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 دور مديرية النشاط االجتماعي والتضامن يف اإلقالل من الفقر يف اجلزائر
 ازارر، اجلتلمسان -جامعة أبوبكر بلقايد ،حممد بلجياليل. 

 :خصلامل

أوال، بيان بعض املفاهيم األساسية املهمة عن الفقر، واثنيا التعرف على يتمحور هذا املقال بشكل عام يف حمورين رريسيني مها: 
  إحدى أهم شبكات األمان االجتماعي يف اجلازارر،، ابعتبارها الربامج االجتماعية اليت تسريها مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية

من أجل التكفل ابإلنعكاسات قر يف اجلازارر، مت إنشاؤها كجازء من السياسة االجتماعية للدولة هلا دورها يف خفض معدالت الف
 .الدخل احملدود وخاصة على فئات اإلقتصادية اإلصالحاتختلوا منها  أالاليت كان متوقعا  اإلجتماعية

 :الكلمات املفتاحية

.الفقر، السياسة االجتماعية، شبكات األمان االجتماعي، مديرية النشاط االجتماعي والتضامن  

Abstract 
Cet article est structuré de deux axes principaux: premièrement une présentation de certains 

concepts essentiels sur la pauvreté, et deuxièmement d'identifier les programmes sociaux qui sont 

gérés par la direction de l'action sociale et solidarité considérer comme l'un des plus importants 

filets de sécurité sociale en Algérie, dans le cadre de la politique sociale de l'Etat jouent un rôle dans 

la réduction de la pauvreté en Algérie, a été créé afin d'assurer répercussions sociales provoquées 

par les réformes économiques, surtout  sur les catégories sociale sans revenus. 
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 :املقدمة
 بعض ومتكني الفقر البؤس ومكافحة لتخفيف املرحلية األمان اإلجتماعي آليات من آلية اإلجتماعي األمان شبكات تعترب

 والوقف الصدقة(التقليدية  األمان شبكات ولقد كانت، (1)إقتصاد السوق إىل واإلنتقال للعوملة نتيجة اليت تضررت اجملتمع فئات

 كاملعوقني اهلشة الفئات خصوصا اجملتمع مشكالت فيما سبق حتد من الدينية( املؤسسة وأدوار احمللي، املمتدة واجملتمع األسرة وعالقات

ولكن يف وقتنا احلايل، ونظرا للتغري اإلقتصادي واإلجتماعي الذي شهدته الدول العربية عامة واجلازارر  .واملشردين وغريهاواأليتام واملتسولني 
 وصياغة تصميم يتطلب على احلكومة ابت مماخاصة، مل تعد شبكات األمان التقليدية وحدها قادرة على سد كل متطلبات هذه الفئات، 

 اإلجتماعية اجملاالت جلميع متكاملة وشاملة سياسات واألهداف، تكون واألدوات واملفهوم واملضمون اراإلط واضحة سياسات إجتماعية

 نوعية للفرد وحتسني األساسية ابالحتياجات الصلة ذات اجملاالت إخل( وغريها من ... الصحة،املأوى،التشغيل واإلقتصادية )التعليم،

واألرامل  واملعوقني واألحداث واملسنني األطفال، من واملشردين األيتامالفقرية واحملرومة ك اجملتمع، وخباصة الفئات شرارح حياته، وجلميع
حياهتا اليومية أكثر من  يف وحتدايت تواجه مشكالت الفئات وغريهم، ألن هذه واملهجرين قسرا ألسرهن املعيالت والنساء واملطلقات

 وابتت مقابل الصدمات، فرص املرونة لفقدان إبستمرار تتعرض كما احلرمان،من  وأشكال متعددة الفقر عال من حيث مستوى غريها،

 هبا الشعب اجلازارري لسنوات مر اليت خلفية احلقبة اإلستعمارية واألحداث يف اجملتمع اجلازارري وخاصة على كبرية نسبة الفئات هذه تشكل

 األسري، و انتشار ظاهرة الفقر وازدايد الفقراء. والتفكك واإلغرتاب والفقر التهميش ظواهر إىل زايدة أدى طويلة )العشرية السوداء( مما
إخنفاض الفقر يف ومن َثمَّ معدالت النمو يف الدول النامية ارتفاع  برامج اإلصالحات االقتصادية وقد كان من املؤمل أن يرتتب على      

لتطبيق  اإلجتماعي ن الواقعأمل يتحقق و  املأمولالدول قد أوضحت أن النمو  هذه هذه الدول، إال أن الشواهد التجريبية يف عدد كبري من
 اجلازاررية الدولة تسعىويف هذا الصدد  ،(2)خصوصا فيما يتعلق مبختلف مقاييس الفقر ،الربامج اإلقتصادية املوصى هبا قد كان سلبيا للغاية

عن طريق هذا التوجه اإلسرتاتيجي  وينبثق ،هبدف اإلقالل من الفقر عيشبكات األمان اإلجتمامن خالل  سياساهتا اإلجتماعيةتفعيل إىل 
 اإلصالحاتختلوا منها  أالاليت كان متوقعا  اليت إختذهتا الدولة من أجل التكفل ابإلنعكاسات اإلجتماعية والتدابري اإلجراءات جمموعة

 . الدخل احملدود وخاصة على فئات اإلقتصادية
اليت إحدى أهم شبكات األمان االجتماعي يف اجلازارر، متمثلة يف الربامج االجتماعية  ورقة البحثية علىهذه اليف سنقتصر دراستنا و 

اإلقالل من الفقر و  دعم الفئات الفقرية واحملرومةواليت مّت أتسيسها بغرض  مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للواليةتسهر على تنفيذها 
 املوضوعات األساسية التالية:، وذلك من خالل يف اجلازارر
 .املفاهيم املرتبطة بظاهرة الفقر 

 .حملة عن مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية 

  يف اإلقالل من الفقر يف اجلازارر. مديرية النشاط االجتماعي والتضامندور 

 .خامتة وتوصيات 

 : املفاهيم املرتبطة بظاهرة الفقراألولاملبحث 
عد تعريف الفقر أمرا ليس يسري، نظرا لوجود أبعاد متعددة ملفهوم الفقر، فلم يعد مقتصرا على املفهوم املادي املتمثل يف يالفقر: تعريف / 0

الفقر على أنّه: "عدم  0991اخنفاض الدخل، بل أصبح له بعد أكرب متمثل يف مفهوم القدرة، فقد ّعرف تقرير التنمية يف العامل لعام 
 األدىن من مستوى املعيشة، وعلى ذلك فإن مفهوم الفقر يتم تناوله يف إطار شقني مها: فقر الدخل وفقر القدرة.القدرة على حتقيق احلد 

ويتم التعامل مع هذا احلّد من منظور مطلق أو نسيب. والفقر املطلق هو  ''اخنفاض دخل الفرد على حّد معني'': ويقصد به / فقر الدخل4
احلّد األدىن من الدخل الالزم إلشباع احلاجات الضرورية املادية لضمان استمرارية احلياة، ويتم قياس الفقر املطلق من خالل حتديد خط 

دوالر يف اليوم على أساس تعادل القوة الشرارية لسعر الصرف.  1,25الفقر، وخط الفقر املدقع الذي يستخدمه البنك الدويل حاليا هو 
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أما الفقر النسيب، فهو اخنفاض الدخل عن حّد معني مقارنة بدخل بقية اجملتمع، وحيدد البنك الدويل الفقر النسيب على أساس األفراد 
 الذين يقل دخلهم السنوي عن ثلث املتوسط القومي لدخل الفرد يف الدولة املعنية.

وهو اخنفاض القدرات اإلنسانية عن حتقيق مستوى معني من الرفاهية املستحقة لإلنسان، مثل الصحة اجليدة والتعليم : فقر القدرة /3
املناسب، والتمّتع مبستوى معيشي الرق. ويتم قياس فقر القدرة من خالل الرقم القياسي للفقر البشري الذي يقيس أوجه احلرمان من حياة 

(3)من القراءة والكتابة، واحلرمان من مستوى معيشي الرق. وارتفاع قيمة هذا املؤشر يدل على انتشار الفقر البشريمديدة وصحية، و 
. 

من خالهلا حتقيق مستوى معني لألداء، ومن أمهها  –أو اجلماعة االجتماعية  -: وهي اإلمكانيات اليت يستطيع الفرد / القدرات2
 القدرات التعليمية والصحية.

