفقر بحد ذاتھ، ففقر مثال داخل الجزائر یختلف من منطقة إلى أخرى حیث أن الفقر  وثیقة
بالجزائر العصمة یختلف عنھ بمدن األخرى كالداخلیة و حتى التي لھا عالقة بالتراث الثقافي 
للجزائر ففقیر في القبائل و األوراس و التوارق و بني مزاب ال یحس أنھ فقیر حیث أن ھذه 

تتصف بالتضامن اتجاه بعضھا البعض فال ھناك فرق بین الفقیر و الغني، أما عند المجتمعات 
الوالیة التي تختلط بھا ثقافات مختلفة فإن الغني بحد ذاتھ یرى إلى نفسھ أنھ غیر مكتفي ذاتیا 
ألنھ ال یصل إلى مستوى الرفاه الذي یسعى إلیھ ،فیرى أنھ دوما فقیر رغم أنھ غني مقارنة مع 

الذین یعیشون بمناطق أخرى، باإلضافة إلى ذلك فإن الوسط المناخي یلعب دورا األشخاص 
كبیرا في تحدید الفقیر فاألشخاص الذین یعیشون تحت البرد القارص داخل الجزائر جلھم فقراء 

  .باإلضافة إلى الذین یعیشون تحت درجة حرارة مرتفعة
دقیق یثبت كل المعاییر التي لھا صلة  وبھذا یمكن لنا القول أنھ ال یمكن تحدید مفھوم معین و

بتعریف موحد للفقر و بھذا یكون مفھوم الفقر في الجزائر غیر محدد بمعاییره التي تساعدنا 
لقیاس دقیق ومطلق و تحلیل أدق و أنجع لوصول في النھایة إلى نتیجة تكون مطابقة للواقع 

غیر كلمة الفقر بمستوى الرفاھیة فھي المعاش و یتقبلھا كل من أراد التطلع علیھا ، یمكن بھذا ت
أدق في تحدیدھا لمستوى الفقر في الجزائر كما ھو مستعمل في الدول األجنبیة و الذي وضعھ 

  ).البنود(البنك الدولي و المنظمة العالمیة للتنمیة 
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تقنیات قیاس الفقر بالجزائر: الفصل الثالث 
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  :في الجزائر ) Measuring Poverty(قیاس الفقر : لالمبحث األو

تكمن أھمیة قیاس الفقر في التعرف على الفقراء ومعرفة أماكن تواجدھم وحجمھم نسبة إلى  
المجتمع والتعرف على خصائصھم الدیموغرافیة ومستویاتھم التعلیمیة والصحیة وذلك من خالل 

كون من خالل قیاس الفقر الممكن في مناھج موضوعیة و أخرى غیر موضوعیة، األولى ت
المجتمع  بالمسوح األسریة المتخصصة  و المعطیات المتواجدة عند الوزارة الوصیة باإلضافة 
إلى اإلحصاءات الوطنیة للسكان و السكن المعروفة بھدف وضع الخطط والسیاسات الرامیة إلى 

تصنیف أو فرز األسر الفقیرة من  و من أجل. انتشال ھؤالء الفقراء من حالة الفقر إلى الالفقر
األسر غیر الفقیرة یجب أن نستخدم بعض األدوات والمؤشرات التي تساعدنا في الحكم على فقر 

التعریف  أو عدم فقر األسرة، أما المنھجیة الثانیة تكون بمساعدة المختصین و الخبراء في مجال
  :یاس الفقرومن األسالیب التي اتبعت في ق 26...قیاس و تحلیل الفقر و

  : أسالیب غیر علمیة* 
تعتمد بعض ھذه األسالیب على مجموعة من الباحثین المدربین الذین یقومون بدورھم بزیارة  

األسر، حیث یتم الحكم على األسرة بالفقر أو عدم الفقر بعد اطالعھم على الجوانب المختلفة من 
لحكم من باحث آلخر ولمحدودیة حجم حیاة األسرة، وتتمیز ھذه الطریقة بعدم الدقـة الختالف ا

. اآلسر التي یتم زیارتھا
  :أسالیب علمیة و یمثلھا أسلوب خط الفقر* 

وتكمن فكرة ھذا األسلوب بتقسیم المجتمع إلى فئتین، فئة الفقراء وفئة غیر الفقراء باالعتماد على  
م الفجوة بینھم وبین خط خط الفقر ومنھا یتم تقدیر مؤشرات الفقر كنسبة الفقراء وشدة فقرھم وحج

  . الفقر
تختلف أسالیب تقدیر خط الفقر باختالف نوع خط الفقر المراد تقدیره، وتنقسم طرق تقدیر خط 

  :الفقر من حیث نوع البیانات المستخدمة في التقدیر إلى نوعین
  الطرق المباشرة لتقدیر خط الفقر :األول •
  الطرق غیر المباشرة لتقدیر خط الفقر  :الثاني •

و ما یمیز النوع األول عن الثاني ھو استخدام بیانات اإلنفاق االستھالكي لتقدیر خط الفقر في 
النوع األول، أما النوع الثاني من أسالیب تقدیر خط الفقر فیمیزه استخدام بیانات الدخل كمتغیر 

لمباشرة وذلك و تمتاز الطرق المباشرة بدقتھا عن الطرق غیر ا. بدیل لبیانات اإلنفاق االستھالكي
الن بیانات اإلنفاق واالستھالك أكثر مصداقیة من بیانات الدخل، ونعرض بعض أسالیب التقدیر 

: ألھم خطوط الفقر

)Poverty Line(خط الفقر * 
ھو الحد الفاصل بین دخل أو استھالك الفقراء عن غیر الفقراء، ویعتبر الفرد فقیرا اذا كان 

وى الحد األدنى للحاجات األساسیة الالزمة للفرد، ویعرف الحد استھالكھ أو دخلھ یقع تحت مست
فاألفراد أو األسر التي یكون إنفاقھا أو دخلھا . األدنى لحاجات الفرد األساسیة على أنھ خط الفقر

تحت خط الفقر تصنف على أنھا فقیرة واألسر أو األفراد التي یكون إنفاقھا أو دخلھا فوق خط 
:وھناك نوعان رئیسیان من خطوط الفقر ھما. یر فقیرةالفقر تصنف على أنھا غ

  
                                                
26

Université Laval, CREFA, Le Profil d’inégalité et de pauvreté au Burkina ; Cahier de recherche No 00-02,1999
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) Abject Poverty Line(خط الفقر المدقع   *
یعرف خط الفقر المدقع على أنھ مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمین الحاجات 

.عتیادیة الیومیةالغذائیة األساسیة التي تؤمن لھ السعرات الحراریة الالزمة لممارسة نشاطاتھ اال
سعرة  2100و إلعداد سلة غذاء تم تقدیر حجم االحتیاج الیومي للفرد المتوسط في الجزائر بـ 

حریریة یومیا، حیث تم اختیار مكونات السلة الغذائیة األساسیة وكمیاتھا لتعكس األنماط الغذائیة 
العالیة و استبدالھا بسلع أخرى  السائدة في المجتمع الجزائري، تستبعد المواد و السلع ذات التكلفة

من ذات المجموعة الغذائیة و لكن بتكلفة أقل، اعتمادا على األسعار القیاسیة و ذلك ألن الفئات 
تتجھ عادة الستھالك السلع الغذائیة األقل كلفة، و یراعى عنصر الشمول و النوع في بنود 

  .المجموعات الغذائیة التي تضمنتھا السلة الغذائیة
):Absolute Poverty Line(الفقر المطلق خط  -1

یعرف خط الفقر المطلق على أنھ مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمین 
الحاجات الغذائیة وغیر الغذائیة األساسیة، والحاجات غیر الغذائیة األساسیة ھي التي تتعلق 

   .بالمسكن والملبس والتعلیم والصحة والمواصالت
  أسلوبان رئیسیان لتقدیر خط الفقر المطلق ھناك 
أسلوب النمط الغذائي المقترح: األول

یعتمد ھذا األسلوب على سلة غذائیـة متوازنة ومالئمـة لحاجة الجسم وتكون عادة مقترحة من  
و لحساب خط . قبل أخصائیین في التغذیة، ثم تحسب قیمـة تكلفة تلك السلة بأقل األسعار الدارجة

مطلق نضرب تكلفة السلة الغذائیة المقترحة بمقلوب نسبة اإلنفاق على السلع الغذائیة إلى الفقر ال
معامل انجل، حیث یعرف معامل انجل على أنھ مقلوب نسبة اإلنفاق (إجمالي اإلنفاق االستھالكي 

ذ أما نسبة اإلنفاق على السلع الغذائیة فتأخ). على المواد الغذائیة إلى إجمالي اإلنفاق العام
باالعتماد على بیانات إنفاق األسر كافة أو باالعتماد على بیانات إنفاق الفئة التي یكون إنفاقھا 

  .على السلع الغذائیة ھو األقرب لتكلفة السلة الغذائیة المقترحة
أسلوب النمط الغذائي الفعلي:  الثاني

ة المحسوبة من خالل یعتمد ھذا األسلوب على متوسط حصة الفرد الفعلیة من السعرات الحراری 
بیانات االستھالك الفعلي للفرد ویتم تقدیر خط الفقر المطلق بھذا األسلوب من خالل حساب 
متوسط حصة الفرد اإلجمالیة من السعرات الحراریة لفئات دخل یتم تحدیدھا مسبقا، ومن ثم 

وأخیرا یحدد متوسط تعتمد فئة الدخل المقابلة أو األقرب لما یحتاجھ الفرد من السعرات الحراریة 
ویرى الباحث أن حساب . اإلنفاق اإلجمالي المقابل لفئة الدخل لیكون تقدیرا لخط الفقر المطلق

متوسط حصة الفرد اإلجمالیة من السعرات الحراریة لفئات االستھالك الغذائیة ومن ثم تحدید 
مالي لھذه الفئة ھو خط الفئة األقرب لما یحتاجھ الفرد من السعرات واعتبار متوسط اإلنفاق اإلج

الفقر المطلق، حیث یرى الباحث إن تقدیر خط الفقر المطلق باستخدام فئات استھالك المواد 
الغذائیة سیكون أكثر دقة من استخدام فئات الدخل، وذلك الن االرتفاع في فئة الدخل قد ال یعني 

  .االرتفاع في متوسط حصة الفرد من السعرات الحراریة
:لنسبيخط الفقر ا -2

یعتبر من الطرق غیر المباشرة ویتم تقدیر خط الفقر النسبي من خالل بیانات الدخل وحسب 
التعریف الذي یتفق علیھ للفقر النسبي، فمن الممكن أن یكون خط الفقر النسبي الوسیط أي أنھ 

  .القیمة الفاصلة بین دخل الفقراء ودخل غیر الفقراء
:خط الفقر االجتھادي -3
، ویعتمد تقدیر ھذا الخط على إجابات المستجوبین )Leyden Poverty Line(ط فقر لیدین و یسمى بخ 

أنفسھم حیث یطلب منھم تصنیف مستوى دخلھم أو استھالكھم إن كان أعلى أو أقل أو مطابقا 
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و یقدر خط الفقر من خالل . لمستوى الدخل أو اإلنفاق الذي یرونھ مناسبا ومقبوال اجتماعیا
أو األفراد الذین یعتقدون بان دخلھم أو إنفاقھم مساویا لمستوى الدخل أو اإلنفاق  إجابات األسر

و ھناك طرق أخرى لتحدید خط الفقر االجتھادي كاالعتماد على . المناسب والمقبول اجتماعیا
  .الحد األدنى للرواتب واألجور أو على الحد األعلى لمستوى الدخل المعفي من الضریبة
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:)Poverty Indicators(قیاس مؤشرات الفقر 

ھناك میزتان یجب توافرھما في مؤشرات الفقر، وھاتان المیزتان ھما بدیھیة الرتابة وبدیھیة 
التحویالت، أما المیزة األولى فتعني أن أي انخفاض في دخل الفقیر یؤدي إلى زیادة فقره عند 

أما المیزة الثانیة فتعني أن تحویل أي جزء ...) مثل أسعار السلع،(رى ثبات جمیع المتغیرات األخ
من دخل فرد فقیر إلى فرد أخر أكثر دخال ال بد وأن تؤدي إلى زیادة الفقر بشرط ثبات 

ھناك عدة مؤشرات للفقر وأھمھا مؤشر خط الفقر الذي تم الحدیث عنھ . المتغیرات األخرى
ر لكون العدید من مؤشرات الفقر تعتمد علیھ عند تقدیرھا سابقا، وتكمن أھمیة مؤشر خط الفق

  :ومن ھذه المؤشرات
):Pauvreté en nombre d’habitants(مؤشر نسبة الفقر *  

ویسمى بمؤشر تعداد الرؤوس ویعرف بأنھ النسبة الناتجة عن قسمة عدد السكان الفقراء على 
سر الفقیرة على أعداد جمیع االسر الكلي، ویمكن حسابھ من خالل قسمة عدد اال عدد السكان

وھو من أكثر مؤشرات الفقر شیوعا واستخداما مع أنھ ال ). الفقیرة وغیر الفقیرة في المجتمع(
ویتم حساب ). بدیھیة الرتابة وبدیھیة التحویالت(یعكس المیزتان المطلوبتان في مؤشرات الفقر 

: مؤشر نسبة الفقر كاآلتي

- q فقراء أو عدد األسر الفقیرة یمثل عدد السكان ال.  
- n یمثل عدد السكان أو عدد األسر المعیشیة.  
- H یمثل نسبة الفقر في السكان.  
  ):écart de pauvreté(مؤشر فجوة الفقر  *
حیث یعكس ھذا المؤشر حجم الفجوة النقدیة اإلجمالیة الالزمة ، و ما یسمى بمؤشر عمق الفقر 

خط الفقر أي لیصبحوا غیر فقراء، وألغراض المقارنة یتم حساب  لدخول الفقراء لوضعھم على
ھذه الفجوة كنسبة مئویة من القیمة اإلجمالیة الستھالك كافة السكان عندما یكون مستوى 

نالحظ أن مؤشر فجوة الفقر یحقق میزة من المیزات المطلوبة في . استھالكھم مساویا لخط الفقر
  .ندما ینخفض الدخل ألي من الفقراء ترتفع فجوة الفقرمؤشر الفقر وھي میزة الرتابة، فع

  
  

  یمثل خط الفقر   zحیث -
-y  الفردي أو األسري(یمثل الدخل أو االستھالك(
-n یمثل عدد السكان.

  : La sévérité de la pauvreté ou écart de pauvreté au carréمؤشر حدة الفقر* 
كن حسابھ بتضعیف مؤشر عمق أو كثافة الفقر و یم FGTو ما یسمى بمؤشر الفقر العائلي 

  :المذكور سابقا
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ھناك مقاییس أخرى من الممكن استخدامھا كمؤشرات للفقر تعنى بعدالة توزیع الدخول بین 
:األفراد أو األسر، ومن ھذه المقاییس

  :منحنى لورنز* 
الل رسم منحنى بیاني من المقاییس التي تعنى بقیاس عدالة التوزیع بین األفراد أو األسر من خ 

المحور السیني فیھ یمثل المجموع التراكمي لنسب األسر أو األفراد والمحور الصادي یمثل 
و تأخذ ھذه النسب بعد ترتیب بیانات األسرة . المجموع التراكمي لنسب الدخل لألفراد أو األسر

. رة أو دخل الفردتصاعدیا نسبة إلى دخل األس) عدد أفرادھا، دخلھا ومتوسط دخل الفرد بھا(
وكلما زاد انحناء منحنى لورنز كلما قلت عدالة التوزیع، ویعتبر توزیع الدخل متساوي بین جمیع 

في الرسم ) 1،1(أفراد المجتمع إذا شكل منحنى لورنز خطا مستقیما بین نقطة األصل والنقطة 
  .البیاني للمنحنى

  
:معامل جیني* 

و األكثر شیوعا في قیاس عدالة توزیع الدخل، وتعتمد  یعتبر معامل جیني من المقاییس الھامة
فكرتھ على منحنى لورنز، ویمتاز معامل جیني بأنھ یعطي قیاسا رقمیا لعدالة التوزیع، وتتلخص 

الخط القطري الواصل (فكرتھ بحساب المساحة المحصورة بین منحنى لورنز وبین خط المساواة 
، و ذلك 0.5وقسمة ھذه المساحة على ) البیاني التالي في الرسم) 1،1(بین نقطة األصل والنقـطة 

، لذا 0.5ألن مساحة المثلث المحصورة بین خط التساوي و اإلحداثیتین األفقي والعمودي تساوي 
فأن معامل جیني ینحصر بین الصفر والواحد، حیث یكون صفرا عندما ینطبق منحنى لورنز 

ویكون عندھا توزیع الدخل متساویا لجمیع على خط التساوي وتكون المساحة مساویة للصفر 
، بینما یكون معامل جیني مساویا للواحد عندما ینطبق )التوزیع االمثل للدخل(أفراد المجتمع 

منحنى لورنز على الخط األفقي والخط العمودي وتكون المساحة بین خط التساوي ومنحنى 
احد الصحیح وفي ھذه الحالة یكون وتكون عندھا قیمة معامل جیني مساویة للو 0.5لورنز تساوي 

إذن كلما كانت قیمة معامل جیني صغیرة كلما كانت عدالة توزیع . توزیع الدخل في أسوأ أحوالھ
  .الدخل أفضل

  
  

    : 2005و  1988منحنى لورنز و معامل جیني بالجزائر ما بین 
حسب (   2005- 2000-1995- 1988 الستخدام طریقة حساب جیني على معطیات الجزائر لسنوات

  :27...حسب التوزیع الكمي ) البنك العالمي
  )2005-1988( نفقات األسر المعیشیة حسب الكمیة في الجزائر ما بین): 01( جدول رقم 

  1988  1995  2000  2005  

  0.073  0.078  0.068  0.0654  الكمیة األولى

  0.122  0.117  0.1097  0.1086  الكمیة الثانیة

  0.163  0.159  0.1494  0.1481  الكمیة الثالثة

  0.221  0.216  0.2074  0.2059  الكمیة الرابعة

الكمیة 
  الخامسة

0.4689  0.4655  0.432  0.421  

                                                
27

Deininger-Squire data set, Worled bank 1997. http://www.worldbank.org/html/prdmg/grtjweb/dddeisqu.htm
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  حسب الكمي 2005 – 1988توزیع نفقات األسر المعیشیة بالجزائر ما بین ): 01(الرسم البیاني رقم 
  

  .2006سنة  مداخلة البروفیسور علي قواوسي بملتقى حول الفقر بمسیلة: المصدر 
  

  :نتبع الخطوات التالیة 2005- 2000-1995-1988 لحساب مؤشر جیني لمختلف السنوات

  
  :1988مؤشر جیني لسنة * 

  : لدینا التوزیع الكمي لنفقات األسر المعیشیة التالیة

. 0.0654:الكمیة األولى -

.0.1086: الكمیة الثانیة -

.0.1481: الكمیة الثالثة-

.0.2059: الكمیة الرابعة-

.0.4689: الكمیة الخامسة-

 6العملیة األولى نقوم بحساب مجموع ھذه الكمیات بالتصاعد و نقوم برسم منحنى لورنز مع 
  :نقاط
  ).0.0(: النقطة األولى-
. )0.0654، 0.2:( النقطة الثانیة-
.0.1086+  0.0654=  0.174 حیث) 0.174،  0.4(: النقطة الثالثة-

.0.1481+0.1774=  0.3221 حیث) 0.3221،  0.6( :النقطة الرابعة-

. 0.2059+0.3221=  0.528حیث ) 0.528، 0.8(: النقطة الخامسة-

.0.4689+0.528=  1حیث ) 1.1( :النقطة السادسة -

عند رسم منحنى لورنز ، فإن النسب المجموع للسكان تأخذ محور السینات، و نسب مجموع 
  .العیناتتمثل محور ) الدخل أو االستھالك(توزیع النفقات 

  حسب الكمیة 2005- 1988نفقات األسر المعیشیة بالجزائر ما بین توزیع  
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بعد إیجاد نقاط لورنز نقوم بالعملیة الثانیة و التي ترتكز على قیاس المساحة القصوى لمنحنى 
  )موضع ما بین اإلنحراف الممثل لتوزیع العادل المنجز(لورنز 

، 0.6(- )0.174، 0.4( - )0.2،0.0654(ھذه المساحة تحسب بجمع مساحة المعینات الممثلة لإلحداثیات 

نأخذ النقاط ) 0.2(حیث یكون عرض كل معین متساوي مع اآلخر أي ): 1،1(- )0.528، 0.8(- )0.3221
و نرسم ) 1، 0.8، 0.6، 0.4، 0.2(الموجودة على منحى لورنز و تقطع المستقیمات األفقیة للمنحنى 

  .خطوط أفقیة للحصول على المستطیالت
  :تساوي 1988المساحة القصوى لمنحنى لولنز في الجزائر لسنة 

)0.2*0.0654)+(0.2*0.174)+(0.2*0.3221)+(0.2*0.528)+(0.2*1(  =  
0.0348+0.06442+0.1056+0.2  =0.4179  

  :العملیة الثالثة ترتكز على حساب المساحة الداخلیة لمنحنى لورنز
  :تساوي 1988المساحة الداخلیة لمنحنى لورنز في الجزائر لسنة 

)0.2*0)+(0.2*0.0654)+(0.2*0.174)+(0.2*0.3221()+0.2*0.528 =(0.2179  

و نطرحھا من ) القصوى و الداخلیة(العملیة الرابعة و التي نأخذ فیھا نصف مجموع المساحتین 
ذلك ألن مساحة المثلث المحصورة بین خط التساوي و اإلحداثیتین األفقي والعمودي ( 0.5الرقم 

  .لنحصل في اآلخیر على مؤشر جیني 2و یضرب الحاصل في ) 0.5تساوي 
  % 0.36436.42=  2))*2)/  0.2179+0.4179((-0.5(= یساوي : 1988ر جیني لسنة مؤش
  :1995مؤشر جیني لسنة * 

  : لدینا التوزیع الكمي لنفقات األسر المعیشیة التالیة

.0.068: الكمیة األولى-

.0.1097: الكمیة الثانیة -

.0.1494: الكمیة الثالثة-

.0.2074: الكمیة الرابعة-

.0.4655: الكمیة الخامسة-

 6العملیة األولى نقوم بحساب مجموع ھذه الكمیات بالتصاعد و نقوم برسم منحنى لورنز مع 
  :نقاط
  ).0.0(: النقطة األولى-
. )0.2،0.068:(النقطة الثانیة-
.0.1097+  0.068=  0.1777 حیث) 0.1777،  0.4(: النقطة الثالثة-

.0.1444+0.1777=  0.3271 حیث) 0.3271،  0.6( :النقطة الرابعة-

.0.2074+0.3271=  0.5345حیث ) 0.5345، 0.8(: النقطة الخامسة-

.0.4655+0.5345=  1حیث ) 1.1( :النقطة السادسة -

عند رسم منحنى لورنز ، فإن النسب المجموع للسكان تأخذ محور السینات، و نسب مجموع 
  .تمثل محور العینات) الدخل أو اإلستھالك(توزیع النفقات 
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  ..1995منحنى لورنز حسب معطیات البنك العالمي حول مستوى المعیشة و الفقر بالجزائر لسنة ): 02(الرسم البیاني رقم 

  
بعد إیجاد نقاط لورنز نقوم بالعملیة الثانیة و التي ترتكز على قیاس المساحة القصوى لمنحنى 

  )عادل المنجزموضع ما بین اإلنحراف الممثل لتوزیع ال(لورنز 
ھذه المساحة تحسب بجمع مساحة المعینات حیث یكون عرض كل معین متساوي مع اآلخر أي 

، 0.6، 0.4، 0.2(نأخذ النقاط الموجودة على منحى لورنز و تقطع المستقیمات األفقیة للمنحنى ) 0.2(

  .مبین التاليو نرسم خطوط أفقیة للحصول على المعینات الصفراء كما ممثل في الرسم ال) 1، 0.8
  

  )مساحة المعینات الصفراء( 1995المساحة القصوى لمنحنى لورنز بالجزائر لسنة ):  03(الرسم البیاني رقم 

  
  :تساوي 1995المساحة القصوى لمنحنى لورنز في الجزائر لسنة 

)0.2*0.068)+(0.2*0.177)+(0.2*0.3271)+(0.2*0.5345)+(0.2*1(  =0.421  

  :على حساب المساحة الداخلیة لمنحنى لورنز العملیة الثالثة ترتكز
  
  
  
  
  
  
  

)0.2 ،0.068(

)0.4  ،0.177(

)0.6  ،0.3271(

)0.8 ،0.5345(

)1،1(

منحنى لورنز
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  )مساحة المعینات البنفسجیة( 1995المساحة الداخلیة لمنحنى لورنز بالجزائر لسنة ):  04(الرسم البیاني رقم 

  
  :تساوي 1995المساحة الداخلیة لمنحنى لورنز في الجزائر لسنة 

)0.2*0)+(0.2*0.068)+(0.2*0.177)+(0.2*0.3271)+(0.2*0.5345 =(0.221  

و نطرحھا من ) القصوى و الداخلیة(العملیة الرابعة و التي نأخذ فیھا نصف مجموع المساحتین 
ذلك ألن مساحة المثلث المحصورة بین خط التساوي و اإلحداثیتین األفقي والعمودي ( 0.5الرقم 

  .لنحصل في اآلخیر على مؤشر جیني 2و یضرب الحاصل في ) 0.5تساوي 
  % 0.35735.7=  2))*2)/  0.221+0.421((-0.5(= یساوي : 1988جیني لسنة مؤشر 

  
  :2000مؤشر جیني لسنة*

  : لدینا التوزیع الكمي لنفقات األسر المعیشیة التالیة

.0.078: الكمیة األولى-

.0.117: الكمیة الثانیة -

.0.159: الكمیة الثالثة-

.0.216: الكمیة الرابعة-

.0.432: الكمیة الخامسة-

 6العملیة األولى نقوم بحساب مجموع ھذه الكمیات بالتصاعد و نقوم برسم منحنى لورنز مع 
  :نقاط
  ).0.0(: النقطة األولى-
. )0.2،0.078: (النقطة الثانیة-
.0.117+  0.078=  0.195 حیث) 0.195،  0.4(: النقطة الثالثة-

.0.159+0.195=  0.354 حیث) 0.354،  0.6( :النقطة الرابعة-

.0.216+ 0.354=  0.570 حیث) 0.570، 0.8(: طة الخامسةالنق-

.0.432+0.570=  1حیث ) 1.1( :النقطة السادسة -

  :بعد إیجاد نقاط لورنز نقوم بالعملیة الثانیة
  :تساوي 2000المساحة القصوى لمنحنى لورنز في الجزائر لسنة 

)0.2*0.078)+(0.2*0.195)+(0.2*0.354)+(0.2*0.570)+(0.2*1(  =0.41702  

  :العملیة الثالثة ترتكز على حساب المساحة الداخلیة لمنحنى لورنز
  :تساوي 2000 المساحة الداخلیة لمنحنى لورنز في الجزائر لسنة
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)0.2*0)+(0.2*0.068)+(0.2*0.177)+(0.2*0.3271)+(0.2*0.5345 =(0.21702  

  نحصل على مؤشر جیني والذي یساوي: العملیة الرابعة 
  % 0.3659636.66=  2))*2)/  0.21702+ 0.41702((-0.5(= یساوي : 2000مؤشر جیني لسنة

  
  :2005مؤشر جیني لسنة* 

  : لدینا التوزیع الكمي لنفقات األسر المعیشیة التالیة

.0.073: الكمیة األولى-

.0.122: الكمیة الثانیة -

.0.163: الكمیة الثالثة-

.0.221: الكمیة الرابعة-

.0.421: الكمیة الخامسة-

 6عملیة األولى نقوم بحساب مجموع ھذه الكمیات بالتصاعد و نقوم برسم منحنى لورنز مع ال
  :نقاط
  ).0.0(: النقطة األولى-
. )  0.2،0.073 :(النقطة الثانیة -
.0.122+  0.073=  0.195 حیث) 0.195،  0.4(: النقطة الثالثة-

. 0.163+0.195=  0.358 حیث) 0.358،  0.6( :النقطة الرابعة-

.0.221+ 0.358=  0.579 حیث) 0.579، 0.8(: نقطة الخامسةال-

.0.421+0.579=  1حیث ) 1.1( :النقطة السادسة -

  :بعد إیجاد نقاط لورنز نقوم بالعملیة الثانیة
  :تساوي 2005المساحة القصوى لمنحنى لورنز في الجزائر لسنة 

)0.2*0.073)+(0.2*0.195)+(0.2*0.358)+(0.2*0.579)+(0.2*1(  =0.441  

  :العملیة الثالثة ترتكز على حساب المساحة الداخلیة لمنحنى لورنز
  :تساوي 2005المساحة الداخلیة لمنحنى لورنز في الجزائر لسنة 

)0.2*0)+(0.2*0.073)+(0.2*0.195)+(0.2*0.358)+(0.2*0.579 =(0.241  

  نحصل على مؤشر جیني والذي یساوي: العملیة الرابعة 
  % 0.31831.8=  2))*2)/  0.241+ 0.441((-0.5(= یساوي  :2005مؤشر جیني لسنة

  

  ): 2005-1988(لنحصل في اآلخیر على مؤشرات جیني في الجزائر ما بین 
  

  )2005-2000- 1995-1988( معدل جیني بالجزائر للسنوات ): 02( جدول رقم 
  2005  2000  1995  1988  السنة

  % 31.8  % 36.60  % 35.8  % 36.42  مؤشر جیني
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  بالجزائر) 2005- 2000-1995- 1988(مؤشر جیني للسنوات ): 05(الرسم البیاني رقم 

 %36.42  %35.8  %36.6

 %31.8

0
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1988 1995 2000 2005

مؤشر جیني في الجزائر بالسنوات و بالمئة

  
و بھذا یمكننا القول أن %  0و أكثر من %  100نالحظ من خالل الرسم البیاني أن كل مؤشرات جیني أقل من 

ة ، و قد تضائل ھذا المؤشر فیما بین األسر الفقیر) الدخل أو االستھالك(ھناك توزیع عادل و طفیف في نفقات 
الدخل أو ( و ھذا یدل ال محالة إلى أن توزیع  2005سنة %  31.8إلى  1988سنة %  36.42لینتقل من 
یمثل توزیع %   0الرقم   % (  0فیما بین الفقراء متجھ نحو االعتدال و ذلك عندما یصل إلى الرقم ) االستھالك

   28)...زیع العادل غیر موجود فیما بین األسر المعیشیةمعناه أن التو%  100عادل و موجود ، أما 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
28 Rapport sur le développement humain du PNUD (2004), p. 286
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  :المناھج المتبعة و المنھجیات المتوفرة بالجزائر لقیاس خط الفقر:المبحث الثاني  
  :المقاربات المفھمیة  - أ
  :المقاربة النفعیة-

لى الرفاھیة ، أیام الملكة فیكتوریا تحدث الفالسفة و اإلقتصادیون عن المنفعة كمؤشر ع" 
  . 1987فاریون " الرفاھیة كانت تعتبر كمقیاس عددي للسعادة 

، إذ  أصبح الیوم "األفضلیة" كیف نقیس السعادة ؟ نعید بناء نظریة المنفعة بتعبیر آخر ھو 
  .األساس النظري للمقاربات النفعیة ینبع من النظریة المیكرو إقتصادیة الحدیثة

  
فقط ، كما ترتكز " المنفعة" التركیز على المقارنات للرفاھیة على المقاربة النفعیة تھدف إلى 

" دالة منفعیة "بالنسبة للحاجات ممثلة " ترتیب األفضلیات" المقاربة النفعیة على مصطلح 
Fonction D’utilité  .  

یبین األفراد أشیاءھم المفضلة في إختیارھم للحاجات التي یستھلكونھا المالحظ ال یحكم على 
  .اإلختیار ھو تعبیر عما یفضلونھ. ارھمإختی

  ":وظیفة المنفعة"دالة المنفعة أو -
مقابل عدد معین من الھبات، نقوم بإختیار إستھالكي بین منتوجین و ھذا اإلختیار یحدد 

  .المنفعة التي نربطھا بھذا المنتوج
U=f(X1, X2)

  :اإلختیار یمكن لھ أن یكون بین عدة سالت بضاعة متوفرة
  

U1=f(X1, X2) > U2=f(Y1, Y2) >U3=f(X1, Y2)…

( الھدف ھو إعطاء دالة المنفعة كحد اقصى، بإعتبار أنھا خاضعــة لضغوطات محددة بالھبـات 
  ...):أراضي، رؤوس أموال، مداخیل

Max U=f(X1, X2; T, V, R …)
أو أوصلھا في حالة توسیع ھذا المفھوم لكل سكان بلد ما ، أستطیع أن أعطي حد أقصى للمنفعة، 

  :إلى الذروة بالنسبة للبلد
∑ max Ui => Pareto efficiency
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  توزیع دالة المنفعة على المنحنى): 06( الرسم البیاني رقم 
  

  
  

  :الحاجات األساسیة
  .ھذه المقاربة تم تركیز على نتائج بدال عن األفضلیات-
.أن یكون ذاتي المعیار موضوعي بدال مما-
إذا كان شخص ما یستطیع أن یستھلك على األقل كمیة مقبولة من : على سبیل المثال -

.الطعام و اللباس ، الصحة والتربیة فھو لیس فقیرا
اإلختیار لیس للفرد ، فنحن نقرر قبل كل شيء ، ماذا یجب أن یتوفر لكي ال یكون الفرد -

.فر على حد أدنى فھو فقیر ، من ال یتو)حد أدنى موحد وثابت( فقیرا 
یعتبر المصطلح متعدد األبعاد ألن النتائج و الحاجات المعتبرة یمكن أن تتخذ أشكاال -

.مختلفة
  :وظائفھا و أدوراھا

بمقاربة الحاجات األساسیة و تدقیق مصطلح الوظیفیة sen amartiya  29قام سان امارتیا  -
Fonctionalité.  

