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 الفقرمن  اإلقالل في 
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اجلزائر، 2جامعة البليدة  ،بوخاري صربينة. 

 خصلالم

للقضاء عليها يتطلب معاجلة اسباهبا واختاذ اجتماعية مقلقة ال ختلو منها أي دولة من دول العامل، و يعد الفقر ظاهرة اقتصادية و 

ن تكون املؤسسات الصغرية و املتوسطة كأحد احللول ملعاجلة هذه الظاهرة من أالتدابري، وعلى هذا األساس أرتأينا العديد من االجراءات و 

مث نربز واقع هذه الظاهرة يف العامل ودول الشرق األوسط و مشال خالل ثالثة حماور، حيث سنقدم التأصيل النظري للفقر يف احملور األول، 

 .تفعيل دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف مكافحة الفقر افريقيا يف احملور الثاين، و أخريا خصصنا احملور الثالث آلليات

 .الفقر، الفقر املدقع، السياسات، الربامج، املؤسسات الصغرية و املتوسطة، تفعيل: الكلمات المفتاحية

Résumé 
La pauvreté est un phénomène économique et social inquiétant dans tous les pays du monde, 

et pour le combattre, il faut traiter les causes et prendre les mesures et les actions adéquates, et sur 

cette base, on a proposé comme remède les PME afin de lutter contre ce phénomène et cela à 

travers trois volets. Dans le premier volet, nous allons traiter de l'aspect théorique, puis faire 

apparaitre la  réalité de ce phénomène dans le monde et les pays du Moyen-Orient et Afrique du 

Nord, et enfin on a consacré le troisième volet aux mécanismes d'activation du rôle des PME dans 

la lutte contre la pauvreté. 

Keywords : la pauvreté, la pauvreté extrême, les politiques, les programmes, les petites et 

moyennes entreprises, activation. 
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 مقدمة

حالة من  فهو ،الفقر مشكلة عاملية وظاهرة إجتماعية ذات امتدادات إقتصادية وانعكاسات سياسية متعددة األشكال واألبعاد

املبذولة من قبل العلماء و ، و رغم كل اجملهودات حيث ال يضمن الفقري لقمة عيشه ألكثر من بضعة أيام ،احلرمان من أبسط الكماليات

و املنظمات العاملية هبذه الظاهرة من  املفكرون يف وضع نظريات لتحليل ظاهرة الفقر و حماولة إجياد حلول هلا، و كذلك اهتمام اهليئات

نشودة، حيث يقول خالل وضع خطط ملعاجلتها إال أهنا باءت بالفشل، وذلك راجع إىل عدة أسباب لعل أبرزها غياب العدالة االنسانية امل

يتعني أن ينتشل مليون شخص أنفسهم كل أسبوع من براثن الفقر، و  0202الهناء الفقر املدقع حبلول "الرئيس الثاين عشر للبنك الدويل 

 ".يسري هذا على مدى الستة عشر عاما املقبلة، و حنن نؤمن بشدة أن هذا اهلدف ميكن بلوغه

 املؤسسات و مبا أنجود مصدر رزق آمن يدر عليهم دخل يضمن هلم توفري أساسيات احلياة، تكمن املشكلة لدى الفقراء يف و 

، و نظرا للدور الذي تلعبه، سواء على املستوى االقتصاديات احلديثة يف كبرية أمهية تستحوذ اليت القطاعات إحدى من واملتوسطة الصغرية

و املستوى االجتماعي، من خالل القضاء على البطالة وحتسني املستوى املعيشي االقتصادي من خالل مسامهتها يف الناتج احمللي اخلام  

 .يف اجملتع، فهي تعد كوسيلة و سياسة تنتهجها العديد من الدول ملعاجلة الفقر

 :من خالل ما سبق ميكن  طرح السؤال اجلوهري التايل   

 ظاهرة الفقر؟ اإلقالل منكيف يمكن تفعيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 

 : إىل ثالثة حماور قسمنا هذ العمللإلجابة على التساؤل اجلوهري واإلملام بكافة جوانب الدراسة    

 . التأصيل النظري للفقر: المحور األول

 . واقع ظاهرة الفقر: المحور الثاني

 .آليات تفعيل دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف مكافحة الفقر: المحور الثالث
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 التأصيل النظري للفقر: المحور األول
الفقر هو حالة لفتت انتباه كل اجملتمعات نظرا خلطورهتا، و بالتايل خصصت هلا جهود لفهمها و معرفة أسباهبا مع حماولة معاجلتها 

 .من خالل وضع برامج وسياسات
 ،خمتلفة مستويات على باحلرمان تتسمم أوضاع وهي اجتماعية، لفئات معيشية وظروف أوضاع وجود على الفقر يدل: تعريف الفقر-1

 مبقدورهم ليس الذين أولئك بأهنم الفقراء تصف اليت و الفقر، مبوضوع عالفة ذات احلديثة األدبيات يف للفقر عديدة مفاهيم تسود أنه غري
 الرعاية مثل األخرى االحتياجات من األدىن احلد إىل إضافة والسكن، املالبس الغذاء من تتكون اليت األساسية السلع سلة على احلصول
 1.والتعليم و املواصالت الصحية