من  %01أو الفقر املتناهي على حّد تعبري البعض أو الفقر املدقع، حينما ال تتمكن أيّة أسرة معيشية من تلبية  :الفقر الشديد/ 5
 االحتياجات الدنيا من السعرات احلرارية.

 : ويتمثل يف النسبة املئوية لألفراد الذين يعيشون حتت خط الفقر يف اجملتمع.انتشار الفقر/ معدل 6
 : هو يبني متوسط بعد الفقراء عن خط الفقر.)فجوة الفقر(الفقر / عمق 7
 وتقاس ابعتبارها املتوسط املرجح للجذر الرتبيعي للمسافة دون خط الفقر. :/ حدة الفقر0
م كفاية حيث تطبق البالد النامية اليت وضعت خطوطا وطنية للفقر طريقة الفقر الغذاري يف أغلب األحيان، وتقيس عد :/ الفقر الغذائي0

 .(4)املوارد االقتصادية لتلبية االحتياجات الغذارية األساسية الدنيا
  حملة عن مديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية املبحث الثاين:

سلبية عميقة على مستوى املعيشة يف  آاثراجتارب العديد من الدول اليت كانت حمل تطبيق مثل هذه الربامج أوضحت أن هلذه األخرية  إن
، والنفقات العامة وما إىل واألسعارتوزيع املداخيل، وتؤثر على العمالة  وإعادة هذه الدول، فهي تساهم يف حتديد تطور الناتج الوطين 

 ألهنا عيات خطرية،إىل وض أبكملهامبجتمعات  وأدتذلك. مما إنعكس سلبا على الطبقات الفقرية من اجملتمع وكذا حمدودي الدخل 
السلبية طبعا هلذه الربامج على اجملتمع حمورا هاما لكثري من النقاشات  اإلنعكاساتشروط حياهتم ومعيشتهم. فقد شكلت  أبدىنمست 

 أاثرت 0901فمثال ظهرت دراسة لليونيسيف عام  ،والدراسات سواء الفردية أو اجلماعية، وسواء من قبل تنظيمات رمسية أو غري رمسية
   .(5)تطبيق برامج للتكييف اهليكلي املعيشية نتيجة أحواهلمإنتباه اجملتمع الدويل بشأن معاانت الفقراء وحمدودي الدخل من تدهور 
للمسامهة يف توفري فرص  بتنفيذ برامج اإلصالح اإلجتماعي اإلسراعولتخفيف عبئ اإلصالح على حمدودي الدخل والفقراء تطلب ضرورة 

 .(6)العمل، واحلد من البطالة واإلستفادة من جتارب الدول الناجحة يف هذا اجملال
فقرية ويف هذا الصدد مّت يف اجلازارر، اختاذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري من أجل تقوية وتعازياز احلماية اإلجتماعية، وذلك بدعم الفئات ال

إنشاء مديرية الصحة واحلماية اإلجتماعية على  0009 سبتمرب 90املؤرخ يف  462-09سوم التنفيذي رقم واحملرومة، فتم ومبوجب املر 
ديسمرب  00املؤرخ يف  270-06مستوى كل والية، واليت أصبحت تسمى الحقا مديرية النشاط اإلجتماعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

-09، حتت رقم 4909 أفريل 40يف املرسوم التنفيذي الذي صدر يف (7) (DASS، َث مديرية النشاط اإلجتماعي والتضامن )0006
 ، إنشاء وكالة التنمية اإلجتماعية0006واملتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط اإلجتماعي يف الوالية، ، كما مت الحقا ويف سنة  040

(ADS) (8) حبثنا هذا.، ولكن لإلشارة فقط فإّن هذه األخرية هي خارج جمال دراستنا يف  
 يف اإلقالل من الفقر يف اجلزائرالنشاط  اإلجتماعي والتضامن دور مديرية : املبحث الثالث

 الفرع األول: النشاط  اإلجتماعي والتضامن الوطين

 أوال: العمليات التضامنية 
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  ،تحمل أعباء مصاريف شهر رمضانوهتدف هذه العملية إىل مساعدة العارالت املعوزة ل: العملية التضامنية اخلاصة بشهر رمضان -0
  كتوزيع  قفة رمضان، وتوزيع  وجبات حممولة.

 كإعانةوهتدف هذه العملية إىل مساعدة  التالميذ احملتاجني، من جتهيازات مدرسية  : املدرسي اخلاصة ابلدخولية التضامن العملية -4
، مت إستحداثها مبوجب املرسوم (9)إىل تقدمي مساعدات مالية ابإلضافةمن طرف الوزارة الوصية، وكذا النقل املدرسي لفاردة البلدايت، 

ممثلة يف منحة مدرسية خاصة لصاحل األطفال املتمدرسني احملرومني، حيث تنص املادة األوىل من املرسوم على   002 -10التنفيذي رقم 
دج( عن كل طفل معوز  0111دينار ) ألفاا منحة مدرسية خاصة مبلغه 0110/0112خول املدرسي دحتدث ابلنسبة لل''  ما يلي:

ويقصد ابلطفل املعوز، الطفل:  .'' مسجل يف املؤسسات التابعة لوزارة الرتبية الوطنية وكل معوق متمدرس يف املؤسسات الرتبوية املتخصصة
على لى أي دخل أو هم بصدد فقد حقوقهم، املعوق، املتحدر من عارلة حمرومة، من ال يتوفر ألولياره عاإلرهاباليتيم، إبن أو بنت ضحية 

(01)دج( 0111دينار ) آالفمستوى منظومة التأمني على البطالة، أومن يقل دخل أولياره الشهري عن مثانية 
. 

ابلتنسيق مع كل  مديرية النشاط اإلجتماعي إشرافي عملية جتري حتت ه :العملية املتعلقة ابلكشف عن األشخاص بدون مأوى -3
وهذه العملية تتكرر عموما خالل فصل الشتاء من   من مصاحل الشرطة، الدرك الوطين، مديرية الصحة، احلماية املدنية، البلدايت وغريها،

ل كل سنة، وهي هتدف أساسا إىل محاية هؤالء األشخاص من خمتلف املخاطر اليت يتعرضون هلا خاصة خالل الفرتة الليلية وهذا من خال
 تقدمي اإلعاانت الضرورية هلم، َث حتويلهم إىل املصاحل املختصة حسب كل حالة.

وهتدف هذه العملية إىل الرتفيه عن األطفال القاطنني ابلوالايت الداخلية األزرق: التضامنية واملخطط  ابإلقاماتالعملية اخلاصة  -2
 .جلنوب الكبري، إىل جانب أطفال مؤسسات خمتصة اتبعة للقطاعاو 
 . ذوي األشخاص املتوفني جراء الفيضاانت وهتدف هذه العملية إىل مساعدة العارالت: مساعدة منكويب الفياضاانت -5
إىل إنشغاالت املعوزين واحملتاجني، وتقدمي الدعم النفسي واملادي، مثل إقتناء النظارات الطبية وتوزيعها  ابلنظروهذا : تقدمي إعاانت -6

 .ضعيفي النظر، وكراسي متحركة للمعوقني وغريها من اإلعاانت على التالميذ املتمدريسن
هذه العملية هي موجهة للطلبة القاطنني ابجلنوب، يستفيدون من : اخلطوط اجلوية داخل الوطن عملية ختفيضات تذاكر السفر عرب -7

 فئة املعوقني ومرافقيهم.كذلك   مليةهذه العن كما يستفيد مملرة واحدة يف السنة، وإايابعملية ختفيضات يف تذاكر السفر ابلتنقل ذهااب 

ضحيات العيد ملختلف املؤسسات املختصة واهلدف منها هو تقدمي الدعم أوتتمثل يف تقدمي األعياد الدينية:  يفعملية تضامنية  -0
املديرية ابلتنسيق مع اجلمعيات وهدااي تساهم فيها  تقدمي نشاطات املختصة وكذااملعنوي والتكافل خبلق جو العيد داخل املؤسسات 

 واملؤسسات املتخصصة واحملسنني.
 األمهاتوهتدف هذه العملية إىل محاية الطفل املسعف وإدماجه يف وسط إجتماعي، وكذا ستقبال ومتابعة : الطفولة املسعفة -0

 .حليب ....( ،كراسي متحركة  ،العازابت، إىل جانب تقدمي املساعدات )قفة رمضان
تسهيل التعامل مع اجلهات القضارية، يف العمليات اليت تتم أمام احملكمة  وجملس لغرض وهذا : القانونية والقضائية تالتدخال -08

 ، أوامر القيد، املنازعات اإلدارية ، وغريها من العمليات األخرى.الكفالة كإجراءاتالقضاء،  

مخسة  األطفال الذين ال يتجاوز سنهموتكمن مهمة هته املراكاز يف رعاية : مراكز إستقبال الطفولة الصغرية )رايض األطفال( -00
 سنوات.