  . وصفت بأنھا الوظائف )outcome( ئج في ھذه الحالة ، النتا     -
  
أن نأكل بكفایة، أن نكون في : الوظائف تعتبر أكثر تعقیدا من حاجات االستھالك، مثال-

  .صحة جیدة، أن نكون سعداء، أن یكون لنا مستوى تربوي جید
الوظائف ھي مكونات الرفاھیة، إذا كان لنا وظائف بالمقدار الكافي، یمكن اعتبارنا غیر -

  .فقراء
إذن الحاجات المستھلكة یمكن لھا أن ال تكون كافیة لقیاس الرفاھیة بالشكل الدقیق، یجب -

.حساب الوظائف أو الوظیفیات
.الوظیفیات= خصائص األفراد + خصائص الحاجات -
  

                                                
29 Amartya Sen The sveriges Riksbank Prize In Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998.

X1

X2
Budget 
Curve

Indifference Curve
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  : القدرات
  .مقاربة القدرات ھي تطویر الحق بمقاربة الوظیفیات -
.الوظیفیات نفسھاترتكز القدرة على تحقیق الوظیفیات و لیس على -
مع مقارنة القدرات ، النتائج المحصل علیھا بعبارة الوظیفیات تعتبر ثانویة، والقدرات -

.المحتملة للوصول إلى النتائج المرغوب فیھا تعتبر أكثر أھمیة
مثل ما ھو في المقاربة النفعیة ، إذا كان لدینا اإلمكانیات و القدرات الكافیة أن نقتات -

لكن ال یمكننا فعل ذلك فإنھ ال یمكن إعتبارنا كفقراء، فلدینا القدرة و لیس  بالقدر الكافي و
.لدینا الرغبة و اإلرادة

.القدرات تساوي مجموع الوظیفیات-
1المنفعة و الفائدة والوظائف ): 07(الرسم البیاني رقم 

  

  
2وظائف المنفعة و الفائدة وال): 08(الرسم البیاني رقم 
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  :المنھج النقدي  - ب

  
دخل واالستھالك یمكن أن یستعمال كمقیاس للرفاھیة في أغلب المقاربات للفقر بعین ال-

.اإلعتبار
الدخل أقرب إلى مصطلح القدرات، إذا كان لدینا دخل مرتفع، لنا القدرة على إشباع -

.الحاجیات
اس جید للھبات بالنسبة للمقاربة النفعیة، فالدخل یحد من مساحة الدخل أیضا یعتبر مقی-

إمكانیة اإلختیار بین الحاجات المعتبرة، تسعى إلى تحقیق أعلى قدر من المنفعة تحت 
.، معناه تحد من إمكانیة إسنھالك ما ھو موجود)المیزانیة( ضغط و حدود الدخل 

مرتبط بما ھو أفضل، و یترجم  اإلستھالك أیضا قریب من مصطلح المنفعة، كما أنھ-
.اإلختیار في اإلستعمال الداخلي

اإلستھالك یعتبر أیضا مقیاس للحاجات األساسیة، إذ قمنا ما یمكن إعتباره حدا أدنى -
.بالنسبة للرفاھیة، یمكن أن نقارن ھذا المقیاس على مستوى اإلستھالك

ت الوظیفیة و المقاربات اإلستھالك و الدخل یساھمان في قیاس الرفاھیة مع المقارنا-
.القدرات لكن یبقیان غیر كافین، ولھذا نتحدث عن مقاییس النقدیة للرفاھیة

  :المقاربات الالنقدیة
الدخل ال یضمن الحصول على كل الوسائل الضروریة لبلوغ حد أدنى من المستوى -

.المعیشي
صحة ، التربیة، مثال الحصول على الھواء الصافي أو اإلقتراب من الخدمات العامة كال-

.ال یرتبط بالضرورة بالدخل....شبكة الطرقات و المیاه الصالحة للشرب 
أثناء ( أو تغذیة جیدة ) دخان، سمنة مثال( الدخل المرتفع ال یمكن أن یضمن صحة جیدة -

، األمیة یمكن أن تكون مؤشر للفقر، لكنھا ال ترتبط بالفقر النقدي )الحروب مثال
.بالضرورة

یمكن أن تعتبر أیضا ...)حركة التعبیر، الدین، التجمع( دم وجود حقوق اإلنسان فقدان أو ع-
.شكل من أشكال الفقر الذي ال یرتبط بالدخل بالضرورة

التعرض لألخطار و الجروحات مصطلحان ملحقان لمصطلح الفقر، وغیر مرتبطین -
.الناس الذین یعیشون في مناطق زلزالیة أو ملوثة بیئیا' بالدخل

(hpi-1)القیاسي للفقر من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  الرقم
hpi = 1/3 *(a*p1+a*p2+a*p3)  

  
P1  = 100(* عاما  40احتمال عند الوالدة من بقي على قید الحیاة لیست من العمر (.  
P2  =معدل األمیة بین الكبار.   
P3  = ½)النسبة + (ونصف ) ویة من السكان الذین ال یحصلون على میاه الشربئالنسبة الم

  .) المئویة لألطفال دون سن الخامسة من نقص الوزن
  .الوزن التي تعلقھا على مدى الحرمان= أ 
  
  :المنھج الغیر نقدي -ج

من شروط ھذه المقاربة ھو تحدید عدد معین من الرحمان أو من الفاقة و العور المادیة -
.غالبا و التي تؤثر على إشباع الحاجات األساسیة
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لحم، ( ، نوع التغذیة ..)حمام، مسكن رطب( م مؤشرات كخصائص السكن تستخد-
...العالقات اإلجتماعیة ، األمن ..) شاق، عارض، غیر ثابت( نوع العمل ...) سمك

.ذاتیة ،مقاربة كیفیة تناولھا بكیفیةمقاربة موضوعیة عموما ،لكن یمكن -
للمعلومات على عكس المتغیرات تتناول الفقر عبر األزمنة، ألنھا تعتبر المخزن الثابت -

  .النقدیة الخاضعة للمتغیرات ظرفیة
  

  ):vulnérabilité(المقاربة الغیر النقدیة والتعرض لمخاطر 
  
كما یعیدنا الفقر إلى مصطلح الحرمان ، . یتعلق بقیاس درجة تحكم كل فرد على محیطھ  -

الدفاع و الحمایة، بما في التعرض للمخاطر ترتبط بالمخاطر الخارجیة، الصدمة، نقص وسائل 
  .ذلك التمییز الغذائي

الرأسمال : یمكن قیاسھ بـدرجة تنوع مصادر الدخل لألفراد، و جاھزیة األفراد في سن العمل
معناه معامل مؤشر مستوى المعیشي : الفیزیقي أو المادي، البشري و اإلجتماعي، تنوع المداخیل 

لطبیعیة باإلضافة إلى درجة التحكم في وسائل ، ومن خالل درجة تعرض لألخطار و الكوارث ا
المالیة، وبوجود أنظمة إجتماعیة للحمایة أو نظام الحمایة اإلجتماعیة، مثل منح البطالة، و 

  .الضمان اإلجتماعي
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  :مصادر المعطیات و أھم المناھج المستخدمة لدراسة الفقر:المبحث الثالث 
  

وضوعیة و أخرى غیر موضوعیة ، فاألولى تختبر القیاس الِجُدو موضوعي یوجد ھناك مناھج م
المحتمل لمستوى الفقر، أما الثانیة تعتمد على منھجیة المساھمة، ثم تعتمد على سبر األشخاص 

  31...، شرط أن یدمج ھاذین النوعین لرؤیة عامة و دقیقة للفقر  30...المعنیین بتعریف الفقر 
:معتمدمة على الدخل و مدخرات اإلستھالكالمنھجیة الكالسكیة ال-1

فمعظم . المصادر الكالسكیة ھم التحقیقات حول مدخرات اإلستھالك و الدخل األسر المعیشیة
اآلراء حول الفقر الدول التي ھي في طریق التقدم تعتمد على ھذه المنھجیة، المعطیات 

تي ھي في طریق التقدم كالجزائر المستخدمة حول اإلدخار أو الدخل األسر المعیشیة في الدول ال
. LSMSُتَمَوْن من طرف التحقیقات حول مستوى المعیشة لألسر 

  
:)QUID/QUIBB( منھجیة اإلستمارات الموحدة-2

، البنك العالمي و المكتب الدولي للعمل قاموا بوضع نقاط مشتركة  PNUDبرنامج الدولي للتنمیة 
سریع لمؤشرات التنمیة، فتأخذ الفقر الغیر في إستمارة موحدة تقوم بدورھا قیاس ِجُدو 

التعلیم ، الصحة ، المتطلبات ذات المنفعة العامة من كھرباء و میاه الصالحة لشرب الماء (الغذائي
  .،و ھذه اإلستمارة تكون بسیطة و سھلة التسجیل)إلخ...، قنوات صرف المیاه 

و ون خاصة باألسرة المعیشیة،فھي تأخذ كثیرا من المقاییس التي تغطي جل الجوانب التي تك
و درجة ) إلخ... التعلیم ، الصحة ، السكن، ( الخدمات المقدمة من طرف القطاع االجتماعي 

رضاھم ، و النشاطات الفالحیة و الغیر فالحیة ، رفاھیة األسر المعیشیة، الخدمات المقدمة من 
  .طرف القطاعات المالیة

:الغیر ضروریةالمنھجیة التي تعتمد على االحتیاجات -3
ھذا النوع یعتبر منج مساھم فھو یطمأن على تسریحات األسر المعیشیة المحقق معھا للوصول 
إلى التعرف على االحتیاجات المھمة، المصادر اإلداریة الخاصة النشاط االجتماعي ھي أخرى 

  .تساھم في جمع المعلومات حول ھذه المتطلبات و االحتیاجات 
مدة و الموجودة تكون مرتبطة بنوع السكنات، مستوى التعلیمي، الخدمات االحتیاجات عامة المعت

المقدمة من طرف القطاعات الصحیة، و میاه الصالحة للشرب و الكھرباء، ثم في الخطوة التالیة 
  .تقوم بقیاس مستوى المتواجد داخل كل أسرة معیشیة حول كل متطلب وحاجة مھمة

:وى األمن الغذائيالمنھجیة التي تعتمد على قیاس مست -4
ال یزال مسألة في غایة األھمیة في بعض السیاقات إذ أن بعض التحقیقات تركز األمن الغذائي 
و الفائدة من ھذه المصادر . المسالة، و ھو عملیا التخلي عن العناصر األخرى لرفاهفقط على ھذه

.ھذا نھج من الفقر ال یمكن أن یختزلال شك فیھا ولكن لنھج التغذیة

  :منھجیة الفقر الغیر موضوعي ، اإلحساس بالرفاھیة-5
للفقر مع وضع تحدید اخز لعتبات الفقر " المطلقة"و " النسبیة"رؤیة أخرى ، إلزالة عتبات الفقر 

أي ھم الذین یحددون العتبة التي )  بذاتھم( ابتداء من مدخرات األشخاص المحقق معھم بأنفسھم 
                                                
30 Cahier de recherché N° 00-02 , Le Profil d'inégalité et de pauvreté au Burkina , CREFA, Université Laval, 1999.
31

Kouaouci Ali, elouffi mostaffa,( Approches Méthodologiques de la pauvreté), Communication msila. ,2006.
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یحسون أن ھنالك رفاھیة داخل منازلھم،أي لبدا من وضع یكون فیھا مستوى معیشتھم مرضي أي 
أسئلة موجھة لألشخاص الذین لدیھم مستوى دخل متدني حول ضمان الرفاھیة داخل العائلة 

  .المثالیة متكونة من شخصین بالغین وطفلین 
و في ھذا الصدد توجد قراءات مختلفة متطورة من جامعة الیدن بھولندا تطلب من كل شخص 

الجنس ، العمر، (ھ الذي دخلھ منخفض عتبات مختلفة حسب دور الحالة الشخصیة محقق مع
  ....).العمل، اإلقامة 

إال أنھ یوجد ھناك نقد موجھ إلى ھذه التقدیرات و التي تعتمد على الدخل لتقدیر الرفاھیة، فیما بعد 
  .المعیشیة یقدر االستھالك األسر و التي تعتبر مؤشر جد أنجع و جد وفي للرفاھیة األسر

، رغم أنھ لیس بإجماع 32....في ھذا یمكن لنا أن نرجع باقتراح من جامعة األمم المتحدة بشأن ھذا
الكل یفضل المعظم إستخدام الدخل و اإلستھالك معا ،إذ أن الدراسات اإلستقصائیة المعمول بھا 

أقل استقرارا من بإفریقیا تفضل ھذا ، فإن الخیار الذي یركز على اإلستھالك جید ألن الدخل 
االستھالك و باإلضافة إلى مسألة توافر المنتجات و الخدمات قذ یجد من استخدام الدخل منھج 

  .لدراسة مستوى معیشة األسر

فالدراسات االستقصائیة تستخدم الدخل  . االستھالك والنفقاتو المسالة الثانیة تتعلق باالختیار بین
.أن تشمل سداد القروض، و الضرائبینبغي لھا ومن ثم. بدال من اإلنفاق االستھالكي

  
: منھجیة رسم الخرائط للفقر-6

قامت الجزائر و ألول مرة عن طریق برنامج األمم المتحدة برسم خرائط للفقر و ھذا سنة 
حتى یتسنى لھا معرفة أماكن تواجد الفقراء حسب المكان و حسب األجناس و المناطق  2000

33...یات بمختلف المؤشرات من الصحة و التعلیم و التربیةالحضریة و الریفیة و البلد

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
32 United Nations University ; UNU-W-IDZR Wpord income ineguality ;2005.
33 Carte de la pauvreté en algérie ; programme des nations unies pour le dévloppement, mai 2001 ;p15.



2007/2008  رسالة ماجیستیر دیمغرافیا  قیاس و تحلیل الفقر بالجزائر

57

57

  
  
  
  
  
  

  خالصة الفصل
  
  
  

نستنج من خالل ھذا الفصل أن لقیاس الفقر، أربع مسائل تحتاج إلى اإلجابة، وھي كیف نحدد 
أي  الفقر عند اإلنسان و ماھو المطلوب منا لقیاس الفقر و وسائل المستخدمة ، باإلضافة  إلى

مستوى من الرفاھیة ھو الشخص فقیر، أو كیف یمكن تحدید خط الفقر و كیف یمكننا الجمع بین 
  .القیاسات للرفاه في الفرد أو األسرة المعیشیة 

وبھذا أختلفت أسالیب و مناھج قیاس الفقر بالجزائر من مناھج كالسیكیة و أخرى حدیثة تعتمد 
عن طریق الدیوان  1995توفر بكثرة إال المقامة منھا سنة جلھا على التحقیقات المیدانیة التي ال ت

 2005الوطني لإلحصائیات تحت عنوان قیاس مستوى المعیشة لدى األسر الجزائریة، و سنة 
  .المقامة من طرف المركز الوطني للدراسات و التحالیل السكانیة و اإلجتماعیة

مجال الفقر و لھذا من وضع أرصاد  وبھذه النتائج التي نتحصل علیھا بالجزائر ضئیلة جدا في
تقویمیة و إحصائیة لمعرفة الفقر بالجزائر لیتسنى للمقررین السیاسیین من وضع خطة للقضاء 

.على الفقر
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الوضعیة الدیمغرافیة بالجزائر منذ االستقالل: الفصل الرابع
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  ذ اإلستقاللبنیة السكان في الجزائر من: أوال
ارتباطا مع سرعة النمو و وتیرة النمو الدیمغرافي المرتفع التي سجلت منذ أكثر من عشریتین ، 
فإن البنیة العمریة للسكان في الجزائر بقیت و لمدة طویلة تتسم بوزن ھام للفئات األكثر شبابا 

كما ھو موضح  1987 سنة بقیة تفوق نصف السكان إلى غایة 20 حیث أن الفئة العمریة األقل من
  .في الجدول
  )1998-1966(تطور بنیة سكان الجزائر حسب الفئات العمریة الكبیرة و الجنس ):  04(الجدول رقم 

متوسط النمو   سنة فما فوق 60  سنة 59-20  سنة 20أقل من   السنة
  السنوي

 20 -  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور
  سنة

 +60 
  سنة

1966  59.41  55.39  57.37  34.06  37.76  35.94  6.53  6.85  6.70      
1977  59.68  56.81  58.24  34.47  37.43  35.96  5.85  5.76  5.80  3.52  1.66  
1987  55.52  54.51  55.02  38.89  39.59  39.23  5.59  5.90  5.74  3.42  4.04  
1998  48.73  47.79  48.27  44.93  45.35  45.14  6.34  6.86  6.59  1.04  3.45  

  .الدیوان الوطني لإلحصائیات: درالمص
سنة تمثل و ألول مرة منذ اإلستقالل أقل من نصف  20إن نسب الفئات التي تقل أعمارھم عن 

ھذا اإلنخفاض یتجلى أكثر عند األطفال الصغار، إن نسبة ، % 48.27مجموع السكان أي بنسبة 
 1980في سنة %  18.8و  1966في سنة  % 19.8 سنوات و التي كانت نسبتھا 5األقل من 
  .1998سنة %  10.9قدرت بـ 

 59 إلى غایةسنة  20 و في المقابل فإن نسبة الفئات العمریة الراشدة و في سن العمل ، أي من
و % .  45بـ  1998 و أصبحت تمثل سنة%  35.94بـ  1996 سنة ھي في تزاید ، حیث قدرت سنة

 سنة 4.241.467 سنة  انتقلت من 59إلى  20 نباألرقام، فإن عدد األشخاص الذین تتراوح أعمارھم م
أي تزایدوا بثالث مرات عن ما كانوا علیھ ، على  1998في سنة  13.206.516إلى  1966

سنة وما فوق والتي انخفضت بین  60 العكس في قمة ھرم األعمار، إن نسبة األشخاص البالغین
یمغرافي على مستوى البنیة تحت تأثیر تشبیب السكان المرتبط بالنمو الد 80 و 60 سنوات

.العمریة التي برزت منذ أواخر الثمانینات
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  :التركیب الریفي و الحضري لسكان الجزائر : ثانیا 
تعتبر عملیة تقسیم السكان إلى حضریین و ریفیین مؤشر ھام من مؤشرات التقدم في العالم        

 –ر على حساب سكان الریف، حیث یرى الحدیث، و عن ما ھو شائع أن زیادة سكان الحض
على الحضریة كطریقة للحیاة وھناك من الباحثین من یحاول فھم التقدم و التخلف  –لویس ورث 

في ضوء ظاھرتي الحضاریة والریفیة على أساس أن التحدیث الحضاري یسعى نحو توسیع 
التحضر یسایر تطور  ،و یبقى34نطاق الحضر سواء بتوسیع المدن القائمة أو إنشاء مدن جدیدة 

  .الدول
إلى أنھ ظاھرة اجتماعیة، جغرافیة ینتقل السكان في ظلھا من  للتحضریشیر المعنى العام 

المناطق الریفیة إلى المناطق الحضریة، وبعد انتقالھم یتكیفون بالتدرج مع طرق الحیاة وأنماطھا 
ثقافي مع تدعیم الروح الفردیة إلى تغییر اجتماعي و التحضریؤدي . المعیشیة الموجودة في المدن

  ]23، ص2001: م. بوخلوف[في العالقات التي تصبح ثانویة بعدما كانت أولیة في القریة 
لیس بالسھولة المتوقعة بسبب عدم وجود معاییر ضبط موحدة  الحضر والریفالتمییز بین  

ر اإلداریة، ومنھا من البلدان من یدرج المعایی. على المستوى العالمي، القاري، و حتى القومي
من یعتمد على المعاییر المھنیة واالقتصادیة، كما أن ھناك من یعتمد على المعاییر الدیمغرافیة؛ 

. حیث تعتبر ھذه األخیرة األكثر انتھاجا في تصنیف التجمعات السكنیة في التعدادات السكانیة
نسمة، في حین أنھ  2500فعلى سبیل المثال نجد أن التجمع السكني في أمریكا ھو ما زاد عن 

نسمة في كل من الھند، بلجیكا،  1500نسمة في كل من تركیا، استرالیا، فرنسا وألمانیا،  2000
ن في الیابان، 30000نسمة في روسیا،  12000نسمة في مصر، 11000. غانا، الیونان، وھولندا

فیما ]. 24، ص2001: م. بوخلوف[نسمة في كل من فنلندا والسوید  200ن في كوریا، و40000و
حجم السكان المقیمین : یخص المقاییس التي اتخذتھا الجزائر خالل التعدادات األربع ھي

بالتجمعات السكنیة، النشاط الممارس، والرتبة اإلداریة قد تفي بالغرض إلى حد ما بالنسبة لبلد 
  .یتصف بتضاریس جغرافیة وعوامل مناخیة جد مختلفة

. سكان الریفو سكان الحضركقاعدة أساسیة لتحدید  السكني التجمعاعتمد  1966بعد تعداد 
نسمة، و أن یكون عدد  5000یشترط أن یضم ما ال یقل عن  التجمع السكني حضریالكي یكون 

بالمئة، وأن یتوفر على الھیاكل االجتماعیة،  75المشتغلین بالمھن غیر الزراعیة ال یقل عن 
مستشفیات، دور السینما والمسارح، المدارس، كال التحضرواالقتصادیة التي تبرز خاصیة 

  . الخ...المحاكم، نوادي الترفیھ
ثم متابعة حركة السكان بین ھذین القطبین تتضح سكان الحضر و سكان الریفإثر تحدید 

 –الحضر (، )الریف –الریف (، )الحضر -الحضر: (ثنائیـات ھي 4أنماط الھجرة الداخلیـة في 
تجدر بنا اإلشارة إلى أن الثنائیة األخیرة تتمتع بأھمیة خاصة في  ).الحضر –الریف (، )الریف

الجزائر لما لھا من جذور قدیمة تصل إلى فترة االستعمار لدرجة أن ھذه الھجرة لم تعد نزوحا بل 
تجاوزتھ في بعض الظروف لتصبح نزیفا ریفیا لمجتمع كان أصلھ ریفیا فیصیر متحضرا في أقل 

  5رقم أنظر الجدول . سنة 20من
  
  
  
  
  

                                                
  .12،ص1983، دمشق، 31- 30: مجلة الدراسات اإلعالمیة ، عدد  34
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  . في الجزائر 1998إلى  1886تطور سكان الریف و سكان الحضر من : )05(الجدول رقم 
  نسبة سكان الحضر  عدد السكان  السنوات

  المجموع  الریف  الحضر
1886  523431  3228606  3752037  13.9  
1906  783090  3937884  4720974  16.6  
1926  1100143  4344218  5444361  20.1  
1931  1247731  465288  5902019  21.1  
1936  1431513  5078125  6509638  22.0  
1948  1838152  5948939  7787091  23.6  
1954  2157938  6456766  8614704  25.0  
1966  3778482  8243518  12022000  31.4  
1977  6686785  10261215  16948000  40.0  
1987  11444249  11594693  23038942  49.70  
1998  16966937  12133916  29100863  58.30  

Source : (ONS : 2000, p11)  
في الجزائر قطعت أشواطا كبیرة، بدایة بظھور  التحضرأن عملیة  05یشیر الجدول رقم 

ONS]1926ألول مرة في تعداد  سكان الریفو  سكان الحضرتصنیف  : 2000, p11]  بینما ظھر
خالل الفترة االستعماریة على أساس  سكان الریفعرف  .بفرنسا 1846التصنیف ذاتھ في 

نسمة، والثانیة كیفیة بمعرفة نمط  2000أي أن حجم السكان یقل عن  األولى كمیة،: خاصیتین
Bouisri. A ]المعیشة الذي تحدده فئة المشتغلین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في قطاع الفالحة : 1975, 

p37] . مطورا معھ معدالت التحضر التي تمیزت بوتیرة  1966تطور ھذا التعریف خاصة بعد تعداد
نقط في  5بلغ الفرق بین معدالت التحضر . ة قبل االستقالل ثم متسارعة بعدهبطیئة ومنتظم

قد نلجئ ھذا . 1966و 1948نقط بین  7؛ بینما تعدى الفرق )1948إلى  1926من (سنة  20ظرف 
االرتفاع المحسوس إلى االضطرابات التي سادت تلك الفترة بدایة بالمطالبة باالستقالل ثم الحرب 

) سیاسة المناطق المحرمة( نجر عنھا من تھجیر قسري لسكان القرى و المداشرالتحریریة وما ا
أخیر تدفق سكان األریاف بكثافة لخلف المعمرین الذین غادروا . وحشدھم في المدن وضواحیھا

  .أرض الجزائر مباشرة بعد االستقالل
تسارعة نتیجة أمر ھین بسبب وتیرة المعدالت المظاھرة التمدن لم یعد التحكم في  1966بعد 

للزیـادة الطبیعیـة من جھة، ومواصلـة تشجیـع النـزوح الریفـي بعـد إنشـاء القـاعدة الصناعیة 
 - الجزائر العاصمة، وھران: وتمركز االستثمارات في المدن الكبرى خاصة الساحلیة منھا

بالمئة  75 سكیكدة، عنابة، وقسنطینة الذیـن امتصـوا لوحـدھم أكثر من: أرزیو، ومثلث الشـرق
 -1970(بالمئة من منـاصب العمل غیر الفالحیـة الموفـرة بین  60من االستثمـارات وأكثـر من 

1973 ([Aouragh. H : 1996, p188]  نقطة في ظرف  18الفرق بلغ (لیتضاعف معدل التحضر مرتین
  ).1987و 1966سنة فقط بین  20

ائر یعیشون بتجمعات سكنیة واصل المعدل ارتفاعھ لیصبح أكثر من نصف سكان الجز
نقطة عن  8.6بزیادة تقدر  1998بالمئة حسب ما أعلنت عنھ نتائج تعداد 58.30حضریة حوالي 

بالرغم من التناقص الملحوظ للزیادة الطبیعیة إال أن معدل التحضر حافظ على . 1987تعداد
مع نھایة الثمانینات وما ارتفاعھ؛ ربما یعود ھذا لألزمة المتعددة الجوانب التي عاشتھا الجزائر 

خلفھ تدھور األوضاع األمنیة من تھجیر للسكان خاصة  القاطنین بالمناطق الریفیة إثر أزمة 
بالمئة من مجموع سكان الحضر یتمركزون  17.6زیادة على ھذا نجد أن . التحول الدیمقراطي

، 1998سب إحصاء ح) 02للتفصیل أكثر ارجع إلى الملحق الجدول رقم (بالوالیات الكبرى فقط 
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. 1998و 1987بالمئة  تقریبا من نسبة السكان حسب تعدادي  20كما نجد أن نفس الوالیات شملت 
  06أنظر الجدول رقم

  .1998و 1987في الجزائر حسب نتائج تعدادي الوالیات األكثـر تحضرا: )06(الجدول رقم 
1998تعداد  1987تعداد  الوالیات الكبرى

النسبة المئویة انالسك سكان الحضر النسبة المئویة السكان سكان الحضر
90,7 2562428 2323347 97,9 1688005 1652424 الجزائر العاصمة
87,7 1213839 1064440 90,0 930481 837795 وھران
87,1 810914 706570 86,4 662588 572228 قسنطینة
80,9 557819 451103 81,4 455287 370816 عنابة
72,8 784283 570959 63,0 701122 441400 البلیدة
86,3 5929283 5116419 87,3 4437483 3874663 المجموع
17,6 29100869 5116419 17,1 22715633 3874663 نسبة الحضر إلجمالي السكان

20,4 19,5 نسبة سكان الوالیات الكبرى

.90،ص 2005،  1977/1987ائیات التعدادین أوطالب نعیمة، الھجرة الداخلیة في الجزائر، تحلیل إحص :المصدر
إلى تناقص معدل التحضر بنقطة واحدة في الوالیات الكبرى الخمس  06یشیر الجدول رقم 

بالمئة مقارنة بالفترة التعدادیة السابقة  86.3حیث بلغ ) 1998-1987(خالل الفترة التعدادیة 
نابة تناقصا في نسب عرفت كل من الجزائر العاصمة، وھران، وع). بالمئة 87.3(

ھذه األخیرة عرفت زیادة معتبرة . التحضر، بینما زادت النسبة في كل من قسنطینة والبلیدة
بالمئة حسب  72.8مقابل  1987بالمئة حسب تعداد  63.0(نقط  10في نسبة تحضرھا قاربت 

ن مجموعات بمعدالت تتراوح م 3، بدورھا تقسم البلدیات الحضریة إلى )التعداد األخیر
  :35وھي 1998بالمئة حسب تعداد  100بالمئة إلى  24.1

  .بالمئة 48.9أي  290البلدیات األكثر تحضرا، عددھا  -
  .بالمئة 42.3أي  251البلدیات الحضریة، عددھا -
ONS]بالمئة 8.8أي  52البلدیات األقل تحضرا، عددھا - : 2000, p94]  

خاضع للزیادة الطبیعیة فقط، بل تساھم  یمكن أن نقول بأن النمو السریع لمدن الجزائر لیس
فیھ حركة السكان، الذین عادة ما ینجذبون إلى األماكن التي تتوفر بھا كل ضروریات وكمالیات 

ھذا . مما أدى إلى زیادة  حجم السكان بالمدن لدرجة التضخم على حساب ضواحیھا. الحیاة
  . بیئیة عدیدةالتضخم أدى بدوره إلى ظھور مشاكل اجتماعیة، اقتصادیة، و

سنة   1962 و من ھذا نستخلص أن الجزائر عرفت حركات جد مھمة نحو المدن، خاصة بعد
فقط من السكان التي كانت   % 20 عند إندالع حرب التحریر كانت نسبة، 1954 في. اإلستقالل 

 1987 سنة % 49و  1977 سنة % 41، و  1966 سنة % 31تقطن  المدن ، ھذه النسبة تجاوزت 
 حسب آخر معطیات التي سجلھـا آخـر إحصاء وطـي للسكـان و السكن لسنة % 57 صل إلىلت

1998
36.  

