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 أثر املديونية اخلارجية على مستوى الفقر يف اجلزائر
   .ازار ، اجل 2جامعة البليدة  ،كمال رزيقأ.د. 
  .ازار ، اجل 2جامعة البليدة  ،خدجية ف وخيأ. 

 :خصلامل
عندما عجزت عن الوفاء مبستحقات ديوهنا اخلارجية، مما أدى إىل تسجيل عجز يف ميزان  0001ظهرت أزمة املديونية ابجلزائر سنة 

مدفوعاهتا، األمر الذي حتم على احلكومة القبول بتطبيق برانمج صندوق النقد الدويل، عرب تبين جمموعة من اإلصالحات 
ى معيشة الفرد اجلزائري، بعد غلق العديد من املؤسسات االقتصادية، و اليت كانت هلا تبعات سلبية بصورة غري مباشرة على مستو 

العمومية و تسريح آالف العمال، ما أدى إىل ظهور أزمة الفقر ابجلزائر و ما كان هلا من تبعات على خمتلف جوانب احلياة، فقامت 
 احلكومة اجلزائرية ابختاذ جمموعة من اإلجراءات من شأهنا احلد من خطورة هذه الظاهرة.

 ت املفتاحيةالكلما
 مستوى الفق . ،املديونية اخلارجية 

Abstract 
La crise de la dette extérieure a apparu en Algérie en 1986, quand elle n’a pas pu régler 

ses endettements et leurs intérêts, ce qui a entrainé un déficit de sa balance des paiements, qui 

a poussé le gouvernement à accepter le programme du F.M.I ; à travers l’adoption d’un 

ensemble de réformes économiques, mais qui ont eu des conséquences négatives indirectes sur 

les conditions de vie en Algérie après la fermeture de nombreuses institutions publiques et 

après avoir licencié des  milliers de travailleurs, ce qui a conduit à l’apparition d’une crise de 

pauvreté en Algérie, qui a eu des conséquences sur les différents aspects de la vie, donc le 

gouvernement Algérien a intervenu en prenant une série de mesures qui pourront réduire la 

gravité de ce phénomène. 
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 :املقدمة
 بسبب أزمة الكساد التضخمي اليت اجتاحت العامل ال أمسايل واألزمات املصاحبة هلا من جهة وت اجع الطلب على االستثمار

للبحث عن مصادر لتشغيل األموال املرتاكمة يف خازارنها  نفسها مضط ة البلدان ال أمسالية وجدت من جهة أخ ى،وتدهور معدالت ال بح 
 من أجل احلصول على األرابح والفوارد العالية، فقد حققت عملية تدوي  السيوالت النقدية الغ بية يف بلدان العامل الثالث أبسعار فاردة

  .األوريبست يف ارتفاع حجم املوارد املالية املتداولة يف سوق الدوالر م تفعة ت اكمات نقديه ضخمه انعك
 سعت منذ اليت اجلازار  ومنها السياسي استقالهلا النامية البلدان معظم ونيل الستينات بداية معأما ابلنسبة للبلدان النامية ف

 الالزم التمويل توفري مدى على يتوقف األهداف الوصول إىل هذه أن حني يف امل غوبة؛ االقتصادية التنمية حتقيق و التصنيع إىل استقالهلا
لكن س عان ما حتّولت املديونية اخلارجية للبلدان النامية ألزمة ما شّل جهود التنمية ، و رجع سلبا على االقتصاد الوطين  التنمية. لعملية

 ية اخلارجية بصورة غري مباش ة هي ظاه ة الفق .، من بني هذه السلبيات اليت ب زت يف اجلازار  نتيجة للمديونهلذه البلدان
 من هذا املنطلق فإن السؤال الذي حناول اإلجابة عليه من خالل هذه املداخلة هو اآليت:

 كيف أثرت أزمة املديونية اخلارجية على مستوى الفقر ابجلزائر؟ و ما هي احللول املتبعة للحد من هذه الظاهرة؟
 ارأتينا معاجلة املوضوع عرب العناص  اآلتية:لإلجابة على هذه اإلشكالية، 

 أزمة املديونية اخلارجية ابجلازار  -
 مشكلة الفق  ابجلازار  -
 ارتباط ظاه ة الفق  يف اجلازار  ابملديونية اخلارجية و ط ق عالجها -

I.  :أزمة املديونية اخلارجية ابجلزائر 
 إىل حكوماهتا بذلك فسارعت السياسي، استقالهلا الع بية الدول ومنها النامية، الدول من العديد انلت الثانية العاملية احل ب بعد

 وعدم احمللي، االدخار معدالت اخنفاض من تعاين كانت الدول هذه معظم أن رغم كبرية أموال رؤوس تطلبت تنموية سياسات تطبيق
 عليه، االعتماد و اخلارجي التمويل إىل اللجوء على شجعها مما .التنمية لعملية الالزمة االستثمارات لتمويل املتاحة املدخ ات كفاية

 .التنمية عملية تس يع يف معترب بدور يقوم ابعتباره

 تعريف املديونية اخلارجية: .1
 سنة عن فيها الق ض مدة تازيد واليت ما، قومي اقتصادا اقرتضه اليت املبالغ تلك هي" اخلارجي ابلدين املقصود أن البعض ي ى

 ويكون .إليها اخلدمات و السلع تصدي  ط يق عن أو األجنبية ابلعمالت الدفع ط يق عن املق ضة للجهة األداء مستحقة وتكون واحدة،
 األف اد هؤالء اللتازامات الضامنة ال مسية العامة اهليئات ط يق عن أو عنها، املتف عة ال مسية اهليئات أو الوطنية احلكومات ط يق عن إما الدفع

 اخلاصة. املؤسسات و
 الطلب ارتفع األجل، القصرية الق وض أن العلم مع السنة، من أقل مدهتا تكون اليت الق وض يستبعد السابق التع يف أن يالحظ

 .1النامية البلدان جملموعة ابلنسبة1982 وعام للجازار ، ابلنسبة 1986لعام احلادة املالية األزمة خالل عليها
 وبنك االقتصادية، التنمية و التعاون العاملي، منظمة البنك الدويل، النقد صندوقحددت جمموعة عمل دولّية متعّددة األط اف)

املديونية و الديون اخلارجّية على أهنا قيمة االلتازامات القارمة و املوّزعة، يف أي فرتة من الازمن، للمقيمني  8811سنة  الدولية( التسوايت
 2.بدون أساس ن فاردة أو دفع فاردة مع أويف دولة معّينة لغري املقيمني لدفع األساس مع و بدو 

                                           
، أط وحة دكتوراه، كلية العلوم إشكالية الديون اخلارجّية و آاثرها على التنمية االقتصادية يف الدول العربية  حالة بعض الدول املدينةفضيلة جنوحات،  1

 .22، ص  2002/2002االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلازار ، اجلازار ، 
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 أزمة املديونية اخلارجية ابجلزائر: .2
، عندما عجازت عن الوفاء مبستحقات ديوهنا اخلارجية، مما أدى إىل عجاز يف ميازان 8812لقد ب زت أزمة املديونية يف اجلازار  سنة 

    األم  الذي حتم عليها القبول بتطبيق ب انمج صندوق النقد الدويل.املدفوعات و امليازانية العامة، و ظهور حالة من ال كود االقتصادي، 
 :ب داخلية و أخ ى خارجيةهناك أسباب عديدة سامهت يف ب وز أزمة املديونية اخلارجية للجازار  منها أسباو  

 أوال: األسباب الداخلية:
 من أمهها: 