 2:تتمثل أنواع الفقر يف: أنـــواع الفــقر-2
اجات األساسية من مىت توفر أصبح الفرد قادرًا على حتقيق احلد األدىن من تكلفة االحتي ،هناك معيار نقدي حمدد: الفقر المطلق -أ

مبعىن أدق فإن الفقر  ،املستوى ألصبح فقريًا بشكل مطلق و لو عجز الفرد عن حتقيق هذا ،املسكن والتعليم والصحة ،امللبس ،الغذاء
هبدف  ،وهلذا فإن حد الفقر املطلق يعتمد يف الدول النامية ،رحد الفق املطلق يعين حصول الفرد على دخل أقل من حد أدىن معني يسمى

ولقد أثبتت  ،(الغذائية وغري الغذائية )دية لالحتياجات األساسية لإلنسانوهو يقاس بالقيمة النق ،انديد االحتياجات األساسية للسكحت
أنه باإلمكان التخفيف من حدة الفقر املطلق يف حالة ما إذا مت توفري  ،ت احلديثة عن التنمية االقتصاديةالدراسات اليت أجريت يف األدبيا

 :شرطني على األقل
 أي مبعىن رفع الدخل املتدين بشكل مستمر ،منو اقتصادي حدوث: الشرط األول. 
 العدالة يف توزيع املداخيل: الشرط الثاين 

كما يتغري . توسطويتحدد بنسبة معينة من الدخل امل ،الظروف املعيشية لألفراد واألسربوهو يتعلق :"Relative "الفقر النسبي -ب
هلذا فإن الفقر النسيب يشري إىل انتماء الفرد إىل اجملموعة اليت . وخط الفقر النسيب يعتمد يف الدول املتقدمة خاصة ،بتغري هذا الدخل

ومن املمكن أن يكون هذا الفرد  ،(يف اجملتمع%02أو %  02) افقر ضمن الفئة األكثر ن كأن يكو . تتحصل على أقل دخل يف اجملتمع
 .باملفهوم املطلق  فقرياً باملفهوم النسيب وغري فقري

يوم للفرد /حريرة0022واملقدرة بـ  ،االحتياجات الضرورية من احلريراتوهو العجز عن حتقيق احلد األدىن من : الفقر المدقع -ج
 .وختتلف هذه الكمية باختالف العمر واجلنس وطبيعة النشاط والنمط االستهالكي املتبع. العادي

إذا تدهورت قدرهتا . وتكون العائلة فقرية مؤقتاً  ،إذا ما قورن بالفقر املدقع ،جلفقر جزئي قصري األوهو : االجتهادي –الفقر المؤقت -د
أو قد يتعلق األمر بوضعية الفقر املتوارث من جيل ، حبيث تصبح حتت خط الفقر ،ومنطها االستهالكي ،الشرائية وتراجع مستواها املعيشي

وعليه فقد يتعلق  املعيشي، يعيشون يف مناطق منخفضة املستوى فاألشخاص املعنيون ،الدائمما جيعلنا نتكلم عن الفقر وهذا . إىل آخر
 ...كالبطالة وازدياد عدد أفراد األسرة واملديونية. األمر بالفقر املؤهل الذي ترجع جذوره إىل املشاكل االقتصادية واالجتماعية

يكون الفقر موافقًا إىل  أي : La pauvreté est pluridimensionnelle ou plurielle الفقر متعدد األبعاد-ه
يقية للمساوئ وإمنا يعكس الصورة احلق ،يعكس فقط النقص يف املوارد فحسب حبيث أنه ال ،ة معوقات سوسيو اقتصادية وثقافيةتراكم مجل

مما  ،حالة عدم املعرفة وعدم القدرةيف فعامة ما يكون الفقر . السكن والوضعية االجتماعية ككل ،الصحة ،التكوين ،النامجة عن التوظيف
 .جيعل حالته تسوء وتتدهور أكثر فأكثر

 3:، مبينة كما يلي قر إىل عوامل ذاتية وأخرى خارجيةكن تقسيم العوامل اليت تؤدي إىل الفمي :أسباب الفقر-3
 : تشمل، و ، وهي اليت تتعلق بالفرد نفسه العوامل الذاتية -أ
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 يادة دخله ليحسن من مستوى تفهم مشاكله فال يعمل على ز  علىمن غريه قدرة أن الشخص اجلاهل يكون أقل : اجلهل
 .تصرفه يف دخله مما يؤدي إىل فقره، وقد يكون جهله سبباً يف سوء معيشته

 يشته باإلضافة إىل ، أو يقلل من إنتاجه مما يؤثر على دخله وبالتايل على مستوى معفاملرض يقعد الشخص عن العمل: رض امل
 .ميزانيته وتلتهم كسبه القليلأن تكاليف العالج ترهق 

 وأحياناً وضعه املناسب مما يؤدي إىل الفقر، وبالتايل إنفاق املال يف غري موعدم استعمال احلكمة يف االنفاق سوء التدبري ،
 .دد الدخل ويوقع املرء يف الفقريبيرجع سوء التدبري إىل اجلهل أو إىل الضعف وقلة احليلة أو عدم اخلربة مما 