هتدف هذه املتابعة إىل تشجيع وترقية العمل اجلمعوي يف احلقل اإلجتماعي إبعتبار اجلمعيات : متابعة نشاطات احلركة اجلمعوية -04
 مهازة وصل  بني اإلدارة واملواطن.

 جتماعي للفاات اخلاصةاثنيا: اإلدماج املهين واإل      
 عمليات اإلدماج املهين واإلجتماعي للفاات اخلاصة: -0
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وهتدف هذه العملية إىل جتسيد النصوص التطبيقية مليثاق السلم  :الوطنية املأساةضحااي  لألشخاصاإلجتماعي  اإلدماج 0-0
والرأمسال  املعاش الشهري ، كتسوية احلقوق يف إطاراإلرهابمن  أقارهبا أحدواملصاحلة الوطنية وتعويض ذوي حقوق العارالت اليت كان 

دج/شهراي( متنح لازوجة وأطفال الشخص املتويف، وال  010111ويبلغ قيمة املعاش الشهري ) ، وكذا يف إطار املسرحني من العمل.اإلمجايل
ن كان الشخص املتويف أعازب وأبواه على قيد احلياة يشرتط يف هذه املنحة وجود دخل الازوجة من عدمه، وأما ابلنسبة للرأمسال اإلمجايل، فإ

دج(، وأما إن كان الشخص املتويف أعازب وأحد أبويه متويف فتعطى للذي هو على  1.200.000,00فتعطى هلم منحة )معاش( قدرها )
 دج(. 900.000,00قيد احلياة )األب أو األم( منحة قدرها )

 
 :فيما يليوميكن تلخيصها  رعاية األحداث: 0-4

: عن طريق اإلمتثال للتكاليف الشخصّية الصادرة عن اجلهات املعنّية  بغية املساعدة مرافقة األحداث أمام األمن الوالئي واحملكمة -
 التدابري األمنية املالرمة. إختاذالقضارّية يف 

املدرسّية( ، املهنّيةاألسرية، يف خمتلف امليادين ) األحداثعن طريق إعادة إدماج  متابعة األحداث املوضوعني واخلرجات امليدانّية: -
 وكذا القضاء على امليكانيازمات املسّببة يف عملية اقرتاف اجلنح.

عن طريق اإلمتثال إىل كافة الطلبات واألوامر الصادرة من خمتلف اجلهات املعنّية وذلك هبدف كشف  التحقيقات اإلجتماعية: -
مع الوضع اإلجتماعي، حيث تعترب نقطة وصل بني  التأقلمالواقعية املؤدية إىل وقوع فئة األحداث يف املخالفات وكذا عدم  األسباب

 التدابري الالزمة. إختاذاملصلحة واجلهات القضارّية للمساعدة يف عملّية 
جتسيد بنود اإلتفاقية املربمة بني  ويتمثل ذلك يف :اإلدماج والتوجيه لألشخاص المفرج عنهم من المؤسسات العقابيّة -

إستفادة األشخاص النازالء املفرج عنهم من برامج اإلدماج  أجلالسجون وإعادة اإلدماج ووكالة التنمية اإلجتماعية من  إلدارةاملديريّة العامة 
 لوكالة التنمية اإلجتماعية.

وهذا عن طريق الّتكّفل اإلجتماعي واملهين لفئة األحداث املوضوعني  :إدماج األحداث يف نظام التكوين املهين عن طريق التمهني -
غري حتت نظام احلريّة احملروسة واحلماية وكذا الوقاية بغية القضاء على األسباب املؤّدية لعدم التكّيف اإلجتماعي والوقوع يف املخالفات 

 ماية الطّفولة واملراهقة.املتعّلق حب 3-74من األمر  (6)املادة  أبحكاموهذا عمال  ،القانونّية
جتسيدا للقوانني والتشريعات اليت تنص على محاية الطفولة واملراهقة، يتم الّتكّفل ابلقاصر،  :إدماج القّصر بالمراكز المتخّصصة -

دماج األحداث ابملراكاز إب، حيث تقوم املصاحل املتخصصة يف هذا اجملال األخالقيإبختاذ التدابري األمنية املناسبة للحاالت املعّرضة للخطر 
 (00). وضع األطفال الصغار بدار احلضانةا كذو ، اجملاورةاملتخصصة يف احلماية عرب الوالية واملناطق 

 املهين واإلجتماعي: اإلدماج برامج -4
، متت إعادة النظر يف مسألة كيفية إدماج الشباب خاصة حاملي الشهادات وذلك من طرف قطاع العمل 0110خالل سنة 

التشغيل والضمان اإلجتماعي الذي شجع اإلدماج املهين )ولإلشارة فإن هذا القطاع هو خارج عن موضوع حبثنا ألن تسيريه يتم من و 
طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل ومديرايت التشغيل على مستوى الوالايت، وليس له 

نشاط اإلجتماعي والتضامن أو وكالة التنمية اإلجتماعية( وكذا من طرف قطاع التضامن الوطين عن طريق اإلدماج أية عالقة مبديرية ال
 اإلجتماعي.

 :(02) (DAISاإلجتماعي)اإلدماج  املساعدة على جهازاإلجتماعي عن طريق برامج اإلدماج  -
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املؤرخ يف  047-80للشباب احلاملني على شهادات )املرسوم التنفيذي رقم  ، مت وضع جهاز لإلدماج اإلجتماعي0110خالل سنة 
إىل  09( تسريه وزارة التضامن الوطين واألسرة عرب وكالة التنمية اإلجتماعية، هذا اجلهاز موجه للشباب البالغني من 0110أفريل  21
 سنة احلاملني لشهادات وليس هلم دخول، ويهدف إىل :  23

 عي للشباب احلاملني لشهادات اإلدماج اإلجتما(PID) (03). 
 .ترقية نشاط التنمية ذات املصلحة احمللية، السيما يف املناطق واجملاالت غري املستغلة أو غري املفتوحة بصورة كافية 

  .حماربة الفقر، واحلرمان والتهميش 

دج شهراي ابلنسبة حلاملي شهادات  010111( من هذا املرسوم، يتقاضى املستفيدون من هذا اجلهاز منحة 02وحسب املادة )      
 (04) دج شهراي ابلنسبة للتقنيني السامني. 0111التعليم العايل، 

دماج أو منحة اإل نحة اإلدماج للنشاطات اإلجتماعية، كان هذا اجلهاز يعرف مب0110ولإلشارة فقط فإنه قبل سنة       
، ويتمثل هذا (06) (ESILتعرف بربانمج مناصب الشغل املأجورة للمبادرة احمللية )كانت بدورها  هذه األخرية و  (05)(PAIS)اإلجتماعي

 الربانمج يف تقدمي منحة نشاط اإلدماج اإلجتماعي اليت من شأهنا دمج فئة الشباب البطال املقصي من املنظومة الرتبوية أو بدون مؤهالت،
احلاصلني على شهادات من مراكاز التكوين املهين يف عامل الشغل ومساعدهتم على اخلروج من عامل البطالة ومتكينهم من إكتساب  وكذا

ويعود سبب هذه التغيريات يف هذا اجلهاز هو أنه أصبح ملنحة اإلدماج اإلجتماعي وجهة يف  مهنة أو تكوين قصد إدماجهم اإلجتماعي.
   جملتمع )توسعة إطار املستفيدين منها(.إحتواء شرارح أوسع يف ا

وابإلضافة إىل ما سبق فإن منحة التعويض عن األنشطة ذات املنفعة العامة مت دجمها مؤخرا عن طريق مرسوم تنفيذي إىل هذا 
 (.اإلجتماعياإلدماج  املساعدة على جهاز)اجلهاز 

 الفرع الثاين: احلماية اإلجتماعية للفاات احملرومة

 املساعدات املوجهة للفاات املستضعفة أوال: 
يف املستشفيات  واإلقامة بعالجهم، املرضى املازمنون واملعوقني، وذلك من خالل التكفل نيابألشخاص املسن هذه املساعدات وتتعلق 