ذلك يف اخلطط التنموية اليت شهدهتا اجلازار  خاصة خالل فرتة و يتجلى  ضخامة اجلهود االستثمارية اليت قامت هبا اجلزائر: -أ
السبعينات و منوذج التصنيع اجلازار ي املعتمد آنذاك )منوذج الصناعات املصنعة( و ما تطلبه ذلك من استثمارات ضخمة فاقت إمكانيات 

نذ بداية انطالق املخططات التنموية، حيث اعتقد قد بدأت ظاه ة اللجوء إىل الق وض اخلارجية أتخذ أمهية حامسة م و التمويل احمللية.
رامسوا السياسة االقتصادية خالل عش ية السبعينات، أنه ال ميكن جتاوز م حلة التخلف اليت يعيشها االقتصاد اجلازار ي إال من خالل رصد 

، اعتقادا منهم أنه كلما كانت هذه استثمارات خاصة، و تبين منوذج رارد للصناعة، لذلك فقد أولوا أمهية قصوى ملعدالت االستثمار
املعدالت م تفعة كلما كانت حظوظ النجاح أكرب يف حتقيق تطور س يع، دون أن يولوا أي اهتمام للنتارج اليت تتمخض عن عمليات 

اته بصورة غري االستثمار. هذا و ال ننسى أن عمليات االستثمار الضخمة و ما رافقها من توسيع يف اجلهاز اإلداري الذي تازايدت مص وف
موعدها  خاللالتأخري الذي حصل يف تنفيذ االستثمارات  أنمعقولة، قد شكلت إحدى األسباب اهلامة يف تازايد املديونية اخلارجية. كما 

 احملدد، قد شكل هو اآلخ  عامال هاما ساهم يف مضاعفة قيمة تلك االستثمارات، هذا و ال ننسى أن كثريا من املشاريع االستثمارية مل
 3تكن ختضع لدراسة جيدة خاصة دراسة اجلدوى االقتصادية، مما أدى إىل عدم التكفل بتلك االستثمارات الضخمة. 

و يعود هذا إىل غياب جهاز م كازي على مستوى االقتصاد الوطين ميكن  عدم التحكم يف سياسة االقرتاض اخلارجي: -ب
حىت يتم احرتام السقف احملدد و رسم  ،مل اجعة ش وطه و االلتازامات الناجتة عنهللمؤسسات املقرتضة ال جوع إليه قبل إب ام عقد الق ض 

           مما ميكن من االستثمار العادي يف متويل التنمية االقتصادية  ،سياسة للتسديد عن ط يق توزيع أقسام الق وض عرب قنوات الحقة
و من ورارها املنظمات النقدية الدولية. فمن الواضح أن االتصال املباش   و االجتماعية و تفادي كل الضغوط اليت متارسها خدمات الديون

و غري املنسق للمؤسسات الوطنية ابلسوق املالية الدولية أدى إىل تشتت السياسة املالية مما انعكست على تضخيم تكاليف خمتلف 
 4التحكم فيه.املخططات و أدى هذا بدوره إىل زايدة املديونية اخلارجية لتبلغ مستوى يصعب 

سنواي من بني األسباب الداخلية   %2.2يعترب النمو الدميغ ايف امل تفع يف اجلازار  و الذي وصل إىل  النمو الدميغرايف املرتفع: -ت
 و السكن  تازايد احلاجة للغذاء و الصحة و اهلامة اليت سامهت بصورة مباش ة يف تازايد حجم املديونية اخلارجية، حيث تسبب هذا العامل يف

غريها، اليت عجاز االقتصاد اجلازار ي على تلبيتها ابالعتماد على موارده الداخلية، و هو ما دفع ابجلازار  إىل طلب املازيد من الق وض 
 و مواد البناء و غريها ألجل تلبية الطلب الداخلي عليها. األدويةاخلارجية ألجل استرياد املواد الغذارية و 

                                                                                                                                            