  مثاهلا مضيعة للمال ومؤدية للفقر، فهذه كلها وأاملخدرات أو املسكرات أو القمار كاإلدمان على: العادات الضارة. 
 : ، وأهم هذه العواملعلق بالفرد نفسه بل باجملتمع ككلوهي ال تت:  العوامل الخارجية -ب

 والفيضانات واألوبئة واآلفات الزراعية فهي تؤدي إىل إتالف موارد اإلنتاج وغرق احملاصيل كالزالزل والرباكني  :العوامل الطبيعية 
 .اكن وتشتت السكان من أماكن عملهم، مما يؤدي إىل فقرهموهتدم املس

 الصاحلة أو قلة مساحة األراضي  وذلك يرجع إىل عدم استغالل موارد اجملتمع وثرواته الطبيعية،: عدم كفاية اإلنتاج وموارده
، أو قلة واملواد األولية الالزمة للصناعة، أو ندرة اخلامات مية احلديثة يف الزراعة والصناعةأو عدم األخذ بالوسائل العل للزراعة،

 .السكان مما يؤدي إىل النقص يف األيدي العاملة الالزمة لإلنتاج واالستثمار
جانب من هذا التدين  .أة من كل النواحي وازدياد فقرهاتدين حالة املر لعل من ضمن أهم أسباب الفقر يف اجملتمعات النامية هو و 

يرجع إىل التقاليد املتوارثة يف تلك اجملتمعات، وجانب يرجع إىل فقر تلك اجملتمعات، وجانب مهم يرجع إىل التحيز للرجال دون املرأة، 
، كما أن املشروعات الصغرية نساءفضيل تشغيل الرجال عن الويظهر هذا التحيز يف مستويات األجور العليا للرجال من دون النساء، وت

 .تفضل توفري االئتمان للرجال، كما أن معدالت تسرب اإلناث من التعليم أعلى من معدالت تسرب الذكور
 :من ظاهرة الفقر ميكن صياغة  السياسات و الربامج التالية للحد :سياسات و برامج الحد من ظاهرة الفقر-4
 سياسات تبين خالل من للفقراء، مناصرة منو اسرتاتيجيات تبين طريق عن وذلك :مناسب اجتماعية اقتصادية تنمية نموذج اختيار-أ

 إن .واالستثمار احمللي االدخار وتطوير مرونة، أكثر نقدية سياسات عن فضال  التوسعية من مبزيد تتسم االستثمار، حول متمحورة مالية
 معدالت مع ترافقت املنخفضة، التنمية ومستويات السابقة العقود يف املتخلف العامل دول أغلب اتبعتها اليت التنمية اسرتاتيجيات فشل

 يعرض تضخمي وضع هناك كان إذا والسيما)  فعالة أجور سياسة وجود عدم مع االخنفاض وهذا احلقيقية، لألجور االخنفاض يف مستمرة
 بني التوفيق من ميكن لن عادلة أجور سياسة وجود عدم أن عن فضال .الفقر وضع سيفاقم (املعيشة لغالء حال جيد وال للتآكل األجور

 منها التخفيف أو ردمها على القدرة وعدم واألسعار الدخول بني فالفجوة املعيشة، مستوى على واحلفاظ االقتصادي النمو متطلبات
 4.ومعدالته الفقر شدة سيزيد

 تدفق مزامحة على قادر أنه إىل يستند العام االستثمار توسيع أمهية على التأكيد إن :الموارد المحليةتوسيع االستثمار العام و تعبئة -ب
 فبإمكان .للفقراء املناصر النمو قناعة إىل تستند إسرتاتيجية من كجزء مناسبة بطريقة النمو لدعم توجيهه يتم عندما اخلاص، االستثمار
 الظروف و املناخ هتيئة بالتايل و املساواة عدم و التفاوت درجة من للتقليل املوارد ختصيص إعادة يف مهما دورا يلعب أن العام االستثمار

 ألنه البلد، داخل األجنيب االستثمارتوفري  جيب كما .الفقر معدالت تقليص زيادة تشجيع و استقطاب أجل من املناسبة االقتصادية
 5.الفقر دائرة من اخلروج من ميكنهم مستداما، دخال هلم تضمن عمل مناصب على احلصول يف الفقراء فرص من سريفع

 
 :6التالية املبادئ على استنادا الربامج هذه تصميم ميكن :العامة األشغال برامج-ج
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 .احلكومة متوهلا اليت األساسية البنيات مشاريع يف العمل فرص توفري •
 .تلقائية بطريقة األزمات فرتات خالل العمل فرص تتوسع أن على مستمرة، بطريقة متوفراً  املشاريع هذه مثل يف العمل يكون أن •
 .احمللية اجملتمعات بواسطة األساسية البنيات مشاريع اختيار يتم أن •
 .الفقرية املناطق بعض يف األخرى التكاليف مبقابلة تقوم وأن املشاريع لكل األجور تكاليف مبقابلة احلكومة تقوم أن •
 وتشجيع منهم عدد أآبر ولتشغيل للوظائف للتقدم لعمل احملتاجني أولئك تشجع حبيث املنفذة املشروعات يف األجر حتديد يتم أن •