  
  
  
  
  

                                                
  .95،ص 2005،  1977/1987أوطالب نعیمة، الھجرة الداخلیة في الجزائر، تحلیل إحصائیات التعدادین  35

36 Ali kouaouci , Migration des femmes et fécondité en algérie, RE.M.M.M.65.1992/3, p 167.
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  )1998-1966(تطور سكان الجزائر حسب  التركیب الریفي والحضري ) : 07(الجدول رقم 

  الریفیین  الحضریین  السنوات
 31عدد السكان في 

  دیسمبر باأللف
النسبة من مجموع 

  السكان
ط معدل متوس
  %النمو السنوي 

عدد السكان في 
دیسمبر  31

  باأللف

النسبة من 
مجموع 
  السكان

معدل متوسط النمو 
  %السنوي 

1962  3143  29.32    7578  70.68    
1966  4019  32.63  6.30  8297  67.37  2.29  
1972  5510  38.00  5.39  8990  62.00  1.34  
1977  7161  40.92  5.38  10339  59.67  2.85  
1982  9226  45.33  5.19  11124  54.67  2.05  
1987  11640  49.58  4.75  11837  50.42  0.67  
1992  13500  50.75  3.00  13100  49.25  2.04  
1995  14827  51.54  3.17  13936  48.46  2.08  
1998  16792  57.36  4.23  12480  42.64  3.61
  .90،ص 2005،  1977/1987ادین أوطالب نعیمة، الھجرة الداخلیة في الجزائر، تحلیل إحصائیات التعد: المصدر
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  النمو الدیمغرافي للسكان في الجزائر منذ اإلستقالل: ثالثا
یرتبط نمو السكان بعاملي الزیادة الطبیعیة الناجمة عن الفرق بین الموالید و بھذا فإن نمو السكان 

  ).كونات النمو السكانيم(یتوقف على ارتفاع و انخفاض المتغیرات المذكورة 
بإعتبار الجزائر بلد من بلدان النامیة فإن مشكلة التزاید السكاني مطروحة ال محالة، و عند دراسة تطور نمو 

  :السكان فإنھ یمكن تقسیمھ إلى قسمین
  :1985-1962المرحلة الممتدة ما بین -

 3.8نمو و الذي قدر بـ حیث تضاعف في  خاللھا عدد السكان نتیجة االرتفاع الكبیر في معدل ال
و ھي من أكبر المعدالت المعروفة في تاریخ الجزائر المستقلة و كان  1966-1960بین سنتي % 

 1954ھذا بدافع الرغبة من الشعب في تعویض ما فقده أثناء ثورة التحریر المجیدة الممتدة ما بین 
وصل عدد  1966تقلة سنة ففي أول تعداد في تاریخ الجزائر المس 37...سنة االستقالل 1962و 

 1977نسمة لیصل بعد ذلك و في اإلحصاء الوطني للسكن والسكان لسنة  12.096.000السكان إلى 
 29.27إلى  1998ملیون نسمة و التي أصبحت خالل اإلحصاء الرابع لسنة  16.9إلى ما یفوق 

للسكن والسكان  2008ملیون نسمة خالل اإلحصاء األخیر لسنة  34ملیون نسمة و أخیرا تجاوز 
  .و الذي أجري في شھر مارس من ھذه السنة

ولدراسة أسباب ھذه الزیادة لبدى لنا من دراسة المتغیرات الدیمغرافیة التي أدت بھذا اإلرتفاع من 
دراسة الوفیات و الموالید باإلضافة إلى الھجرة و الزواج و الطالق و الخصوبة عند المرأة 

  . الجزائریة
  

    
    

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
رسالة ماجستیر جامعة الجزائر ، معھد  1989-1962دراسة نموذج الجزائر : مشكلة النمو الدیمغرافي و تنمیة مجتمعات العالم الثالث: حسین تومي  37

  .206ص ) 1996-1995(علم اإلجتماع 
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  :لوفیات بالجزائر منذ اإلستقاللا - ) 1

تعد الوفیات من الظواھر الدیموغرافیة والمؤثرة في توزیع السكان و نموھم، وبذلك تساھم في 
عملیة المرحلة االنتقالیة الدیموغرافیة، عن عملیة تسجیل، كما تعتبر من عوامل الھامة التي 

الصحي ومن ثم تقییم مستوى التطور  تمكننا من التحلیل الدیموغرافي وكذا معرفة التطور
  .االقتصادي و االجتماعي ألیة منطقة

اعتمادا على تطور الموالید، عرفت الوفیات في الجزائر انخفاضا مھما، وذلك منذ االستقالل إلى 
یومنا ھذا، خالل العشریتین األخیرتین كان انخفاض معدل الخام للوفیات خاصة في سنوات 

باأللف سنة    16.9و  1967بألف سنة  15.9لیصل  1960بألف سنة  17.1الستینات حیث تجاوز 
وھذا راجع ال محالة إلى التقدم الصحي الذي حدث (  1981باأللف سنة   9.5و  1970- 1969

حیث لوحظ أنھ انتقل المعدل  1974بالجزائر خاصة بعد اعتماد الطب المجاني ابتداء من سنة 
أي بنسبة انخفاض تقدر بـ   1980بألف سنة  11.8إلى  1975بألف سنة  16.5الخام للوفیات من 

و التحسن المعیشي ) الریف والمدینة(بألف و حمالت التطعیم والتلقیح التي مست األطفال  4.7
  ).باإلضافة إلى اختفاء األمراض المعدیة واألوبئة الفتاكة 

باأللف  8.4لوفیات انخفض من ثم انخفضت بنسب قلیلة و ال تزال لدیھا أھمیة، ألن المعدل الخام ل
، كما  1990بألف في أواخر  سنوات الثمانیات   6.03و  1986بألف سنة  7.3إلى  1985سنة 

بألف أي  4.87بألف إلى  6.12من   1998و  1997لوحظ انخفاض مھم في الفترة ما بین 
أخر بألف وھذا یرجع إلى التحسن األمني الذي طرأ على البالد و  1.25انخفض بنسبة 

بألف و الجدول  4.36إلى  2004اإلحصائیات تشیر إلى أن المعدل الخام للوفیات قد وصل سنة 
.التالي یوضح ذلك

ومن بین مؤشرات انخفاض نسب الخامة للوفیات بالجزائر ھو ابتداء الشیخوخة للسكان و التي 
لمسجلة سنة ، الوفیات العامة ا)سنة 1الرضع األقل من ( ھي في صراع مع وفیات األطفال 

 1998بالنسبة لسنة ℅  1.5و بالمختلف األعمار سجلت انخفاض یقدر بـ ) متوفى 141000( 1999
وفات بالنسبة  51553، فالوفیات المسجلة في الحالة المدنیة، یتوزعون بین )متوفى 144000(

ى حالة عل 58376و  73352سجل  1998وفات بالنسبة لإلناث مقارنة مع سنة  58133للذكور و 
ھذا االنخفاض یمس باألخص وفیات الذكور ℅ 0.38و ℅ 2.45التوالي، أي انخفاض من 

 1999من مجموع العام للوفیات لسنة ℅  55.17اإلناث،فوفیات الذكور تمثل مقارنة بالنسبة إلى
  .℅  55.69بـ  1998،مقارنة مع سنة 
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   بالجزائر  2004إلى غایة  1960منذ  تغیرات معدالت الخامة للوفیات : )08(رقم  الجدول  
  

  :المصدر
1- Annuaire Statistiques du gouvernement général de Algérie, dir. gle de finances, Services 

Statistique générales, l’année 60.
2- Statistique (revue), N° 15 (numéro spécial) Rétrospectives 1962- 1991 ons ; Alger, 1993.
3- O.N.S (1990-2004) ; www.O.N.S .com.
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 الرسم البیاني رقم (9) : تغیرات معدالت الخامة للوفیات بألف  
 بالجزائر منذ  الستینات 

  
  

المعدل الخام للوفیات   السنوات
  بألف

1960  17.1  
1967  15.9  
1970  16.9  
1975  16.5  
1980  11.8  
1985  8.4  
1990  6.03  
1991  6.04  
1992  6.09  
1993  6.25  
1994  6.56  
1995  6.43  
1996  6.03  
1997  6.12  
1998  4.87  
1999  4.72  
2000  4.59  
2001  4.56  
2002  4.41  
2003  4.55  
2004  4.36  
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:أمل الحیاة عند الوالدة بالجزائر منذ اإلستقالل -
كما یمكن إرجاع تناقص الوفیات بالجزائر إلى ارتفاع أمل الحیاة عند الوالدة، حیث أن أمل الحیاة 

لوالدة یحدد و یوجھ الصحة و تطورھا و بدوره یحدد مدى التحسن الصحي و بمعني أخر عند ا
التحول الصحي داخل المجتمع الجزائري، عرف أمل الحیاة عند الوالدة بالجزائر أرباحا مقدرة 

سنة عام  61.6ثم  1970سنة عام  53.5و الذي تجاوز  1962سنة عام  47في ھذه العشریات اآلخیرة 
سنة  26.5أي ربح  2005سنة  73.5و  2001سنة عام  70.76لیصل إلى  1993سنة عام  67.8و  1981

   .09عام كما ھو موضح بالجدول رقم  43خالل 
  .أمل الحیاة عند الوالدة بالجزائر منذ الستینات و باختالف الجنس: )09(جدول رقم 

  
  2005  1999  1987  1977  1967  السنة/الجنس

  73  73.9  66.3  53.0  51.2  اإلناث
  74  75.8  65.7  53.5  51.1  الذكور

  73.5  74.8  66  53.2  51.1  المجموع

  :المصدر
-WWW.ONS.DZ.

مع العلم أن أمل الحیاة عند الوالدة مرتبط بشدة بوفیات الطفولة وھذا لسبب أھمیة 
  .وفیات الطفولة مقارنة مع الوفیات العامة
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 الرسم البیاني رقم (10): تغیرات أمل الحیاة  بالسنة بالجزائر منذ السبعینات.  

  
  
  
Mortalité infantile et juvénile :فال الرضع و الصبیان بالجزائروفیات األط -

،تبدوا نسب وفیات الرضع من أكبر النسب المسجلة )سنة 1األطفال األقل من ( وفیات الرضع 
من مجموع الوفیات العامة بصفة عامة من سنة إلى أخرى و ھذا رغم االھتمام البالغ من قبل 

ا لسیاسة و برنامج مكافحة وفیات األطفال األقل من سنة كقرار من المھتمین بوفیات األطفال، تبع
وزارة الصحة، وكذلك من خالل توفیر ظروف الرعایة الجیدة للمولود و مراقبتھ خالل فترة نموه 
و الحرص على النظافة والتطعیم، كما سجلنا في ھذا المجال  انخفاض مستمر في معدالت وفیات 
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و  1970باأللف سنة  142إلى  1962باأللف سنة  180من  ( ى یومنا ھذا األطفال  منذ االستقالل إل
وھذا  2004بألف سنة  30.4و   2001بألف سنة  56.64لتصل  1980بألف سنة  84.27تجاوزت 

  :ما یوضحھ الجدول التالي
  .معدل وفیات األطفال بالجزائر منذ السبعینات  و باختالف الجنس: )10(جدول رقم 

  وفیات األطفال بألفمعدل   السنوات 
  المجموع  اإلناث  الذكور 

1970  142.0  141.0  142.0  
1980  84.40  85.06  84.72  
1985  80.00  76.57  78.30  
1990  60.00  55.50  57.80  
1991  59.40  54.20  56.90  
1992  57.70  53.00  55.40  
1993  57.61  53.29  55.49  
1994  56.80  51.51  54.21  
1994  57.94  51.68  54.87  
1995  56.88  52.21  54.59  
1996  59.50  53.66  56.64  
1997  38.7  36.00  37.4  
1998  40.2  38.6  39.4  
1999  38.4  35.3  36.9  
2000  38.9  35.9  37.5  
2001  36.1  33.3  34.7  
2002  34.6  30.3  32.5  
2003  32.2  28.5  30.4  

  :المصدر
- Salhi M, évolution récente de la mortalité en Algérie (1965-1981) in statistiques ( séries) n° 15 O.N.S 
Alger 1985.
- Kouaouci A, Familles, Femmes Contraception. (C.E.N.E.A.P) ENAG, réghaia 1992.

ھذا االنخفاض یدل على تحسن في طلبات العامة للحیاة و وسائل المتخذة في برنامج الوطني 
ع، لنستنتج أن للتلقیح دور فعال خالل السنوات األولى للحیاة تضل للصراع ضد الوفیات الرض

دائما من أھم االھتمامات في مجال الصحة العمومیة، ولیكن في العلم أن جزء من وفیات األقل 
انخفاض إلى  1970في سنة  ℅ 83.3من واحد سنة من مجموع العام للوفیات الذي كان یمثل بـ 

  .سنة 30في مدة  ℅ 57.3بنسبة إلى انخفاض  2000سنة ℅  15.5
التحقیقات الدیموغرافیة تبین أن وفیات الرضع مرتفعة جدا في الوسط الریفي عكس ما ھو علیھ  -

 92معدل الوفیات الرضع انخفاض بدرجة  1992و  1970في الوسط الحضري، في الفترة ما بین 
ت تدل على ازدھار وتقدم نقطة في الوسط الریفي ، ھذه التغیرا 98نقطة في الوسط الحضري و 

  .االستثمارات الصحیة في الوسط الریفي
حیث  1998بالمائة من وفیات العامة المسجلة لسنة  16سنة یمثلون  1وفیات الرضع األقل من  -

 1997و ھذا ما یدل على تذبذب نسب وفیات األطفال ما بین (  1997بالمائة سنة  18كانت تقدر بـ 
  .)  1998 و
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و  1970سنة على نوع الوسط في الجزائر ما بین  1نسب وفیات األطفال الرضع األقل من :  )11(ل رقم  الجدو
  )باأللف(  1992

  المجموع  الوسط الریفي  الوسط الحضري  السنوات
1970  122.4  150.0  141.5  
1992  30.5  51.8  42.4  

  :المصدر
-Etude statistique nationale de la population 1970 et enquête sur la santé de la mère et de l’enfant 
(enquête PAOCHILD) pour l’année 1992.

  
  .1998و  1970توزیع عدد وفیات األطفال األقل من واحد سنة بالجزائر في سنة :  )12(الجدول رقم 

  سنة  1الوفیات األقل من   
  1998سنة   1997سنة 

  المجموع  اثاإلن  الذكور  المجموع  اإلناث  الذكور

  13708  10366  24073  12009  9160  21169  

  : المصدر
- Etude statistique nationale de la population 1970 et enquête sur la santé de la mère et de l’enfant 
(enquête PAOCHILD) pour l’année 1992.
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  : وفیات األمومة بالجزائر -
مھات في مرحلة الحمل أو الرضاعة و ھو من بین مؤشرات مشاكل الصحة وھي وفیات األ 

 1989والدة حیة سنة  10.000حالة وفات أم مقابل  230العمومیة، و تقدر نسبة وفیات األمومة بـ
  .1992بألف سنة  215و 
 31جانفي و  1التحقیق الذي أجري حول أسباب وفیات النساء في سن الحمل و الرضع ما بین  

  :النتائج التي توصلوا إلیھا من ھذه الدراسة ھي 1999مبر دیس
وفات امرأة في سن اإلنجاب تم إحصائھم على مختلف التراب الوطني ما عدا  7.757من بین  -

بألف  117.4بألف و معدل وفیات األمومة بـ  1.04حالة وفات أمھات أي بمعدل وفیات عامة  697
  .بالنسبة لكل والدة 

بألف بسبب  150بیة تضررت ھي األخرى بوفیات األمومة بنسبة جد مرتفعة المناطق الجنو -
  .، وبعد المسافات والتنقالت الجماعیة للرحل)الفقر( استیاء الحالة المعیشیة 
  :أسباب وفیات األمومة 

سنة، ) 44-40(سنة إذ نالحظ أغلبیة الوفیات عند سن  33متوسط العمر عند النساء المتوفیات ھو 
  .بألف لكل والدة حیة 350فیات األمومة یفوق مع معدل و

من وفیات األمومة حدثت داخل القطاعات الصحیة وھذا ما یثبت أن خدمات الصحیة داخل  5/4 -
  .المستشفیات متواجدة لكنھا ال تقوم بدورھا الفعال

  :المقارنة بین الوفیات الحادثة داخل المنازل و الوفیات في المؤسسات الصحیة تبین -
ن أھم أسباب وفیات األمومة الناجمة داخل المنازل ھي البعد المسافة عن القطاعات الصحیة أن م

  .و الموقع الصعب للتدخالت الصحیة
  :األسباب الصحیة لوفیات األمومة 

  .بالمئة 18.4الضغط الدموي بنسبة -1
.بالمئة 16.6النزیف الدموي الخاص بالوالدة -2
3-SEPTICEMIES PURPERALES  14.1 بالمئة.
.بالمئة 13.0األمراض القلبیة -4
5-LES DYSTOCIES 12.2 بالمئة.  
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  :منذ اإلستقالل بالجزائر) الوالدات(الموالید  -2
الموالید  حادث بیولوجي یمثل األطفال الرضع الذین ینجبھم السكان في فترة زمنیة ما وقد  -

  .جرت العادة على حساب الموالید كل سنة
ب أن أي عامل في الحقل االقتصادي و التخطیطي ینبغي أن یھتم بأمر ھؤالء الوافدین و ال ری

الجدد إلى الحیاة، و ینبغي أن یكون ھذا االھتمام على ضوء حالة الموالید في الماضي، و مقارنتھ 
  .بما ھو حادث في الحاضر، حتى یمكن التنبؤ بما سیكون علیھ الحال في المستقبل

تعتمد على عدة أمور اجتماعیـة  –بالنسبة لإلنسان  –حادث بیولوجي، إال أنھا  و رغم أن الوالدة
  .و اقتصادیة و سیاسیة، بل قد تكون لھا آثار بعیدة المدى في حالتھا السیاسیة

تعد دراسة الخصوبة في غایة األھمیة، إذ تمكننا من معرفة مستوى حجم مستوى وحجم اإلنجاب 
  38..معرفة إتجاه الحركة السكانیة سواء بالزیادة او بالنقصان لدى المرأة خالل ذلك نستطیع 

و الخصوبة البشریة عملیة معقدة و مسؤولة عن إستمرار الحیوي للمجتمع وھي بذلك تشكل 
ناحیة أساسیة في دراسة السكانیة و تعرف خصوبة المراة على انھا مقدرة المرأة على اإلنجاب 

  39..إذا توفرت لھا الظروف الطبیعیة
  :)Fertilty(الخصوبة الفعلیة أو اإلنجاب  -

  .ھو عملیة إنجاب األطفال فعال، و نسبة اإلنجاب ھي نسبة الموالید األطفال للنساء في سن الحمل
  :)Fecundity(الخصوبة البیولوجیة أو الكامنة -
 ألنھا لم(ھو القدرة على اإلنجاب سواء تزوجت المرأة أو لم تتزوج، و المرأة التي لم تنجب -

.غیر المرأة العقیم) تتـزوج أو ألنھا تمنع الحمل، أو ألنھا تجھض نفسھا
و لمقارنة الموالید في األقطار المختلفة، یحسب معدل الموالید العام و ذلك بإیجاد النسبة األلفیة -

.للموالید عامة إلى عدد السكان جمیعا في عام ما
 *Taux de natalité général 1000)* عدد السكان عامة / عدد الموالید (  معدل الموالید العام  
* Taux de fécondité géneral   1000) * عدد النساء في سن اإلنجاب/ عدد الموالید = ( معدل اإلنجاب العام  

  : مالحظة 
باأللف و ال  60و  50الحد األقصى لنسبة الموالید إذا بلغت درجت الخصوبة أقصاھا تتراوح بین -

و ) أو اإلخصاب( ا الحد بسبب حدوث وفیات بین اإلناث قبل بلوغ سن الحمل یمكن الوصول إلى ھذ
.في األلف 15-10أدنى حد وصلت إلیھ نسبة الموالید تراوحت بین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .03ص  1986، المطبعة األردنیة  مبادئ الدیمغرافیافوزي سھاونیة،  38
  .75ص ) 1986- 1966(، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر المعجم الدیموغرافي متعدد اللغاتعبد الكریم الباقي، , ي عبد المنعم الشافع 39
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  :الموالید األحیاء بالجزائر -

ألف والدة مسجلة في سجل الحالة المدنیة ، و في سنة  600أكثر من   1970حیث سجلت سنة 
فقد  1985أما في سنة  1983حالة سنة  812285حالة والدة و تجاوزت  727732سجل  1977

والدة حیة مسجلة ، و من ھنا یبدأ اإلنخفاض التدریجي لعدد  845000سجلت اكبر عدد و ھو 
40...والدة 695000إلى  1995الوالدات ، حیث وصل العدد سنة 

سنة نالحظ أن عدد الوالدات في إرتفاع  23أي خالل ) 1985-1962(في الفترة الممتدة ما بین 
  :مستمر و سریع و یمكن إرجاعھ إلى األسباب التالیة

  .تعویض الوالدات التي لم تتم أثناء فترة الحرب التحریریة -
  .تحسن مستوى المعیشة -
  .التقدم الصحي و اإلقتصادي و اإلجتماعي للمجتمع الجزائري -
  .إستعمال موانع الحمل غیر متطورة -

مقارنة ھذه اآلخیرة بمتوسط حجم األسرة و بالتالي مع مستوى معیشة األسرة فإنھ بزیادة ھذه و 
تؤثر على زیادة حجم األسرة المعیشیة و بالتالي فھي ستؤثر على ) الموالید األحیاء(اآلخیرة 

ك مستوى معیشتھم ، فعند زیادة فرد جدید داخل األسرة المعیشیة فإنھ سیزداد مستوى إستھالك تل
  . األسرة 

نالحظ انخفاض في عدد الموالید األحیاء المسجلین في  2006حتى سنة  1986إبتداء من سنة 
  :سجالت الحالة المدنیة و یمكن إرجاع ذلك إلى األسباب التالیة

  .1983تغییر السیاسة السكانیة في الجزائر خاصة ما بعد سنة  -
  .بدایة تأثیر وسائل تنظیم النسل عند المرأة  -
  .إندماج المرأة في عالم الشغل -
  .توسع عملیة التعلیم و خاصة عند النساء -
  ).أزمة البترول(آثار األزمة اإلقتصادیة  -
  .إضافة إلى أزمة السكن -

إنخفاض ھذه اآلخیرة أثر على نقص متوسط حجم األسرة المعیشیة و بالتالي سیؤثر باإلیجاب 
ھ سیخفض من مستوى اإلستھالك لھم مقارنة مع على مستوى معیشة األسرة الجزائریة حیث أن

  .األسرة الجزائریة السابقة لھذه التغیرات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
40 N.dekkar.H.khaldoun,L.lamri,L.boumghar. La Démographie algérienne face aux grandes questions de 
societé.C.E.N.E.A.P.MAI.1999.P27.
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  :معدالت الوالدة بالجزائر
  
  
  

في  % 50و %  51كان المعدل الخام للوالدة ثابت في سنوات الخمسین حیث كان یتراوح ما بین 
 1995سنة %   24.5و  1970سنة %  50.2سنوات الستینات لیستمر ھذا االنخفاض إلى أن یصل 

  )ھذا ما یوضحھ الجدول البیاني التالي(
  
  

  :1970تطور المعدالت الخامة للوالدات في الجزائر ابتداء من ): 13(الجدول رقم 
  
  

  1995  1980  1975  1970  السنوات
معدل الخام للوالدات 

%  
50.2  46.1  43.9  39.5  

  
  

  : المصدر
  
  

- Kouaouci A, Familles, Femmes Contraception. (C.E.N.E.A.P) ENAG, réghaia 1992.
- Recensements (R.G.P.H) de 1966,1977 et 1987.
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  :الزواج بالجزائر منذ اإلستقالل -3
تكتسي دراسة وضعیة الزواج عبر تطور كثافتھا، طابعا خاصا في دراسة أي مجتمع ما، بمنظور 

د مثل بلدنا أین ال تزال العادات و التقالید اإلجتماعیة تتحكم في ظاھرة تحلیلي خاصة في بل
  41..الزواج بشكل أو آخر

فإذا كان الزواج ھو تلك العالقة بینت الرجل و المرأة ، والتي في إطار معترف بھ إجتماعیا و 
الزواج التي في إطارھا تتم الممارسة الجنسیة ، فھو  إذن مصدر كل حركة دیمغرافیة، ذلك أن 

یرتبط ارتبطا وثیقا بمؤشر الخصوبة و ما یترتب عنھ من والدات ومنھ إضافة عدد جدید إلى 
  .العدد األصلي للسكان

لم  1963عاما لدى الرجال سنة  18عاما لدى النساء و  16عن تحدید السن الشرعي للزواج بـ 
شیئا من سنة إلى أخرى تتوقف عند ھذا الحد ، ذلك أن السن عند الزاج األول ظل یرتفع شیا ف

لیصبح تأخر سن الزواج عند الجنسین ظاھرة جدیدة، و قد ساھمت في تأخر سن الزواج عدة  
  :أسباب نذكر منھا

التقدم اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقافي الذي یعرفھ مجتمعنا.  
 توسع عملیة التعلیم و خاصة عند المرأة.
إندماج المرأة فبي عالم الشغل.
إلى  1963سنة لدى الرجال عام  18سنة لدى النساء و  16لزواج الشرعي من تغییر سن ا

  42..1984سنة لدى الرجال عام  21سنة لدى النساء و  18
  .باإلضافة إلى أسباب آخرى سنتطرق إلیھا في تأخر سن الزواج

  : تطور عدد ونسب الزیجات في الجزائر -
  1966جزائر إبتداء من سنة تطور أعداد و نسب الزیجات في ال):  14(جدول رقم 

  1987  1985  1982  1977  1972  1966  السنة
عدد 

  الزیجات
61497  85422  124421  125222  123688  137624  

معدل 
  الزواج

5.11  6.02  7.29  6.30  5.70  5.95  

  1998  1997  1996  1995  1994  1990  السنة
عدد 

  الزیجات
149345  148557  156780  156870  157831  158298  

معدل 
  الزواج

6.00  5.40  5.48  5.49  5.43  5.36  

-1:المصدر N. dekkar,H.Khaldoun.., La démographie algérienne Face aux grandes questions de société ; C.E.N.E.A.P MAI 1999 P 
26.  

حالة  61497 من خالل الجدول یظھر لنا أن عدد الزیجات المسجلة في إرتفاع مستمر أي من
حالة زواج، كما نالحظ  96801 أي بزیادة 1998 حالة زواج سنة 158289 إلى 1966 زواج سنة

سنة  % 5.36 كما سجلنا 1977 سنة % 7.29 تذبذب في معدل الزواج حیث سجلنا اعلى نسبة
  )مقارنة مع عدد السكان( 1998

: نسب النساء المتزوجات-

                                                
، دراسة إجتماعیة و دیمغرافیة، رسالة تخرج لنیل شھادة اللیسانس في الدیمغرافیا ، جامعة  تغیرات األسرة الجزائریة إبتداء من اإلستقاللجوطي سھیل  ، ح, سھیل یخلف 41

  .2000/2001وھران ، سنة 
  ).50- 49(ص  1994نظیم األسرة، ، اإلتحاد الدولي لت)1994-1962(نشأتھا و تطورھا : السیاسة السكاني في الجزائر علي قواوصي، .د 42
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 % 54ثم أصبح  1970 سنة % 70لیصل  1966سنة  % 55إن نسب النساء المتزوجات تجاوز 
، كما نالحظ ھناك ارتفاع في نسب  % 42بــ  1992لینخفض إلى أدنى مؤشراتھ سنة  1986سنة 

، ویمكن إرجاع ھذا االرتفاع إلى عملیة استدراك الزواجات التي لم تتم 1970الزواجات حتى سنة 
ة  المتزوجات في سن 49 -15أثناء فترة حرب التحریر، باإلضافة إلى ذلك نسب النساء ما بین 

- 1986(نقطة ما بین  2و بمتوسط ) 1986-1970(نقطة ما بین  1انخفاض مستمر بمتوسط 
1992.(

ومن جھة أخرى ساھم المستوى التعلیمي في التأثیر على الزیادة أو خفض معدل الزواج منذ -
الخمسینات فمقارنة بالماضي فإن عدد الزیجات ینقص كلما زاد المستوى الدراسي، و 

ب الدراسة التي قدمھا المركز الوطني للدراسات والتحالیل السكان  فإن نسبة األمیة حس
سنة  % 23.65إلى  1966سنة  % 62.30من ( 1998إلى  1966إنخفضت كثیرا من سنة 

بالنسبة لإلناث سنة   % 40.27إلى  1966سنة  % 85.40بالنسة للذكور ومن  1998
1998..(43

في  %  64كانت نسب النساء المتزوجات  1970في سنة : التوزیع المكاني للتزواجات -
في  %  60و  % 4 8في الحضر  1986في الریف و التي أصبحت سنة  %73الحضر و 

  .في الریف % 44في الحضر و  % 40سجلت  1992الریف، أما سنة 
من خالل ھذه النسب نالحظ انخفاض مستمر للمتزوجات كما أن نسب المتزوجات في -

44..منھ في الحضرالریف أعلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    .16ص  2001سنة  96الخبر األسبوعي العدد  43

44  N. dekkar,H.Khaldoun.., La démographie algérienne Face aux grandes questions de société ; C.E.N.E.A.P MAI 
1999 P 27.
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  :تأخر سن الزواج بالجزائر-
برزت على مستوى المجتمع الجزائري ظاھرة التأخر الكبیر في سن الزواج لدى الجنسین و 
خاصة خالل العشریتین األخیرتین، مما أثر سلبا على عملیة النمو الدیمغرافي و بنیة العائلة 

تمت فیھ اإلحصائیات العامة للسكان من طرف الدیوان  الجزائریة ، في نفس الوقت الذي
: الوطني لإلحصائیات، قدم المركز الوطني للدراسات و التحالیل للتخطیط دراسة حول

الدراسة تقول أن معدل ) تربیة ،خصوبة و نسب الزواج(التحوالت الدیمغرافیة وبنیة األسرة
سنة للذكور و  31ة لإلناث وأكثر من سنة بالنسب 27یتعدى  1998سن الزواج في الجزائر عام 

ھو ما یوضحھ الجدول الموالي ن كما نالحظ من خالل الجدول إنخفاض في متوسط سن 
 20سنة لدى الذكور ومن  23سنة إلى  25منتقال من  1966و  1948الزواج في الفترة ما بین 

لم تتم أثناء فترة  التيإستدراك الزیجات سنة لدى اإلناث، و یمكن إرجاعھ إلى عملیة  18إلى 
إلى غایة  1966حرب التحریر، كما نالحظ إرتفاع مستمر في متوسط سن الزواج إبتداء من 

1998.  
  2007-1948تطورات متوسط سن الزواج في الجزائر حسب الجنس ما بین : )15( الجدول رقم 

  2007  2004  1998  1992  1987  1984  1977  1966  1954  1948  السنة
  34  33  31.3  30.2  27.6  27.1  26.3  23.8  25.2  25.8  ذكور
  32  31  27.6  25.8  23.7  22.1  20.8  18.3  19.6  20.8  إناث

: المصدر  
- Statistique (séries) Démographie n° 17 , O.N.S  Alger 1989.
- Recensements (R.G.P.H) de 1966,1977 et 1987.
- Collections Statistiques (R.G.P.H) de 1998 o.n.s (séries) résultat n° 01.
- Collections Statistiques (R.G.P.H) de  o.n.s (séries) résultat n° 24, vol 2 janvier 1991 p 23.