 
 2، ص 2002، 20، سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية يف األقطار الع بية، العدد إدارة الديون اخلارجيةعيسى حمّمد الغازايل،  2
 88، 81، ص ص 8888، ديسمرب 82جملة العلوم دار اهلدى، عني مليلة، العدد،أزمة املديونية اخلارجية ابجلزائر أسباهبا و آاثرهااهلامشي بوجعدار، 3
 270، ص2008، جوان 28، جملة العلوم اإلنسانية حبوث اقتصادية، العدد أزمة املديونية و برامج التصحيح االقتصاديةبن الطاه  حسني،  4
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ضعف نتارج االستثمار املتحققة يف االقتصاد اجلازار ي قد شكلت إحدى األسباب اهلامة  إن ضعف نتائج االستثمار الوطين: -ث
يف تازايد املديونية اخلارجية، فحصيلة الصادرات من العمالت األجنبية أصبحت ال تكفي لتغطية الواردات من السلع و اخلدمات وتسديد 

على الق وض اخلارجية لتغطية النقص احلاصل يف املوارد احمللية و معاجلة  خدمات املديونية اخلارجية ، و هو ما زاد من اعتماد اجلازار 
تكن املصاعب املالية اليت تواجهها. إن ضعف هذه النتارج إمنا يدل على أن الط يقة اليت متت هبا عملية تسيري الق وض اخلارجية للجازار  مل 

 5فعالة، و متت بدون ضوابط حتدد االستفادة منها.
ترب هذه الظاه ة اليت خ بت و بقوة اقتصادايت الدول ال أمسالية املتطورة اليت تعاين من أزمة هيكلية عميقة منذ و تع التضخم: -ج

بداية السبعينات من الق ن املاضي قد انتقلت إىل بلدان العامل الثالث و إىل اجلازار  بصفة خاصة عرب العديد من القنوات أمهها زايدة 
، و تعترب هذه القناة األكث  أمهية اليت سامهت يف ارتفاع تكاليف خمتلف املشاريع املخططة خاصة على الواردات من السلع و اخلدمات

 6ضوء وجود اجلازار  يف م حلة البناء االقتصادي.
 اثنيا: األسباب اخلارجية:

 من بني األسباب اخلارجية اليت أدت إىل تفاقم أزمة املديونية اخلارجية ابجلازار  نذك :
يعترب تدهور معدل التبادل التجاري من بني العوامل ال ريسية اخلارجية اليت سامهت بدرجة كبرية  التبادل التجاري: تدهور معدل -أ

   خ ى، يف تازايد املديونية اخلارجية للدول املتخلفة و منها اجلازار ، فاخنفاض أسعار صادرات البلدان املتخلفة من النفط و املواد األولية اال
إي اداهتا من السلع ال أمسالية و املنتجات الصناعية، جعل معدل التبادل من غري صاحلها، و قد شهد هذا املعدل ابلنسبة و ارتفاع أسعار 

 للجازار  تدهورا يف معظم الفرتات.
 لقد كانت للتقلبات احلاصلة يف أسعار ص ف الدوالر، أث ا كبريا على تازايد املديونية اخلارجية للدول تقلبات أسعار الصرف: -ب

ية املتخلفة و من بينها اجلازار ، ذلك أن الصادرات النفطية اليت تعترب املصدر ال ريسي للعمالت األجنبية يتم تقييمها ابلدوالر، لكن عمل
حتصيلها تتم يف الغالب بعمالت صعبة أخ ى غري الدوالر، و على ذلك فإن أي اخنفاض يط أ على سع  ص ف الدوالر سوف ينعكس 

لصادرات، مما جيعلها غري كافية لتمويل عملية التنمية األم  الذي يدفع البلد إىل طلب املازيد من الق وض اخلارجية لسد سلبا على حصيلة ا
 7النقص احلاصل يف تلك احلصيلة من الصادرات.

لى الق وض تعترب الش وط الصعبة اليت تف ضها البنوك و املؤسسات املالية ع الشروط الصعبة املفروضة على القروض املمنوحة: -ت
 اليت متنحها من بني العوامل اخلارجية اهلامة اليت زادت من أعباء املديونية اخلارجية للبلدان املدينة، من بينها اجلازار . 