 .نسبياً  مرتفعة أجور ذات أخرى قطاعات يف وظائف عن للبحث اآلخرين
 قد يكون املشروع فإن ذلك وبغري وظائف على احلصول يف العمل يف الراغبني آل متكني هو العامة املشاريع من اهلدف يكون أن ينبغي •

 .االجتماعي للضمان شبكة توفري يف فشل
شهدت مؤخرا هذه الربامج توسعا ملحوظا يف خمتلف الدول، نظرا لدورها الفعال يف املسامهة يف التنمية  :الصغر متناهي التمويل برامج-د

اهليئات الدولية بدعم التوسع يف هذه الربامج، منها البنك الدويل  و كذا حماربة الفقر، من خالل توفري فرص العمل لألسر احملتاجة، و تقوم
مليون شخص قد استفاد من التمويل املصغر، كما يعزز املساواة بني اجلنسني، حيث  3,0أن ( 0202)الذي أشار يف تقريره السنوي 

و السنة املالية  0202يف املائة بني السنة املالية  54 يف املائة إىل 42صرح بارتفاع نسبة قروضه املراعية ملنظور املساواة بني اجلنسني من 
0202. 

مثل التكوين املهين أحد الرهانات اهلامة بالنسبة للمجتمع، ألنه يساهم يف التطور االقتصادي و الرتقية : سياسة التكوين المهني-ه
 7:االجتماعية لألشخاص يف آن واحد عن طريق

 حتضري الفرد للحياة العملية. 
 عارف الضرورية للتمهني الكتساب حرفة أو مهنة و تكييف املؤهالت ذات التطور املستمرنقل امل. 

 بفقدان املرتبطة املدى طويلة املخاطر ضد العمل على القادرين غري تغطية إىل الربامج هذه هتدف :والعينية النقدية التحويالت برامج-و
 وهنايتها ببدايتها التحكم يتم الذي الربامج هذه تشتمل .تستهدفهم اليت والعينية النقدية التحويالت خالل من وذلك الدخول مصادر

 هلذه االئتمان لتوفري آليات وعلى الفقرية لألسر األساسي الغذاء بتوفري التموين أنظمة وعلى لألسر الدراسية املنح نظام على وتوسعها،
 بغية منها ختلصوا قد كانوا إذا االزمات، انقضاء بعد اسرتدادها أو العينية بأصوهلم االحتفاظ من متكنهم حىت الشدة ساعات يف األسر
 وليس منح هو االئتمان توفري من املطلوب يكون األحيان من ثريك ففي الربامج هذه مثل تصميم يف احلذر أخذ وينبغي .االستهالك متويل

 8.للفقراء الفعلية االحتياجات إىل األنظمة هلذه اإلداري اجلهاز يتنبه أن ينبغي مث ومن قروض
 واقع ظاهرة الفقر: المحور الثاني

جنح العامل يف ختفيض الفقر املدقع إىل نصف ما كان عليه يف فقد ( 0202)حسب ما صرحت به هيئة األمم املتحدة يف تقريرها 
 0202دوالر يف اليوم الواحد و حبلول عام  0,04، حيث كان نصف سكان املناطق النامية تقريبا يعيشون على أقل من 0552عام 

 .%00هذه النسبة إىل هبطت 
 آسيا جنوب :مها منطقتني إىل اليوم يف دوالر 0,04 من أقل على يعيشون الذين من الساحقة الغالبية تنتمي :ظاهرة الفقر في العالم-1

شخص  بليون 0,0 عددهم والبالغ مدقع، فقر يف يعيشون الذين ثلث كان ،0202 عام ففي .الكربى الصحراء جنوب – وأفريقيا
 إذ الثانية، املرتبة احتلت فقد الفقر، من احلد   جمال يف أحرزته الذي الكبري التقدم من الرغم وعلى الصني، أما .وحدها اهلند يف يعيشون

 يف 5 وبنغالديش املائة يف 9 نيجرييا من كل الصني بعد وأتى .كله العامل يف مدقع فقر يف يعيشون الذين من املائة يف 13 حنو فيها يعيش
 البلدان هذه يف 2010 عام يف يعيشون كانوا العامل يف مدقع فقر يف يعيشون الذين فثلثا، املائة يف 5 الدميقراطية الكونغو ومجهورية املائة
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 معد الت توجد ما كثريا مدقع، فقر يف يعيشون الذين من كبرية أعداد فيها يوجد اليت السكان الكثرية البلدان هذه جانب وإىل .اخلمسة
 ميكنها لألسر متكررة جيدة استقصاءات إىل تفتقر ما كثريا البلدان هذه أن على بالنزاع، واملتأثرة واهلش ة الصغرية البلدان يف الفقر من عالية

 9.للفقر للتصد ي مالئمة وبرامج سياسات وتنفيذ تصميم إىل الرامية اجلهود يعيق الذي األمر االستهالك، أو الدخل تفاصيل تسجل أن
 من سنوات مخس قبل الصدد هذا يف لأللفية اإلمنائية األهداف مناملرجوة  الغاية حق ق العامل أن صرحت هيئة األمم املتحدةكما 