ویعتبر ھذا التراجع في اإلقبال على الزواج إلى سن متأخرة ولید ظروف و أسباب لم تخلق 
  .عشریات كاملة من الزمن عبثا، بل ساھمت في تكوینھا میكانیزمات التغیر االجتماعي خالل

و في ھذا السیاق برزت صور أخرى من عالقة  الرجل و  المرأة خارج إطار الزواج كوجھ 
من أوجھ الحیاة التي فرضتھا التحوالت اإلجتماعیة، و ذلك لتغطیة العجز في إتخاذ مبدأ بناء 

  .أسرة أساسیة مسؤولة أمام اآلخر
لى تراجع في اإلقبال على الزواج إلى سن متأخرة ومن بین األسباب األساسیة التي ساعدت ع

في بالدنا، العامل اإلقتصادي كمؤثر مادي في عملیة النمو الدیمغرافي، حیث أصبحت صعبة 
  45..جدا بسبب تعقد و صعوبة المعیشة

حیث أن ھذا العامل لھ دور فعال في عملیة النمو الدیمغرافي ، فالعمل یوفر للفرد الحصول 
في من الجانب المادي لیؤھلھ في تحقیق بعض األمور لیرتقي في السلم على القدر الكا

االجتماعي للتفكیر في تكوین أسرة، إذ أن ذلك ال یأتي إال إذا كان دخلھ كبیرا إذ یمكنھ من 
  .توفیر مسكن

و لكن المالحظ في الواقع أن العامل أو الموظف في الشركة ال یمُكنھ دخلھ من المساھمة في 
تھ، ال یمُكنھ ذلك الراتب في المقابل من توفیر مسكن خاص بھ إال بعد عشر مصاریف عائل

سنوات أو عشرین سنة على األقل، خاصة أن الشباب الیوم یحبذون اإلستقاللیة عن األسرة ، 
  .فغالء المعیشة ضعف الراتب الشھري یعد األسباب الرئیسیة لعزوف الشباب عن الزواج

                                                
  .2001عیة بوالیة عنابة ، سنة سھیل یخلف ، محاضرات في الدیمغرافیا العامة بكلیة العلوم اإلجتما  45
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سنة لدى الشباب الجزائري كحد أدنى حسب  25یتعدى و علیھ فإن الدخول إلى الشغل 
معطیات وزارة العمل، و بالتالي فالرصید المالي یدفع بالشاب إلى التفكیر في الزواج و یمكنھ 

  .اإلنفصال عن العائلة الكبیرة و ذلك ال یتحقق إال بالعمل سنوات وسنوات 
اج عند شبابنا فعدد ال بأس بھ و من جھة أخرى نجد أن عامل الدراسة زاد من حدة تأخر الزو

سنة أو أكثر، فالجامعي غیر قادر على  30نجده في الجامعات مرتبطا بالدراسة إلى غایة 
توفیر متطلبات المنزل عندما یكون في الجامعة ، و كذلك عند الفتاة الجامعیة التي تعزف على 

یرة في الزواج  أثناء الزواج بھدف تحقیق النجاح و إثبات الذات ، وقد تكون لھا فرصة كب
متابعتھا للدراسة و لكنھا تتردد بحجة اإلختیار، ومن جھة أخرى ، ھناك فئة كبیرة  ترفض 

یحس بمركب  –حسب البعض  –الزواج من الفتیات ذات مستوى ثقافي و علمي یتعداھا، ألنھ 
ن الثقافي و ، أي أنھا متفوقة علیھ، وھنا یظھر الصراع الثقافي أو ال تواز)عقدة دونیة(نقص 

ھي من بین الشروط التي یرسمھا الرجل للزواج بمثقفة ، أما البعض األخر فال یقبلھا بسبب 
مستواھا العلمي، و العكس بالنسبة للفتاة، وھناك من یتفقان على مستوى متوازن لتحقیق حلم 

  .واحد
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- الطالق بالجزائر منذ اإلستقالل:
في ھم المؤشرات الدیمغرافیة المتحكم في زیادة أو نقصان حجم األسرة المعیشیة في الجزائر و تؤثریعد من أ

فھو من شانھ في حالة وقوعھ أن یحول األسرة من أسرة عادیة إلى أسرة أحادیة , تركیبة األسرة و تغیر نوعیتھا
  .وبارتفاعھ یزید عدد ھـدا النوع من األسر, الولي 

  .د یجعل األسرة العادیة أسرة ممتدة في حالة انضمام المرأة المطلقة إلیھاومن ناحیة أخرى ق
سنة         % 1.16إلى  1977سنة %  0.4عرفت تدبدبا حیث ارتفعت من و ظاھرة الطالق في الجزائر

  ). 16جدول رقم ( 1998سنة %   0.74لتتراجع إلى 1987
  

  1977داء من تطور نسب الطالق في الجزائر ابت):16(الجدول رقم 
  

1998 1987 1977 السنة
0.74 1.16 0.4 %نسبة الطالق 

)ا.و.د(اإلحصاءات العامة للسكان و السكن : المصدر

ویمكن تفسیر ھدا االرتفاع , )77/87(نالحظ من خالل الجدول ارتفاعا في نسبة الطالق في فترة األولى 
,اء و سھولة العیش في الثمانیناتـبرخ .فتراجع ھده النسبة) 87/98(الثانیة  أما في الفترة

وظھور األزمات كالبطالة و , عموما یمكن إرجاع ھدا االنخفاض إلى كثرة الخالفات بسبب تغیر العقلیاتو
  .مشكل السكن
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  :الھجرة بالجزائر -4

عرف مصطلح الھجرة من طرف معجم العلوم االجتماعیة على أنھ تحركات جغرافیة 
كما عرفھا معجم المصطلحات الجغرافیة على أنھا انتقال األفراد من مكان . ألفراد أو جماعات

األمم المتحدة تكتفي بتعریف الھجرة، على أنھا . إلى أخر لالستقرار فیھ بصفة دائمة أو مؤقتة
  . 46االنتقال الدائم إلى مكان یبعد عن الموطن األصلي بعدا كافیا 

المتعدد اللغات فقد عرف عرف الھجرة على أنھا شكل من أشكال أما المعجم الدیمغرافي 
إلى أخرى تدعـى المكـان ) أو مكان المغادرة(انتقال المرء من أرض تدعى المكان األصلي 

بشـرط أن یتجـاوز االنتقـال على األقـل حـدود منطقة ) التوجھ(المقصـود أو مكـان الوصـول 
  .47إداریـة 

اریف، نجد أن للھجرة صورة تكون إما فردیة أو جماعیة؛ وأنھا إذا تمعنا جیدا ھذه التع
في . محكومة أساسا بالبعدین الزماني والمكاني، لھا دافع یتوخى منھ الوصول إلى ھدف معین

الواقع، یصعب حصر كل من دافع و ھدف الھجرة إحصائیا؛ ألنھما جـزء من عـدة أبعـاد متداخلة 
عكـس البعدیـن الزمـاني، .نفسي للفرد في اتخـاذ قـرار الھجـرةفیما بینھا، على رأسـھا البعد ال

بدایة ونھایة، والمكاني محدد بمنطقتي االنطـالق بنقطتيحیـث أن للھجرة مجال زمني محصور
  .والوصـول

تنوب كلمة الھجرة في اللغة العربیة عن ثالث مصطلحـات مستعملة في اللغتین الفرنسیـة  
ولرفع اللبس سنحاول أن ندرج ما یوافقھا في  migration, immigration, émigration: واإلنجلیزیة 
  :اللغة العربیة

  Migration                  ھجرة  
  Immigration                   ھجرة الدخول إلى المنطقة المعنیة بالدراسة(ھجرة الوفود(  

Emigration المعنیة بالدراسةھجرة الخروج من المنطقة (ھجرة المغادرة(  
           

زیادة على ھذا، فإن مفردة الھجرة تتفرع لتعطي العدید من المشتقات، التي تلعب دورا           
  .ھاما و أساسیا في شرح وقیاس الظاھرة إحصائیا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
46 !!!! ! ! !! !!! !!! ! ! !! !!!!! !! ! ! ! ! œ! ! !Œ! !!ƒ! ! !! !! ! !!! ƒ! ! ! ! ! ! Œ! !!! !! !!! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! !!! !!! ! Ÿ! !Š!!! ! !! ! !!! ! ! !! !!2002!! !! !17!!!!

18!!!
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  .تعریف المقیم والمھاجر وتصنیفاتھما خالل كل التعدادات): 17(جدول رقم 
  1998  1987  1977  1966  التعدادات

شخص عضو في األسرة وجد بإقامتھ   المقیم
  المعتادة أثناء التعداد

ي  و ف خص عض ش
رة  ة أو ( األس عادی

ة كنھ ) جماعی یم بمس یق
اد     ان المعت و المك ذي ھ ال

ن   ر م ذ أكث ھ من  6إلقامت
  .أشھر

رة     ي األس و ف خص عض ش
ذ     یم من ة یق ة أو جماعی عادی

ن   ر م ي   6أكث ھر ف أش
ل    د مح ذي یع كن ال المس

  .متھ العادیةإقا

ة أو     رة عادی ي األس شخص عضو ف
ن     ر م ذ أكث ھر   6جماعیة یقیم من أش

ھ   ل إقامت د مح ذي یع كن ال ي المس ف
  .العادیة

شخص مقیم بات لیلة التعداد في مسكن   المقیم الحاضر
  أسرتھ

شخص مقیم قضى لیلة 
التاریخ المرجعي بإقامتھ 

  المعتادة

ة    ى لیل یم قض خص مق ش
نھ التاریخ المرجعي في مسك

  الرئیسي

اریخ    ة الت ى لیل یم قض خص مق ش
  المرجعي في مسكنھ الرئیسي

المقیم الغائب بالجزائر 
تطور المصطلح لیصبح 

  المقیم الغائب مؤقتا

ھو عضو في  :المقیم الغائب الجزائر
األسرة، مقیم لكنھ غائب مؤقتا 

لم یبیت لیلة التاریخ ( بالجزائر
لم یتجاوز غیابھ ) المرجعي في مسكنھ

  .ھر عند ھذا التاریخأش 6

ا  ب مؤقت یم الغائ : المق
یم   رة مق ي األس و ف عض

ا   ب مؤقت ھ غائ م ( لكن ل
اریخ  ة الت ي لیل یقض

) المرجعي بمسكنھ المعتاد
أشھر  6ولم یتجاوز غیابھ 

  .عند ھذا التاریخ

ا ب مؤقت یم الغائ   :المق
ي    و ف یم عض خص مق ش
ن     ا ع اب مؤقت رة، غ األس
اریخ   مسكنھ الرئیسي لیلة الت

ھ   المرجعي ولم یتجاوز غیاب
  .أشھر عند ھذا التاریخ 6

ا   ب مؤقت یم     :المقیم الغائ خص مق ش
ن      ا ع اب مؤقت رة، غ عضو في األس
اریخ     ة الت ي لیل كنھ الرئیس مس

ھ     اوز غیاب م یتج ي ول  6المرجع
  .أشھر عند ھذا التاریخ

المقیم الغائب خارج 
  الجزائر

عضو في األسرة، مقیم لكنھ حالیا 
یسجل مھما  یجب أن. خارج الجزائر

  .كانت الفترة التي غابھا

  ـ  ـ  ـ

جزائري غادر الجزائر   ـ  المغترب
أشھر عند  6منذ أكثر من 

لیلة التاریخ المرجعي 
  .ألسباب مھنیة أو دراسیة

جزائري مقیم بالخارج منذ 
أشھر من لیلة  6أكثر من 

التاریخ المرجعي وھذا 
ألسباب العمل، أو الدراسة، 

  الخ....أو العالج

  ـ

شخص حاضر في المسكن لیلة التاریخ   زائرال
  .لكنھ لیس مسكنھ المعتاد

شخص غیر مقیم حاضر 
لیلة التاریخ المرجعي في 
مسكن لیس مسكنھ منذ 

  .أشھر 6أقل من 

الجزائر     ـ یم ب ر المق خص : الزائ ش
ي     و ف ر عض الجزائر غی یم ب مق
رة      ك األس ي تل د ف رة، ویتواج األس
ة    م لیل ى معھ د قض را وق فتھ زائ بص

  .اریخ المرجعيالت
شخص مقیم : الزائر المقیم بالخارج

رة و    ي األس و ف ر عض ارج غی بالخ
را   یتواجد في تلك األسرة بصفتھ زائ
اریخ       ة الت م لیل ى معھ د قض وق

  .المرجعي
 Migrantالمھاجر

établi
= 87مكان اإلقامة = مكان االزدیاد   -  -  -

  98مكان اإلقامة

المھاجر للمرة 
Migrant 1erاألولى

rang  

# 87مكان اإلقامة = مكان االزدیاد   -  -  -
  98مكان اإلقامة

؛ 87مكان اإلقامة # مكان االزدیاد   -  -  -  Retoursالمھاجر العائد
مكان #  87مكان اإلقامة 

مكان = ؛ مكان االزدیاد98اإلقامة
  98اإلقامة

 Migrantالمھاجر الدائم
chronique  

مكان # یاد مكان االزد  66مكان األقامة# مكان االزدیاد 
  77اإلقامة 

مكان # مكان االزدیاد 
  87اإلقامة 

؛ 87مكان اإلقامة # مكان االزدیاد 
مكان #  87مكان اإلقامة 

مكان # ؛ مكان االزدیاد98اإلقامة
  98اإلقامة

المھاجر خالل الفترة 
بین التعدادینالفاصلة

Migrant 
intercensitaire  

مكان #66قامة مكان اإل  66مكان اإلقامة#62مكان اإلقامة 
  77اإلقامة

مكان #77مكان اإلقامة 
  87اإلقامة

  98مكان اإلقامة#87مكان اإلقامة 

رسالة ماجستیر في الدیمغرافیا ،  1987-1977، الھجرة الداخلیة في الجزائر ، تحلیل إحصائیات أوطالب نعیمة:  المصدر
  .55-54ص ، 2005، سنة جامعة وھران
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: 48باستعمال طریقة احتماالت التعمیرتقدیر الھجرة الصافیة   -
La méthode de probabilité de survie)(  

المحصى أثناء التعداد ( یختصر تقدیر الھجرة الصافیة بالفرق بین عدد السكان الحقیقي         
؛ أما المعلومات الالزم توفرھا فتتمثل في عدد السكان )النظري(وعدد السكان المتوقع ) الثاني

  : سب السن والجنس خالل تعدادین متتالیین، وجملة من احتماالت التعمیرمصنفین ح
  

(I – E)x = (Px+n, t+n – ( Pr x * Px,t))   

  :حیث
(I – E)x  الھجرة الصافیة بالنسبة لألفراد التي أعمارھمx  خالل تعدادین متتالیین.

Px,t   عدد السكان اإلجمالي أثناءx عند بدایة الفترةt.  
Px+n, t+n   عدد السكان اإلجمالي أثناءx+n عند نھایة الفترةt+n.  

Pr x  = بالنسبة لـ ) التعمیر(احتماالت الحیاةx.  
تقدیر الھجرة الصافیة الخارجیة في الجزائر بطریقة احتماالت التعمیر  ):18(الجدول رقم 

  . 1977و1966اعتمادا على تعدادي 
  اإلنــاث  الذكــور  فئـات األعمـار

عدد السكان 19661976
الحقیقي لسنة 

1976  

عدد السكان 
المتوقع لسنة 

1976  

الھجرة 
  الصافیة

عدد السكان 
الحقیقي لسنة 

1976  

عدد السكان 
المتوقع لسنة 

1976  
الھجرة 
  الصافیة

0-410-1410244061082359-579539789371045982-67046
5—915-19774903880206-105303777011847915-70904

10—1420-24619844799773-179928665053720458-55405
15-1925-29461146527977-66831478697521375-42678
20-2430-34302054332925-30871356936404382-47446
25-2935-39312696314446-1750370914394859-23945
30-3440-44290341296486-6145328064360949-32885
35-3945-49237556254943-17388265257289286-24029
40-4450-54191502199249-7747201524225003-23478
45-4955-59166959170304-3345178921183551-4630
50-5460-64139601147659-8058142297167905-25608
55-5965-69113753128214-14461106618133121-26503

60 et +70 et +351120157441193679352558192230160328
Source : (ONS : 1999, p5-6)

وإن كانت في معظمھا ) الخارجیة(تذبذب الھجرة الصافیة ) 03(یبین الرسم البیاني رقم
نوعیة البیانات وتحسنھا الملحوظ خالل  یرجع ھذا التذبذب إلى.سالبة بالنسبة للذكور كما لإلناث

مقارنة بسابقھ من جھة، وإلى األحداث التي عاشتھا الجزائر في تلك اآلونة وما  1977تعداد 
  .  عرفتھ من تسارع الھجرة إلى خارج الوطن من جھة أخرى
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احتماالت  تقدیر الھجرة الصافیة حسب السن والجنس باستعمال طریقة ):11(الرسم البیاني رقم 
).1977-1966(التعمیر على امتداد الفترة الفاصلة بین التعدادین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الجدول السابق: المصدر

للدقة، باعتبار أن ھذا التعداد ھو أول تعداد في تاریخ الجزائر  1966تفتقر بیانات تعداد 
نیات مادیة محدودة جدا، بشعب أغلبھ أمي وإمكا) سنوات بعد االستقالل 4حوالي (المستقلة حدیثا 

لذلك ظھرت فجوات عدیدة قلصت من دقة نتائج التعداد كعدم ضبط األعمار، وكذا نسیان أو 
تناسي إحصاء النساء ھذه اإلشكالیة قد تكون من بین أھم األسباب التي ساھمت في تذبذب الھجرة 

نوع من التحسن الذي تمیز ب 1977عكس تعداد . والحصول علیھا سالبة) الخارجیة(الصافیة 
واكتساب خبرة في تسییر التعدادات مع بقاء إشكالیتي ضبط األعمار وتناسي إحصاء النساء 

إضافة إلى عدم مالئمة معدالت الوفیات وتغیرھا المستمر خالل عشریة .مطروحتین وإن قلتا
.السبعینات

خاصة إلى فرنسا التي أما فیما یخص األحداث في تلك الفترة، فقد تمیزت بموجات الھجرة الخارجیة 
سنة بھدف البحث عن مناصب العمل، تقالید الھجرة  35إلى  15مست الشباب الذین تتراوح أعمارھم ما بین 
49.، فال الثورة التحریریة وال االستقالل كبحوا ھذه الھجرة1914الخارجیة إلى ھذا البلد لھا جذور تعود لسنة 

462ى فرنسا تجاوز عدد المھاجرین الجزائریین إل 1972ففي سنة  بالمئة من مجموع  63بنسبة   000
273الجالیة، و ؛ ازدادت حدتھا بعد التوقیف الرسمي 50بالمئة  37من المھاجرات الجزائریات أي بنسبة   000

، السبب یرجع إلى استدعاء المغتربین لباقي أفراد عائالتھم لغرض 1973للھجرة الخارجیة إلى ھذا البلد سنة 
  .ائلي وشملت بذلك النساءلم الشمل الع

-1987(و) 1987-1977(جـاءت نتائـج تطبیق طریقة احتماالت التعمیـر للحقبتین المتبقیتین 
  . 13و 12ممثلة في الرسمین البیانیین رقم )  1998

  
  
  
  

                                                
49

MAZOUZ. M, TABUTIN. D, « Etude d’expériences typiques et d’expériences africaines : Algérie », Edition Louvain la 

Neuve. 1990-1992 ,p 4.

50 SARI. D, « Les mutations socio-économiques et spatiales en Algérie ». Edition OPU,1993,p 239,
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تقدیر الھجرة الصافیة الخارجیة حسب السن والجنس باستعمال طریقة  ):12(الرسم البیاني رقم 
  ).1987-1977(میر في منتصف الفترة التعدادیةاحتماالت التع

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .90،ص 2005،  1977/1987أوطالب نعیمة، الھجرة الداخلیة في الجزائر، تحلیل إحصائیات التعدادین : المصدر
تبین ھیئة المنحى بالنسبة للذكور االستمرار المنطقي لتذبذب الھجرة الصافیة الموجبة بین 

ثم تتناقص مع التقدم في السن وھذا أمر معقول ألن حركة الھجرة  40إلى  15فئات األعمار من 
ھذه الفترة تمیزت باستقرار تدفق الھجرة خاصة إلى . تمس شریحة الشباب أكثر من غیرھم

قد یعود ھذا إلى مشاریع التصنیع المقامة في الوالیات الكبرى، التي عملت على . خارج الجزائر
  .نشیطة، ومحاولة استقطاب المغتربین لتعمیر البالدامتصاص الید العاملة ال

  
  

تقدیر الھجرة الصافیة الخارجیة حسب السن والجنس باستعمال طریقة  ):13(الرسم البیاني رقم
  ).1998-1987(احتماالت التعمیر في منتصف الفترة الفاصلة بین التعدادین 

  
  
  
  
  
  

(  

  
  

التغیرات التي طرأت على الھجرة الصافیة  یظھر جلیا 3من خالل قراءة الرسم البیاني رقم 
یمكن تفسیر ھذا التذبذب باألزمة ).1998-1987(خاصة بالنسبة للذكور خالل الفترة التعدادیة 

المتعددة الجوانب التي شھدتھا الجزائر في بدایة التسعینیات وما نجم عنھا من تدھور الوضع 
من الحواجز المفروضة، و غلق الحدود لمنع  بالرغم. األمني، الذي أثر سلبا على إنجاز التعداد
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 35و  20تدفق الجزائریین إلى الخارج، نجد أن العدید من الشبان الذین تتراوح أعمارھم ما بین 
ملیون  1حوالي  1991في سنة . سنة غادروا البالد إلى بلدان أخرى خاصة األوروبیة منھا

  51تأشیرة منحت لمغادرة الجزائر نحو فرنسا 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
51 CENEAP: Tendance des migrations internes en Algérie (1987-1998). Edition CENEAP, Alger,2001, p 75.
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  .تطورات األسرة الجزائریة منذ اإلستقالل: رابعا
إن األسرة تحتل مركز انشغاالت و تساؤالت علماء االجتماع و الدیمغرافیا و ال سیما عندما 

  .یتعلق األمر بتحلیل التصرفات الدیمغرافیة أو تحلیل السوسیولوجي لھذه األخیرة
سرة تنجر عنھا تحوالت في البنیة االجتماعیة في كل التغیرات التي تطرأ على مستوى األ

مجموعھا، و كل تغییر على مستوى ھذه األخیرة یترتب عنھ بالتالي تبدل في حجم و بنیة 
52...األسرة

ومن طبیعة األسرة أنھا عنصر مؤثر ومتأثر في نفس الوقت وھي خاضعة بذلك لتغیرات و 
ركیبیة أو طبیعة العالقة بین عناصرھا، من تحوالت سواء في نمط حیاتھا وحجمھا وبنیتھا الت

تكامل أو تصدع وكذلك وظائف األسرة التي تخضع بدورھا لتحوالت كونھا نظام متعدد 
  .الوظائف

إن ظاھرة تحول العائلة الجزائریة لیست ولیدة االستقالل و إن التحوالت األولى التي سجلت في 
العالمیتین فالنزوح الریفي و تمركز السكان بنیة األسرة الجزائریة، تحدد فیما بین الحربین 

الجزائریون حول المراكز الحضریة ھیا أولى المؤشرات و تفسیرا للتحول األسري 
  .53...بالجزائر

فالمستعمر عمل على اغتصاب األراضي الفالحیة التي تشكل قاعدة الحیاة العائلیة في الریف، 
  .54...ھا أال و ھي خاصیة ألالنقساموبالتالي فقد أفقد بالقوة العائلة من أھم خصائص

  .55...إذ تمتاز األسرة الریفیة بالتماسك ، بالعكس األسرة الحضریة التي تبدو فیھا مظاھر التفكك
بقاء ( و من مظاھر التماسك في األسرة الریفیة بقاء نظام العائلة المركبة في كثیر من األحیان 

  ).و االنفصال، وحدة القیادةاألوالد مع أھلھم حتى بعد الزواج وقلة الطالق 
و بین الوسط المعیشي أو ) المجتمع(إن عامل الوسیط بین الفئات المجتمع و األفراد الذین یكوننھ 

الطلبات الجماعیة و الفردیة یأخذ یوم بعد یوم شكال ملموسا، وكنتیجة لذلك تأخذ األسرة في 
ة و االقتصادیة و ھذا ما یحدث في التحول حیث تتأقلم مع الزمن بفعل ضغوطات البنى االجتماعی

عدد من الدول كالتحضر المكبوح أو المتوقف و التصنع البطيء نوعا ما و الھجرة الداخلیة و 
  .56...الخارجیة الضیقة بشكل من األشكال و كل ھذه العوامل تأثر بعمق في بنیات األسر

خصائص أن ھذه األخیرة  الجزائریة أن لألسرة الجزائریة 57كشفت الدراسات المھتمة بالعائلة
عند " الدار الكبرى"حیث تعیش في أحضانھا عائالت زواجیة وتحت سقف واحد  عائلة موسعة

شخص و أكثر یعیشون جماعیا في  60إلى  20عند البدو إذ نجد من " الخیمة الكبرى"الحضر و 
 عائلة بطریقیةسنوات الستینات و ذلك ما بینھ مصطفى بوتفنوشت، كما أن العائلة الجزائریة ھي 

األب أو الجد ھو القائد الروحي للجماعة العائلة و ینظم فیھا امور تسییر التراث الجماعي ولھ  58
مرتبة خاصة تسمح لھ بالحفاظ، و غالبا بواسطة نظام محكم على تماسك الجماعیة المنزلیة ، 

أو ( ي و انتماء المرأة ، النسب فیھا للذكور و االنتماء أبو  59 عائلة اكناتیةباإلضافة إلى أنھا 
                                                
52  Mohamed Kouidri « Famille et  Démographie en Algérie »- FNUAP . p 39 mai 1999.

  .1984، 28، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة،ص  العائلة الجزائریة التطور و الخصائص الحدیثةمصطفى بوتفنوشت ،  53
، مذكرة تخرج لیسانس دیمغرافیا  دراسة سوسیولوجیة و دیمغرافیة 1992- 1962سرة الجزائریة بین تحوالت األنور الدین بوبكر ، سلیمان دحمان،  54

  .1992محمد قویدري، جامعة وھران، : تحت إشراف األستاذ 
  .لجدیدیرى بعض علماء اإلجتماع أن ما یسمى تفككا ھو في الواقع جزء من تكیف العالقات األسریة لمقابلة حاجات المجتمع الصناعي ا 55

56 Batiaux et Tabitind – colleque.op.citt.
ayla) الشلوج أو العایلة: عند سكان المغرب األقصى ( أن یكون أسمھا اخام أكس  57 ; ik akham  .  
  ).الجد أو األب أو األخ األكبر في بعض االحیان( خاصیة األبویة  58
  .خاصیة العصبویة النسب للذكور  59
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یبقى انتمائھا ألبیھا أو زوجھا، و المیراث ینتقل من خط أبوي من األب إلى االبن األكبر ) األم
" مھمة"  لھ أي أن األب 60ال منقسمة عادة حتى یحافظ على صغة ألالنقسام للمیراث، كما أنھا 

و األبناء المنحدرین من أبناء  ) اجالبنات یتركن المنزل العائلي عند الزو' ومسؤولیة على األشیاء 
  61...أبناءه 

ال تشیر إلى حقائق مختلفة لھذه ، لكنھا تعني " ، الالنقسام"، اإلكناتیة"البطریقیة" والمصطلحات 
نفس الحقیقة الواحدة ، معقدة منذ البدایة ، مما یجعل األسرة عائلة خاضعة لمبدأ التماسك الداخلي 

  .و الخارجي
معیشیة من أھم األدوات لقیاس و تحلیل الفقر بالجزائر إذ أنھا تحدد لنا مستوى و تعتبر األسر ال

  .دخلھم و مستوى استھالكھم اللذان یعتبران من أھم محددات القیاس
من خالل معاینتنا لإلحصائیات المتوفرة توصلنا إلى أنھ سجل ارتفاع و تضاعف في عدد األسر 

 1966ة مسجلة في أول إحصاء بعد االستقالل أي سنة ملیون أسرة معیشی 2المعیشة أي أكثر من 
  ).  19أنظر الجدول رقم ( 1998ملیون أسرة معیشیة في آخر إحصاء و ھو سنة  4، إلى 

  تطور متوسط حجم األسر المعیشیة و حجم األسر في الجزائر  منذ االستقالل: ) 19(جدول رقم 
  

  1998  1987  1977  1966  السنة
  4.102.100  3.123.118  2.349.518  2.031.167  عدد األسر المعیشیة

  6.58  7.09  6.65  5.91  الحجم المتوسط لألسر المعیشیة
  .1998، سنة 23ص  24دیوان الوطني لإلحصائیات رقم  :المصدر

  
 1977سنة  6.65 إلى 1966سنة  5.91 كما سجل ارتفاع في متوسط حجم األسرة المعیشیة من

و یمكن االستناد على حجتین في ،  بر رقم سجل منذ االستقاللو ھو أك 7.09إلى  1987 لیبلغ سنة
تفسیر ھذا االرتفاع ، أولھما تأخر سن الزواج األول عند الجزائریین و الذي من شأنھ أن یحدث 

  .تساكن أطول للبالغین مع آبائھم، أما الحجة الثانیة فھي االرتفاع المستمر لعدد الموالید 
 6.58إلى  7.09جعا مستمرا في متوسط حجم األسرة المعیشیة من نسجل ترا 1987ابتداء من سنة 

، و لعل أھم األسباب ھذا التراجع ھو ارتفاع المستوى التعلیمي خاصة عند المرأة،  1998سنة 
خروج المرأة للعمل و انتھاج سبیل تنظیم األسرة و استعمال وسائل منع الحمل،باإلضافة إلى 

السكن و طبیعة البیوت الفردیة، و انخفاض في مستوى و مشكل  1986أزمة البترول لسنة 
  .1986الخصوبة و تأخر سن الزواج مع تأثیر الوفیات و انخفاض في عدد الموالید ابتداء من سنة 

من األسر المعیشیة المكونة من أسر بسیطة مكونة من  % 60من ناحیة أخرى سجل أكثر من 
حیث سجلـت  1966و ھي نسبة كبیرة مقارنة مع  ،1998الزوجین و األبناء الغیر متزوجین سنة 

ھذا ما یدل على أن األسر المركبة و الممتدة قد تقلصت، و بھذا فقد انتقلت أو تحولت و، % 46.2
  62)...20(األسرة الجزائریة من أسرة مركبة و ممتدة إلى أسرة بسیطة نوویة أنظر الجدول رقم 

  مقارنة باألسر المركبة بالجزائر منذ االستقاللتطورات نسب األسر البسیطة : ) 20(جدول رقم 
  1998  1987  1977  1966  السنة

  60  66.67  51.40  46.2  ) %النوویة(األسر البسیطة 
  40  33.33  49.60  53.8  %األسر المركبة 

  63...حساب خاص انطالقا من معطیات الدیوان الوطني لإلحصائیات: المصدر 

                                                
  .حدة الملكیة فال یجوز ألحد من افراد العائلة أن یستأثر بھا ألنھا ملك الجمیع وھكذا فالعائلة تشكل وحدة إنتاجیة و إستھالكیة معاخاصیة یكون فیھا و 60
  .37،ص 1984، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة،"العائلة الجزائریة التطور و الخصائص الحدیثة"مصطفى بوتفنوشت ،  61

62 Données statistiques N° 314, Typologie des ménages et des familles, O.N.S, Novembre 2000. 
63 N. dekkar,H.Khaldoun.., La démographie algérienne Face aux grandes questions de société ; C.E.N.E.A.P MAI 
1999 P 27.
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نھایة إلى خلق حالة صراع و تناقض دون أن تمس تغیرات المجتمع الجزائري آلت في ال

باستمراریة تطور الداخلي العادي لألسرة، و نجد أن السبب الرئیسي لتناقض األسرة الجزائریة 
الحدیثة مرتبط بصفة مباشرة بالتأثر الخارجي عامة باالستعمار الفرنسي و بصفة غیر مباشرة 

  .ة الناتجة من جراء االستقاللبالتحوالت الثقافیة و االجتماعیة و االقتصادی
نموذجا  نجد أمام حركة كھذه و التي تتعقد باستمرار مع األزمة االجتماعیة الحالیة، ال نستطیع أن

  .مثالیا لألسرة الجزائریة
فالعائلة الجزائریة بخصائصھا المتعددة تشكل وحدة إنتاجیة و استھالكیة معا، فھي إذا معیار 

بالجزائر و تحوالت التي جرت علیا أثرت و تأثر على مستوى  أساسیا لقیاس وتحلیل الفقر
  .معیشتھا
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  خالصة الفصل
  

أمام التغیرات الدیمغرافیا الحاصلة بالجزائر ، وخاصة بعد االستقالل یمكن القول أن الجزائر 
لى النظام قامت بالتحول الدیمغرافي حیث أنھ تم انتقال السكان من النظام الدیمغرافي القدیم إ

الدیمغرافي الحدیث ، و یقصد بھ انتقال الظاھرة السكانیة الحیویة من حالة المعدالت العالیة 
للوالدات و الوفیات إلى حالة المعدالت المنخفضة للوالدات و الوفیات و في كال الحالتین یكون 

حلة األخیرة یشھد معدل التزاید السكاني بطيء لكنھ خالل االنتقال من المرحلة األولى إلى المر
انفجار سكانیا، باإلضافة إلى التغییر الحادث داخل العائلة الجزائریة من تغییر في أنماط الزواج 

أسبابھا تفكك األسر، ظھور أنواع جدیدة من األسرة ، الھجرة، انتشار الفردیة سلوك سائد في (
القیمة التي تعطى ، بروز عالقات جدیدة للزواج و العالقات االجتماعیة خاصة،)المجتمع

لألطفال و العدد األمثل لألطفال بواسطة استعمال موانع الحمل ، ساعد على ظھور أنماط جدیدة 
.للمعیشة، و أنماط جدیدة لالستھالك و للعالقات األسریة بدأت تتمیز باالنفتاح نحو الحداثة

جیة و إستھالكیة في و بھذا یمكن لنا القول أن العائلة أو األسرة الجزائریة تشكل وحدة إنتا
تحدید و قیاس و تحلیل الفقر فكل التغیرات و التحول الذي جاءت بھ یأثر بالسلب و اإلیجاب 

  .على ھذا وذاك المتعلق بالمستوى المعیشة و الفقر بحد ذاتھ
  
  
  
  
  
  
  



2007/2008  رسالة ماجیستیر دیمغرافیا  قیاس و تحلیل الفقر بالجزائر

89

89

الوضعیة االقتصادیة بالجزائر منذ : الفصل الخامس
االستقالل
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   64 إلقتصاد الجزائري في المرحلة البومدینیة و ما بعدھامسیرة ا: أوال
لقد خرجت الجزائر من حرب التحریر و انتزعت االستقالل من االستعمار الفرنسي سنة      

وجدت نفسھا في وضعیة ال تحسد علیھا، فمن الناحیة االقتصادیة تبعیة كاملة لفرنسا، و 1962
مؤسسات ضعیفة اإلنتاج و المردودیة، اقتصاد معتمد مستوى معیشي منخفض لغالبیة المواطنین، 

  .أساسا على تصدیر الكروم والبترول والقوى العاملة
و انطالقا من ھذه المعطیات الخطیرة تبنت السلطات العلیا في البالد إستراتجیة التنمیة ذات     

ستمدة من التوجھ االشتراكي المعتمد على االقتصاد الموجھ، لم تكن ھذه اإلستراتیجیة م
إیدیولوجیة مستوردة أو مفروضة على الدولة الجزائریة في بدایة الستینات و إنما كانت مستمدة 

و طبیعة القوى  1954أخیاراتھا اإلستراتیجیة من شرعیة المضمون السیاسي لبیان أول نوفمبر 
ربط منذ  االجتماعیة التي قادت الكفاح المسلح من أجل االستقالل و ثمرة الوعي الشعبي الذي

السنوات األولى للثـورة التحریریـة و تماشیا مع العدالة االجتماعیة المعلن عنھا في بیان أول 
، و بمعنى آخر فإن اختیار النظام االقتصادي الموجھ عشیة االستقالل الھدف منھ 1954نوفمبر 

فعل فقد سمحت ھو القضاء على الفقر والحرمان و األمیة الموروثة عن العھد االستعماري، و بال
ھذه السیاسة في مراحلھا األولى بتصفیة االستعمار االقتصادي و وضع زمام األمور االقتصادیة 
بین أیادي الجزائریین و استرجاع األراضي والمصانع والمحروقات والتجارة الخارجیة و البنوك 

  .و شركات التأمین والنقل و كل المؤسسات األجنبیة
في تلك الفترة أنھ ال یمكن بأي حال من األحوال القضاء على التبعیة  لقد اقتنعت السلطة العلیا

االقتصادیة و بناء دولة ال تزول بزوال الرجال إال عن طریق انتھاج سیاسة الصناعات المصنعة 
مع ربط بین قطاع النفط و قطاع الصناعة، نعم كان الھدف األساسي ھو بناء صناعات ثقیلة 