 .واإلستفادة من األدوية جماان

 :املساعدات اإلجتماعية واملالية املمنوحة للمعوقني -0

 :عيةاملساعدات اإلجتما 0-0

 (07) مالية. منحة أو/و التكفل هبم يف تتمثل إجتماعية من مساعدة دخل بدون املعوقني يستفيد - 
 %088 ب عجازهم تقدر نسبة الذين املعوقون األشخاص يستفيد هبا، املعمول والتنظيمية التشريعية األحكام عن النظر بغض  - 

 (01). اإلقليميةاجلماعات  أو للدولة التابعة اإلجتماعية السكنات وشراء إجيار مبلغ يف ختفيضا

 
 :املساعدات املالية 0-4

 من ويبلغ %088 ب عجازهم نسبة تقدر معوق شخص لكلتقدم هذه املنحة : شهراي دج 4.000مبلغها  مالية منحة ختصص -
 (19)دخل.  األقل وبدون على سنة (00) العمر

 شهراي: دج 1.000 مبلغها مالية منحة ختصص -

 مبرض املصابني ، أواألقل على سنة عشرة مثاين من أكثر سنهم يبلغ ، الذينعضالال بداء واملرضى العاهات ذوي لألشخاص* 
 . دخل أي وبدون معوق بطاقة على املتحصلني أو معجاز أو مازمن
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 لكل املنحة معوق. تقدم بطاقة على ومتحصلني دخل أي بدون معوقني أشخاص عدة أو واحد بشخص تتكفل اليت لألسر* 
 به. متكفل معوق شخص

 (21)سنة.  عشر مثاين من أكثر سنهم يبلغ الذين البصر بكف املصابني لألشخاص *
 ،، حسب احلالة، من جمانية النقل، أو التخفيض يف تسعريات النقل الربي الداخليعاقنييستفيد األشخاص امل النقل: مجانية - 
يف تسعريات النقل اجلوي العمومي الداخلي. كما يستفيد بنفس هذه  ختفيضا   100%قدرهايستفيد األشخاص املعوقون بنسبة عجاز و 

التدابري املرافقون لألشخاص املعوقني املنصوص عليهم، مبعدل مرافق واحد لكل شخص معوق. تتكفل الدولة ابلتبعات النامجة عن جمانية 
 (21)النقل أو التخفيض يف تسعرياته. 

 :اإلجتماعية والتخصيصات املالية املخصصة لألشخاص املسنني واملتكفلني هبماإلعاانت  -4
 (22). سنة فما فوق (23)يف اجلازارر سن الشيخوخة هو مخسا وستني 

 بدون أو/صعب و وضع يف مسن شخص لكل حيق ''نه: أمن القانون السابق الذكر على  02تنص املادة : اإلعانة اإلجتماعية 4-0
 الوطين األجر (3/2) عن ثلثي تقل  ال مالية  منحة أو/و  إجتماعية إعانة من غري كافية، أن يستفيد موارد وذي أسرية روابط
 .  (SNMG) املضمون األدىن

 (23) الدعم املادي واملايل لألشخاص املتكفلني ابملسنني:  4-4

 من ،أبصوهلم للتكفل ومالية كافية مادية إمكانيات على يتوفرون ال والذين أبشخاص مسنني يتكفلون الذين الفروع يستفيد -أ
 .الدولة إعانة

 روابط بدون أو/املسنني احملرومني و ابألشخاص التكفل مقابل اإلستفادة، اخلاص القانون وأشخاص اإلستقبال عارالتل ميكن -ب
األشخاص املسنني حمل  ووضع اخلدمات تكون .واإلجتماعية الطبية النفسية وشبه الطبية املتابعة جمال يف  دعم الدولة من ،أسرية

 املعنيني. اخلدمات ومقدمي إقليميا تصةلمخا اإلجتماعي ابلنشاط املكلفة املصاحل بني تربم تتفاقياإ
 .ألشخاص املسنني للتكفل حبماية إضافية مالية ختصيصات '' الوطين اخلاص ابلتضامن الصندوق '' سنواي بعنوان يسجل  -ج

 قانون املالية.    مبوجب صاتالتخصي هذه حتدد
، عن طريق اإلستفادة من التكفل ابملعوزين غري املؤمنني إجتماعيا الغاية من هذه البطاقة هي :بطاقة املعوز غري املؤمن إجتماعيا -3

 اإلستشفاء الصحي جماان، ابإلضافة إىل منح املريض بعض األدوية جماان.
 .املؤمنني إجتماعيا غريو املازمنة  ابألمراضالتكفل ابملصابني متنح هذه البطاقة من أجل  :ة األمراض املزمنةبطاق -2
 
 

 اثنيا: تسيري جهاز الشبكة اإلجتماعية
الثاين  stand-byكانت بداية التسعينات حامسة يف جمال تغري أدوات السياسة اإلجتماعية وآليات الدعم املختلفة، فعقب إتفاق 

مقارنة ابلدوالر  %22، وختفيض معدل صرف الدينار اجلازارري ب 0990يف جوان من عام ( FMI) مع صندوق النقد الدويل
 (Filet social)الشبكة اإلجتماعية وهي ، مت إعتماد آلية جديدة لدعم الفئات اإلجتماعية احملرومة، 0990 سبتمرباألمريكي يف 

 .2991 لتكون بديال عن نظام احلماية السابق الذي كان معتمدا حىت شهر جوان من عام 0990وذلك يف شهر مارس من عام 
 مراحل الشبكة اإلجتماعية يف اجلزائر:    -0
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ذارية كان النظام السابق يرتكاز على جمموعة من أصناف الدعم املباشرة وغري املباشرة اليت تتمثل يف تدعيم أسعار جمموعة كبرية من املواد الغ
السكنات اإلجتماعية والنقل والكتب...إخل، وكانت كل الفئات اإلجتماعية تستفيد من هذه التدعيمات املختلفة  وإجيارء والكهرابء واملا

 بغض النظر عن مستوى الدخل والوضعية اإلجتماعية.
على تدعيم ثالث مواد فقط وهي: اخلباز، احلليب والسميد.  واإلبقاء 0004دعم املواد اإلستهالكية يف جوان  إلغاءوكبديل عن ذلك مت 

آلية جديدة لدعم الدخول بصفة مباشرة، كمحاولة لتوجيه الدعم إىل فئات حمددة، وهي الفئات اإلجتماعية األكثر  أتسيسوابملقابل مت 
 منح( هي: أربعصور ) أربعحرماان، وهذه اآللية  أتخذ 

وتعطى لألجراء املستفيدين من نظام املنح العارلية وقدرت هذه املنحة ب : (24) (ICAFالعائلية )املنحة املكملة للمنحة  0-0
 شهراي عن كل طفل مستفيد من املنحة العارلية.  دج 68

شهراي بشرط أن تكون  دج 7888متازوج يساوي أو يقل دخله  أجريوتعطى لكل : (25)(IPSUمنحة األجر الوحيد ) 0-4
 شهراي. دج 588الازوجة أو الازوج بدون دخل، وقيمة هذه املنحة تساوي 

وتستفيد منها العارالت بدون أي دخل، وتقدر قيمتها ب : (26)(ICSRاملنحة املوجهة للفاات اإلجتماعية بدون دخل ) 0-3
  دج شهراي عن كل فرد يف العارلة املستفيدة. 021
ويستفيد منها املتقاعدون وذوي املعاشات وريوع منظومة الضمان : (27)(ICPRللمعاشات والريوع )املنحة املكملة  0-2

 شهراي.   دج 048شهراي، وهي حمددة ب  دج 7888أو يقل عن مبلغ  مساواياإلجتماعي الذين يكون دخلهم 
 أن الصعوابت امليدانية املتمثلة يف غريهذه اإلعاانت املباشرة ملستحقيها،  وقد حسنت هذه اآلليات اجلديدة من درجة ودقة إستهداف

بعض النقارص النامجة عن ضعف تشخيص املستفيدين من بعض املنح من جهة وتقلص حجم التخصيصات املالية من جهة اثنية، 
، أصبح رب العمل أو املستخدم 0992 يونه إبتداءا من أول يولأ، حيث (28)0992تعديالت جوهرية عليها يف عام  إجراءحتمت من 

(L’employeur يتكفل مبنحة الدخل الوحيد )(IPSU ) ابلنسبة لألجراء، وتتكفل به اهليئة املكلفة بتسيري التأمني عن البطالة
يتكفل هبا  فأصبح( ICPR) للمنحة املكملة للمعاشات والريوعوأما ابلنسبة  ابلنسبة للعمال املعوضني يف إطار نظام التأمني عن البطالة،