 يف دوالر 1,25 من أقل على يعيشون الذين السكان نسبة اخنفضت النامية، املناطق فيف. 0204م عا وهو هلا، املقرر النهائي املوعد
 يف املدقع، الفقر من ظروف يف عاشوا الذين الناس عدد كان و.0202 عام يف املائة يف 22 إىل 1990 عام يف املائة يف 47 من اليوم
 كل يف املدقع الفقر معدالت اخنفضت وقد. 0552 عام يف العدد هذا عليه كان عما شخص مليون  700 مبقدار يقل   ،0202 عام

 عام يف املائة يف 60 من املدقع الفقر معدالت خنفضت، حيث ااألمر هذا يف الريادة الصني، وهو واحد، بلد يتوىل حيث نامية، منطقة
 الصحراء جنوب - أفريقيا يف االنتشار واسع الفقر يزال وال. 0202م عا يف املائة يف 12 و 2005 عام يف املائة يف 16 إىل1990
 مبقدار الفقر معدالت اخنفضت آسيا، جنوب ففي .كبريا كان األخرية املنطقة يف احملرز التقدم أن من الرغم على آسيا، وجنوب الكربى

 مل املقابل، ويف .الزمن من عقدين بعد املائة، يف 30 إىل 1990 عام يف املائة يف 51 من — سنويا املتوسط يف واحدة مئوية نقطة
 اإلجناز هذا من الرغم وعلى .مئوية نقاط 8 مبقدار إال   نفسها، الفرتة خالل الكربى، الصحراء جنوب - أفريقيا يف الفقر معد ل ينخفض

 - أفريقيا ويف .مدقع فقر يف يعيشون شخص بليون 1,2 يزال وال متفاوتا،ً  احملرز التقد م كان فقد العاملي، الصعيد على حتق ق الذي الباهر
 الصحراء جنوب - أفريقيا ومنطقة .اليوم يف دوالر 1,25 من أقل على السكان نصف من يقرب ما يعيش الكربى، الصحراء جنوب
 عام يف شخص مليون 290 من مدقع، فقر يف يعيشون الذين األشخاص عدد يف مط رداً  تعاظماً  شهدت اليت الوحيدة املنطقة هي الكربى

 10.العوز من يعانون الذين العامل سكان ثلث من أكثر بذلك ممثِّلة ، 2010 عام يف شخص مليون 414 إىل0552
 مسبوقة غري بصورة أسهم مما املنطقة بلدان بعض يف منخفضا الدخل تفاوت ظل :فرقيااألوسط و شمال إظاهرة الفقر في الشرق -2
 بالبلدان اخلاص املتوسط من أقل مصر يف جيين معامل كان املثال، سبيل فعلى .0202 عام يف املائة يف 0,2بلغ مبعدل الفقر تقليص يف

 النمو يف السكان من املائة يف 22 أدىن دخل واستمر .الدعم إلغاء بعد طفيفة بصورة جيين معامل اخنفض إيران، ويف الدخل، متوسطة
 يف السكان من املائة يف 22 أدىن فئة وشهدت .بيانات عنها تتوفر اليت و تقريبا املنطقة بلدان مجيع يف الدخل متوسط من أعلى مبعدالت

 نسبة وأصبحت زادت للمخاطر التعرض قابلية ولكن .النصف بواقع الفقر معدل فاخنفض املتوسط من أسرع بوترية الدخل يف منوا تونس
 مصر يف السكان من فقط املائة يف 0 أن من الرغم على أنه الدويل البنك بيانات وتوضح .اخلارجية للصدمات عرضة السكان من كبرية

 الناس من كبريا عددا فإن ،0202عام يف اليوم يف للفرد دوالر 0,04على األساسي الفقر خط حتت يعيشون كانوا و اجلزائر واملغرب
 تدفع أن ميكن(  اليوم يف دوالر 0,22 إىل 0,04 من( الفقر خط يف طفيفة زيادة إن بل .الفقر خط من شديدة مقربة على عاشوا
 على( املنطقة يف السكان من كبرية شرحية أن إىل ذلك ويشري .الفقر هوة يف السقوط إىل البلدان هذه سكان من املائة يف 02 حوايل
 حدوث حالة ويف .واملعاناة التأثر لقابلية ُعرضة )يف العراق املائة يف 02 و جيبويت، يف املائة يف 02 و اليمن، يف املائة يف 24 املثال، سبيل

 11.املدقع الفقر يف براثن للوقوع املعيشية األسر هذه تتعرض سوف مناوئة، صدمة أي
الفقر قد ازدادت بشكل نسبة أن  وكشف تقرير جديد للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االنسان، أما فيما خيص  اجلزائر فقد  

اليت   0200ألف أسرة فقرية مقارنة بالسنة املاضية  022أسرة فقرية مع زيادة بـ  0500222 :0202سنة حيث سجلت ، ملحوظ
 .فقرية ةأسر  0.308.222 تقدر بـ كانت