مصدر للطاقة لیكون األساس الذي علیھ صرح الصناعات المتكاملة تعتمد على النفط والغاز ك
  .التي تخلص البالد من التبعیة

ولھذا كلھ حظي القطاع الصناعي بأكبر نسبة من االستثمارات في المخطط األول للتنمیة حیث 
  :كانت

  . 1967/1969في مخطط ℅  52* 
  .1970/1973في مخطط ℅  45* 
  . 1973/1977في مخطط ℅  43.50* 

إن قرارات القیادة التي تلت إعادة بروز الدولة الجزائریة الحدیثة قد فسحت المجال لبروز قطاع 
من  ℅ 95من الصناعات األساسیة و  ℅ 82من المحروقات  ℅ 83عمومي بقاعدة اقتصادیة قویة 

اسیة االستثمارات و كان من المھام األساسیة لھذا القطاع ھو ضمان الشغل و تلبیة الحاجات األس
للسكان و القضاء على األمیة، ھذا من جھة و من جھة أخرى إعطاء األولویة المطلقة للقطاعات 
اإلنتاجیة و التصدیریة مع تبني سیاسة إحالل المنتجات المحلیة محل الواردات والعمل على ترقیة 

التوجیھات منذ إمكانیات جدیدة للتراكم خارج الموارد الجبائیة و الربح البترولي، لقد تأكدت ھذه 
  .بدایة سیاسة التخطیط كإختیار اقتصادي و كأداة ھامة في تطبیق اإلستراتیجیة التنمویة

و إن كانت الظروف الداخلیة الموروثة من عھد االستعماري لعبت دورا ھاما في رسم و تحدید 
ى یمكن تجنب اإلستراتیجیة االقتصادیة فإن العوامل الخارجیة ال تقل أھمیة في ھذا االختیار، وحت

                                                
64 !!!!! ! !!!!! !!! !! !!! !! ! !!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!Š!! !!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!! !! !! !!! !!!! !! ! !!!!!! !!!!!!!! !!! !!!27!!28!29!!! ! ! !!2003!  
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التأثیرات السلبیة لھذه العوامل الخارجیة على اإلستراتیجیة المنتھجة فإن السلطات العلیا حشدت 
كل إمكانیاتھا من أجل التحكم في فضائھا االقتصادي و توجیھ إلى عملیة التراكم الداخلي و 

بحث عن أحسن الطرق االبتعاد عن التقسیم الدولي للعمل المبني على عالقة الھیمنة والتبعیة وال
لالندماج في السوق الدولیة بإمكانیات غالیة تحمیھا من العالقات االستغاللیة التقلیدیة في عالقات 

  .التبادل الغیر المتكافئ
لقد كانت ھذه أولى اإلستراتیجیة الشاملة للتنمیة التي من أھدافھا األساسیة تكوین اإلنسان و 

رامة الفالحین بمنحھم إطار التفتح االجتماعي واالقتصادي الذي استعادة الھویة الثقافیة لألمة و ك
التفكیر في  1966یضمن التحرك العام نحو التقدم واالزدھار و تأكید لما سبق، فلقد بدا في سنة 

و أعطیت األولویة لدفع مسیرة االقتصاد و تحقیق التوازن الجھوي وإدخال كل  1980آفاق 
  .الشروط لتنمیة مندمجة و مستقلة كانت التأمینات قاعدة لھا األطفال في سن التمدرس و تھیئة

لقد كانت ھذه اإلستراتیجیة مستوحاة من مبادئ العقالنیة و التشاور ضروریین إلستراتیجیة معقدة 
مثل تنظیم اإلنتاج والتوزیع، آخذین في الحسبان مستلزمات المردودیة المالیة والتنافس وال 

فاءات والمھام والمسؤولیات بین الدولة والجماعات المحلیة التي مركزیة التوزیع الحكیم للك
  .دعمت سلطة القرار فیھا تبعا لمھام التنمیة الجھویة التي أسندت إلیھا

إن اإلستراتیجیة الصناعیة المتبعة في السبعینات كانت لھا أھداف محددة و رؤى واضحة و كانت 
زاید على المنتجات الصناعیة وتخفیض التبعیة أولى أولویاتھا اإلستجابة للطلب الداخلي المت

اإلقتصادیة للخارج و ھذان الھدفان الرئیسیان اللذان رسما إستراتیجیة قطاع الصناعات التقلیدیة 
في فترة السبعینات و شرع قي تطبیق ھذه األھداف مع بدایة المخطط الوطني األول حیث بدأت 

الصناعة مثل مركب الحدید والصلب في  عملیة تشیید المركبات الكبرى في مختلف فروع
الحجار ومركب السیارات الصناعیة في الرویبة والمركب اإللكتروني بتنوع منتجاتھا ھي الیوم 
على اتصال مباشر بمجموع   قطاعات اإلقتصاد الوطني فھي توفر للزراعة اآلالت و األسمدة و 

الك العائلي كل أنواع اآلالت للصناعات األخرى األسالك و األنابیب المعدنیة و لإلستھ
الكھرومنزلیة، كما تقدم للري أنابیب الحفر واألسالك الفوالذیة و المولدات والمحركات 
الكھروبائیة وأعمدة اآلالت الكھربائیة، و تمد قطاع النقل بالسیارات الصناعیة و عتاد السكك 

صلب و عتاد األشغال العمومیة الحدیدیة و تموین األشغال العمومیة والبناء بمنتجات الحدید وال
.وعتاد اإلنارة وقطاع البرید و المواصالت باألسالك واألشرطة و أجھزة الھاتفیة

لقد سجل اإلنتاج اإلجمالي للقطاع الصناعي نموا مستمرا من خالل مجموع المنجزات الصناعیة 
ي طل النظام العالمي التي شیدت في السبعینات ولو ال ھذه المنجزات لما قامت لنا قائمة الیوم ف

  .الجدید
و رغم توقف المشاریع المبرمجة في إستراتیجیة الصناعات المصنعة في بدایة الثمانینات فإن 
األھداف المسطرة للمشاریع المنجزة تحققت و تضاعف اإلنتاج الداخلي الخام باألسعار الجاریة 

و سجل  1984دینار في سنة  ملیار 225.40إلى  1979ملیار دینار سنة  113.20حیث أنتقـل من 
من حیث الحجم في السنة الواحدة خارج المحروقات، أما القطاعات التي ℅  5.80زیادة قدرھا 

، البناء و األشغال العمومیـة بزیادة ℅ 9.50ساھمت أكثر في ذلك فھي الصناعة بزیادة قدرھا 
  .من الزیادة℅  1.20في حین لم یسجل القطاع الزراعي سوى ℅  8.60
انت التوقعات مطابقة للواقع حیث تم التحكم في موازنة االستھالك مع تراكم حیث زاد و ك

  .سنویا℅  4.40سنویا و تطور التراكم بنسبة ℅  6.10إستھالك العائالت 
ھذه النتائج المحققة في فترة قیاسیة نظرا لما تتطلبھ الصناعات التقلیدیة من فترة زمنیة طویلة و 

لمكثف لرأس المال الموجھ إلى الصناعات األساسیة وعلى رأسھا ھذا نتیجة االستثمار ا
المحروقات، حیث استفادت الصناعات البیتروكمیاء والحدید والصلب و المیكانیك و المحروقات 
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من ھذه ℅  51من مجموع االستثمارات حیث أنفرد قطاع المحروقات لوحده بـــ ℅  83من 
لى االستثمارات خالل فترة السبعینات حیث كانت الحصة، و استمرت ھیمنة القطاع الصناعي ع

  :نسبة تركیبة االستثمارات الصناعیة كما یلي
  

  بالجزائر 1979-1967توزیع نسب المتوقعة والمنجزة للمخطاطات األربع مابین  ):21(جدول رقم 
النسبة المتوقعة   المخططات

℅  
النسبة المتوقعة 

℅  
1967/1969  60.00  72.00  
1970/1973  44.70  57.30  
1974/1977  43.50  61.20  

1979  72.40  77.00  
  ".التجارة الدولیة والتنمیة اإلقتصادیة بالبلدان النامیة خالل الثمانیات"محمد حستماوي : المصدر

ملیار  179←  1978/ 1967لقد بلغت اإلستثمارات الموجھة للقطاع الصناعي خالل الفترة 
عات األساسیة قد أستفادت حصة األسد من ھذه و أن بعض الصنا) ملیار دوالر 44.70(

  :اإلستثمارات مما لھا من أھمیة كبیرة في تنمیة القطاعات األخرى وھذه الصناعات ھي
  بالجزائر 1977-1967توزیع الحصص المخصصة لإلستثمارات ما بین ): 22(جدول رقم 

  1974/1977  1970/1973  1967/1969  الفترة
  46.80  44.90  53.50  المحروقات

الصناعة المیكانیكیة و 
  الحدیدیة

29.40  42.20  37.60  

  15.60  12.90  17.40  الصناعة  الغذائیة و النسیجیة
  ".التجارة الدولیة والتنمیة اإلقتصادیة بالبلدان النامیة خالل الثمانیات"محمد حستماوي : المصدر

  
  :التالیة من خالل القراءة البسیطة للجدول السابق یمكننا استنتاج المالحظات

ملیار  3.50تطور حجم اإلستثمارات بشكل مكثف في السبعینات حیث إنتقل من حوالي  
ملیار في السنة خالل المخطط الرباعي  9.50في السنة خالل المخطط الثالثي األول إلى حوالي 

ملیار  52.70في السنة خالل المخطط الرباعي الثاني و إنتقل إلى حوالي  30.50و إلى حوالي 
.1978نار في سنة دی

إن ھذا النمو السریع لإلستثمارات رغم قلة اإلطارات البشریة الالزمة للتحكم في ھذا النمو 
الكبیر لحجم اإلستثمارات بدل من إعداد الخطة و المراقبة إلى عملیة التنفیذ و التسییر إن ذل على 

لیا في تلك الفترة و إن شيء فإنما یدل على أنھ ھناك رؤیة واضحة وأھداف محددة للقیادة الع
القرارات اإلرتجالیة و العشوائیة التي تنجر في جسم اإلقتصاد الوطني لم تكن سائدة في تلك 
الفترة و إن القرارات كانت تأخد بعین اإلعتبار اإلمكانیات المادیة و البشریة المتاحة و لم تكن 

أوقعت الجزائر في عنق الزجاجة  تعتمد على الموارد الخارجیة والمنظمات المالیة الدولیة التي
في العشریتین السابقتین أي فترة الثمانینات و التسعینات، و لتوضیح مشكلة نقص اإلطارات في 

 3710ھو  1974/1977كان حجم اإلطارات الالزمة  في الفترة : تلك الفترة مورد األرقام التالیة 
إطار فقط، و في قطاع سلع  50ھو  إطار في قطاع المحروقات بینما المتوفر من ھذه اإلطارات

إطار  450إطار في نفس الفترة منھا ھو  4342اإلنتاج كان العدد المطلوب من اإلطارات ھو 
إطار  350و المتوفر منھا ھو  1068فقط، أما في قطاع سلع االستھالك فإن العدد المطلوب ھو 
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نتائج التي حصلت على أرض فقط، و رغم ھذا العجز الھائل في عدد اإلطارات المتوفرة فإن ال
الواقع كانت أكبر بكثیر مما ھو متوقع و لوال تلك النتائج اإلیجابیة للمشاریع المنجزة في نھایة 

.السبعینات و بدایة الثمانینات ألصبحنا اآلن دون سیادة وطنیة
یجیة إال أن ما حدث في الفترة الالحقة أي فترة الثمانینیات والتسعینات قد جاء عكس اإلسترات

المنتھجة في السبعینات حیث وظفت الموارد المالیة المتأتیة من صادرات المحروقات والقروض 
الخارجیة في قطاعات غیر منتجة مما أدى إلى إدخال الجزائر في أزمة متعددة الجوانب، 
البطالة، التضخم، فقر، تدھور حجم االستثمار في القطاعات األساسیة و تضخم الدیون الخارجیة 

ھو الجانب التنظیمي  1980/1984ى غیر ذلك، لقد كان الھدف من المخطط الخماسي األول إل
لالقتصاد الوطني بإعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة و أھملت مواصلة دعم التنمیة فتأثر القطاع 
المنتج تأثیر كبیرا خاصة قطاع الصناعة والبناء و األشغال العمومیة والفالحة حیث انخفضت 

ارات إلى أدنى مستوى لھا منذ أكثر من عقد من الزمن و تواصل ھذا التھمیش في االستثم
  .وما بعده في فترة التسعینات 1985/1989المخطط الخماسي الثاني 

لقد أدى عدم االھتمام بالقطاع المنتج إلى انخفاض وزن النسبي المتوسط في مجموع  
و إذا  1990،  1980في الفترة  ℅  93إلى  1979، 1967في الفترة ℅  61.60االستثمارات من 

  :قارنا االستثمارات المنجزة في الفترة السبعینات بالتي أنجزت في الثمانینات لوجدنا كما یلي
  )1980/1990(و )  1967/1997(تطور ھیكل االستثمارات الفعلیة في الفترتین ): 23( جدول رقم 

  1980/1990  1967/1979  قطاع اإلستثمار   
  25.30  50.50  الصناعة

  2.30  2.30  البناء واألشغال العمومیة
  8.10  7.50  خدمات اإلنتاج

الفالحة و الغابات والصید 
  البحري

8.80  9.30  

ـ جامعة الجزائر معھد العلوم السیاسیة رسالة  أثر السیاسات التنمویة على التحوالت اإلقتصادیة: فكرون عبد الحق: المصدر
  .الماجیستیر

الواردة في الجدول السابق أن المصادر المالیة التي كانت موجھة لقطاع  نالحظ من األرقام
الصناعات المنتجة حولت إلى إستراد البضائع اإلستھالكیة والكمیاویة مما أثر على اإلنتاج وأدى 

  .إلى تقلیص فرص العمل نتیجة إنخفاض اإلستثمار في القكاعات اإلنتاجیة
إستراتیجیة التنمیة في عقدي الثمانینات و التسعینات مما أدى لقد تأثر التوازن اإلقتصادي بتغییر 

( خالل الفتـرة  ℅  3.50إلى  ) 1967/1978(خالل الفترة ℅  5.86إلى تقلیص متوسط التشغیل من 
  .℅ 4.50، حیث كان متوسط السنوي للقوة العاملة في الفترتین معا حوالي )1979/1990

ات و ـــمار الصناعات اإلنتاجیة المستمدة في نھایة السبعینلقد أدت ھذه السیاسة إلى عدم قطف الث
تسببت في جمود اإلنتاج الصناعي الذي كان یعاني من قطع الغیار و تجدید اآلالت و رسكلة 
اإلطارات المنتجة و المسیرة بما یتماشى و التكنولوجیات الحدیثة مما أدى إلى تدھور اإلقتصاد 

حیث تفاقمت المدیونیة الخارجیة وزاد الفقر والحرمان والتبعیة  الوطني تدھورا لم یسبق لھ مثیل،
  .للخارج قي میادین عدیدة

إن األزمة االقتصادیة الجزائریة بدأت في بدایة الثمانینات مع بدایة برامج مكافحة ندرة و تشجیع 
نة سیاسة االستھالك على حساب االستثمار مما أدى إلى تفاقم حجم المدیونیة التي وصلت في س

وقد وصلت نسبة  1995ملیار سنة  32ملیار دوالر لترتفع بعد ذلك إلى حوالي  25.1إلى  1988
ملیار دوالر، ھذه الوضعیة المزریة التي آل إلیھا  10خدمة الدیون في نفس السنة إلى حوالي 

االقتصاد الجزائري من تفاقم المدیونیة الخارجیة و اإلفالس الكامل لكثیر من المؤسسات 
في منتصف التسعینات كل ھذه العوامل  ℅ 30ومیة و ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من العم
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أجبرت السلطات العمومیة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك لإلنشاء و التعمیر قصد إعادة 
  .جدولة دیونھا وكان لھا ولكن بشروط مجحفة في حق المواطن الجزائري

مرت سابقا في بدایة الثمانینیات عندما بدأت البوادر األولى الخاصة لقد بدأت ھذه األزمة كما است
بالتوجیھات االقتصادیة الجدیدة أو ما یسمى بإعادة الھیكلة للمؤسسات العمومیة، ھذه السیاسة 
قلصت من دوالر الدولة في الحیاة االقتصادیة إلى حد ما و أعطیت الضوء األخضر للمؤسسات 

ھا في تسییر و المراقبة تمھیدا النتقالھا إلى اقتصاد السوق، ورغم ھذه االقتصادیة بأن تلعب دور
السیاسات التوقیعیة، فإن الجمود مستمر للنشاط االقتصادي الوطني و اتجاه واضح نحو انھیار 
عدد من فروع المؤسسات العمومیة بأكملھا و مناخ اجتماعي متوتر من تفاقمھ نقص التوقعات 

  .على المدى القریب
، أزیل الطابع االقتصادي المخطط أو الموجھ، و طھرت 1989تعدیل الدستور في سنة  فبعد

و قانون االستثمارات في  90/01قوانین أكثر وضوحا لھذا المفھوم ومنھا قانون النقد و القروض 
المتعلق بترقیة االستثمارات الوطنیة و األجنبیة، و أخیرا  93/12و المرسوم التشریعي  1993سنة 

  .1995الخوصصة في سنة  قانون
إن السرعة الفائقة في استصدار ھذه القوانین كانت نتیجة الشروط المجحفة التي فرضت من قبل 

  :الصندوق الدولي والبنك العالمي والمتمثلة فیما یلي
  .رفع الدعم عن البضائع األساسیة* 
  .خفض اإلنفاق الحكومي* 
  .تجمید األجور والحد من التشغیل* 
  .مؤسسات العمومیة و تسریح العمالتطھیر ال* 
  .خوصصة المؤسسات العمومیة* 
  .رفع القیود عن التجارة الخارجیة* 
  .تشجیع االستثمار الخاص الوطني واألجنبي* 

إن غیر ذلك من الشروط التي أثقلت كاھل المواطن الجزائري، وأصبح اآلن في الجزائر أكثر 
اإلضافة إلى عشرات المئات من المؤسسات مالیین جزائري تحت مستوى خط الفقر، ب 7من 

، و 1998ألف عامل تم تسریحھم في نھایة سنة  400العمومیة والمحلیة التي أغلقت، و أكثر من 
ھي نفس السنة التي انتھى فیھا االتفاق الذي أبرمتھ الجزائر مع صندوق النقد الدولي، حیث 

وھي نسبة تنذر بالخطر  ℅ 37نسبة  تضاعف عدد العمال العاطلین عن العمل بعد ذلك وصل إلى
  .الحقیقي و تھدد بانفجار اجتماعي كبیر

إن الوضع االقتصادي في الجزائر قي ظل اإلصالحات و التحول إلى اقتصاد السوق لم یأتي 
بجدید إال الفقر و البؤس و الحرمان في كل جھات الوطن وھذا نتیجة اإلصالحات التي طبقت 

حیث . لتردد في المواقف وعدم الوضوح في الرؤى واألھدافبشكل إرتجالي و عشوائي و ا
كانت السیاسات المنتھجة في عقدي الثمانینات والتسعینات والھادفة إلى عملیة اإلصالح وإعادة 

 الجزائريالھیكلة و خوصصة المؤسسات العمومیة لم تكن ھذه السیاسة النابعة من الواقع المجتمع 
كاء وأھل االختصاص بل كانت سیاسات فوقیة في شكل قوانین و وال ھي نتیجة التشاور بین الشر

أوامر دون أن تكون ھناك أھداف، ناھیك عن عملیات التسییر والمراقبة و التنفیذ، فالھدف العام 
من انتھاج سیاسة اقتصاد السوق ھو بعث الدینامیكیة االقتصادیة و تحقیق النجاعة والرفاھیة 

فعال ھو التدھور الفادح في مستوى كل القطاعات االقتصادیة و للمواطنین، لكن ما تم تحقیقھ 
  .تدھور قیمة العملة الوطنیة

لقد انخفض اإلنتاج الصناعي بشكل یثیر القلق و خاصة في التسعینات و لعل األرقام توضح ذلك، 
  :سجل القطاع الصناعي في الفترة التسعینات النسب التالیة
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  صناعة في التسعینات بالجزائرنسب تراجع قطاع ال): 24(جدول رقم 
  

وھكذا نالحظ أن قطاع الصناعي لم یأتي بأي انتعاش و ال زال جل الفروع الصناعیة تتخبط في 
صلبة للقطاع الصناعي كالمیكانیك و المعادن أزمات خانقة و خاصة الفروع التي تشكل النواة ال

  .℅ 3.1 -و الصناعات الغذائیة   ℅ 5.7 –الكھرباء و اإللكترونیك  ،℅ 27.6 –
أما بالنسبة للقطاع الفالحي، فإنھ لم یشھد تحوال عمیقا یجعل منھ قطاعا عصریا قادرا على تلبیة  

ا اإلھمال تدنى اإلنتاج الفالحي طلب االستھالك، و األخطر من ھذا ھو تحویل كانت نتیجة ھذ
، و كان معدل اإلنتاج خالل العشر 1996/1997في سنتي  ℅ 24 –حیث سجل تراجعا قدره 

، یمكننا حصر الصفات العامة لالقتصاد الجزائري في ℅ 9 –سنوات الماضیة قدر بحوالي 
  :النقاط التالیة

  .جیةاإلعتماد المتزاید على الموارد المالیة و المادیة الخار -
  .اإلرتفاع المتزاید و غیر المنتظم لتكالیف و أسعار اإلنتاج و االستھالك -
  .إنتشار المضاربة و الرشوة بشكل خطیر -
  .إرتفاع نسبة البطالة و الفقر و الحرمان -
إفالس عشرات اآلالف من المؤسسات العمومیة و المحلیة، و ھذا النقائص عائدة إلى عدم  -

شریة و المادیة المتاحة و غیاب رؤیة واضحة الحتیاجات التنمیة االقتصادیة تثمین اإلمكانیات الب
و عدم االھتمام بنظام التكوین و التربیة من جھة، و من جھة ثانیة عدم تطبیق اإلختیارات 

  .التكنولوجیة و أخیرا عدم استغالل قدراتنا المادیة و البشریة و تھمیش اإلطارات الوطنیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1991  - 7.0 ℅  
1992  - 2.5 ℅  
1993  - 1.5 ℅  
1994  - 8.5 ℅  
1995  - 0.5 ℅  
1996  - 8.6 ℅  
1997  - 7.2 ℅  
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  65التنمیة االقتصادیة المستدیمة والنمو اقتصادي في ظل التحوالت االقتصادیة الراھنة: نیاثا 
  

، ترتب عن ذلك إختالالت ھیكلیة على مستوى 1986بعد انھیار أسعار المحروقات عام       
االقتصاد الكلي، وھذا یتضح جلیا من خالل المؤشرات االقتصادیة لكل من الحسابات الجاریة 

المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، التي تبین العجز الحاد في تمویل التنمیة االقتصادیة لمیزان 
واالجتماعیة كما أن ضعف االدخار الوطني بسبب االرتفاع النسبي للمیل الحدي لالستھالك 
زیادة على عدم فعالیة السوق المالیة التي اقتصرت على بعض المؤسسات العمومیة دون مساھمة 

  .لمال الوطني الخاص، أدى إلى تفاقم األزمة المالیة وحدتھا على االقتصاد الجزائريرأس ا
إن السیاسات االقتصادیة المنتھجة من قبل الحكومات المتعاقبة للحصول على التمویل الخارجي  

من قبل الھیئات المالیة الدولیة كانت تحت شروط تجعل من االقتصاد الجزائري قائم على آلیات 
لتحقیق النمو االقتصادي و بالتالي توازن استخدام الموارد االقتصادیة حتى و إن لم یشمل السوق 

تشغیل كافة القطاعات االقتصادیة و الخدماتیة، وبھذا تصبح التنمیة االقتصادیة وفق قرارات 
 المنظم دون األخذ باإلستراتیجیة العامة للتنمیة االقتصادیة المستدیمة عبر األزمنة المتواصلة

  .للمجتمع
إن كانت فكرة النمو االقتصادي على أساس أن االقتصاد ینتقل من مرحلة إلى أخرى حتى یصل 
إلى أعلى درجات النمو االقتصادي، فالسیاسة االقتصادیة الجزائریة في السبعینات و منتصف 

تحقیق الثمانینات أدركت حتمیة التنمیة االقتصادیة المستدیمة عبر األزمنة و إستمراریتھا في 
الرفاه االقتصادي و االجتماعي لسكان الریف والمدن، وھذا فعال تحقق من خالل جملة األھداف 
التي سطرتھا في مختلف المواثیق والدساتیر الوطنیة والتي حملت في طیاتھا مخططات تنمویة 

، وقد أعتبره المحللون مرحلة تجربیھ حیث 1969-1967 ھامة بدأت بالمخطط الثالثي للمرحلة
تمیز بالحجم الكبیر لالستثمارات بھدف تطویر الجھاز اإلنتاجي الذي كان یشكو من الضعف و 

أھتم بقطاع اإلنتاج و بقطاع الھیاكل  1977-1970التبعیة، یلیھ المخطط الرباعي األول للمرحلة 
  .القاعدیة لتوصیل التنمیة عبر كافة مناطق التراب الوطني

اب الھیئات الفنیة الدولیة، و اتخاذ القرارات من الدرجـة غیر أن نقص الخبرات الوطنیة و غی
الثانیـة و الثالثة وكذا بعد الجھاز اإلداري و الھیئات التنفیذیة أدى إلى توقیف المخططات التنمویة 

كمرحلة لمراجعة البرامج و تكملة ما تبقى إنجازه، ثم المرحلة التي تضمنت  1979- 1978من 
جاءت باتجاھات جدیدة منھا تشجیع القطاع  )1989- 1985(و  )1984-1980(مخططان خماسیان 

إذا كانت المرحلة . الخاص واإلسكان، التعلیم، الزراعة، الصناعات الخفیفة، و الخدمات العامة
التي لم تقیم على الرغم من أنھا تمیزت بنوع من المرونة والفعالیة المتمثلة في ) 1980/1984(

فك الضائقة المالیة التي أحدقت باالقتصاد الوطني و أعاقت التطبیق سیاسات التنمیة الالمركزیة ل
، ومع 1985ملیار دوالر عام  18.3الجید لمخطط التنمیة المسطرة إذ بلغت المدیونیة العمومیة 

  .ملیار دوالر 22.7ازداد الدین العام إلى أكثر من  1986تفجر األزمة النفطیة سنة 
د السوق كمرحلة علیا لتصحیح اإلختالالت الھیكلیة لالقتصاد إن االنتقال الموجھ إلى االقتصا

الوطني تلقائیا، و لتحقیق ذلك تم تطبیق برنامجین إصالحیین تحت وصایة صندوق النقد الدولي 
و البنك الدولي، األول یتمثل في برنامج االستقرار االقتصادي، و ھو برنامج قصیر المدى بدأ 

و كال البرنامجین ركزا  1998، أما الثاني في مارس 1995 و انتھى في مارس 1994في أفریل 

                                                
65  !!!! !!! !!! ! !!!!!!!! !!!!!!! !! !! !!!!!! !! !!!!!!!! !!! !!!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!! !! !! !!! !!!! !! ! !!!!!! !!!!!!!! !!! !!!!!!! !!!!!!!!! !!Š!! !!!!!! !!! !!

!!!!!!!! ! !!!!!!!!!! !!!27!28!29!! ! ! !!!2004!!!
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على التحقیق ھدف أولي مھم ھو عجز الموازنة العمومیة وذلك عن طریق تقلیص اإلنفاق العام، 
أما میزان المدفوعات فكانت معالجتھ عن طریق إلعادة الجدولة وتحسین حجم و بنیة الصادرات 

تسدید الدیون، أما األھداف األخرى لبرنامج اإلصالح و الواردات و تشكیل احتیاطات الصرف ل
فقد مست كل من السیاسات النقدیة والمالیة باإلضافة إلى إصالح جھاز اإلنتاج و تحسین أداء 
المؤسسات العمومیة و تطھیر مدیونیتھا وفتح رأس مالھا للشراكة األجنبیة و خوصصة البعض 

خالل تحریر التجارة الخارجیة ورفع القیود  منھا كما شرع في تحریر االقتصاد الوطني من
  O.M.Cالجمركیة واإلداریة خاصتا مع انضمام الجزائر آجال أم عاجال للمنظمة العامة للتجارة 

ھل ھذه المرحلة المتمیزة باالستھالك الواسع للمنتوجات النھائیة و السلع النصف معمرة ، تعبر 
  .عن مرحلة علیا للنمو االقتصادي ؟

أن الفترة القصیرة من بدایة اإلصالح حولت المدخرات الفردیة القتناء السلع و الخدمات  بال شك
في ظل التبادل الغیر المتكافئ للمبادالت التجاریة دون مراعاة المیزة النسبیة للمنتوج الوطني، إذ 

را بھا أن مجمل اإلصالحات االقتصادیة كلفة الدولة عناء مالیا و كان المواطن البسیط أكثر تأث
مما  2000اجتماعیا لھذا فإن االقتصاد الوطني بعد عملیة اإلصالحات بمرحلة الركود حتى سنة 

ألزم على الحكومة إعادة بعث النشاط االقتصادي و تطویره من جدید، وذلك بوضع برنامج 
الذي یھدف إلى بعث الحیاة من جدید في كافـة  2001لإلنعاش االقتصادي الذي شرع في ربیع 

شاطـات االقتصادیـة و تشجیع الطلب الكلي الذي سیتكفل بمكافحة الفقر و األمراض الن
االجتماعیة و إنشاء مناصب شغل و تحقیق التوازن الجھوي و إنشاء و إحیاء جمیع مناطق البالد 

  .و ھذا لتحقیق التنمیة االقتصادیة المستدیمة
لقد سجل تراجعا في قطاع  إن القطاعات االقتصادیة تأثرت بجمیع برامج اإلصالحات و

الصناعي و القطاع الفالحي خاصة وأن الفترة التي تم فیھا تطبیق البرامج لم تعرف نوعا من 
التي سجلت فیھا جمیع القطاعات معدالت نمو إیجابیة، كما  1998االستقرار األمني ما عدى سنة 

وما یزال ھذا القطاع  ، 2001عام  ℅ 0.6تراجع نمو القطاع العمومي الصناعي بانخفاض قدره 
الحیوي الذي كان یشكل اإلستراتیجیة األساسیة النطالق التنمیة االقتصادیة المستدیمة تحت 
ضغط المساومة لخوصصتھ بعدما تعرض إلعادة الھیكلة العضویة حتى تسھل عملیة 

من الید  ℅ 60سنوات األخیرة ما یزید عن  5الخوصصة، بحیث فقد قطاع الصناعة في ظرف 
ألف منصب عمل حالیا، دون فتح مناصب  70ألف عامل مقابل  250املة بعد ما كانت تمثل الع

عمل جدیدة، وبالتالي نستطیع أن نقول بأن ظاھرة النمو التلقائي أدت إلى تفكك النسیج الصناعي 
من احتیاجات استھالك الطلب الوطني، مما أنجر عن ذلك دخول  ℅ 20الذي یغطي حالیا سوى 

في صراع دائم و مستمر حول ما تملیھ  –اإلتحاد العام للعمال الجزائریین  –لنقدیة المركزیة ا
خاصة منھا  2003وزارة المساھمة و تنسیق اإلصالحات االقتصادیة الذي تم  تنفیذه مع مطلع 

المشروع التمھیدي الذي تقدم بھ وزیر الطاقة حول قطاع المحروقات و آفاقھا، وكذا برنامج 
ت الصناعیة العمومیة خاصة التي مازالت تعرف وتیرة من النمو إذا توفرت خوصصة المؤسسا

  .لھا البیئة االقتصادیة والمالیة الالزمة لذلك
كما أن محاولة وزارة الفالحة إدخال الشراكة في المستثمرات الفالحیة لھ قرارات مختلفة عن 

لموارد االقتصادیة، ویتضح مستقبل القطاع زیادة عن ذلك غیاب إستراتیجیة وطنیة في توجیھ ا
 ℅ 27.4بعدما كان  1998عام  ℅ 26.5من ذلك أن معدل االستثمارات بقي محدودا لم یتجاوز 

وھذا راجع إلى تحویل رؤوس األموال الوطنیة إلى الخـارج وكــذا غیاب االدخـار  1993عام 
داخل السوق الموازیة في للمھاجرین بینما تم االكتفاء بالتعامل ) التحوالت الخارجیة( الوطــني 

المنتجات النھائیة ذات معدالت ربح مضمونة، كما أن تشاؤم المتعاملین الجزائریین االقتصادیین 
أمام العوائق و الحواجز لإلدارة العمومیة التي مازالت فیھا مخلفات القرارات المركزیة التي 
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دیة على حساب المستثمر أصبحت تفضل المستثمر األجنبي في توفیر لھ كل اإلمكانیات الما
الوطني كما أن محاولة تخفیف الدینار الجزائري أمام نقص العرض الكلي وعدم مرونتھ یؤثر 
بشكل مباشر على ارتفاع المستوى العام لمدخرات اإلنتاج المستوردة تأثیرا بالغا على تكلفة 