الصندوق الوطين للتأمينات اإلجتماعية وصندوق التقاعد والصندوق املكلف ابملعاش العسكري واملؤسسة املكلفة بتسيري املعاش املمنوح 
بينما  على عاتق امليازانية العامة، (ICAF)املنحة املكملة للمنحة العارلية  وأصبحت، (29)بعنوان تشريع اجملاهدين كل حسب اختصاصه

منحة و  (AFS)مبنحتني جديدتني، ومها: املنحة اجلازافية للتضامن  (ICSR) املنحة املوجهة للفئات اإلجتماعية بدون دخلمت إستبدال 
 (. IAIG)التعويض عن األنشطة  ذات املنفعة العامة 

 جهاز الشبكة اإلجتماعية بعد التعديالت:  -4

 يشمل اجلهاز التشريعي والقانوين للشبكة اإلجتماعية ما يلي: مراحل وضع جهاز الشبكة اإلجتماعية: 4-0
 منه. 00وابخلصوص املادة  0992قانون املالية التكميلي لسنة  أحكام- 
 .0993املتضمن قانون املالية لسنة  0992ديسمرب  20املؤرخ يف  12 – 92املرسوم التشريعي رقم - 
 – 92من املرسوم التشريعي رقم  00املادة  أحكام، املتضمن تطبيق 0992 أكتوبر 02املؤرخ يف  222 – 92املرسوم التنفيذي رقم - 
 220 – 92املعدل من طرف املرسوم التنفيذي رقم  0992، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0992ماي  02املؤرخ يف  10

 .0992ديسمرب  02املؤرخ يف 
 .0992ديسمرب  02املؤرخ يف  221 – 92املرسوم التنفيذي رقم - 
احملدد للمبالغ اخلاصة بتعويض النشاطات ذات املنفعة العامة واملنحة  0992نوفمرب  00املؤرخ يف  30القرار الوزاري املشرتك رقم - 

 اجلازافية للتضامن.
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 (30) ية بدون دخل.احملدد لكيفيات تنفيذ جهاز دعم الفئات اإلجتماع 1994ديسمرب  02املؤرخ يف  32القرار الوزاري املشرتك رقم  -
 (31) (AFSحيتوي جهاز الشبكة اإلجتماعية على نوعني من املنح املنحة اجلازافية للتضامن ) ضمون جهاز الشبكة اإلجتماعية:م 4-4

 .(32)(IAIGوالتعويض عن األنشطة ذات املنفعة العامة )
السلطات العمومية إبتداءا من هناية عام  طرفمن  وضعت املنحة اجلازافية للتضامن :(AFS) املنحة اجلزافية للتضامن 4-4-0

مباشرة تدفع للفئات املعوزة بدون دخل وغري قادرة  إعانة، وهي عبارة عن 0991، وتسريها وكالة التنمية اإلجتماعية منذ سنة 0992
هلذه املنحة عالوة  شهرية تقدر دج شهراي للعارلة الواحدة، تضاف  211، ولقد مت حتديد مبلغ املنحة اجلازافية للتضامن ب (33)على العمل

غري  واألبناءيعترب شخص حتت الكفالة كل من الازوجة و . (34)أشخاص للعارلة (12)دج للشخص املتكفل به ويف حدود ثالثة  001
ت ن يكونوا حتأواملطلقة، وجيب أن يعيش كل هؤالء األشخاص حتت سقف واحد و  األرملةاملتازوجني مهما كان سنهم أو جنسهم والبنت 

 (35)مورد مهما كان نوعه.  أبين ال يتمتعوا أالكفالة املقتصرة والدارمة لرب العارلة، و 
تغطية إجتماعية لفاردة الشرارح ذات اإلحتياجات اخلاصة ، ابإلضافة إىل دج 3888 بـ تقدرقيمة املنحة  ، أصبحت0110ومنذ سنة 

 . (36)أو املطلقات( األرامل، )املعاقني، األمراض املازمنة، املسنني، النساء رابت عارلة
 (37)(0113-0999واملبالغ املخصصة خالل الفرتة )املنحة اجلازافية للتضامن واجلدول التايل، يظهر لنا عدد املستفيدين من 

 دج 2(08)الوحدة:    (4885 -0000)الفرتة  واملبالغ املخصصة خالل  (AFS)من برانمج  : عدد املستفيدين(0)جدول رقم 
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(2005-1999)واملبالغ املخصصة خالل الفرتة ( AFS)عدد املستفيدين من برانمج (: 1)شكل رقم 

 املبالغ املخصصة عدد املستفيدين السنوات
1999  398200 628989,7 

2000 482100 591056,1 

2001 471358 856638,3 

2002 530822 957968,3 

2003 688888 1024763,5 

2004 611282 809835,0914 

2005 614695 870268,1225 

 5739519,1139 3708457 المجموع
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كل عارلة بدون دخل يف مقابل مسامهة   ألفرادوتعطى هذه املنحة  :(IAIG)ذات املنفعة العامة  لتعويض عن األنشطةا 0-0-0
، وقد حددت (collectivités locales)ذات النفع العام، منظمة من قبل اجلماعات احمللية  أبشغالالشخص املستفيد ابلقيام 

دج  0011للشهر ) دج 2111ب  ،0110منذ شهر جانفي  قيمة هذه اإلعاانت
مقابل مثاين ساعات عمل يف اليوم، وعالوة على هذه املنحة،  (،0991للشهر يف سنة 

 (38)دج للشهر.  0011يتقاضى رؤساء الورشات منحة اضافية قيمتها 

العارالت وكذا األشخاص الذين يعيشون مبفردهم،  أراببوجتدر اإلشارة إىل أن 
، وذويهم كلهم مؤمنني إجتماعيا، حبيث تتكفل IAIGو  AFSاملستفيدون من منحيت 

من  (CNAS)الدولة بتسديد اإلشرتاكات إىل الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي 
 (39)طرف صندوق الدولة املوجه لدعم الفئات اإلجتماعية احملرومة. 

ولقد قررت وزارة التضامن الوطين واألسرة رفع قيمة منحة الشبكة اإلجتماعية، 
 3888للشهر، بدل  دج 6888عن النشاطات ذات املنفعة العامة إىل والتعويض 

 األنشطة ذاتالتعويض عن  واجلدول التايل، يظهر لنا عدد املستفيدين من منحة. (40)دج
 (41) (0110-0991واملبالغ املخصصة هلا خالل فرتة )املنفعة العامة 

 جد   2(08)الوحدة:    ( 4880-0007) واملبالغ املخصصة للفرتة  (IAIG) من برانمج : عدد املستفيدين(4)جدول رقم 
 املبالغ املستهلكة عدد املستفيدين السنوات
0007 080388 428206 

0000 042888 498561 
1999 128000 519597 
2000 125000 503529 
2001 132355 579877 
2002 155814 673439 
2003 170102 734141 
2004 178017 794137 
2005 181223 808565 
4886 217590 958304 

4887 252980 1158460 
4880 270588 1224551 

 8881368 2043969 اجملموع
 

 اإلقتطاعات  دج السنوات
0999 0010133021 

0111 0910021201 

0110 2131219221 

0110 2300230321 

0112 2009911101 

0112 3010211221 
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أدانه يظهران (2)والشكل رقم  (2)، واجلدول رقم مؤمنون إجتماعياأسلفنا سابقا، فإن املستفيدين من جهاز الشبكة اإلجتماعية هم  وكما
  .(42) (0111-0999)خالل الفرتة  (IAIG-AFS)لنا إقتطاعات الضمان اإلجتماعي للمستفيدين من الشبكة اإلجتماعية 

 
 

سنة  أكتوبر 02املؤرخ يف  333-49 بناءا على املرسوم التنفيذي رقم(: IAIG) و (AFS)األشخاص املستفيدون من  4-4-3
واملتضمن قانون  0992مايو سنة  02املؤرخ يف  10 – 92من املرسوم التشريعي رقم  00املادة  أحكام، و املتضمن لتطبيق 0992

 ، فإنه ينص يف الفصل املتعلق ابلتعويض عن األنشطة ذات املنفعة العامة واملنحة اجلازافية للتضامن على ما يلي:0449املالية لسنة 
حيتوي تعويض تشغيل األشخاص بدون دخل، ضمن إطار األنشطة ذات املنفعة العامة وكذلك مساعدة الفئات '' (:2)ملادة ا  