 
 في مكافحة الفقر المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و آليات تفعيل دور :المحور الثالث
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لصغرية و املتوسطة باهتمام كبري من قبل السلطات يف خمتلف الدول نظرا لدورها الفعال سواء على الصعيد حتظى املؤسسات ا   
 .االقتصادي أو االجتماعي، و مع ذلك مل تتمكن من حتقيق األهداف املرجوة ملعاجلة الفقر

لقد أدى اختالف درجة النمو االقتصادي من دولة ألخرى إىل تبين كل دولة تعريفا  :تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-1
خاصا هبا إما معتمدة على اجلانب القانوين أو اإلداري، كما توجد كذلك تعاريف خمتلفة خاصة مبجموعات أو هيئات دولية مثل االحتاد 

 . األوريب أو احتاد شعوب جنوب شرق آسيا
 20عامال وال يتجاوز رقم أعماهلا  042إىل  20تلك املؤسسات اليت تستخدم من : املتوسطة يف اجلزائر بأهناتعرف املؤسسات الصغرية و 

  12.مليون دج، وهي حترتم معايري االستقاللية 422مليار دج أو ال يتعدى إمجايل حصيلتها السنوية 
 :االقتصادي و االجتماعي اندوار نذكر منها الدور للمؤسسات الصغرية و املتوسطة عدة أ :دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-2
تعترب املؤسسات االقتصادية بصفة عامة احملرك األساسي للتنمية و التطور  :الدور االقتصادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة-أ

صغرية و املتوسطة، و االقتصادي يف مجيع البلدان و من بني هذه املؤسسات برز بشكل جلي الدور احليوي و األساسي للمؤسسات ال
ية االحصائيات املتوفرة تدل على أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة هي العالية يف اقتصاديات كل البلدان، و تعترب بالتايل الركيزة األساس

أروبا  ، و يف% 55,0، اليابان  % 55,3لالقتصاد يف هذه البلدان، ففي الواليات املتحدة األمريكية متثل هذه املؤسسات نسبة 
، و تدل االحصائيات أيضا بأن القفزات و التطورات االقتصادية و التكنولوجية الكربى تتم يف إطار املؤسسات و الشركات  55,8%
بلغ  0200أن عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف سنة  حصائيات وزراة الصناعة و املناجمتشري اأما يف اجلزائر فقد  13.الصغرية

و  30408مؤسسة عمومية و الباقي تابع للخواص، كما يوفر كل من القطاعني اخلاص و العام  429مؤسسة، تتضمن  929502
 %4,20نسبة مليار دوالر، و هو ما ميثل اخنفاضا ب 04,50منصب شغل على التوايل، و بلغ احلجم اإلمجايل للصادرات  00203

 .0200بالنسبة إىل إمجايل الصادرات سنة 
لقد عملت املؤسسات الصغرية و املتوسطة جنبا إىل جنب مع املؤسسات  :الدور اإلجتماعي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة-ب

باملستهلك، فعملت على الرفع  الكبرية على توفري احلاجيات االقتصادية و االجتماعية اجلارية للسكان و ذلك بالنظر إىل اتصاهلا املباشر
من املستوى املعيشي لألفراد من خالل توفري السلع اليت ميكن لذوي الدخل املنخفض اقتنائها، و عملت كذلك على توفري السلع 

إليها كل  الوسيطية اليت تستعملها املؤسسات الكبرية يف عملية إنتاجها باإلضافة إىل توفري مناصب الشغل و هو أهم األهداف اليت يرمي
شخص و  0040222، فإن فئة السكان البطالني  يف اجلزائر مقدرة بـ (0202أفرل )و حسب تقرير الديوان الوطين لإلحصاء 14.بلد

على املستوى الوطين مع تسجيل تباينات معتربة حسب اجلنس و الفئة العمرية و املستوى التعليمي،  %5,8بلغت بذلك نسبة البطالة 
 15.لدى اإلناث %02,0لدى الذكور و  %8,8حيث نسجل نسبة 

يف الواقع لن تستطيع األدوار السابقة الذكر أن حتقق األهداف : تفعيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مكافحة الفقر-3
، و على املعنيةاملرغوبة إال إذا كانت الظروف السائدة مناسبة هلا، وذلك من خالل تقدمي املساعدات و التسهيالت من طرف السلطات 

 : هذا األساس ميكن جعل دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة أكثر فعالية يف جمال مكفحة الفقر من خالل ما يلي
تعد مشكلة التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة من أهم العقبات اليت تواجهها سواء عند إقامتها : ترقية القطاع المصرفي-أ

نشاطها، و بالتايل إذا وجدت مرونة من طرف األجهزة املصرفية فقد يسهل عليها حتقيق أهدافها، و ميكن أن يتحقق للمشروع أو أثناء 
 16:ذلك من خالل 

 
 تعزيز دور املصارف يف متويل املشروعات. 