، األم  الذي ت تب عنه 8812شهدت املعدالت املف وضة على الق وض املمنوحة ارتفاعا كبريا و ذلك منذ عام  ارتفاع معدل الفاردة: -
و  8812عام   %20املديونية اخلارجية للجازار ، خاصة ابلنسبة للق وض ذات معدالت الفاردة املتغرية، اليت بلغت نسبتها تازايد عبء 

و مما زاد يف تفاقم املديونية اخلارجية للجازار  هو أن هناك نسبة كبرية من الق وض  هي نسبة كبرية ابملقارنة مع مثيلتها يف كثري من الدول.
 %80.2نسبة  8880ازار  هي ق وض جتارية ذات أسعار فاردة م تفعة بلغ متوسطها عام اليت عقدهتا اجل

لقد متيازت الق وض اليت عقدهتا اجلازار  بقص  آجاهلا، و ذلك لكون قسم كبري منها يعود ملصادر  مدة استحقاق الق وض املمنوحة: -
خاصة، فقد بلغ متوسط هذه املدة سنة. و ابلنظ  إىل هيكل الدين اخلارجي للجازار ، يتبني لنا أن الق وض القصرية األجل متثل نسبة ال 

                                           
 808، 800اهلامشي بوجعدار، م جع سابق، ص ص  5
 270بن الطاه  حسني، م جع سابق، ص  6
 802اهلامشي بوجعدار، م جع سابق، ص 7
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اقد على مثل هذه الق وض األم  الذي أدى إىل خلق صعوابت يف تسديد خدماهتا أبس هبا من إمجايل الق وض، إذ فضلت اجلازار  التع
 8و قص  مدهتا، و هو ما مّحل االقتصاد اجلازار ي أعباء مديونية ثقيلة. نظ ا الرتفاع أسع  الفاردة عليها

 أثر املديونية اخلارجية على االقتصاد اجلزائري: .3
ن خالل ميكن التع ف عليها ماالقتصاد اجلازار ي،  ة و خدماهتا، أعباء ثقيلة علىلقد كان لتازايد املديونية اخلارجية اجلازار ي

 :ةاآلتياستع اضنا للمؤش ات 
 أوال: نسبة خدمة الدين إىل إمجايل الصادرات:

تفاقم املديونية اخلارجية قد انعكس يف صورة ارتفاع معدالت خدمة ديوهنا اخلارجية إىل  نأتشري البياانت املتاحة عن اجلازار  إىل 
عام  %28.2مث إىل  8872سنة  % 8إىل  %2إمجايل الصادرات، حيث اجته هذا املعدل إىل التسارع بشكل خطري، حيث قفاز من 

املعدل أن خدمة الديون اخلارجية قد التهمت  . و يعين ارتفاع هذا8882عام  %82ليصل إىل  8818عام  % 72مث إىل  8812
   املتبقي منها ال يكفي  لتمويل الواردات من السلع و اخلدمات اليت حيتاجها االقتصاد الوطين،  أنجازءا كبريا من حصيلة الصادرات، و 

درهتا االستريادية و التغلب على و هو ما دفع اجلازار  إىل قبول إعادة جدولة ديوهنا من أجل احلصول على ق وض جديدة للحفاظ على ق
اليت ينصح اخلرباء بعدم جتاوزها حىت ال يصل البلد املدين إىل   %20مشكل السيولة الدولية، و املالحظ أن هذا املعدل قد جتاوز نسبة 

 9م حلة اخلط .
 