 على ما أييت: 0992مايو سنة  02املؤرخ يف  10 – 92من املرسوم التشريعي رقم  00اخلاصة احملدثني مبوجب املادة  اإلجتماعية
 .''منحة جازافية للتضامن التعويض عن األنشطة  ذات املنفعة العامة،

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

صة
ص

خ
لم

 ا
غ
بال

لم
ا

السنوات
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أعاله لعضو أو األشغال يف  (9)املادة ذات املنفعة العامة املنصوص عليها يف  ابألنشطةالقيام  أجلنح التعويض من مي'' (:5)املادة   
 .''يف أنشطة ذات منفعة عامة أعضارها( فعال)أو  عارلة بدون دخل شارك عضوها

هذه املادة  فإنوما جتدر اإلشارة إليه  .''تسلم املنحة اجلازافية للتضامن لرب العارلة بدون دخل والعاجاز بدنيا عن الشغل'' (:6)املادة   
 ، حيث نصت املادة األوىل منه على ما يلي:  0992 أكتوبر 09املؤرخ يف  232 – 92املرسوم التنفيذي رقم قد مت تعديلها مبوجب 

 تسلم املنحة اجلازافية للتضامن لرب العارلة بدون دخل، الذي يكون عاجازا بدنيا عن الشغل. -
 ( سنة.21) ربة العارلة بدون دخل، البالغة من العمر أقل من ستني للمرأةتسلم املنحة اجلازافية للتضامن  -
أعاله وبناءا على طلبها، أن تكون قابلة للرتشح للتعويض عن النشاطات ذات املنفعة  (2) ربة العارلة املذكورة يف الفقرة للمرأةميكن  -

املنحة  أداء ويستأنفشاركة يف النشاطات ذات املنفعة العامة، العامة، ويف هذه احلالة يتوقف دفع املنحة اجلازافية للتضامن طيلة مدة امل
 عن املشاركة يف األشغال ذات املنفعة العامة. املرأةاجلازافية للتضامن إذا  توقفت 

  ال يسمح اجلمع يف عارلة واحدة بني املنحة اجلازافية للتضامن والتعويض عن األشغال ذات املنفعة العامة.   -
يتوقف دفع املنحة اجلازافية للتضامن لرب العارلة بدون دخل والعاجاز بدنيا عن الشغل، كما هو منصوص عليه يف املادة  '' (:7)املادة   
أدانه، مبجرد ما يشارك فعال أحد األشغال العارلة يف أنشطة ذات منفعة عامة ويستعيد رب العارلة بدون دخل والعاجاز بدنيا عن  (0)

  .'' للتضامن عندما تنتقي فعال مشاركة أي عضو من األشغال العارلة يف أنشطة ذات منفعة عامةالشغل حقه من املنحة اجلازافية 
 .'' يعد عاجازين بدنيا عن الشغل األشخاص املعوقني بدنيا أو ذهنيا غري القادرين عن الشغل '':  (0)املادة   
الذين هم يف كفالته غري  واألطفال أزواجهتشتمل العارلة بدون دخل مبفهوم هذا املرسوم، على رب العارلة وزوجة أو  '':(0)املادة   

 .''أبويهم يعيشون مع  أعمارهم ناملتازوجني مهما تك
أعاله  (6)و (5)ني يستفيد أي شخص يعيش وحده بدون عارلة وال دخل على التعويض أو املنحة احملددين يف املادت '' (:08)املادة   

 .'' حسب الشروط نفسها املطبقة على العارلة بدون دخل
 ،يضاف إىل املنحة اجلازافية للتضامن مبلغ شهري عن كل شخص متكفل به يف حدود ثالثة أشخاص من كل عارلة '' (:00) املادة  

 .'' أعاله (0) كما هو حمدد يف املادة  األزواجمتكفل هبم، املتكفل به الازوج أو  أشخاصاويعترب 
 أن نوضح املفاهيم اآلتية:      إرأتينازايدة على التعريف ابألشخاص املستفيدين، 

غري املتازوجني، مهما كان  واألبناء، الازوجة األبالسابق ذكره، تتكون العارلة من  222 – 92تطبيقا للمرسوم رقم  مفهوم العائلة: -
 سنهم، ويعيشون حتت سقف واحد.

يعين غياب كل مورد أو مدخول ينتج عن ما يلي: نشاط مهين مبا يف ذلك النشاط الازراعي، احلريف أو  :''دخل بدون  ''مفهوم  -
 مساعدة أو مسامهة من أولياء أو أبناء لديهم مداخيل كافية.  ،نفقة أو دخل مهما كان نوعه (ملكية أو غريها)اخلدمايت  

 تعويض النشاطات ذات املنفعة العامة.  أيضا على املستفيدين من ''بدون دخل''ينطبق مفهوم 
مساعدة من أي نوع كانت من قريب، من ويل  أيةهو كل شخص بدون عارلة، ال يستفيد من مفهوم الشخص الذي يعيش مبفرده:  -

 (43) .أو من الدولة أمر

 
 يرمي اجلهاز إىل بلوغ األهداف التالية:أهداف جهاز الشبكة اإلجتماعية:  4-3
 اإلجتماعي. لإلدماجاإلجتماعيني للفئات احملرومة، عن طريق برامج إستدراكية  واإلقصاءحماربة كل أشكال التهميش  -
 للفئات اإلجتماعية احملرومة. أساسيةضمان محاية إجتماعية وحقوق إجتماعية  -
 إستعادة البعد اإلجتماعي للدولة على مستوى القاعدة. -
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 (44) دخول على شكل تعويض.هم اعية احملرومة عن طريق منحمساعدة ودعم الفئات اإلجتم -
 ا: برامج مكافحة الفقر واحلرماناثلث

مليات  هتدف إىل حتسني اإلطار عوهي برامج تنموية إجتماعية موجهة للفئات اهلشة يف املناطق احملرومة والفقرية على شكل مشاريع و 
هي: و  دعم وصيانة اهلياكل األساسية يف حياته اليومية، وهلذه الربامج صور ثالثوكذا املعيشي للمواطن عن طريق خلق مناصب الشغل، 

 BLANCHE) اجلازارر البيضاءو ، (ABC) ، مشاريع اإلحتياجات اجلماعية(DEV-COM) مشاريع التنمية اجلماعية التسامهية

ALGERIE). (45) 
 :(DEV-COM)برانمج التنمية اجلماعية التسامهية  -0

يهدف برانمج أو مشروع التنمية اجلماعية أساسا إىل العمل على إستفادة الفئات السكانية القاطنة ابملناطق احملرومة واملعازولة، من 
تحسني من ظروف املعيشة هلذه الفئة، وتنجاز هذه املشاريع مبسامهة ال إبمكاهناالتجهيازات ذات الضرورة األوىل ومن اهلياكل القاعدية اليت 

 ستفادة من متويل، جيب أن ختضع مشاريع التنمية اجلماعية إىل عدد من املعايري، من بينها:لإلو   السكانية املستفيدة.الفئات 
اجلماعة إىل الذين ينتمون  األشخاصحد ممكن  أقصىاملشروع بطبيعته البد أن يستفيد منه إىل اإلجتماعي واإلقتصادي:  األثر 0-0

نه من الضروري واملهم جدا أن تستعمل أغري ، مناصب شغل مؤقتة أو دارمة إبحداثا لتحسني معيشتهم السكانية املعنية ابملشروع، وهذ
 على احمليط. أضرارايف إجناز املشروع، موارد حملية مادية كانت أو بشرية.، كما جيب تفادي املشاريع اليت تلحق 

ويقدم من طرف مجعية حملية، أو منظمة غري حكومية أو جملس شعيب بلدي  ،املشروع برعاية حيضجيب أن : التكفل ابملشاريع 0-4
، ويوجه املشروع إىل وكالة التنمية اإلجتماعية من طرف املصلحة أو القسم املكلف ابلنشاط املستفيدين على أساس طموحات السكان

الذي مت انتقاءه من بني املستخدمني التقنيني للبلدية و/أو  اإلجتماعي. وتلتازم اجلمعية، عند قبول املشروع، بتتبع اإلجناز مع رريس املشروع
 الوالية.