ت العمومیة أمام اإلنتاج مما یجعل عملیة التبادل غیر متكافئة یترتب عن ذلك عجز المؤسسا
  .المنافسة الغیر المتكافئة

ال مفر منھ،  2003و ھذا ما یبین حسب المسؤولین السیاسین أن برامج الخوصصة الذي حدث 
زیادة على ذلك أصبحت البنوك األولیة تنتھج سیاسة نقدیة وفق قانون النقد والقروض عن عدم 

ستغاللیة أو استثماریة إال بشروط تقدیم القروض للمؤسسات العمومیة والخاصة سواء كانت ا
تضمن استرجاع األصل و الخدمات، و علیھ أصبح تمویل شركة سوناكوم أخیرا یتوقف على 

، 2003حافلة، تم إستالمھا سنة  4000: قرارات البنك على الرغم أن لھذه الشركة طلبات تقدر بـ
در أكثر من ملیار دینار تق) إیتوزا( كما للمؤسسة حقوق على مؤسسة النقل الحضري للعاصمة 

جزائري و مع العلم أن ھذه األخیرة التجأت إلى إستراد حافالت من بلجیكا و بالعملة الصعبة 
على حساب تجمید االستثمار الوطني وتفشي ظاھرة البطالة وھذا ما یزید عرض القوى العاملة 

  . 1998عام ℅  33.9إلى  1992عام  ℅  23.8في السوق العمل إذا أرتفع معدل البطالة من 
ھذا ما یؤكد إخفاق برامج اإلصالحات و إنعكاسھا الفردي إذ توسعت ظاھرة الفقر واألمراض 

 1995سنة ℅  22.6المزمنة، و حسب تقریر صندوق األمم المتحدة للسكان أن نسبة الفقر بلغت 
یعیشون ℅  5.7ملیون شخص من بینھم  6مع نھایة البرنامج األول لإلصالح ویقدر بذلك حوالي 

  .دج للفرد  10943تحت درجة الفقر بدخل سنوي ال یتجاوز 
ملیون  1.3ملیون فقیر من بینھم  17وحسب وزارة التشغیل والتضامن الوطني بلغ عدد الفقراء 

عام ℅  21شخص ال یستطیعون أن یوفر لنفسھ لقمة العیش بینما كان عدد الفقراء ال یتجاوز 
زائري وھذا ما یثبت في رأینا بأن السیاسة االقتصادیة المنتھجة أي قبل انھیار االقتصاد الج 1978

قبل اإلصالحات االقتصادیة كانت تعبر عن حقیقة التنمیة االقتصادیة المستدیمة لفك الفروقات 
  .والعزلة في المجتمع الجزائري وتحقیق الرفاه االجتماعي و االقتصادي للفرد
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  اإلنجازات التنمویة في الجزائر: ثالثا

  
و  –ھما جانبي أثنین تنطلق منھما كل المشاریع التنمویة ـ الجانب االجتماعي و االقتصادي      

قد أولت الجزائر ،ھذین الجانبین اھتماما بالغا في إطراح النزوح نحو التنمیة الشاملة، وقد 
م بدأ مارست تحسینات على كل الجوانب في بدایات األولى لالستقالل حتى سنوات الثمانینات، ث

  .الفشل ینجر في ھذه المنجزات ألسباب عدیدة ذكرت منھا سابقا 
  :الجانب االجتماعي-1

یعتبر الجانب االجتماعي أحد الجوانب األساسیة والھامة والتي یظھر من خاللھا استقرار 
المجتمع، ألنھ ھو الذي یحدد واقعھ الذي یكفل لنا القدرة على التحكم في نظام تسییره بإیجابیاتھ و 
سلبیاتھ نحو تسییر أفضل للمتقبل التنموي، و ھذا الواقع نستطیع أن نمثلھ في ثالثة قطاعات نراھا 

  :أساسیة و التي تعمل الجزائر دائما على تحسینھا
  .التعلیم -
  .الصحة -
  .السكن -

وقد حصلت الجزائر على تطویر ھذه القطاعات باستثمار أصول ناھضة و كذلك إعداد إطارات 
لمیادین، و اآلن سوف نتطرق إلى ما أنجز أو تحقق في إطار القطاعات من خالل مختصة في ا

  .إلى یومنا ھذا 1962دراستھا إبتداء من 
  :التعلیم والتكوین بالجزائر 1 -1

عرف نظام التعلیمي نموا كبیرا في العشریة األخیرة، األمر الذي أعطى إمكانیة تعمیم التعلیم 
وق التعلیم، فقد بذلت مجھودات كثیرة في ھذا المجال بما یسمح اإلجباري والتطبیق الفعلي لحق

بتوسیع التعلیم األساسي، و توفیر وسائل التعلیم و التكوین الضروریة، األمر الذي یشجع اإلقبال 
  .على ھذا المجال

یتجھ التكوین العالي شیئا فشیئا نحو التكوین التكنولوجي ذلك أن تكوین المھندسین تطور بشكل 
  .في میدان التكوین التقني والعالي ملحوظ

وھذا ینطبق أیضا على المنظومة التربویة ذلك بتطویر المنشآت في المخططات التنمویة كالرابع 
و الخامس، حیث شجعت االستثمار في ھذا المجال و طورت في مستوى العلمي بتوفیر األساتذة 

.من الخارج
نتاج في المؤسسات المنجزة حیث إحتیاطي وضع المخطط في مجال اإلستثمار، مطلب زیادة اإل

  .بالمئة من المصاریف الحالیة 20اإلنتاج یسمح بإقتصاد 
كما فتح المخطط التنموي المجال لتحسین و لإلستیعاب الجامعي المتواصل بتقدیم الدعم للمعلمین 

  :و األساتذة،و قد وضع المخطط من بین أھذافھ
  .في إطار إعادة التكوین المطبقمضاعفة شعب التعلیم الثانوي و توسعھا -
اإلعالم اآللي یعتبر كوسیلة تعلیم و شعب علمیة، عملت المخططات التنمویة على تطبیقھا -

.بصفة واسعة
ملیون تلمیذ و متربص  6.5أستقبلت منشآت التعلیم و التكوین خالل المخطط أكثر من -

.66...ملیون تلمیذ ومتربص 1.02بزیادة أكثر من 

                                                
  .36- 35، ص 1985، جانفي 1989-1985المخطط الخماسي الثاني  66
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ملیون دینار،مشاریع في طور اإلنجاز مع المخطط  31.5للبرنامج یقارب الدعم المالي -
.ملیون دینار 33.3الثاني قدرت بـ 

.ملیون دینار 45ملیون دینار، مول بسقف  64.7الدعم المالي التكمیلي یصل إلى -
.ملیون دینار 19.7الفرق بین متطلبات البرنامج واإلعفاء التكراري -

  : ور التربیةلمحة وجیزة عن تط  1-1-1

  :لقد مر تنظیم التربیة و التعلیم بعد االستقالل بفترتین أساسیتین 

  ) :1976-1962(الفترة األولى 

و تعتبر ھذه الفترة انتقالیة، حیث كان ال بد لضمان انطالق المدرسة من االقتصار على إدخال 
التنمویة الكبرى و من تحویرات انتقالیة تدریجیة تمھیدا لتأسیس نظام تربوي یسایر التوجھات 

  : أولویات ھذه الفترة 

  .تعمیم التعلیم بإقامة المنشآت التعلیمیة ، و توسیعھا إلى المناطق النائیة -

  .جزأرة إطارات التعلیم -

  .فرنسيتكییف مضامین التعلیم الموروثة عن النظام التعلیمي ال -

  .التعریب التدریجي للتعلیم  -

و كان من نتیجة ذلك االرتفاع في نسب التمدرس في صفوف األطفال الذین بلغوا سن الدراسة إذ 
  .في نھایة المرحلة  70%سي األول بعد االستقالل إلىإبان الدخول المدر 20%قفزت من 

  ) :1976ابتداء من سنة (الفترة الثانیة 

المتضمن تنظیم  1976أفریل سنة  16المؤرخ في  35- 76ابتدأت ھذه الفترة بصدور األمر رقم 
ه الذي أدخل إصالحات عمیقة وجذریة على نظام التعلیم في االتجا. التربیة و التكوین في الجزائر

  .المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة   الذي یكون فیھ أكثر تماشیا مع التحوالت العمیقة في

سنوات،  9و قد كرس األمر السابق الطابع اإللزامي للتعلیم األساسي ومجانیتھ و تأمینھ لمدة 
  :وأرسى االختیارات و التوجھات األساسیة للتربیة الوطنیة من حیث اعتبارھا 

  .منظومة وطنیة أصیلة بمضامینھا و إطاراتھا و برامجھا -

  .قراطیة في إتاحتھا فرصا متكاملة لجمیع األطفال الجزائرییندیم -

  .متفتحة على العلوم و التكنولوجیة -

  :و قد تضمن األمر السابق 

  : أھدافا وطنیة 
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وإكسابھم المعارف    شخصیة األطفال و المواطنین وإعدادھم للعمل و الحیاة و تتمثل في تنمیة 
العامة العلمیة و التكنولوجیة التي تمكنھم من االستجابة للتطلعات الشعبیة التواقة إلى العدالة و 

  .وحق المواطن الجزائري في التربیة و التكوین  التقدم

  : أھدافا دولیة 

و صیانة السالم في   تساعـد على التفاھـم و التعـاون بین الشعوب تتجسد في منـح التربیـة التي
العالم على أساس احـترام سیادة األمم و تلقـین مبدأ العدالـة والمساواة بین المواطنین و الشعوب، 

لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمییز، و تنمیة تربیة تتجاوب مع حقوق   وإعدادھم
  . اسیة اإلنسان وحریاتھ األس

  :األمر مھیكال حسب المراحل التالیة   وصار التعلیم بموجب ھذا

  تعلیم تحضیري غیر إجباري، -  

  سنوات، 9تعلیم أساسي إلزامي و مجاني لمدة  -  

  تعلیم ثانوي عام،  -  

  .تعلیم ثانوي تقني -  

، و ما 1981-1980ھـذا األمر ابتداء من السنة الدراسیة   وقد شـرع في تعمیم تطبیـق أحكـام
رات یزال إلى حد اآلن یشكل اإلطار المرجعي ألي مشروع یستھدف إدخال تحسینات و تحوی

  .على النظام التعلیمي

  

  :السـیاسـة العامـة للتربیـة 1-1-2

األولویات األساسیة في السیاسة التنمویة الشاملة التي اتبعتھا الدولة مباشرة بعد    شكل التعلیم أحد
  . 1962جویلیة  5حصولھا على استقاللھا في 

لمرجعیة التي تستمد والمواثیق والنصوص األساسیة ا 1963الدستور الجزائري الصادر سنة 
      .منھا السیاسة التعلیمیة اعتبرت التعلیم العنصر األساسي ألي تغییر اقتصادي واجتماعي

أول نص تشریعي على ھذا المستوى وضع  1976أفریل  16المؤرخ في  35.  76األمر رقم 
ة التربیة لسیاس  المعالم واألسس القانونیة للنظام التعلیمي الجزائري وشكل اإلطار التشریعي

  :التي ترتكز على 

قیمھ الروحیة وتقالیده تأصیل الروح الوطنیة والھویة الثقافیة لدى الشعب الجزائري ونشر
  .الحضاریة واختیاراتھ األساسیة
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األمیـة وفتح باب التكوین أمام جمیع المواطنین علىتثقیف األمة، بتعمیم التعلیم والقضاء
  على اختالف أعمارھم و مستویاتھم االجتماعیة

  .تكریس مبادئ التعریب و الدیمقراطیة و التوجیھ العلمي و التقني

  .مان الحق في التعلیم و مجانیتھ و إلزامیتھض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2007/2008  رسالة ماجیستیر دیمغرافیا  قیاس و تحلیل الفقر بالجزائر

103

103

  
  :تطور عدد التالمیذ و المعلمین إلى جانب المؤسسات التعلیمیة منذ اإلستقالل 1-1-3

إرتفع عدد التالمیذ بعد الحقبة اإلستعماریة إرتفاعا سریعا، فقد أھتم الجزائریون بالتعلیم أي بتعلیم 
لجھل في عھد االستعمار و ما عدد التالمیذ المتزاید كل موسم دراسي أبنائھم، بعد انتشار ظالم ا

غال دلیل على ذلك، وھو ما تبینھ اإلحصائیات منذ السنوات األولى من االستقالل فقد ارتفع عدد 
إلى ملیون ونصف تلمیذ مسجل  1963- 1962ألف تلمیذ خالل السنة الدراسیة  828التالمیذ من 

أي ان العدد تضاعف خالل خمس سنوات فقط لیتضاعف  1967-1966خالل السنة الدراسیة 
- 1977ألف متمدرس خالل السنة الدراسیة  600ھذا الرقم اآلخیر إلى ما فوق ثالث مالیین و 

أكثر من  1999- 1998و ھذا األخیر تضاف مرة آخرى لیصبح خالل السنة الدراسیة  1978
ھذا یدل ال محالة على أن المنظومة سبعة مالیین و نصف متمدرسین في األطوار الثالث و

التربویة تطورت و تقدمت بمستوى سریع و جید منذ اإلستقالل إلى یومنا ھذا، باإلضافة إلى ھذا 
 339إلى ما یفوق  1963-1962ألف معلم خالل السنة الدراسیة  22فقد أزداد عدد المعلمین من 

ھذا فقد تضاعفت عدد المؤسسات باإلضافة إلى  1999-1998ألف معلم خالل السنة الدراسیة 
التربویة إلى أربع أضعاف مقارنة مع السنوات األولى لالستقالل حیث كان عذذھا ال یتجاوز 

مؤسسة تربویة سنة  600لیصبح أكثر من عشرون ألف و 1962مؤسسة خالل سنة  5100
میذ داخل ، و قد حسن توفیر األساتذة و المعلمین من وضعیة التال()، أنظر الجدول رقم 1998

تلمیذ لكل أستاذ خالل السنة  37األقسام و خفف من اإلكتضاض ، حیث أنفض معدل التأطیر من 
، كما أن ھذا الضغط  1999-1998تلمیذ لكل معلم أو أستاذ سنة  22إلى  1963-1962الدراسیة 

أرتفع في األقسام في سنوات السبعینات، وذلك لیس راجع لنقص األساتذة و لكن للزیادة 
لدیمغرافیة التي واكبت نھایة اإلستعمار، وقد یعود إقبال الجزائریون على تعلیم أبنائھم إلى جانب ا

رغبتھم في التعلیم، إلى إجباریة التعلیم و یعود نقص اإلكتضاض في السنوات األخیرة إلى توفر 
روف األساتذة و كذا المؤسسات مع إنخفاض نوعا ما في الخصوبة في سنوات التسعینات،والمع

أن معظم الدول في العالم الثالث تعاني من ضعف مؤسستھا التعلیمیة الموروثة عن العھد 
اإلستعماري، و ھو ما دفع بحكومات ھذه الدول إلى إدخال إصالحات في ھذا القطاع من اجل 

  .تغطیة أوسع للسكان في مجال التعلیم
لم الثالث، وأعتبر التعلیم كوسیلة ومنذ زمن بعید یحاول اإلستعمار فرض نفوذه الثقافي على العا

إستراتیجیة، لھذم تقالید و ثقافات مقومات الشخصیة لمستعمراتھا و إلحاقھا ثقافیا بھا، و كذلك 
فعلت فرنسا في الجزائر، حیث عملت على طمس الھویة الوطنیة، وحاربت اللغة العربیة و منعت 

ثقافتھا و لغتھا بكل الوسائل و ال تزال تعلیم القرآن الكریم، وحاولت إلحاق الشعب الجزائري ب
و ھو الذي ادرك  التعلیم عامل حاسم في عملیة التنمیة ،تحاول یائسة فعل ذلك و واضح أن 

اإلستعمار أھمیتھ،و قد ادركت الجزائر اھمیة التعلیم فأعدت برامج تعلیمیة، و مؤسسات تعلیمیة 
یق برامجھا التنمویة، عمدت ھامة من مدارس وجامعات ومعاھد متخصصة، ومن اجل تحق

  .الدولة الجزائریة إلى إعداد برنامج التعریب في مجال التعلیم واإلدارة
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  تطور عدد التالمیذ و المعلمین إلى جانب المؤسسات التعلیمیة منذ االستقالل) : 25(الجدول رقم 

عدد التالمیذ   السنة الدراسیة
  المتمدرسین

عدد 
  المعلمین

عدد المؤسسات 
  میةالتعلی

/ تلمیذ
  أستاذ

1962-1963  
  

828.425  
  

22.396  5091  37  

1966-1967  
  

1.500.336  
  

37.777  7616  40  

1972-1973  
  

1.533.037  
  

60.672  9343  41  

1977-1978  
  

3.624.004  
  

96.672  11.317  37  

1982-1983  
  

4.522.643  
  

139.209  14.322  32  

1987-1988  
  

5.887.297  
  

213.886  17.094  27  

1992-1993  6.747.561  
  

285.917  18.582  23  

1994-1995  
  

7.022.000  
  

314.800  19.141  22.4  

1995-1996  
  

7.163.000  
  

319.400  19.311  22.4  

1996-1997  
  

7.224.312  
  

326.300  20.092  22.1  

1997-1998  
  

7.434.000  
  

336.250  20.181  22.1  

1998-1999  7.567.200  339.960  20.615  22.3  

  :المصدر 
  .7- 5، ص  37، رقم 1993ع سنویة بالدیوان الوطني لإلحصائیات، مجلة ر -

- ONS , La démographie Algérienne,résultlt et perespectives , opcit p 17.



2007/2008  رسالة ماجیستیر دیمغرافیا  قیاس و تحلیل الفقر بالجزائر

105

105

  :الصحــــة بالجزائر 1-2
حیث  بعد االستقالل مباشرة وجدت الجزائر نفسھا في حالة اجتماعیة و اقتصادیة متأزمة    

أنعكست الوضعیة على الجھاز الصحي الذي وجد نفسھ في عجز كبیر و حالة الشعب الجزائري 
كانت تتمیز سوء التغذیة و انعدام النظافة، وكثرة األمراض، و تغطیة صحیة غیر كافیة ، إضافة 

ریة إلى ھجرة األطباء االوروبیین بعد اإلستقالل الذین تركوا ثغرة كبیرة من حیث الموارد البش
فالسكان الذین یترواح عددھم حوالي عشرة مالیین نسمة وجدوا أنفسھم بجھاز صحي " الصحیة، 

جد مزري وضع لتلبیة حاجات األقلیة، المتمركة في المدن و المناطق الزراعیة الغنیة، اما 
   67...بالنسبة للبقیة فسوء التغطیة الطبیة، أو عدم التغطیة الطبیة ھي القانون

الذي ترتب عن وضعیة ورثتھا الجزائر و التي تمثلت في نقص فادح في الموارد  إن ھذا العجز
طبیب لم  2500البشریة عكس الموارد المادیة التي لم تكن تعاني نصا كبیرا أنذاك حیث أنھ من 

ملیون نسمة ، اما بالنسبة للموارد المادیة فإننا نجد  10.5، لعدد سكان قدره 600یتبقى سوى 
عیادة بھا  13مستشفى ، بھا مركز واحد لمكافحة السرطان، و 143مة إلى مؤسسة مقس 156

مركزا للوقایة  20مراكز للوقایة و  05قاعة عالج،  1016مركزا طبیا،  188سریرا ،  42787
  .68...من مرض السل
  .1972سنة إلى غایة  1963من سنة تطور الموارد البشریة في قطاع الصحة العمومیة بالجزائر ): 26(الجدول رقم 

  السنوات                      
  الموارد البشریة

1963  1964  1966  1972  

  784  364  288  341  جزائریون  األطباء
  1201  992  1013  937  أجانب

  317  186  -  70  جزائریون  الصیادلیین
  38  30  -  134  أجانب

  211  86  -  36  جزائریون  أطباء األسنان
  97  85  -  115  أجانب

  12215  4835  1380  -  بالشبھ الطبيالعاملون 
  :المصدر

- MSPM séminaire sur le développement d’un système de santé. L’expérience ;Algérienne, Alger 7-8 Avril 
1983 ; p 54.

و إذا الحظنا جیدا نجد أن ھنالك تزاید في عدد األطباء األجانب وخاصة األطباء الجزائریین، 
جزائریا و سنة بعد ذلك، أي  341أجنبیا، و  937، یوجد 1963طبیب سنة  1278حیث من بین 

جزائري، وھذا یعني أن الدولة كانت  288أجنبي و  1013طبیب منھم  1201سجل  1964عم 
عامال في القطاع الشبھ طبي،  1380تھتم بجلب األطباء األجانب، وكذلك في نفس السنة وجدنا 

ظ في عدد األطباء و الصیادلة و جراحین األسنان و العاملین في كما یالحظ أن ھنالك تزاید ملحو
ملیون نسمة یدو قلیال، و لم  13،و لكن مقارنة مع  1972و سنة  1966الشبھ الطبي خالل سنتي 

یكن بإمكانھم تلبیة حاجات كل السكان ومن جھة أخرى، فإن الدولة بجلبھا للمتخصصین كانت 
اصة بالنسبة لقاعات العالج، و المستوصفان الخاصة بمكافحة تبذل جھودا لتطویر ھذا القطاع خ

                                                
67 A.HAMANI et Autre, l’évolution des système de santé depuis l’indépendance .inséminer sur  le développement 
d’un systéme nationale de santé l’expérience Algérienne opcit p 52.

  .53-52السابق، ص  نفس المرجع 68
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وألھمیة القطاع سخرت الدولة أموال )  PMI(مرض السل و مراكز حمایة االمومة و الطفولة 
بالمائة من مجموع  3.31ملیون دینار جزائري أي  872أكثر من  1993ضخمة بلغت سنة 

  .ع عدد العمال في السلك الطبي، كل ھذه المجھودات أدت إلى ارتفا69...المیزانیة
، بعد 70 120166بلغ عدد األطباء وجراحو األسنان و الصیادلة  1995أما في سنة         

تضاعفھم عدة مرات ومن خالل الجدول الموالي یتضح ذلك، حیث أنخفض عدد السكان على 
كل طبیب من یظھر تقلص ضغط السكان على ) 98- 78(اإلطارات الصحیة مثال إذا أخذنا الفترة 

لكل جراح أسنان أما بالنسبة لكل صیدلي خالل  3578إلى  18673ومن  1082إلى  4043
شخص، و رغم كل ھذا التحسن أي خالل الفترة  6475إلى  18673فمن ) 98-80(الفترة 

  .المدروسة مازال ھنالك نقص كبیر في اإلطارات الصحیة
  )1998-1996(الجزائر عدد االشخاص لكل إطار طبي في ) : 27(الجدول رقم 

  عدد األفراد لكل إطار
  السنوات

  صیدلي  جراح اسنان  طبیب

1962  
1978  
1980  
1990  
1995  
1998  

7835  
4043  
2159  
1049  
1063  
1082  

-  
18.673  
10.866  
3431  
3679  
3578  

51.225  
18.673  
16.625  
11.575  
7.777  

6  
-:المصدر ONS ; Quelque indicateurs socio-économique de l’algérie, juin 1992 ,p20- 1993 -1998, la 

démographie, résultats et perspective,Opcit,p9.

مقارنة مع الموارد البشریة لم تكن الموارد المادیة تعاني نقصا كبیرا، إال أن تدعیمھا كان من 
حظ زیادة األولویات، و ذلك تبعا للزیادة السكانیة التي كانت متواصلة ، و من خالل الجدول نال

عیادة طبیة و  54مستشفى و  30تم بناء ) 1979- 1973(الھیاكل بنسب متفاوت فخالل الفترة 
مركز صحي و ھذا نتیجة السیاسة التنمویة المتجھة آنذاك إلى بناء الھیاكل في كل  104

 36.420، و أزید من  3742القطاعات و استمر ارتفاع عدد لیصل في خالل نفس السنة إلى 
شخص و  500ومن أھداف المخطط الخماسي الثاني وصلوا إلى توفیر قاعة عالج لكل سریر ، 

سریرین لكل ألف شخص، و رغم ھذا یتبین ما تحقق من األھداف المسطرة، حیث تم توفیر عیادة 
شخص و قاعة عالج لـكل  22.604شخص مع مركز صحي لكل  58.898طبیة واحدة لكل 

  .شخص 9023شخص و سریرین لكل  7823
  ).1998-1973(الھیاكل المنجزة في القطاع الصحة ) : 28(الجدول رقم 

  السنوات
  الھیاكل األساسیة

1973  1979  1990  1993  1995  1998  

  221  200  184  181  173  143  المستشفیات
  497  469  455  445  160  106  العیادات الطبیة

  1295  1156  1123  1112  662  558  المراكز الصحیة
  3742  3634  3876  3618  1364  1402  قاعات العالج

  63420  57780  65094  29628  -  -  عدد اآلسرة
  :المصدر

- ONS ;Démographie et statistique social, cahier N°1,volume N°15,1991,p31.

  .1998-1991الدیوان الوطني لإلحصائیات       أخذت من عدة مجالت إحصائیة،  -

                                                
69 Ministre de la santé , statistique,1999 juin Alger ANEP P152.

  .1995الجزائر باألرقام ، الدیوان الوطني لإلحصائیات،  70
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  : میزانیة الصحة
  :القطاع الصحي منذ اإلستقالل تدعیما من مصادر ثالث عرف التمویل في

  .نفقات مأخوذة من التعاونیات-
.صندوق الضمان االجتماعي-
.نفقات مسددة مباشرة من طرف المرضى-

نالحظ وجود ثالث أشكال من التمویل، األول یتمثل  1973-1992فخالل المرحلة التي تمتد من 
بالمائة من نفقات ھذا القطاع، إما بالنسبة للثاني  60 في تكفل الدولة أو الجماعات المحلیة بـ

بالمائة و الثالث كان مباشرة من طرف  30فالتكفل كان من الصندوق األمن االجتماعي بـ
المریض، و ھذه الفئة و التي كانت متمثلة في أكثریة األشخاص الذین یمارسون مھنا حرة ، و 

  .71الذین كانوا یدفعون مباشرة نفقاتھم الصحیة
  :و على ھذا األساس، فإن تمویل قطاع الصحة بالنسبة لمیزانیة كان كالتالي

  1972- 1969-1966میزانیة الصحة و تطورھا خالل السنوات  ):29(الجدول رقم 
  السنوات                 

  المیزانیة
1966  1969  1972  

بأالف الدینار (میزانیة الصحة 
  )الجزائري

281.000  914.142  406.061  

بأالف الدینار (زانیة الدولة می
  )الجزائري

2.632.193  38.900.00  5.500.000  

  :المصدر
- MSPM séminaire sur le développement d’un système de santé. L’expérience ;Algérienne, Alger 7-8 Avril 
1983 ; p 56..

من المیزانیة العامة، و عقب  بالمائة 1.3فقد قدرت بـ  1978أما عن نفقات العامة للصحة لسنة   
ملیار دینار  20.1بـ  1992التسعینات قدرت النفقات المخصصة لقطاع الصحي سنة 

جزائري و بالرغم من ھذا التحسن الملحوظ إال أنھ لم ینعكس على أرض الواقع حیث لوحظ 
 عجز في تحقیق المشاریع خاصة فیما یخص بناء المستشفیات، إلى جانب ذلك عدم التقسیم

الجید للمیزانیة على طبیعة المصاریف، حیث أن العنصر البشري اخذ الجزء الكبیر بـ 
بالمائة من المیزانیة العامة، أما الوسائل الطبیة و األدویة التي تسمح بتحسین  74.54

بالمائة، و ھذا یدل على  9.78بالمائة و الثانیة بـ  1.46الخدمات الصحیة ، قدرت األولى بـ 
ھنالك توزیع عادل بالمیزانیة ، و رغم كل ھذا التحسن سواء للعنصر البشري أو أنھ لم یكن 

المادي ، إال أنھ لم ینعكس على حالة الصحة و یظھر كل ھذا من خالل الواقع الیومي الذي 
یعیشھ المواطن، و من ھذا نستخلص أن الوضعیة الصحیة في الجزائر ما تزال بعیدة جدا عن 

  .ةالخدمات الصحیة الالزم
  
  
  
  
  

                                                
71  MSP Développement e la santé Algéer –MSP. P279.1983.
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  :السكن بالجزائر 1-3

یتعرض ترابنا المھیأ بحكم طبیعتھ التكوینة إلختالالت وتفاوتات إلى فوارق جھویة صارخة 
صارخة، كان إستغالل المستعمر ھو المتسبب األول فیھا، و ازداد أشرھا منذ اإلستقالل نتیجة 

  .ة و إلى مراقبة أثارھا اإلقلیمیةسیاسات تنمویة طموحة لكنھا مفقرة إلى متابعة جید
و لم تستفد ھذه السیاسات التنمویة من تأطیر كاف رغم النیات الحسنة المعلنة عن طریق وضع 
استراتیجیة للتھیئة العمرانیة ، تستجیب لمستوایات ھذه السیاسة، و القادرون على أن تضمن 

  .عاماالنسجام و التنسیق لإلعمال التي تفرضھا أولویة الصالح ال
و قد خضعت سیاسة التھیئة العمرانیة في الماضي و ھذا إذا سلمنا بوجود سیاسة التھیئة العمرانیة 
، قد خضعت على الدوام لمسعى محدود، و غیر مستمر، مطبوع بضعف اإلرادة و التردد و 
اللذان یفسران إلى حد الوضع المتردي السائد حالیا على مستوى القطرن و قد عرفت ھذه 

سة بھذا الشأن المعروفة بإسم التھیئة العمرانیة ثالث مراحل إنمائیة غیر متساویة من حیث السیا
  :القیمة

  .أتسمت المرحلة األولى براقبة نسبیة تھمین علیھا العدالة اإلجتماعیة التي تدعى التساوي -
  .فیذھاألتزمت الثانیة بصفة رسمیة سیاسة تھیئة عمرانیة، بدون توفیر الشروط الالزمة لتن -

ترمي األخیرة إلى محور اإلستراتیجیة اإلجتماعیة اإلقتصادیة التي وضعتھا الدولة و التخلي عن 
  .72األعمال و األنشطة اإلقلیمیة

  :1977منذ االستقالل إلى غایة سنة : المرحلة األولى 
سكن و في ھذه المرحلة سوف ندرس آثار إستراتیجیة التنمیة في الجزائر ، على مستوى ال        

تطور سیاسة اإلسكان، بعدما وصلت لالزمة السكانیة على درجة خطیرة نتیجة اإلھمال الذي 
  . 1977تمیز بھ قطاع السكن بعد االستقالل و إلى غایة سنة 

  :و قد اعتمدت سیاسة السكن بعد اإلستقالل على الفرضیتین
جدیدة للسكن أمام المواطنین أن الھجرة األعداد الھائلة من األوروبیین یعني توفیر إمكانیة  -

  .الجزائریین بتسلیمھم ما كان یسكنھ األوروبیون من مساكن
إن اإلستقالل الوطني وتأمیم األراضي التي كانت بحوزة المعمرین یمكن أن تساعد سكان  -

الضواحي القصدیریة في الرجوع على الریف و حتى في النشاطات الزراعیة، أي تحقیق عملیة 
  .مما یعني إنخفاض الطلب على المساكن في المدن و المراكز الحضریة إعادة الھجرة،

  :و من خالل ھاتین الفرضیتین أتضح اإلتجاه العام في میدان السكن
  .إعادة بناء القرى التي ھدمت أثناء الحرب بھدف تسھیل الھجرة المعاكسة لخدمة األرض -1
االستفادة من مساكن األوروبیین التي  تأجیل بناء المساكن الجدیدة في المدن و العمل على -2

غیر أن  73بقیت شاغرة و توجیھ اإلمكانیات المالیة المتاحة إلنجاز مشاریع إنتاجیة مباشرة
الھجرة نحو المراكز الحضریة ، كشف ان منشآت اإلستقبال التي تركھا اإلستعمار غیر كافیة، 

سكن و كانت  1.950.000سكنیة بـمالیین ساكن تقابل حضیرة  10حیث كان عدد السكان یقدر بـ
كما یمتاز وضع اإلسكان في جمیع جوانبھ  74..فرد للسكن الواحد 5.6نسبة شغل السكانات تقدر 

بالقدم و یفتقر إلى التجھیزات اإلجتماعیة و اإلقتصادیة ، كما كانت أیضا شبكات التطھیر و 
  .ھوة إتساع بین الحاجة و تلبیتھاالتموین بالماء و اإلتصال منحطة زادت ھذه العناصر مجتمعة، ال

                                                
  .63ص / امعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائرملفات التھیئة العمرانیة ، الدیوان المطبوعات الج: الجزائر غدا 72
  .25ص / ملفات التھیئة العمرانیة ، الدیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر: الجزائر غدا 73

  184،ص 1980ائر، ،وزارة التخطیط و التھیئة العمرانیة، الجز"1978- 1967"ملخص التقییم اإلقتصادي واإلجتماعي العشریة 74
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أمام ھذه الوضعیة الخطیرة، أسرعت السلطات السیاسیة بوضع مخططات تنمویة تتضمن 
تغیرات ملموسة في میدان اإلسكان خاصة فیما یتعلق بتوزیع نفقات لصالح اإلستثمارات 