 اثنيا: نسبة الدين اخلارجي إىل إمجايل الصادرات:
عام  %82.2املتاحة إىل أن هذه النسبة قد بلغت مستوى ح جا، إذ بلغت : كانت هذه النسبة كبرية حيث تشري البياانت

 .8882عام  %272و  8811عام  %212و  8812عام  %87و  8872
سنة  %282إىل  8882سنة  %207من  القد ع فت نسبة الديون إىل الصادرات من السلع واخلدمات اخنفاضا مستم  

بعد اخنفاض قيمة الصادرات بسبب هبوط أسعار احمل وقات، مث بدأت يف  %210إىل  8881، مث عاودت االرتفاع سنة 8887
 %20تق يبا، مث اخنفضت بدرجة حمسوسة ووصلت إىل نسبة  2002 ،2008 ،2000لتستق  يف سنوات  8888ذ سنة االخنفاض من

 10ازار  خبدمات ديوهنا.بسبب تغريات سع  ص ف الدوالر أمام األورو، وارتفاع أسعار احمل وقات، والتازام اجل 2002سنة 
 اثلثا: نسبة مدفوعات خدمة الدين إىل الناتج الوطين اخلام:

إن هذه النسبة  .8882عام  %81.7لتصل إىل نسبة  8812عام %8.7إىل  8872عام  %2لقد ازدادت هذه النسبة من 
املقتطعة من الناتج الوطين اخلام، و اليت تذهب على شكل خدمات )أقساط + فوارد( على الديون، إمنا متثل إحدى القنوات اليت يتم 

 ل.و التشغي اإلنتاجعربها استنازاف املوارد املالية للبلد املدين، و هو ما يؤدي إىل إضعاف قدرة االقتصاد على االستثمار و االدخار و 
 رابعا: نسبة الدين اخلارجي إىل الناتج الوطين اخلام:

                                           
 802، 802اهلامشي بوجعدار، م جع سابق، ص ص 8
 81، 87اهلامشي بوجعدار، م جع سابق، ص ص  9

، دراسة قياسية ألثر املديونية اخلارجية على النمو االقتصادي حالة اجلزائرحتحات حممد رضا، ،  10
s/7f.docEconomicwww.kantakji.com/fiqh/Files/ ،50  4502جانفي. 
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     8888عام  %72و  8811عام  %22.2و  8812عام  %28لقد شهدت هذه النسبة تازايدا ملحوظا، حيث بلغت 
مش وعات  . إن ارتفاع هذه النسبة إمنا يدل على أن اجلازار  قد تازايد اعتمادها على التمويل اخلارجي يف تنفيذ8882عام  %72.2و 

     التنمية و يف عالج بعض املشكالت االقتصادية اليت تواجهها، مثل متويل الواردات من السلع الغذارية و قطع الغيار و املواد البسيطة 
 11و غريها.

 :إىل الناتج احمللي اإلمجايلخامسا: نسبة الدين اخلارجي 
أكث  املؤش ات داللة، الرتباطه مبتغري أساسي وهو الناتج احمللي اإلمجايل، تعترب نسبة الدين اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل من 

عام  %22.2و 8812عام  % 28.7و 8872عام  %28وقد شهدت هذه النسبة تازايدا ملحوظا يف بداية األزمة، حيث بلغت 
ر  قد تازايد اعتمادها على . حيث أن ارتفاع هذه النسبة إمنا يدل على أن اجلازا8882عام  %72.2و  8888عام  %72و  8811

التمويل اخلارجي يف تنفيذ مش وعات التنمية، ويف عالج بعض املشكالت االقتصادية اليت تواجهها، وابلتايل ازدادت حقوق األجانب يف 
مقارنة  %22.2بلغت  حيث 2002د سجلت اخنفاضا هاما سنة هذا املؤش  يف السنوات األخرية فق اتالناتج احمللي اإلمجايل. أما تطور 

هذا راجع إىل تناقص إمجايل الدين اخلارجي خالل هذه الفرتة من جهة، وإىل التطور  ، و%72.8حيث بلغت  8882مبستواها سنة 
إىل اخنفاض هذه  2002احلاصل يف الناتج احمللي اإلمجايل من جهة أخ ى. ويف املقابل تشري إحصاريات صندوق النقد الدويل بنهاية 

، وهذا االخنفاض إمنا يعرب عن حت ر اجلازار  جازريا من اعتمادها على العامل اخلارجي، وعن نقص يف نصيب األجانب %82.2إىل النسبة 
 من الناتج احمللي اإلمجايل طيلة سنوات االخنفاض.