يكون التمويل املايل للمشروع حسب الكيفيات املتفق عليها مع الشركاء، حبيث تتكفل وكالة التنمية  التكفل املايل للمشروع: 0-3
فتتكفل هبا البلدية املستفيدة، وقد يكون التكفل ماليا أو على  25%نسبة  ى، ويكون التكفل ماليا، بينما تبق75%اإلجتماعية بنسبة 

 (46)شكل مسامهات ابليد أو العتاد. 
 :(ABC)مشاريع النشاطات ذات اإلحتياجات اجلماعية  -4

مية وغريها، العمو  األشغال الرتبية الوطنية، هذه املشاريع موجهة لدعم عدة قطاعات كالري، الغاابت، التضامن الوطين، الصحة العمومية،
 .قتصادايإصيانة اهلياكل األساسية إجتماعيا و  أجلمن  وهي هتدف إىل خلق ورشات املشاريع التنموية التسامهية يف املناطق الفقرية

 :(BLANCHE ALGERIE) اجلزائر البيضاء -3
هي مشاريع يف جمملها هتدف إىل صيانة وتنظيف احمليط بشكل عام )مجع النفاايت املنازلية، تطوير املساحات اخلضراء ومساحات الرتفيه، 

ط حتسني نوعية املعيشة يف األوساط احلضرية، محاية املواطنني من األمراض الناجتة عن تدهور الوسط املعيشي، نشر الثقافة البيئة يف أوسا
نشاطات ذات  وإنشاءني(، كما هتدف إىل خلق مناصب شغل مؤقتة عن طريق اإلدماج اإلجتماعي واملهين للشباب بدون عمل، املواطن

 للشباب. مداخيل
 املؤسسات املختصة  الفرع الثالث: إدارة

 نذكر منها:، ذوي اإلحتياجات اخلاص ابألطفاليكمن دور املؤسسات املتخصصة يف ضمان التكفل الطيب النفسي والرتبوي 
االستقاللية الذاتية والنمو و التكفل الطيب النفسي الرتبوي ابألطفال املتخلفني ذهنيا، يتمثل دورها يف  املراكز الطبية البيداغوجية: -0

 .العقلي لألطفال املتخلفني
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 . قبولتكوين مدرسي ومهين موإىل  اإلدماج املهين واإلجتماعيهتدف إىل  املراكز املتخصصة يف احلماية: -4
 وكذاملهارايت للتالميذ الصم واملكفوفني اتطور اجلانب املعريف و ، إىل التعليم املتخصص توفريتقوم ب مدارس التعليم املتخصص:  -3

  .اإلدماج املدرسي
 .التكفل الطيب واملدرسي لألطفال املصابني ابلربـويكمن دوره يف  عالج نقص يف اجلهاز التنفسي: مركز -2
 لألطفال املسعفني. توفر احلماية الالزمة، والرتبية اخللقيةو  التكفل املادي، النفسي والرتبوي تضمن املسعفة:دار الطفولة  -5
، وتتم هذه العملية وهذا بدراسة إجناز وجتهياز املراكاز احملدثة واملنجازة على مستوى الوالية :متابعة إستثمارات املؤسسات املتخصصة -6

 (47) .على مدار السنة
 وتوصيات:خامتة 

 وتازايد الفقر حدة تفاقمأدت إىل  اليت السلبية اإلجتماعية اآلاثر من العديد برزت اهليكلة وإعادة االقتصادي اإلصالح سياسة إطار يف
 املعيشية أوضاعها يف تدهور من أصال تعاين واليت املهمشة الطبقات أقوى بشكل أصابت واليت االجتماعي، والتفاوت البطالة نسب

 والتدخل اإلجتماعية السياسات توجيهيف  النظر عادةقامت اجلازارر إب املنطلق هذا ومن. خرىمن منطقة أل حدهتا ختلفتإ نإو 
حبماية  املرتبطة اإلجراءات العديد من ختاذإب وذلك، االجتماعي ندماجاإلو  املستدامة التنمية وحتقيق للعوملة السلبية النتارج من للتخفيف

 وإرتفاع الدخل، توزيع يف الشديد التفاوتالفئات الفقرية من بينها برامج النشاط اإلجتماعي والتضامن اليت هتدف أساسا إىل تقليل 
، وزايدة االجتماعي التهميش وقضااي السكان، لغالبية ابلنسبة ابلدخل قياسا املعيشة تكلفة وإرتفاع الناقصة، والعمالة البطالة معدالت

 الفقر، وغريها.
 ومن خالل دراستنا هذه توصلنا إىل نتيجة رريسية مفادها، أنه ابلرغم من جهود الدولة املعتربة واملبذولة لتحسني أوضاع الفئات الفقرية

قادرة على  واحملرومة واإلقالل من الفقر يف اجلازارر إال أنه يف ظل إرتفاع مستوى املعيشة وتازايد إحتياجات السكان، مل تعد هذه الفئات
مواكبة ظروف احلياة الصعبة، مما يعين ضرورة تدخل الدولة أكثر من وقت مضى بوضع سياسات وإسرتاتيجيات فعالة للتكفل هبذه الفئات 
 اهلشة مع ضرورة إشراك القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين يف حتمل املسؤولية اإلجتماعية جتاه هذه الفئات، سواءا من خالل املشاركة

 وهذا راجع لألسباب الرريسية التالية: يف تنفيذ بعض الربامج أو متويلها أو يف عملية الرقابة واملتابعة، وغري ذلك.
  غياب قواعد واضحة حتدد مكوانت وآليات اإلستهداف من الربامج اإلجتماعية املقدمة، ومعايري تقدمي املشروعات واإلعاانت

ن ال ميياز بني خمتلف الربامج واخلدمات اإلجتماعية، إذ كثري من األفراد املستهدفني من هذه واخلدمات. كل هذه األمور جعلت املواط
 الربامج ال يفرق بينها، بل منهم من ال يعرفها متاما. ومن معوقاهتا كذلك تفاوت فرص اإلستفادة من الربامج اإلجتماعية ونوعية خدماهتا

األمر الذي يدعوا إىل   هلا للمناطق املقصودة واألكثر إحتياجا )الالعدالة يف التوزيع(،خر، مما يؤثر على مالرمة وصو وحجمها من مكان آل
 اإلعتماد أكثر على نظام الالمركازية والتنمية احمللية، لضمان وصول هذه الربامج واملساعدات إىل مستحقيها.

  ستوى املعيشي ال تضع يف إعتبارها أتثريات التضخم اليت تسعى إىل محاية احلد األدىن من امل برامج النشاط اإلجتماعي والتضامنإن
 اإلقالل من الفقر يف اجلازارر، ولكن ليس ابلقدر املنشود. يف  وإرتفاع األسعار، وابلتايل فإن هذه الربامج تساهم

   فإن بعض هذه ، شغل مؤقتةمبا أن اهلدف األساسي من برامح التشغيل املختلفة، هو حتسني املستوى املعيشي للمواطن خبلق مناصب
 الربامج حققت جناحا معتربا، على غرار برانمج اجلازارر البيضاء، إال أهنا أثبتت حمدوديتها نظرا لقلة الفرص اليت تقدمها من حيث مناصب

إىل  ، أضفأحياانً  إليها يسعى ال أن املستفيد لدرجة ومقدار أجورها ومدهتا، مقارنة بعدد األفراد الذين يبحثون عن فرص عمل الشغل
 ذلك صعوبة احلصول على مناصب شغل.