  .اإلجتماعیة
  :1969-1967المخطط الثالثي 

میدان السكن خالل سنوات المخطط الثالثي على استعمال أقتصر المجھود الذي بذل في         
المسكان التي بدأت عملیات إنشائھا قبل االستقالل، إضافة إلى قرار الحكومة أثناء تھیئة برنامج 

مسكن مدنیا، أما في الریف فقد ربط السكن باإلصالح  10770إنجاز  1969التجھیز سنة 
أو " مبدأ البناء الذاتي" امج المساعدة للقطاع التقلیدي الزراعي و بالتالي كان السكن متعلقا ببرن

  .مرتبط بالتعاونیات الزراعیة لإلنتاج التابعة لقدماء المجاھدین
حیث أنھ "كما تمیزت الفترة التي أعد فیھا المخطط الثالثي األول بالظروف المالیة القاسیة       

رات األخرى، و لذا كان المبلغ بالمائة من مجموع االستثما 2.61لم یستفد القطاع سوى 
ملیون دینار جزائري فقط، و كان المخطط خال من أیة إستراتیجیة محددة  240المخصص لھا 

تتعلق بتطویر المدینة و القریة،حولت فیھ الجھود التنمویة نحو إنشاء البعض من المشاریع 
مة بھدف الشروع في االقتصادیة ـ و من بین أھداف المخطط تھیئة اإلدارات و الشركات العا

  .مرحلة التخطیط الذي كان یفتقر إلى اإلمكانیات و اإلجراءات الخاصة بالتنظیم
  ":1977- 1974"و " 1973-1970: "المخطط الرباعي األول والثاني 

تمیزت ھذه الفترة بسیاسة توازن جھوي أكثر منھا سیاسة تھیئة عمرانیة وذلك بمواصلة         
یة الكبرى و البرامج الخاصة، خصصت عملیات أخرى على المستوى تنفیذ المشاریع الصناع

  .المحلي، و المخططات الوالئیة و المخططات البلدیة للتنمیة و مخططات التجدید العمراني
وقد كانت ھذه األعمال بكل تأكید فعالة أعطت نتائج إیجابیة مثل التقلص من الفوارق في        

اخیل و في میدان التربیة و تنمیة الھیاكل األساسیة و التجھیزات و میدان الشغل و بالتالي في المد
  .الكھرباء

و تطورت المدن الصغرى و المتوسطة، ھذا إذا اقتصرنا على ذكر أكثر األعمال أھمیة، و        
على أن ھذه األعمال كانت محدودة في الزمان فلم یكن لھا تأثیر على الخریطة اإلقلیمیة و 

وھي خیر دلیل على الفوارق بین الشریط  1977دمھا نتائج اإلحصاء لعام الصورة التي تق
الساحلي و باقي البالد و ازدادت الھوة، و حركات النزوح نحو اتجاه المدن الھامة منھا 
بالخصوص، قد أنجز عنھا عمران فوضوي زاد المشاكل الحضریة تعقیدا أكثر وھكذا أصبحت 

في غالب المدن الجزائریة ن ومما زاد في تعقد األزمة و األحیاء غیر المخططة، ظاھرة عممت 
صعوبتھا ھو عدم توقف ھجرات السكان القادمین من المناطق الفقیرة حیث تشكلت ھجرة نحو 

ضغطا إضافیا في مجال  1977- 1966عامل جدید إلیھا خالل الفترة الممتدة بین  300.000
  .السكن الحضري

بالمائة سنة  33دن بشكل مفزع في الفترة المذكورة من باإلضافة إلى إرتفاع عدد سكان الم
و ھكذا صرنا نشھد تحدیدا أكبر ألحسن األراضي الزراعیة  1977بالمائة سنة  42إلى  1966

التي أستھلكت لفائدة العمران غیر المراقب و إیجاد مواقع للوحدات اإلقتصادیة التي خططھا 
  .القطاع تخطیطا عمودیا
ب والتصریحات المعبرة عن المقاصد و النیات فإن التخطیط اإلقتصادي و على الرغم من الخط

كان لھ الغلبة في التكفل الفعلي المعبر بالتنظیم المجال للتراب الوطني، صحیح أن نمط التنمیة 
المنتھج لمنح األولویة للصناعة الثقیلة و للنشاطات اإلجتماعیة المنبثقة من المحروقات كمحرك 

خیار یتماشى بطبیعة الحال ومفھوم تدعیم وزن أكبر لألقطاب الصناعیة و للتنمیة و ھذا ال
الحضریة والخصوبة مع اإلنعكاسات اإلقتصادیة و المحلیة التي تعرفھا ، و أمام ما نالحظھ من 
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تدھور خطیر اخذ الوعي بذلك ینجلي للعیان فوضعت مناھج جدیدة و حدد تصور آخر لسیاسة 
  .التھیئة العمرانیة

  
  :1989- 1985و الثاني  1984- 1980المخططین الخماسیین األول : لة الثانیةالمرح

شھدت ھذه المرحلة ظھور المخططین الخماسیین األول والثاني ، و الذي جاء في ظروف دولیة 
و وطنیة مغایرة للفترات السابقة لھما، حیث و على عكس المخططات الثالثیة و الرباعیة التي 

إنجاز المخطط الخماسي صاحبھ تغییر كبیر في الظروف العالمیة  جاءت في ظروف قاسیة فإن
أدى ھذا العامل  1984إلى عام  1980دوالر من عام  46حیث أرتفع ثمن البرمیل الواحد إلى 

الجدید إلى الزیادة الدخل القومي، مما أدى بالحكومة إلى تخصیص حصة كبیرة لقطاع السكن من 
  .العائق المالي لخلق نوع جدید من التوازن بین المدنعائدات البترول الشيء الذي أزال 

كما تمیزت ھذه المرحلة بسیاسة تھیئة عمرانیة مزودة بصالحیات لكن دون سلطة وبدون وسائل 
تجسید سیاسة تھیئة عمرانیة أكثر تأكید وجالء عن طریق سلسلة  1980حیث تم إبتداء من سنة 

وزارة " ول مرة ضمن صالحیات وزاریة، بإحداث من اإلجراءات، فظھرت التھیئة العمرانیة أل
  ".التخطیط و التھیئة العمرانیة

الوكالة الوطنیة للتھیئة العمرانیة التي كلفت بإعداد المخطط الوطني  1981كما تأسست في سنة 
یتضمن تعدیالت و  1981للتھیئة العمرانیة، كما صدر من جھة أخرى قانون في نفس السنة 

الیة و البلدیة یؤكالن على صالحیات الجماعة المحلیة، و یزودھا بأدوات ترمیمات لقانون الو
  ).المخطط الوالئي للتھیئة و المخطط البلدي للتھیئة' خاصة بتھیئة 

بقانون ھو القانون المتعلق بالتھیئة العمرانیة الذي  1987و تزودت التھیئة العمرانیة أیضا سنة 
الجھوي و یحدد أنساقھا أو تناسھا لكن بدون تتبع  یوضح أدواتھا على المستویین الوطني أو

  .بالنصوص األساسیة و ال األدوات القانونیة المحلیة الخاصة طبقا لما ینص علیھ القانون
  :و على العموم فإن القرارات في إطار سیاسة التھیئة العمرانیة كان محدودا لعدة أسباب منھا

  
المطبوعة تنتقل وفق القرار المركزي، و  السیاق التأسیسي من جھة و إجراءات التخطیط-1

.التأجیالت ضروریة من التھیئة العمرانیة على درجة ثابتة من جھة أخرى
عدم إستقرار مھمة التھیئة العمرانیة و عملیة ربط المتعاقبة بعدة سلطات وزاریة، وزارة -2

یة دون أن التخطیط و وزارة السكن، كما أن منھج التخطیط یعطي األولویة للنظرة القطاع
.یولي اھتماما یوجب التناسق ، إزاء التوجیھات المحلیة

تفضیل التنمیة القطاعیة على حساب الجانب المالي، یؤدي إلى التضحیة بالنظرة الطویلة  -3
.األمر لتحقیق النتائج ذات األمر القصیر

ومن جھة أخرى فإن إضاء الطابع اإلجتماعي و شبھ المجاني على الموارد الطبیعیة -4
.قد ساھم كثیرا في تبذیرھا بإستنفاذھا في الحقل اإلقتصادي" أرض، ماء"

و أخیرا ففي غیاب سیاسة المناقشة العامة و التشاور قد ساھما أكثر فأكثر في تھمیش الھیئات 
  .والخصوصیات المحلیة و من بین األھداف المسطرة في ھذه المرحلة
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:قتصاديالجانب اإل-2
  :الشغل 2-1

إن الشغل و عالقة الفرد بالعمل ھما لب التنمیة اإلجقتصادیة و جوھرھا، وذلك ألنھما یحوالن 
دون الفقر و إن فھم ھذه التنمیة في إطارھا اإلجتماعي و ضمن المتطلبات اإلقتصادیة العاملیة 

اإلقتصادیات ألن یقتضي منا معرفة أفضل آلیات والمیكانیزمات التي تعمل بمقتضاھا ھذه 
إصالح سوق العمل أصبح اآلن في قائمة األولویات بالنسبة للسیاسة اإلقتصادیة بعد أن اصبح 
من الموتقغ أن تصل البطالة مرتفعة في بلدان عدیدة حتى في ظل سیاسات إقتصادیة مالئمة 

  .على مستوى اإلقتصاد الكلي
یة متدھورة حیث قدر معدل البطالة منذ اإلستقالل و جدت الجزائر نفسھا في أوضاع إقتصاد

بالمائة ، أما على مستوى اإلستثمارات فكانت منعدمة مما أدى إلى إنعدام مناصب  33بـ 
  .75 1964ألف عاطل سنة  900الشغل حیث تم تسجیل حوالي 

و الجدول الموالي یبین من عدد السكان الناشیطین إلى جانب مجموع العمال،و معدل البطالة 
  .دات األربعخالل التعدا

  .تطورات حجم السكان الناشطین والعمال ونسبة اإلعالة الحقیقیة بالجزائر): 30(الجدول رقم 
حجم السكان   السنة

  بالملیون
حجم النشطین 

  بالملیون
حجم العمل 

  بالملیون
نسبة اإلعالة 

  الحقیقیة
1966  12.10  2.56  1.741  6.95  
1977  16.90  3.05  2.850  5.93  
1987  23.00  5.34  4.137  5.56  
1992  26.60  6.22  4.400  6.04  
1995  28.70  7.49  5.388  5.32  
1998  29.27  8.50  6.027  4.85  

  ".الوكالة الجھویة للتشعیل وھران" قرار العمل : المصدر
یعتبر حجم السكان المصدر األساسي الذي یمد المجتمع بالقوة العاملة و كما نالحظ من خالل 

و ھو اول  1966عدد السكان یزداد عدد النشطین، نأخذ مثال سنة  الجدول أنھ كلما یزداد
و  1977ملیون نسمة سنة  16.9إلى  12.1إحصاء بعد اإلستقالل حیث تزاید عدد السكان من 

إلى  1998ھو ثاني إحصاء عام حول السكن والسكان و قد أستمر تزاید إلى أن وصل سنة 
، كذلك عدد الناشسطین تزاید خالل 2008نة ملیون نسمة س 34ملیون نسمة لیتجاوز  29.27

 1977سنة  5.34إلى  1966ملیون نسمة سنة  2.56ه اإلحصائیات العامة حیث أنتقل من ه
، مما أدى ھذا اإلرتفاع إلى تقلیص نسبة 1998ملیون سنة  8.53لیتواصل تطوره لیصل إلى 

  .1998سنة  4.85و  1977سنة  5.93إلى  1966سنة  6.95اإلعالة الحقیقیة من 
ألف و ھذا خالل سنة  819بالرغم من كل ذلك یبقى ھنالك عجز فأن عدد البطالین أرتفع من 

  .1998ملیون بطال سنة  2.210لیصل إلى  1987ملیون بطال سنة  203إلى  1966
  
  
  

                                                
  .33، ص 1984،الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، "العائلة الجزائریة التطور و الخصائص الحدیثة"مصطفى بوتفنوشت،  75
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  :2007یة سنة إلى غا 1997تطورات حجم السكان الناشطین و العمال و نسبة البطالة بالجزائر منذ سنة ): 31(الجدول رقم 

سكان   السنة
  الناشیطین

عمال و 
  مستقلین

موظفین 
  مرسمین

موظفین 
غیر 

مرسمون 
أو 

  متربصین

مساعدین 
  أسریین

السكان 
  البطالین

السكان 
  العاملین

نسبة 
  البطالة
  بالمائة

1997  5274000  1382000  2692000  1002000  197000  2210000  7484000  29.52  

2000  5725921  1673670  2668802  1115062  268385  2427726  8153647  29.77  

2001  6228772  1826020  2570793  1306407  525552  2339449  8568221  27.30  

2003  6684056  1855361  2829197  1515442  484057  2078270  8762326  23.7  

2004  7798412  2471805  2902365  1784641  639602  1671534  9469946  17.7  

2005  8044220  2183149  3076181  2202843  582046  1448288  9492508  15.30  

2006  8868804  2846217  2900503  2429620  692463  1240841  10109645  12.30  

2007  8594243  2515977  2908861  2679977  489428  1374663  9968906  13.8  

  :المصدر
- www.ons.dz

حیث وصل إلى نسبة  2000ة ونالحظ من خالل الجدول أن نسبة البطالة في إنخفاض منذ سن
بالمائة وھي نسبة تشجع أھداف  13إلى ما یعادل  2007بالمائة لتصل خالل سنة  29تفوق 

األلفیة للتنمیة و ھذا یدل على أن برنامج التنمیة البشریة و برنامج األمم المتحدة طبقت 
  .بالجزائر ، ونجحت في تطبیقھا

  .د رئیسي لقیاس وتحلیل الفقر بالجزائرومن ھنا نستنج أن مؤشر البطالة معیار ومحد
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  :الدخل 2-2

یمثل الدخل الوطني ومتوسط الدخل  الفردین الحالة المادیة و اإلقتصادیة لألفراد، الناتجة عن 
الدخل الوطني لكل بلد، و ھذا األخیر یرتفع و ینخفض حسب اإلنتاج الوطني، بنسبة تقارب 

ول في الجزائر، و تتصدر الدول المتقدمة المراتب األولى في ھذا بالمائة من مداخیل البتر 95
  .المجال تلیھا دول الخلیج، لعائدات البترول مع قلة السكان مقارنة مع الدول المتخلفة االخرى

  .تطورات متوسط الدخل الفردي بالجزائر): 32(الجدول رقم 
  
قیمة   الدخل القومي  السنة

  الدوالر
عدد السكان 

  بالملیون
وسط مت

الدخل 
  الفردي

1974  45.248.9  4.18  15.164  713.8  
1977  67.945.1  4.16  17.058  966.6  
1980  125.156.2  3.83  18.665  1747.4  
1983  176.391.0  4.79  20.516  11974.5  
1986  213.187.9  4.81  22.499  1967.5  
1989  424.954.3  7.61  24.397  2260.8  
1990  543.473.6  8.96  25.012  2425.0  
1991  812.210.6  18.47  26.643  1714.9  
1992  1.023.831.5  21.82  26.271  1786.6  
1993  1.071.232.3  23.35  27.894  1603.1  
1994  1.403.690.1  35.06  28.496  1453.2  
1995  1.403.690.1  47.65  28.059  1397.0  
1996  1.869.109.4  60.23  28.463  1375.6  
1997  2.358.240.7  60.71  28.868  1461.7  
1998  2.561.748.6  60.26  29.272  1432.2  

  :المصدر
-Donnée statistiques comptes économiques de 1994-1998 n° 293 ONS P 18.
- ONS Bulltin trimestrielle des statistiques 1 trimestre 1999 N° 13 P 08.

  
  

نتیجة اإلرتفاع وكذا  1974سنة  وقد بدأ متوسط الدخل الفردي بالجزائر في اإلرتفاع منذ
إرتفاع قیمة البترول وذلك حتى سنوات الثمانینات حیث سجل أعلى متوسط للدخل الفردي 

دوالر وھذا راجع  2425.0دوالر للفرد الواحد و  2260.8بـ  1990-1987بالجزائر سنوات 
بدأ ھذا المتوسط في  لإلرتفاع قیمة البترول كما سبق ذكره، و إرتفاع قیمة العملة الوطنیة ، ثم

نتیجة إنخفاض سعر البترول، وواصل ھذا المتوسط في  1990اإلنخفاض بدایة من سنة 
  .اإلنخفاض لیس فقط إلنخفاض سعر البترول ولكن إنھیار قیمة الدینار
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  خالصة الفصل
  
  

منذ اإلستقالل لیس باألمر الھین یصعب علینا ذلك  إن تقدیم أو عرض المسار التنموي للجزائر

ألن ھذا یحتاج إلى دراسات عدیدة و إلى مختصین في المیدان و لذلك حاولت إعطاء فكرة 

  .وجیزة لعمل التنمیة في الجزائر من خالل بعض المؤشرات

مھمة ھذه المؤشرات تلعب دور المعاییر العامة لقیاس و تحلیل الفقر بالجزائر فھي تسھل ال

على المحلل لدراسة الفقر بالجزائر فلبدا لھ من معرفة التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة للبالد 

حتى یتسنى لھ من فھم و رؤیة واضحة ویمكن لھ ربط ھذه المتغیرات بالفقر و الصحة، الفقر و 

  .العمل، الفقر والتعلیم، الفقر و التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة

ج أنھ ال یمكن لنا االستغناء على ھذه المؤشرات في تحدید و صیاغة و قیاس ومن ھذا نستنت

الفقر مع التحلیل المعمق والمفھوم لدى الجمیع الباحثین، السیاسیین، المجتمع، وحتى الفرد 

في حد ذاتھ، فھي مؤشرات للتنمیة المستدامة فلبدا من مراعاتھا و االھتمام بھا في كل 

  .علقة التنمیة البشریةالدراسات و الخاصة المت
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تحلیل ومقارنة الفقر بالجزائر: الفصل السادس
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  :مقدمة
یحتاج تحلیل الفقر بالجزائر إلى مجموع من المعطیات و المنھجیات المثالیة حتى یتسنى للسلطات 

كل األبعاد و األشخاص المعنیین بالتحلیل إلى تفصیل و تبسیط الظاھرة بكل معاییرھا ومن 
اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و الدیمغرافیة و ھذا بمجموع النماذج المستخدمة في قیاس كل 
المؤشرات الخاصة بالفقر و مستوى الرفاھیة بالجزائر باإلضافیة إلى نوعیة المعطیات 
اإلحصائیة التي لبدى أن تكون جیدة حتى یتمكن من تحدید الفقراء من غیر الفقراء و بإضافة 

جیة المالحظة و المنھجیة غیر الموضوعیة بمشاركة األخصائیین في وضع تعاریف و منھ
المفاھیم و أنواع الفقر المتواجدة بالجزائر حتى یتسنى لي السیاسیین من وضع إستراتیجیة محكمة 
للقضاء على الفقر ورفع من مستوى معیشة األسر و األفراد لتحقیق التنمیة المستدامة ببالد و لھذا 

ا في ھذا الفصل بجمع و تبسیط بعض التحالیل المتعلقة بالفقر بالجزائر و قسمناھا إلى مبحثین قمن
المبحث األول متعلق بتحلیل عام حول الظاھرة بالبلد ككل و معرفة مدى مكانة الجزائر من ھذه 

فراد و الظاھرة و المبحث الثاني یتعمق في تحلیل الظاھرة داخلیا فیما یخص عدم المساواة بین األ
حسب المركز الوطني للدراسات  2005األسر المعیشیة حسب آخر تحقیق مجرى بالجزائر سنة 

حول مستوى معیشة األسر الجزائریة  ، واضعة معظم المؤشرات  cneapو التحالیل السكانیة 
 المتعلقة بالفقر لكنھا ال تكفي أمام معطیات أخرى متعلقة بھذا كالمؤشرات الدیمغرافیة من وفیات

و خصوبة وھجرة و زواج باإلضافة المؤشرات المتعلقة باإلقتصاد من شغل و بطالة ، صحة و 
السكن ن باإلضافة إلى التعلیم، و كما وضع البنك العالمي و برنامج األمم المتحدة المعاییر 

سنة و نسبة السكان الذین تجاوزو سن  40المخصصة للتنمیة البشریة من نسبة أمل الحیاة ما فوق 
سنة ومازالوا أمیین باإلضافة إلى متوسط مابین نسبة السكان الذین یحصلون على میاه  25

الصالحة للشرب و نسبة األطفال ما دون الخامسة الذین یعانون من نقص بالوزن، ھذه معاییر 
رغم انھا تمس كل أصناف السكان من شیوخ وأطفال صحة وتعلیم إال أنھا مازالت غیر كافیة من 

نة دول من دولة أخرى، وبھذا  ندخل في تحلیل الفقر حسب الخبراء و المختصین عبر تحدید مكا
  :ھذین المبحثین
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  الجزائر بلد فقیر أم غني :المبحث األول
التاریخ الذي وضعھا في مستوى نمو  1980في أعقاب نشوة تأمین المحروقات شھدت الصناعة الجزائریة سنة 

  .ا مكانة مرموقة فیما بین الدول األكثر نموا في العالم اسبانیا وھذا ما أعطى لھ
، حیث لم تتطابق اإلحصائیات الرسمیة حول 2004و  1960شھدت الجزائر المستقلة ثالثة مراحل مختلفة بین 
دوالر وھذه النتیجة التي تصنف الجزائر بین  3000 -1500نصیب الفرد من الدخل القومي الذي تراوح بین 

والذي یصنف دول  2004لفقیرة وال الغنیة، و ھذا في تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لسنة الدول الغیر ا
العالم و یرتبھا حسب مبادرة التنمیة البشریة و قدرتھا الشرائیة أي متوسط الدخل القومي، وترتب بھذا الدولة 

  .المتوسط العالمي في حین ال زالت الدول العربیة تحت , الجزائریة  فوق المتوسط العالمي
  2004إلى غایة  1960تغیرات حصة الفرد من الدخل القومي بالجزائر منذ ): 14(الرسم البیاني رقم 

  
  
وان كانت الزیادة دون  1995-1980كان ھناك نمو في الناتج المحلي اإلجمالي ما بین  1980منذ سنة و

  .جمالي انخفاضاشھد الناتج المحلي اإل 2004-1995وبین , 1987المتوسط منذ 
إلى غایة تاریخ إعداد  1988ونجد معظم الكتابات التي كتبت عن الفقر في الجزائر كانت نقطة البدایة سنة 

  .ومع ذلك فالفقر لیس جدیدا في الجزائر . التقاریر التنمیة البشریة
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  فرديترتیب البنود للدول حسب الدخل القومي و الدخل ال): 15(الرسم البیاني رقم 

:الجزائر مقارنة بالدول اإلفریقیة-1
لو أردنا مقارنة الجزائر مع الدول اإلفریقیة نجد أن المعیار الذي یقاس بھي داخل الدول االفریقیة 

دوالر للیوم الواحد فھو یوجد بعد كبیر  1.8دوالر للیوم الواحد و بالنسبة للجزائر ھو  1ھو 
  :عھم و ھذا ما یوضحھ الرسم البیاني المواليبینھما إذ ال یمكن حتى إجراء مقارنة م

.ترتیب الجزائر من بین الدول اإلفریقیة من حیث الفقر) : 16( الرسم البیاني رقم 
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:الجزائر مقارنة بالدول العربیة-2
تعد الجزائر من الدول األولى التي تقل فیھا نسب الفقر و ھذا ما یوضحھ مؤشر التنمیة البشریة 

  :لألمم المتحدة و ھذا ما یوضحھ الجدول الموالي لبرنامج التنمیة
.ترتیب الجزائر من بین الدول العربیة من حیث الفقر) : 17( الرسم البیاني رقم 

  
  
  
:عتبات الفقر ونسبة الفقراء في الجزائر -3

كان االتجاه نحو اإلفقار، حیث یرى ھذا االتجاه انھ من الخطأ ربط  1967ابتداء من تاریخ 
  .میزانیات معیشة األسرة لوحدھا بنظام تقییم األداء تدھور

خاصتا عندما تضائل وتراجع  1988والفقر أصبح وضعا مقلقا في الجزائر المستقلة منذ سنة 
  .مستوى العائدات النفطیة بصورة حادة 

لو درسنا ھیاكل میزانیات األسرة الجزائریة منذ االستقالل لوجدنا أن الدولة قد سخرت جزءا 
ا من المیزانیة لألغذیة وھو مؤشر إلفقار األسرة، فالمواد المكرسة لألغذیة كانت على كبیر

  .حساب مصروفات أخرى
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   1967 تطور نسب المخصصة للغذاء من المیزانیة داخل األسر المعیشیة بالجزائر منذ): 18(الرسم البیاني رقم 

  
  :عدم المساواة في الجزائر -4

  2000و  1995أھم مؤشرات عدم التساوي بالجزائر فیما بین سنة ): 19(الرسم البیاني رقم 

 35.3وذلك من  2008- 1995بین سنة  GINIمن خالل الرسم البیاني نالحظ أنھ زاد مؤشر  !

و بھذا أصبح االتجاه .وھذا یشیر إلى  عدم المساواة بالنسبة للطبقات المتوسطة 36.9إلى 
ات الوطنیة للبلدان النامیة، وارتبط اختیار عتبة الفقر نحو محاربة الفقر من االستراتیجی

دوالر في الیوم الواحد دون  2-1بسوء التغذیة لدى األطفال واختیار العتبة باالعتماد على 
دوالر  1یفھم جیدا أن عتبة  CNESأي شكل من األشكال فالمركز الوطني للدراسات 

.خط الفقرللجزائر من شانھا أن تقرر أن الجزائر واقعة تحت 
كما انھ ال , فھذه العتبة تكون مختلفة حسب اختالف المنطقة وانجاز األسرة لنوع من النشاط

یمكن أن یأخذ دخل نصیب الفرد بنفس الطریقة أو الشكل عند البلدان ذات الدخل المتوسط 
  .كالجزائر وبلدان الفقیرة كالنیجر 

معلومات على االستھالك المعیشي و یمكن أن تفید ھذه العتبة عند معرفة المزید من ال
سعرات حراریة  2100لألسر،وھناك عتبة األغذیة والتي تقاس بالسعرات الحراریة والتي تساوي 
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في الیوم الواحد وھي قیمة محددة بحسب المتوسط األمریكي،إال أن االحتیاجات تختلف باختالف 
  .السن والجنس ونوع النشاط والعادات في األكل

و وفقا لتحقیق البنك الدولي فإن ھذه العتبة لم تأخذ بجمیع المنتجات  kelkoul76ووفقا لألستاذ 
الموسمیة لتحدید االستھالك السنوي لكل منتج، كما أن تسمیة الغداء مختصر أو مجتمع،و أیضا 

).الرأس -الیوم -سعرات الحراریة( 2100أن ذلك یتم على أساس معیار 
إال  1995ارض الواقع وكذا الدراسة االستقصائیة سنة  وبالرغم من االستھالك الذي لوحظ على

أنھا لم تأخذ بعین االعتبار في حساب العتبات مما أدى إلى المبالغة في العدد الحقیقي و الفعلي 
للفقراء، و مع اإلشارة أن ھذه العتبات یمكن استعمالھا ألغراض المقارنة الدولیة على سبیل 

.المثال ال الحصر
2000و سنة  1988ا على التحقیقات فیما بین دنسب الفقر الغذائي و الفقر العام اعتما):20(رقم الرسم البیاني 

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .باحث دیمغرافي و مسؤول بالدیوان الوطني لإلحصائیات بالجزائر  76
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   قیاس عدم المساواة والفقر في الجزائر: المبحث الثاني
  

بلغت سلسلة من الدراسات االستقصائیة التي أجریت على المستوى الدولي بعد كبیر من حیث 
فھي تعتمد ).المسوحات لقیاس مستویات المعیشة" (lsms"ة المعروفة باسم المنھجیات القیاسی

. علیھا  المنظمات الدولیة وكثیرا ما تتضمن بیانات من ھذه المصادر لتقییم مستویات الفقر
كانت فیھا ) 2005(وبالفعل ، فإن آخر تقریر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتنمیة البشریة لسنة  

، على الرغم أن احدث الدراسات االستقصائیة لآلسر المعیشیة  1995لجزائر لعام ا lsmsنتائج 
 lsmsوlsms 1995وھذا یعني انھ ستكون المقارنة بین البیانات الرئیسیة  2005أجریت خالل سنة 

  . فقط دون التعمق فیھما 2005
  

  : مستویات ) 03(، كان اختیار قیاس الفقر عن طریق تحدید ثالث lsms 1995أثناء التحقیق 
  .لخط الفقر الغذائي) یوم/ دوالر  1،07(دج شخص الواحد في السنة  10.940  -
  . خط الفقریوم ألقل من / دوالر  1،45(دج  14820 -
  .لمستوى الفقر) یوم/ دوالر  1،67(دج  18.190 -
  . ٪ من سكان الجزائر 22،6٪ و  14،1٪ ،  5،7ھذه المستویات الثالثة تمثل  
  

، التي  موضوعیة وذاتیة، اختیر للتصدي الفقر اختیار التدابیر ، lsms 200577ریر دراسة في تق
ومن تلك القیاسات المطلقة ، بناءا على . یستخدمھا بعض البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة

في دوالر تعادل القوة الشرائیة للشخص الواحد في السنة وضعت لبلدان فقیرة جدا  2أو  1عتبات 
حین أن الجزائر ھي من بین المستوى المتوسط للتنمیة ، وفقا لتصنیف برنامج األمم المتحدة 

و عالوة على ذلك، عن طریق اختیار عتبات منخفضة للغایة، قد یكون من المشجع أن . اإلنمائي
دوالر، ولكن إن نقول أن  2أو  1نرى أن الجزائر لھا قلة من الناس الذین یعیشون دون عتبة 

من اجل تحسین استھداف الفئات الضعیفة من السكان، فإنھ من ، ال یمكن ذلك، و  لفقر قد اختفىا
األنسب اعتماد عتبات موضوعیة التي تسمح لنا لتسلیط الضوء على أوجھ القصور في األجزاء 

  . األقل حظا في مجتمعنا
  
  

،  2005وعام  2004مائي في عام ، ووفقا لتقاریر برنامج األمم المتحدة اإلن 2003و  2002بین عامي 
دوالر ،  6100الى  5700شھدت الجزائر تعادل القوة الشرائیة في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي من 

  . 103إلى المرتبة  108كما تحسن الترتیب على مؤشر التنمیة البشریة ، من المرتبة 
  

التنمیة لبرنامج األمم المتحدة وبمقارنھ مستویات مؤشر الفقر البشري في نشر تقاریر سنویة عن 
الجزائر في المرتبة الثالثة و األربعین في مكان بدل المرتبة  2004اإلنمائي ، نجد في تقریر عام 

تنطوي على  21،3إلى  21،9فى حین ارتفعت قیمة وتراوح الرقم القیاسي لصالح  2005عام   48

                                                
77 LES DETERMINANTS DE LA PAUVRETE EN ALGERIE,RESULTATS DE L’ETUDE LSMS 2005,RAPPORT FINALE . CENEAP. 
Avril 2006.
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أن التحسن في الجزائر أكثر تواضعا وفي الواقع ، فإن الترتیب یقول لنا ببساطة . حدوث تحسن
.بكثیر من المتوسط
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الفقر وعدم المساواة على مستوى األسرة المعیشیة :أوال

أسلوب الحیاة الجزائریة المنظمة عادة بین عدة أفراد من أسرة واحدة، مما یترك مجاال ضئیال 
و ھذا ھو السبب في . 'األسر المعیشیة معزولة'لشخص واحد األسر المعیشیة، والمعروفة باسم 

مستوى األسرة المعیشیة الدراسة مثیرة لالھتمام للفقر، والسیما بالنسبة إلى الخصائص الفردیة 
و مع ذلك، تحلیل . مع مستوى الفقر.) بین الجنسین، والحالة الفردیة، النشاط، الخ( رب األسرة 

وى الفردي وسیتم تناولھا في الجزء الثاني من ھذا الفقر ال یبقى على ھذا المستوى و المست
  . الفصل

یتم اختیار خط الفقر بالنسبة لألسر المعیشیة الجزائریة بـالعتبات المطلقة والنسبیة والذاتیة 
قبل أن تقرر، و ینظر في بعض النتائج األولیة لتصحیح األفكار، في . والموضوعیة العتبات

  .موضوعیة والذاتیة العتباتالوقت الذي تسعى فیھ مزیج من ال
.متوسط السنوي لإلدخار  داخل ألسر المعیشیة و األفراد حسب الكمي): 33(جدول رقم 

نسبة إدخار األسرة 
المعیشیة بالنسبة 

للكمي
%

متوسط االدخار 
العام للفرد بالدینار

متوسط اإلدخار 
العام لألسر 

المعیشة في السنة 
بالدینار

الكمي

0.073 31447 118778 الكمي األول

0.122 42015 199062 الكمي الثاني

0.163 51604 265259 الكمي الثالث

0.221 63907 358678 الكمي الرابع

0.421 110488 682893 الكمي الخامس

1.00 59679 323661 المجموع

، المركز الوطني للدراسات 2005نة تقریر النھائي حول التحقیق المجرى حول مستوى المعیشة لألسر بالجزائر س: المصدر    
.و التحالیل السكانیة