 الفقرمن  اإلقالل في  المتوسطةتفعيل دور المؤسسات الصغيرة و  
 

 

170 
 

 احلد من تعقيد اإلجراءات الالزمة لتأسيس املشروع. 
 تقليل التكاليف اإلدارة الالزمة لتأسيس املشروع. 
 توعية و ورش عمل تبني أمهية قطاع املشروعات على املستوى الكلي و اجلزئي و أثر هذا القطاع االقتصادي و  برامج

 .االجتماعي
زيادة على احلوافز الضريبية  وشبه الضريبية  واجلمركية  املنصوص عليها يف القانون العام لالستثمار ال من خالل: تأهيل النظام الجبائي-ب

 17:ن يستفيد املستثمر باملزايا التاليةميكن أ  0220لسنة 
 واليت تدخل مباشرة يف  إجناز االستثمار ية فيما خيص التجهيزات املستوردةتطبيق نسبة خمفضة يف جمال احلقوق اجلمرك ،. 
  اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار. 
 ولة  جزئيا أو كليا باملصاريف املتعلقة باملنشات األساسية الضرورية  وبعد تقييمها من طرف الوكالة الوطنية لتطوير تكفل الد

  .االستثمار
  فيما خيص العقود التأسيسية والزيادات يف رأس املال  % 0تطبيق حق ثابت يف جمال التسجيل بنسبة خمفضة قدرها.  

من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة على مستوى البيوت، إذ أن الكثري من الدول اعرتفت هبذا النوع  و ذلك: ترقية االقتصاد العائلي-ج
 من االنتاج غري املنظم و وضعت له إطارا قانونيا قصد إدماجه تدرجييا ضمن القطاع املنظم بتشجيعه على املسامهة يف التنمية الوطنية، و

على االستقرار االجتماعي، و يوفر موارد رزق عائلية تسد الكثري من أبواب الفقر و قد مت تشجيع هذا النوع من االنتاج ألنه حيافظ 
 18.البطالة

إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهددة يف كامل حرفتها املمثلة خبطوط اإلنتاج، و جمال حياة  :عالقات-تشكيل خطوط منتوجات -د
عالقة -ن حصر املنتوج يف جمال أو خدمة حمددة ،ولكن ميكن اعتباره  كمنتوجوعليه  فانه، من منظور اسرتاتيجي شامل، ال ميك. املؤسسة

عالقة على أن الزبون يشرتي السلعة أو اخلدمة اليت تتوفر فيها اخلصوصيات اليت -يعرب مصطلح منتوج. يتميز خبصوصيات يدركها الزبائن
ملوردين، الزبائن، املنافسني، اإلدارات على املستوى اخلارجي، ا: تكونت بفعل العالقات بني خمتلف ممثلي احمليط االسرتاتيجي للمؤسسة

. عالقة للتعبري عن خياراته املستقبلية-وهبذا ميكن ملسري املؤسسة من استعمال مصطلح منتوج.القدرات البشرية على املستوى الداخلي
مبعىن آخر أن انه يوجد خلف كل قرار اسرتاجتي ...سنيفإسرتاتيجية التنويع مثال هي تطوير لعالقات جديدة مع الزبائن، املوردين، املناف

 19.عالقات ممثلني جدد
حيث من املمكن أن يتأثر منو هذه املشروعات بسبب اخنفاض  :تعميم مراكز خدمات األعمال لتجمعات هذه المشروعات-ه

كما ميكن . األسواق األكثر اتساعا لسلعهامستوى اجلودة و تدين املعايري البيئية و ضعف إمكانات احلصول على التمويل و الوصول إىل 
 20.زيادة االنتاجية عن طريق هذه املراكز اليت تقدم الدعم املايل و غري املايل

جتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من كل املساعدات اليت ميكن أن تقدمها السلطات املعنية إال أن جناح املشروع : إرادة صاحب المشروع-و
 21:ه و رغبته يف االستمرارية و البقاء، و من هنا نذكر بعض شروط جناح املشروع و املتمثلة يفيبقى مرتبط بقدرة صاحب

 و الفكرة اجليدة تعرب عن سلعة مطلوبة حيتاج إليها السوق: فكرة جيدة و سلعة مطلوبة. 
 يتميز بنوع السلعة اليت قد . يوجد يف كل مشروع صغري ناجح شيئ خمتلف يتميز به عن غريه: متايز عن املشروعات األخرى

ينتجها أو بطريقة إنتاج خاصة به، أو بأسلوب خاص يف التسويق، و قد يضيف إىل سلعته صفات خاصة متيزها و جتعلها أكثر 
 .إغراء للمشرتي
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 ال يستطيع املشروع الصغري أن يشبع حاجة السوق كلها و لكنه يشبع حاجة السوق كلها و لكنه يشبع : ال ينافس على السعر
 .جزءا صغريا منها و هلذا ال جيب أن ينافس على السعر

 يتعامل صاحب املشروع الصغري مع عمالئه و يتعرف عليهم بنفسه و ميكن أن يقيم عالقات : عالقة شخصية مع العمالء
من  هذه العالقات الطيبة تساعد يف جناح التسويق و هي جزء. شخصية طيبة معهم، و هذا ال حيدث يف املشروعات الكبرية