 تقدمي بعض املقرتحات ذات العالقة. وذلك كما يلي:  هو إمكانية  اإلستنتاجاتمن هذا اإلستعراض وهذه حقيقة وما يفيدان 
 غري وهناك أمشل إجتماعية لسياسات ومدعمة مكملة إجراءات أهنا على النشاط اإلجتماعي والتضامن برامج مع التعامل ضرورة -

 االقتصادي اإلصالح خيلفها اليت اآلاثر عن التعويضية لطبيعتها نظرا والتهميش والبطالة الفقر مشكالت مواجهة من ذاهتا حبد قادرة
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، أي أن هذه الربامج هي جازء من السياسة اإلجتماعية، وليست السياسة اإلجتماعية ذاهتا، فهي منذ إنشاءها هدفت اهليكلة وإعادة
 إىل تقدمي منح وتعويضات للفئات الفقرية يف اجلازارر، وابلتايل فإن إطارها تضامين، وليس بديال للسياسة اإلجتماعية، ورمبا ابلدرجة األوىل

 الوطين واألسرة(   التضامنمن إسم الوزارة نلحظ ذلك )وزارة 
ال يتماشى والواقع املعيشي للفرد يف اجلازارر، يف ظل تضخم األسعار، مع  ألنه األجر الوطين األدىن املضمونإعادة النظر يف حتديد  -

 .الدعم لذوي الدخل احملدود إليصالالسبل  أفضلوعليه فإن النمو هو إذا مت الرفع يف األجور،  تتحسن أوضاع حمدودي الدخلضمان أن 
 للفقراء. تنظيم األسعار ودعمها، مبا يتالءم مع القدرة الشراريةتدخل الدولة يف  -

اإلستهداف )العدالة يف  يف والشفافية والفعالية التغطية، فايةك مببادئ اإلجتماعي األمان شبكات وتصميم ختطيط عند التقيد ضرورة -
 .مؤقتة املساعدة أن ونكيدر  جعلهم مع هلا للمستحقني املنفعة من مقبولة مستوايت وضمان ،اإلنفاق(

 عمالية ونقاابت خريية ومجعيات أسر من التقليدية اإلجتماعية احلماية آليات عمل وتعازياز وتطوير بدعم الكفيلة اإلجراءات إختاذ -
 .متكاملة إجتماعية محاية برامج وتنفيذ تصميم خاص بغية وقطاع وبلدايت

 والصحة، وتدبري شؤون العيش. التعليم حتسني الطرق الريفية لسكان املناطق النارية واألقل منوا يف التنقل، لتسهيل الوصول إىل خدمات -

مهنيا  .اجملتمع يف وإدماجهم والصحية والتدريبية التعليمية إحتياجاهتم وتلبية أتهيلهم وإعادة اخلاصة اإلحتياجات ذوي رعاية -
 واجتماعيا.

 التكفل برعاية الفئات اهلشة كاملسنني واألطفال احملرومني. -
 .أسرة فقريةلكل توفري على األقل فرصة عمل لفرد واحد  -

 ختفيض معدل البطالة إىل مستوايت مقبولة متفق عليها إقتصاداي وإجتماعيا. -
 من واحلد الفارضة العمالة إستيعاب يف وتساهم للدخل مدرة عمل فرص خلق حنو تتجه اإلجتماعي حبيث األمان شبكة توسيع - 

 .البطالة
 للفقراء وذلك إلاتحة فرص عمل متكنها من العيش الكرمي.تقدمي قروض بدون فوارد من اجل متويل مشاريع تنموية  -
 ستهدافاإ ثركأ تصبح جديدة جهات أخرى إلنشاء والتخطيطعلى تنفيذ الربامج اإلجتماعية  القارمة اهليئات اإلدارية وتدعيم حتديث -

من جهة، وختفيف الكم اهلارل من الربامج امللقاة على عاتق مديرايت النشاط  ، (توسيع نطاق الشرارح املستفيدة) واملهمشني للفقراء
 اإلجتماعي والتضامن للوالية.

منح مديرايت النشاط اإلجتماعي والتضامن اإلعتمادات اليت حتتاجها حسب خصوصياهتا لتتمكن من تسيري براجمها وفق ما تقتضيه  -
 املنفعة للفئات احملتاجة.

 .الدولة مواردو تناسب ي  ظروف الفئات احملرومة والفقرية يف اجلازارر مباالعمل على حتسني -
لتحسني ظروف املعيشة  برامج النشاط اإلجتماعي والتضامن تقود اإلجتماعية السياسة أن جلًيا يبدو تقدم، ما على وأخريا، أتسيًسا

 والربامج اإلجتماعية اإلجتماعية السياسة بني التالزم أتكيد إىل بدوره يقود ال تتحقق التنمية، وهذا بدوهنا للفقراء يف اجلازارر، واليت

 ختدم ال األمر واقع إن الربامج اليت تقوم هبا مديرية النشاط اإلجتماعي والتضامن يف إليه، اإلشارة سبقت الذي النحو وعلى والتنمية،

لتطبيق  توجيهي إسرتشادي عمل دليل إال هي ما األخريةأي أن هذه  اإلجتماعية لتنفيذ السياسة توجهها ولكنها التنمية، أهداف
 على الفقرية والعملو  الفئات اإلجتماعية املهمشةظروف  ميس واقع إىل بتحويل برامج النشاط اإلجتماعي والتضامن إسرتاتيجية الدولة

 .حتسينها
 ملراجعابقائمة 



 دور مديرية النشاط االجتماعي والتضامن يف اإلقالل من الفقر يف اجلزائر

611 

 

املتحدة،  آسيا، األمم لغريب اإلجتماعيةو اإلقتصادية  اللجنة اإلجتماعية، إطار السياسات اإلجتماعي يف األمان وشبكات الضمان (1)
 09ص  ،02/00/0112 نيويورك،

  0، ص0119، (22)العدد  نمو اإلقتصادي احملايب للفقراء، سلسلة جسر التنمية،ال علي عبد القادر علي، (2)
/ صيف 30يف الفقر مع إشارة خاصة إىل مصر، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد  عازة حممد حجازي، أثر الركود اإلقتصادي (3)

 .00 – 00، ص 0101
، جملة حبوث (إطار منهجي للسياسات ومقاربة كمية)حممد عبد الشفيع عيسى، نظرة أساسية للفقر وتوزيع الدخل يف اجملتمع العريب  (4)

 .20، ص 0119/ ربيع 22اقتصادية عربية، العدد 
كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم   ،اإلنعكسات اإلجتماعية لربامج اإلصالح اإلقتصادي يف البالد العربية: حالة اجلازارر ،عبداحلق بوعرتوس(5) 

   .جامعة منتورى قسنطينة ،التسيري
 ،جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف ،جملة إقتصادايت مشال إفريقيا،سياسات التحرير واإلصالح اإلقتصادي يف اجلازارر، بطاهر علي (6)

 .001 ، ص0112السداسي الثاين  ،العدد األول
(7) DASS : La Direction de L’action Sociale Et Solidarité.  
(8)  ADS :Agense de Développement Social. 

 للوالية. والتضامن احلصيلة السنوية ملديرية النشاط اإلجتماعي (09) 
، املتعلق إبحداث منحة مدرسية خاصة لصاحل 0110سبتمرب  1، املؤرخ يف 002 -10من املرسوم التنفيذي رقم  (0)املادة  (10)

 األطفال املتمدرسني احملرومني. 
 مرجع سابق. للوالية ، والتضامن احلصيلة السنوية ملديرية النشاط اإلجتماعي (11)

(12) DAIS: Dispositif d’aide à l’insertion Sociale. 
(13) PID: Prime d’insertion des Diplômés. 

 .10، ص 0119، اجمللس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي، ديسمرب0110ملخص حول الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي لألمة لسنة 14 
(15) PAIS: Prime d’aide à l’insertion Sociale. 
(16) ESIL: Emplois Salariés d’initiative Locales. 

 ، املتعلق حبماية األشخاص املعوقني وترقيتهم.0110ماي  0املؤرخ يف  19 -10من القانون رقم  (3)املادة  (17)
 (20)املادة نفس املرجع السابق،  (01)
املرسوم التنفيذي من  (0)، يعدل احكام املادة 0111اكتوبر  20، مؤرخ يف  340-  07املادة االوىل من املرسوم التنفيذي رقم (19)

  0112يناير  09، مؤرخ يف  23 – 12رقم 
من القانون  (1)   املادة أحكام كيفيات تطبيق، حيدد  0112يناير  09، مؤرخ يف 23-12من املرسوم التنفيذي رقم  (3)املادة  (20)

 ، املتعلق حبماية األشخاص املعوقني وترقيتهم.0110ماي  0املؤرخ يف  19 -10رقم 
 حبماية األشخاص املعوقني وترقيتهم.، املتعلق 0110ماي  0املؤرخ يف  19 -10من القانون رقم  (0)املادة  (21)
 ، املتعلق حبماية األشخاص املسنني.0101ديسمرب  09مؤرخ يف  00 - 01من القانون رقم  (0)انظر املادة  (22)
  29 – 01 – 1 املواد نفس املرجع السابق، (23)

(24) ICAF:L’indemnité Complémentaire d’allocation Familiale0 
(25) IPSU:L’indemnité Pour Salaire Unique.  
(26) ICSR:L’indemnité aux Catégories Sociale sans Revenus. 
(27) ICPR:L’indemnité Complémentaire de Pension et de Rente. 

http://www.univ-chlef.dz/renaf/Articles_Renaf_N_01/article_07.pdf
http://www.univ-chlef.dz/renaf/Articles_Renaf_N_01/article_07.pdf
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