. دینار جزائري في الیوم الواحد 164بلغ متوسط إنفاق  ،2005في عام  lsmsوفقا للدراسة البیانات 
دوالر في الیوم الواحد ، والثانیة في  1دینار یومیا اي حوالي  86اإلنفاق في الخمس األولى 

دینار والخامس فقط ألنھ في الخمس وبلغ  175دینار والرابع  141دینار والثالث  115الخمس 
  .دینار لكل یوم 303متوسط اإلنفاق تبرز مع 
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توزیع المواد غیر الغذائیة على میزانیات األسر المعیشیة من جانب المیزانیة و كمیات الخمس): 21(الرسم البیاني رقم 
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، المركز الوطني 2005مجرى حول مستوى المعیشة لألسر بالجزائر سنة تقریر النھائي حول التحقیق ال: المصدر 
.للدراسات و التحالیل السكانیة

من خالل الرسم بیاني الموضح، یتضح لدینا أن المیزانیة غیر الغذائیة للخمس األولى یسیطر 
 على النفقات ذات الصلة باإلسكان، ونصیب ھذا الموقف بشكل منتظم في التناقص كما یرتفع

وفي المقابل، فان المیزانیات المخصصة للصحة والترفیھ والتعلیم وزیادة اإلنفاق . مستوى الخمس
  . األنسجة بصورة منتظمة مع الخمس

و من ناحیة أخرى، إذا نظرتم إلى المعامل الغذاء، بما في ذلك نسبة اإلنفاق على الغذاء من بین 
٪  52إلى  1995بالمائة عام  59امل ارتفع من مجموع النفقات، كما أن ھناك تحسنا منذ العام لمع

تقدیر استھالك . ٪ 50التي ال تزال فوق  4و  3و  2و  1٪ من السكان، أو األخماس  80ولكن 
  .عالمات ھامة في كسر االتجاه العام معامل األغذیة) ٪ 45( 2000الدراسة االستقصائیة 

الكمیات الخمسةمعامل األغذیة في نفقات األسرة المعیشیة ) : 34(جدول 
الكمي المتوسط العدد

الكمیة االولى 0,60 989

الكمیة الثانیة 0,55 989

الكمیة الثالثة 0,53 990

الكمیة الرابعة 0,50 989

الكمیة الخامسة 0,42 990

المجموع 0,52 4947

  

٪ على  52و  51من حیث الفوارق، نجد أن المناطق الحضریة والریفیة نفس المستوى تقریبا مع 
  ). ٪ 55( 1995التوالي بالنسبة للمعامل األغذیة، مما یخفض من بالمقارنة مع 

لألسر المعیشیة التي تعبر عن شعور ' االجتماعیة'وعلى صعید آخر ، عن طریق عبور المتغیر 
  : ذاتي من الفقر مع شعبھ إلى األخماس ، یمكننا أن نقترح ما یلي توزیع الفقر الذاتیة 

یمثلون الطبقة الوسطى التي تصور الحالة االجتماعیة واالقتصادیة على  4و  3و  2س فان األخما
في الخمس ویشمل األسر الغنیة أو 5یشمل معظم الفقراء ؛ و  1؛ فإن الخمس ' معتدل'النحو 
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والدول ) ٪ 184(و مع ذلك، فان الفقراء تمیل إلى المبالغة في .تصنیفھا على أنھا األكثر ثراء
إذا كان لنا عبر تصور األخماس الفقر ، نجد أن الخمس . من وضعھم) ٪ 14(ناقص  الغنیة إلى

فى المائة فى األسر التي ترأسھا كل من الرجل  60األولى من األسر یقولون أنھم فقراء في نسبة 
فى  12٪ یعتبرون أنفسھم فقراء ، وھو ما یمثل  20٪ من أفقر  60و بعبارة أخرى ، فان . و المرأة

 4و  3و  2و باإلضافة إلى ذلك، كثیر من األسر التي تملكھا األخماس . من األسر المعیشیة المائة
٪ فوق التصور الذاتي باإلضافة إلى  12وسوف أقول أیضا فقراء ولكن لیست ھناك سوى  5و 

  . توزیع األخماس الھدف
تصور األسر المعیشیة من جانب وضعھا االقتصادي حسب كمي األخماس): 35(جدول 

الكمي
1

الكمي
2

الكمي
3

الكمي 
4

الكمي

5

المجموع

الحالة اإلجتماعیة
فقیرة 612 409 333 228 133 1715

حضاریة 305 494 598 687 741 2825

متوسطة 15 16 17 29 52 129

المجموع 932 919 948 944 926 4669

، المركز الوطني للدراسات 2005وى المعیشة لألسر بالجزائر سنة تقریر النھائي حول التحقیق المجرى حول مست: المصدر  
.و التحالیل السكانیة

  
  

من اجل تسویة مسألة الفقر، سوف نستخدم نفقات االستھالك لتحدید الفقراء في اتخاذ الخمس 
٪ من متوسط المستوى من اإلنفاق، وھو تدبیر األكثر  50األولى على أنھا إشارة تحد من 

  . البلدان المتقدمة النمو لتقییم مستوى الفقر النسبي في ھذه البلدان استخداما في
بالمائة من  11،1وھي تمثل . ٪ 62األسر الفقیرة تقع في أول خمس یكون بھا تقدیم األغذیة بنسبة 

  . األسر المعیشیة
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للفقر معامل األغذیة في نفقات األسرة المعیشیة فى الخمس والرقم القیاسي) : 36(الجدول 

% العدد المتوسط الكمي PAUVREM 
فقر األسر 
المعیشیة

0,089 440 0,58 الكمي األول 0

0,200 989 0,55 الكمي الثاني

0,200 990 0,53 الكمي الثالث

0,200 989 0,50 الكمي الرابع

0,200 990 0,42 الكمي الخامس

0,889 4398 0,51 المجموع

0,111 549 0,62 1 1

0,111 549 0,62 المجموع

0,200 989 0,60 الكمي االول المجموع

0,200 989 0,55 الكمي الثاني

0,200 990 0,53 الكمي الثالث

0,200 989 0,50 الكمي الرابع

0,200 990 0,42 الكمي الخامس

1,000 4947 0,52 المجموع

، المركز الوطني للدراسات 2005حول مستوى المعیشة لألسر بالجزائر سنة تقریر النھائي حول التحقیق المجرى  :المصدر
.و التحالیل السكانیة

  
  

٪ من متوسط  50، استنادا إلى عتبة  pauvrem 'فقر األسر المعیشیة'لذلك نحن بني متغیر 
  . دینار في السنة 131074المستوى من نفقات األسرة المعیشیة ، أو 

الفقر ھو بدون شك المعامل دعم المیزانیة التي تمثل جزءا من  مفاتیح أساسیة لتتبع تطور
المعامل أكثر من ذلك ، فان انخفاض األسرة یمكن ان تكریس . الموازنة التي ینفقون على الطعام

   78..…الموارد من اجل الصحة ، والتعلیم ، الترفیھ
وبطبیعة الحال . 1966٪ في الجزائر منذ أوائل عام  50الرقم القیاسي على الدوام أعلى من 

،االستقالل الى حد كبیر الى تحسین الظروف المعیشیة للجزائریین ، ولكن في ظل اإلدارة 
وعند النظر إلى اتجاه ھذا المؤشر ، نجد أن وبصرف النظر . االستعماریة ، والفقر ھو أسوأ بكثیر

، أعلى  1995عام ارتفاع معدل المسجلة في . ،  انخفاض مستمر ومنتظم 1995-1988عن الفترة 
، ال ینبغي أن تعتبر دقیقة للغایة ، نظرا للظروف التي جرت في  1966حتى على مستوى عام 

، ولكن یمكن للمرء أن یتصور انھ یعكس على أي حال تدھور الظروف  1995عام  lsmsإطار 
  .المعیشیة للجزائریین خالل الفترة المظلمة التي یمر بھا البلد

  
  
  
  

                                                
، المركز الوطني للدراسات و 2005تقریر النھائي حول التحقیق المجرى حول مستوى المعیشة لألسر بالجزائر سنة  78

.التحالیل السكانیة
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2005-1968تطور معامل األغذیة في میزانیات األسر المعیشیة ، ): 22(الرسم البیاني رقم 

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Série1 58.2 55.7 52.5 58.5 52

1966 1980 1988 1995 2005

  
في حین أن طریق عدم تطور ھذا المؤشر ، یمكننا أن نتوقع بالفعل انخفاض في الفقر ، الذي 

  . 1995-1988استأنف في اتجاه نزولي بعد ھذا االستطراد من 
رب بوضوح ، والتي تمثلت في تنفیذ ثالثة عن األھداف اإلنمائیة لأللفیة وتع 2005تقریر الجزائر 

، مما أدى إلى إعادة ) 1994و  1991و  1989في عام (برامج التثبیت مع صندوق النقد الدولي 
اھم المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة قد شھدت خالل . 1994جدولة الدیون الخارجیة فى عام 

جمالي خالل الفترة سلبیة من حیث القیمة وكان نمو الناتج المحلي اإل. ھذه الفترة ، تطور سلبي
زادت . التضخم زیادة كبیرة، و خاصة بسبب تحریر األسعار وانخفاض قیمة الدینار. الحقیقیة

البطالة في إطار األثر المشترك لتباطؤ النشاط االقتصادي وفقدان فرص العمل في القطاع العام 
٪  25بالمئة  الى ما یقرب من  17البطالة من وارتفع معدل . الناجم عن إعادة الھیكلھ االقتصادیة

  . 1995٪ في عام  28خالل ھذه الفترة وبنسبة 
  . ٪ من حیث القیمة الحقیقیة 20الدخل المتاح لآلسر المعیشیة ، وال سیما أولئك الموظفین بنسبة 

 .النفقات االجتماعیة للدولة وقد تعرضت كبح جماح القوة الشرائیة قد تدھورت إلى حد كبیر
  . الحالة األمنیة في البلد وكان أیضا واحدا من أكثر ملزمة

في سیاق الركود االقتصادي قد أدى إلى تدھور األوضاع المعیشیة لألسر المعیشیة بصفة عامة ، 
  . والعدید من مؤشرات التنمیة االجتماعیة قد شھدت انخفاضا
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    جزائرحاالت الفقر ، وعمق وشدة على مستوى األسرة المعیشیة بال  -1
وھنا ال تأخذ ھذه التعاریف . األرقام الرئیسیة القیاسیة المستخدمة في األدبیات 2قدم الفصل 

  : یمكن لنا ھنا إدخال مفھوم یستحق الشرح سریع. ونشیر ھنا إلى القارئ الفصل السادس
وھذا . ني، التي تتیح للمساھمة فئة معینة على الفقر على الصعید الوط' شدة'و ' عمق'، ' التأثیر'

یتیح تحسین استھداف الفئات الضعیفة من السكان من الفقر ، وبالتالي أي جدول زمني التخاذ 
التدابیر المناسبة، بمقارنھ الوزن في عدد السكان من فئة معینة في الرقم القیاسي مباشرة اثر 

. ط عدد السكانیمكننا أن نرى ما إذا كان ھذه الفئة ھي أكثر أو اقل تأثرا من الفقر ویبلغ متوس
  . الجدول التالي یشرح تفاصیل ھذه المساھمات وھذا وفقا لخصائص رب األسرة

رب األسرة بالجزائر لسنة  مساھمات األسر المعیشیة في فقر  ، وفقا لخصائص) : 37( جدول رقم 
2005

المتغیرات P0 النسبة   P1 العمق P2 الشدة   المعدل
العدد النسبة التوزیع بالمائة قالعم التوزیع بالمائة الشدة

الوسط

حضري 2901 0.082 43.00% 0.227 59.07% 0.092 58.12%

ریفي 2046 0.152 57.00% 0.223 40.93% 0.094 41.88%

جنس رب األسرة

رجال 4405 0.1 79.00% 0.2 84.00% 0.08 79.00%

نساء 542 0.21 21.00% 0.32 16.00% 0.17 21.00%

الحالة الشخصیة

املع 2990 0.09 49.72% 0.18 49.74% 0.06 41.91%

بطال و یعمل 287 0.28 14.85% 0.26 6.90% 0.11 7.38%

بطال 19 0.21 0.74% 0.34 0.60% 0.16 0.71%

ماكثة بالبیت 195 0.19 6.85% 0.39 7.03% 0.21 9.57%

منحة التقاعد 1303 0.09 21.67% 0.27 32.51% 0.12 36.53%

وظیفة أخرى 152 0.22 6.18% 0.23 3.23% 0.11 3.91%

المستوى الدراسي

بدون تعلیم 1945 0.15 55.29% 0.25 44.96% 0.11 48.82%

مدرسة قرآنیة 318 0.14 8.44% 0.2 5.88% 0.07 5.08%

إبتدائي 1014 0.09 17.30% 0.19 17.81% 0.07 16.20%

متوسط 822 0.05 7.79% 0.21 15.96% 0.08 15.00%

نويثا 581 0.09 9.91% 0.19 10.21% 0.07 9.28%

جامعي 224 0.03 1.27% 0.25 5.18% 0.11 5.62%

المجموع 4904 0.111 100% 0.225 100% 0.093 100%

، المركز الوطني للدراسات و التحالیل 2005تقریر النھائي حول التحقیق المجرى حول مستوى المعیشة لألسر بالجزائر سنة  :المصدر
  .انیةالسك
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   الفقر وفقا لمكان االقامة  1 -1
٪ من األسر المعیشیة  8، و ) ٪ 11،1(وفقا الستخدام خط الفقر بالنسبة لألسر المعیشیة 

عمق أعلى قلیال في . ٪ في المناطق الریفیة 15،2الحضریة ویمكن اعتبار الفقراء ، ضد 
 9،2وھو أعلى بقلیل من كما شدة ، . ٪ 22،3٪ مقابل  22،7المناطق الحضریة، وھو ما یمثل 

الفقر في الجزائر ھي . فى المائة فى المناطق الریفیة 9،4في المائة في المناطق الحضریة مقابل 
  . في المقام األول في المناطق الریفیة

مؤشرات الفقر من جانب الطبقة) : 38(جدول رقم 

، المركز الوطني للدراسات 2005تقریر النھائي حول التحقیق المجرى حول مستوى المعیشة لألسر بالجزائر سنة  :المصدر
.سكانیةو التحالیل ال

  

   الفقر وفقا لنوع لرب األسرة 1-2
كما ھو الحال في العدید من البلدان اإلفریقیة ، واألسر التي ترأسھا النساء أكثر تضررا من الفقر 

  . مع عمق وشدة العالي) ٪ 10٪ مقابل  21(من تلك التي یرأسھا رجل 
  
  

   الفقر وفقا لحالة فردیة لرب األسرة 1-3
و بالفعل من العاطلین عن العمل من الذین یعانون اشد المعاناة من وھذه ھي األسر التي یرأسھا ھ

  . ٪ مع الفقراء 9و األسر المعیشیة التي تحتل رئیس متقاعد أو اقل من ) ٪ 28(الفقر 
  
  
  الفقر حسب قطاع النشاط لرب األسرة      1-4

یھا الفنادق في المائة فقط من األسر الفقیرة ، تل 2ومن بین القطاعات ، الصناعة بأفضل مع 
األسر التي ترأسھا رؤساء المشاركین في أنشطھ . ٪ 8٪ والتجارة بنسبة  7والخدمات مع 

  . ٪ 19الزراعیة و الحیوانیة ومصائد األسماك أو أكثر الفئات تضررا من الفقر مع 
  
  

الفقر وفقا لحجم األسرة المعیشیة1-5
  
  
  
  
  

الوسط الفقر العمق الشدة
حضري المتوسط 0,082 0,227 0,092

ددالع 2901 297 297
ریفي المتوسط 0,152 0,223 0,094

العدد 2046 408 408
المجموع المتوسط 0,111 0,225 0,093

العدد 4947 705 705
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   وفق حجم األسرة المعیشیةالنسبة المؤویة للفقراء ) : 23(الرسم البیاني رقم 
Proportion de pauvres selon la taille du ménage

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090

1

2

3

4-9

10-13

14+

Total

%

Série1 0.033 0.027 0.016 0.063 0.075 0.080 0.063

1 2 3 4-9 10-13 14+ Total

  
  

وبدال من ذلك، ھو . من خالل الرسم البیاني نرى أن العالقة بین حجم األسرة والفقر لیست خطیة
، ثم )٪ من الفقراء 3أكثر من (الخط المنحنى مع الذروة األولى لألسر المعیشیة من شخص واحد 

رة وبالتالي من نسبة ادني أشخاص من أس 3من األشخاص یزید عن  2انخفاض بالنسبة لألسر 
، وھناك زیادة سریعة من الفقر مع  4یتجاوز حجمھا . ٪ 1،5من الفقراء مع ما یزید قلیال عن 

  . حجم األسرة المعیشیة
  

٪ من األسر الفقیرة ویجب اآلن أن یعبر عنھ الفرد  11،1من حیث األسر المعیشیة ، فان نسبة 
دیھا نفس الحجم والتكوین حسب السن ، فان نسبة اذا كانت كل األسر الجزائریة ل: من حیث 

٪  8،2كما لیس ھذا ھو الحال ، على الرغم من . األسر الفقیرة ستكون ھي نفسھا كما أن للفقراء
٪ من الشعب ونحن من  6،3ممن شملھم االستطالع في العیش في األسر الفقیرة ، ال یوجد سوى 

  ). من متوسط اإلنفاق للفقر و اإلدراك ٪ 50اقل من (التحقق من ظروف موضوعیة وذاتیة 
  
   الفقر ووفقا لقطاع النشاط القانوني لرب االسرة  -1-6

ومن ). ٪ 16(رؤساء األسر الذین یعملون في القطاع غیر الرسمي أكثر الفئات تضررا من الفقر 
 12لخاص في المائة ، وقبل وقت كاف من القطاع ا 5القطاع العام ، الذي یبدو أكثر مالئمة مع 

٪ .  
   عدم المساواة على مستوى االسرة المعیشیة  -1-7

لوضع تعریف  1ونحن نشیر إلى القارئ الفصل . المؤشر الرئیسي سوف یستخدم مؤشر جیني
  . الجداول لتولي ھذا الفرع. وطریقة حساب مؤشر جیني
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فى  24،1مقابل ٪ في المناطق الحضریة  37،5بلغ مؤشر جیني  2005وباإلضافة إلى ذلك ، في عام 
المائة بالمناطق الریفیة ، في حین أن االختالفات بین الجنسین ، كما أن ھناك العدید من 

.٪ للنساء 19،7٪ مقابل  32،9االختالفات وعدم المساواة بین الرجال كما كان إال أن 
متوسط إنفاق األسر المعیشیة حسب نوع رب األسرة المعیشیة و ): 22(الرسم البیاني رقم 
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، المركز الوطني للدراسات 2005تقریر النھائي حول التحقیق المجرى حول مستوى المعیشة لألسر بالجزائر سنة : المصدر
.و التحالیل السكانیة

  
عندما تؤخذ في االعتبار نوع من رب األسرة ، وھناك شبھ متساویة دینار للنفقات الطبقات 

م المساواة لصالح األسر المعیشیة التي یرأسھا رجل وعد 4و  3و  2المتوسطة ، وھي األخماس 
  .لكل في الخمس األولى ، وبدرجھ اكبر كثیرا لفي الخمس الخامس

و إذا عقدنا مقارنة بین مستوى النفقات وفقا لمستوى من رب األسرة ، نجد انھ ال یوجد سوى ألنھ 
  . غیر متوقعة تماما  في الخمس الخامس التعلیم ویبدو ان االختالف لتشغیل حاسمة ، ولكن

    
ویظھر ارتفاع مستوى اكبر مع مستوى اإلنفاق ، ولكن تابعت عن كثب من قبل االبتدائي والقرآن 

ومن المرجح ان ھذا الوضع یرتبط النوع من . أمامنا اآلن من المستوى المتوسط والثانوي
  . النشاط

كبیرة من حیث نفقات األسرة  إال انھ في الخمس الخامس للنشاط إن رب األسرة یعمل اختالفات
وتحقیقا لھذه الغایة ، ویرتفع الى أكثر من األخماس أكثر من مستوى وارتفاع حجم . المعیشیة

أنشطة اقل . النشاط ویبدو أن أكثر ربحیھ الزراعة التي تتبعھا واإلنشاءات والتجارة. اإلنفاق
   .جاذبیھ من وجھة النظر المالیة ویبدو أن والصناعة و االدارة

اذا كان احد یدرس القطاع القانوني ، والقطاع الخاص والذي یتمیز وبلغ متوسط االنفاق اعال ، 
، والقطاع العام في احتالل مكان ما قبل االخیرة ، قبل القطاع غیر ' الخارجیة'یلیھ قطاع 

  . الرسمي
س تظھر كما االجتماعیة واالقتصادیة لمجموعة ، ومن المنطقي ان االراضي في الخمس الخام

ومع ذلك ، وربات البیوت . مستوى اعلى من اإلنفاق على تتبع بالفعل من العاطلین عن العمل
  . والعاطلین عن غیره من الناس من لم یعمل ، تنفق اقل من ذلك

  : من ھذه الفوارق یمكن ان نقول 
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ل والتي انھ ألوجھ عدم المساواة بین الرج:  عدم المساواة حسب نوع رب االسرة المعیشیة  -أ
یمكن ان یكون ذلك جزئیا الى ضعف ). ٪ فقط للنساء 19،7٪ مقابل  32،9(ھي اكثر وضوحا 

  . وجود المراه في سوق العمل ونوع الوظائف التي تركز
انھ ان عدم المساواة بین أرباب و العمل :  عدم المساواة وفقا لحالة فردیة من رب األسرة  - ب

  . اضعف ھو اكبر وبین المناورات والموسمیھ
من بین قطاعات النشاط ، وھو في ھذه :  عدم المساواة حسب قطاع النشاط رب االسرة - ت

  . الصناعة نجد ان أكبر أوجھ عدم المساواة وكذلك في الزراعة وصید األسماك وتربیة المواشي
وھذه ھي األنشطة ذات الصلة :  عدم المساواة القانونیة ووفقا لقطاع النشاط رب االسرة - ث
تسبب أكبر من عدم المساواة والقطاع غیر الرسمي وھذا اقل وعدم المساواة ، مع " ن الخارجم"

  . ٪ 53،3٪ الى  3،  15األرقام القیاسیة جیني تتراوح بین 
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   الفقر على المستوى الفردي  -2

ل الى من قبل برنامج األمم المتحدة االنمائي واحی 2005ووفقا للتقریر عن التنمیة في عام 
دون خط الفقر  2000٪ من الجزائریین الذین یعیشون في عام  3،1الحكومة الجزاءریھ ، 

دوالر من دوالرات  1،5كل العتبات ویمثلون ما یقرب من . ٪ تحت خط الفقر 12،1الغذائي و
  . ٪ من الدوالر الحالیة عن الجزائر 30تعادل القوة الشراءیھ ، اي ) 2(الوالیات المتحدة 

    
، بالمقارنة مع كل من  2005كنت ترید التحقق من كیفیة توزیع سكان الجزائر في عام اذا 

. دا 15.953دا والفقر العام  11.965العتبات المطلقة ، نجد ان الحد االدنى لالغذیة سا حوالى 
٪ من الجزائریین یعیشون تحت عتبة  5،7٪ و  2،7، ھي على التوالي  2005عام  lsmsووفقا 

م لالغذیة والخط ، والتي تنطوي على مستویات أعلى من الفقر المدقع ، وانخفاض الفقر العا
  . 2005مستویات الفقر العام لل 

دوالر للشخص الواحد في الیوم الواحد ، واستخدام سعر الصرف لعام  1الكثیر لیفتري عتبة  
٪  30نسبة دوالر من دوالرات الوالیات المتحدة من جانب وتطبیق  1دا ل 72،8، من  2005

٪ من الجزائریین الذین یعیشون  0،6لتصل الى مبلغ خطة العمل السنویة للمشروع ، نجد أن فقط 
٪ في المناطق الحضریة  0،4(دوالر في الیوم تعادل القوة الشرائیة  1الى أقل من  2005في عام 

  . ، مما یجعل من عتبة سیئة لتناسب الجزائر) ٪ للمناطق الریفیة 1و 
٪  50نرى  أن احد األشخاص الذین لدیھم مستوى من اإلنفاق اقل من : النحو التالي  فضلنا على

من متوسط المستوى ،یمكن القول الفقراء ھم الفقراء على الصعید الوطني ، وبذلك یجمع بین 
٪ من الفقراء في  6،3ووفقا لھذا التعریف ، وھناك . الفقر النسبي والفقر موضوعیة وذاتیة

  518000كما نود أن نذكرك بأن الخطة المتوقعة . الجزائریین 2.057.060لي الجزائر ، حوا
  .، على التوالي دون عتبة األغذیة والعتبة الفقر العام 2.200.000الفقراء و

على الرغم من أن التحلیل على فقر الفرد التي حددتھا مجموعة من التدابیر على النظرة 
عتبة 'و ' عتبة الغذاء'ت عن المستویات المطلقة ، وھما الموضوعیة والذاتیة ، رغم توفیر بیانا

  . 'الفقر على نطاق واسع
  

االصابة ، وعمق وشدة الفقر وطبقات مختلفة تعتبر عتبات عتبة خط الفقر الغذائي وعتبة وطنیة شاملة): 39(جدول رقم 
الوسط المجموع

حضري ریفي
متوسط عدد متوسط عدد طمتوس عدد

خط الفقر الغذائي 0.020 17569 0.036 13465 0.027 31034

خط الفقر العام 0.036 17569 0.083 13465 0.057 31034

الخط الدولي للفقر 0.037 17569 0.097 13465 0.063 31034

خط العمق الدولي 0.012 17569 0.030 13465 0.020 31034

عمق الخط الغذائي 0.207 347 0.239 488 0.225 835

عمق خط الفقر العام 0.271 640 0.247 1115 0.256 1755

شدة خط الفقر الدولي 0.005 17569 0.013 13465 0.009 31034

شدة خط الفقر الغذائي 0.068 347 0.099 488 0.086 835

شدة خط الفقر العام 0.105 640 0.100 1115 0.102 1755

ي الیوم الواحدف/ للشخص/ دوالر  1خط الفقر لـ  0.004 17569 0.010 13465 0.006 31034
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أعمال الموئل من جانب الطبقة عتبات حاالت ، عمق وشدة الفقر و) 39(كما یقدم جدول رقم  
عتبة خط الفقر الغذائي وطنیة شاملة العتبة التي اعتمدتھا الدراسة عن طریق الجمع بین : مختلفة 

   .الھدف على الفقر والفقر ذاتیة 
و الجدول التالي یلخص لنا تطورات الفقر عبر السنوات التي اجریت بھا تحقیقات حول الفقر 

  2004إلى غایة  1988بالجزائر منذ 
2004و  1988تطور الفقر بین عامي ): 40(جدول رقم 

Seuil 2004*** 2000** 1995* 1988*

Taux de pauvreté en (%) 01$ - 0.8 - 1.9
SA 1.6 3.1 5.7 3.6

SPG 6.8 12.1 14.1 8.1
Indice d’écart de pauvreté SA - 0.5 0.7 0.4

SPG - 0.025 0.017 0.007
Degré de pauvreté en (%) SA - 15.5 12.3 11.1

SPG - 20.2 12.1 8.6
Nombre de pauvres en milliers 01 $ - 243 - 452

SA 518 952 1611 850
SPG 2200 3719 3985 1885

، وھو ) نظام االفضلیات المعمم(كما خط الفقر العام . شخص الواحد یومیا 2100وتحدد الحد األدنى المطلوب من السعرات الحراریة من ) sa(خط الفقر الغذائي * 
ال غنى عنھ من جانب األسر المعیشیة عند نقطة ال تقبل تلبیة یشمل ، باإلضافة إلى األغذیة عتبة ، ویقدر غیر الغذائیة بالمقارنة مع االحتیاجات غیر الغذائیة التي تعتبر 

  .الحد األدنى من االحتیاجات من السعرات الحراریة
sa  : الفقر العام : عتبة األغذیة في إطار نظام االفضلیات المعمم  
  البنك الدولي: المصدر * 

  .2000الستھالك عام ا onsالھيءه العامة للتخطیط والتبصر وعلى اساس التحقیق : المصدر ** 
.تقدیرات عن طریق استخدام برامج الحاسوب التابع للبنك الدولي: العامة للتخطیط واالستبصار  ئةالھی: المصدر *** 

  
  

lsmsتقدم الدراسة نتائج  ال تزال قریبة من البیانات الواردة في التقریر الوطني من حیث  2005
  : انتشار الفقر 

   2000فى المائة عام  0.8دوالر یومیا مقارنة  1ل من ٪ من عدد السكان اق 0،6 
   2000فى المائة فى عام  3،1في المائة دون عتبة الغذاء مقابل  2،7 
   2000فى المائة عام  12،1٪ تحت خط الفقر العام مقارنة الى  5،7 

  
ا أن فجوه یة لأللفیة كمئالتقریر الوطني عن األھداف اإلنما 2005كما عمق الفقر ، وعین في عام 

  : الفقر ، وسیكون من 
   2000٪ العام لخط الفقر في عام  2،5بالمقارنة مع  2005٪ للعتبة وطنیة في عام  2 

  2000لعام  0،5بالمقارنة مع  2005٪  عتبة لألغذیة في عام  8،6

  
قر  التقریر الوطني عن األھداف اإلنمائیة لأللفیة مستویات الف 2005كما شدة الفقر ، عین في عام 

  : وسیكون من 
   2000في المائة في عام  16،1فى المائة عن عتبة الوطنیة مقابل  9 
   2005٪ لألغذیة في عام  8،6عتبة  
   2005٪ لخط الفقر في العام  10،2 
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  خالصة الفصل

  
  

 2005لجزائر سنة من خالل تطرأن إلى تحلیل نتائج آخر تحقیق حول مستوى المعیشة لألسر با

و التحقیق المجرى  cneapالمجرات من طرف المركز الوطني للدراسات والتحالیل السكانیة 

من طرف البنك العالمي عن طریق الدیوان الوطني لإلحصائیات و من مقارنة  1995سنة 

أن  الجزائر بالدول اإلفریقیة و الدول العربیة یتضح لنا مجموعة كبیرة من المالحظات من بینھا

التحلیل بالجزائر مزال ناقصا من حیث المعطیات و البیانات رغم أنھ متعمق في التحقیقین 

المذكورین إال أن العدد غیر كافي و ھذا ما ال یسمح لنا من إجراء المقارانات مع كل التحقیقات 

التي تجرى في ھذا المجال و ھذا لسبب تباعد السنوات و اختالف اإلستمارات و العینات 

محددة إلجراء التحقیق، كما أنھ من خالل ھذا الفصل الذي یوضح مدى تقلص نسبة الفقر ال

بالجزائر و أن إجراء المقارنة مع الدول األخرى یعجز ألن القیاس یختلف من منطقة إلى أخرى 

إذ أنھ لدینا تعتمد على المطلق أكثر من النسبي و على الدخل أكثر من اإلستھالك و األسر بدل 

د و الخطوط الوطنیة بدل الخطوط الوالئیة و البلدیة و الجھویة ، باإلضافة إلى إعتماد األفرا

البروتینات، و ( حریرة التي لم یضاف إلیھا  2100على الحد األدنى للسعرات الحراریة ھو 

  . 1995كما أن ھذه السلة تعود إلى ما قبل سنة ) الفیتامینات
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إختبار الفرضیات
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  إختبار الفرضیات
  
  
  

ما یتصل بالتعریف: الفرضیة األولى
ال یمكن تحدید مفھوم معین و دقیق یثبت كل المعاییر التي لھا صلة بتعریف موحد 

.للفقر
ما یتصل بالمقاربات المعتمدة: الفرضیة الثانیة

أمام تحقیقین حول مستوى المعیشیة بالجزائر، ال یمكن متابعة قیاس و تحلیل إال 
.إلعتماد على طرق المكملة كالدراسات فقر بالمشاركةبا

ما یتصل بالقیاسات: الفرضیة الثالثة
تعتمد على المطلق أكثر من النسبي و على الدخل أكثر من االستھالك و األسر بدل 
األفراد و الخطوط الوطنیة بدل الخطوط الجھویة، كما الحد األدنى للسعرات 

كما أن ھذه ) البروتینات،والفیتامینات(ضاف إلیھا حریرة التي لم ی 2100الحراریة 
  .1995السلة تعود إلى ما قبل سنة 

  ما یتصل بالبیانات المتاحة  :الفرضیة الرابعة
  

یوجد ھناك مشكلة نقص في البیانات، و عدم توفر سالسل زمنیة للنوع نفسھ من 
دة أو طرق البیانات مما یعیق رصد التطور، كما أنھ ال توجد ھناك تعریفات موح

موحدة في احتساب المؤشرات مما یعیق إمكانیة إجراء المقارنات خصوصا بین 
.البلدان

  

  