 .جودة اخلدمة
 يعوض املشروع الصغري قلة رأمساله جبعله يدور بسرعة، يستخدم املشروع رأس املال يف االنتاج، فيتم : سرعة دوران رأس املال

 .إنفاقه و عند بيع املنتجات يتم اسرتداده مع ربح، و عندما يتم اسرتداده بالكامل يكون قد دار دورة كاملة
 صغري، جيب أن يدور بسرعة ألن املشروع يبيع نقدا و ال يبيع باألجل ألن رأس املال: البيع نقدا. 
 هذا أيضا لتقليل احلاجة إىل املال و لإلسراع بدوران رأس املال، فبدال من إنتاج كميات  : االنتاج بقدر ما ميكن تسويقه بسرعة

لكمية بالتحدبد حسب ظروف كل سلعة و طبيعة كبرية و ختزينها ينتج املشروع الكمية الالزمة للبيع يف فرتة قصرية، و تتحدد ا
 .سوقها و طبيعة عملية االنتاج

 خاتمة
دوالر للفرد يف اليوم الواحد أي يعيشون يف فقر مدقع، فبالرغم من أنه  0,04هناك أكثر من مليار شخص يعيشون على أقل من 

على هذه الظاهرة، لذا تسعى السلطات و اهليئات احلكومية و ال ميكن إقامة عامل خال من الفقر، إال أنه من غري املعقول أن يغض النظر 
 .غري احلكومية إىل حماربتها من خالل وضع برامج و سياسات

 :وما نستخلصه من حبثنا هذا هو
 الفرد على دخل أقل من حد أدىن معني خيتلف الفقر حسب عدة عوامل، حيث جند الفقر املطلق و الذي يظهر عندما حيصل 

،الفقر يشري إىل انتماء الفرد إىل اجملموعة اليت تتحصل على أقل دخل يف اجملتمعلبية أساسيات احلياة، الفقر النسيب ال ميكنه من ت
املدقع الذي ال يستطيع فيه الفرد اشباع حاجته الغدائية املتمثلة يف عدد معني من السعريات، الفقر املؤقت أي فقر قصري األجل 

 .معوقات سوسيو اقتصادية وثقافيةمن وافقاً إىل تراكم مجلة يكون مو الفقر االجتهادي الذي 
  من أسباب الفقر هناك عوامل تتعلق بالفرد كاجلهل، املرض، سوء التدبري و العادات الضارة، و كذالك هناك عوامل تتعلق

  .عدم كفاية اإلنتاج ومواردهباجملتمع كالكوارث الطبيعية و 
 الدول جند توسيع االستثمار العام و تصميم برامج األشغال العامة و برامج التمويل  من السياسات اليت تنتهجها العديد من

  .متناهي الصغر
  إىل 1990 عام يف املائة يف 47 من اليوم يف دوالر 1,25 من أقل على يعيشون الذين يف العامل السكان نسبةرغم اخنفاض 

  .شخص يعيشون يف فقر مدقع يف وقتنا احلايلمليار  0,0، إال أنه ال يزال 0202 عام يف املائة يف 22
  للفرد دوالر 0,04على األساسي الفقر خط حتت يعيشون كانوا و اجلزائر واملغرب مصر يف السكان من فقط املائة يف 0هناك 

ألف  022زيادة بـ  و هذا يعرب عنأسرة فقرية  0500222سجلت اجلزائر  0202إال أن يف سنة  ،0202عام يف اليوم يف
 .أسر فقرية 0.308.222 تقدر بـ اليت كانت 0200 بسنةأسرة فقرية مقارنة 

 فقد تشري احصائيات وزراة الصناعة و للمؤسسات الصغرية و املتوسطة القدرة على معاجلة الفقر من خالل توفري فرص العمل ،ف
مؤسسة  429مؤسسة، تتضمن  929502بلغ  0200املناجم للجزائر، أن عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف سنة 

منصب شغل على التوايل،  00203و  30408عمومية و الباقي تابع للخواص، كما يوفر كل من القطاعني اخلاص و العام 
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، فإن فئة السكان (0202أفرل )تقرير الديوان الوطين لإلحصاء، فحسب رب غري كافية للقضاء على البطالةو مع ذلك تعت
 .على املستوى الوطين %5,8شخص و بلغت بذلك نسبة البطالة  0040222يف اجلزائر مقدرة بـ   البطالني

  حىت تستطيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة أن تؤدي دورها بشكل فعال يف مكافحة الفقر، ينبغي القيام بالعديد من
ال من خالل ترقية القطاع املصريف، تأهيل النظام اإلجراءات منها تسهيل عملية التمويل للراغبني يف االستثمار يف هذا اجمل

اجلبائي، ترقية االقتصاد العائلي و التمويل املصغر الذي حيظى باهتمام متزايد من قبل البنك الدويل الذي صرح يف تقريره السنوي 
عوامل جناح مليون شخص قد استفاد من هذا النوع من التمويل، و أخريا جيب أن ال ننسى أن من أهم  3,0أن  0202

 . املؤسسات الصغرية و املتوسطة و استمراريتها هي عوامل متعلقة بصاحب املشروع نفسه
 بالمراجعقائمة 
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