 سادسا: نسبة االحتياطيات الدولية إىل إمجايل الدين اخلارجي :
تفعت هذه النسبة دّل ذلك على قوة وضعية السيولة اخلارجية، ومن مث طاقة البلد على حسب هذا املؤش  ميكن القول أنه كلما ار 

إىل  8882م ة تق يبا من عام  82مواجهة أعباء الديون يف أوقاهتا احل جة. إن احتياطيات الص ف ع فت تطور ملحوظا فقد تضاعفت 
 إىل 2000يف السنوات من ) اهذا التطور كان كبري مليار دوالر، و 22.22مليار دوالر إىل 2.22حيث انتقلت من  2002عام 

سعار العاملية للبرتول، هذا التازايد يف حجم االحتياطات تازامن مع اخنفاض يف قيمة الديون خالل نفس الفرتة األ( نتيجة الرتفاع 2002
مث  8887سنة  %22.71 انتقلت إىل 8882سنة  %1.82وهو ما انعكس على نسبة احتياطيات إىل إمجايل الديون، فبعد ما كانت 

حيث أن قيمة االحتياطيات جتاوزت وألول م ة قيمة الديون سنة  2002سنة  %881.2وصلت إىل  ، و2002سنة  %802إىل
مليار دوالر من حجم الديون املتوسطة والطويلة 8.281، وهذا ابل غم من الدفع املسبق لـ 2002، وأصبحت ضعفها تق يبا سنة 2002

، وضعف تعبئة املوارد اخلارجية أدت إىل تدين 8888ويف الثالثي األول من  8881ن اهنيار أسعار احمل وقات سنة . إ2002األجل سنة 
، لتصل إىل 8881مليار دوالر يف هناية  2.1إىل  8887مليار دوالر يف هناية  1.02االحتياطيات من العملة الصعبة اليت اخنفضت من 

اخنفاض خمازون الديون يعود إىل عدم اللجوء إىل ق وض جديدة، وحتسن سع  أن در اإلشارة إىل ، وجت 8888مليار دوالر يف هناية  2.2
 12ص ف الدوالر خالل هذه الفرتة.

 
 

II. :مشكلة الفقر ابجلزائر 

                                           
 81اهلامشي بوجعدار، م جع سابق، ص  11
 حتحات حممد رضا، م جع إلكرتوين سابق.  12
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تعترب ظاه ة الفق  من أهم املشكالت اليت شهدهتا اجملتمعات، ملا هلا من أبعاد اقتصادية و اجتماعية و سياسية، و قد تعّ ض 
تمع اجلازار ي إىل هذه املشكلة خصوصا بعد تفاقم مشكلة املديونية اخلارجية و ما كان هلا من تبعات على االقتصاد ككل و على اجمل

 مستوى املعيشة آنذاك.
 مفهوم الفقر: .1

من الغذاء      الفق  من اجلانب املادي هو احلالة االقتصادية اليت يفتقد فيها امل ء إىل الدخل الكايف للحصول على مستوايت دنيا
 و ال عاية الصحية و امللبس و كافة الض ورايت، و هو ما يعين عدم القدرة على تلبية االحتياجات األساسية.

أما مبفهومه احلديث فقد ع فته جلنة األمم املتحدة املعنية ابحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية على أنه ظ ف إنساين يتسم 
و املازمن من املوارد، و املقدرات و اخليارات، و األمن و القوة الض ورية للتمتع مبستوى الرق للحياة و غريها من احلقوق ابحل مان املستدام أ

 13املدنية و الثقافية و االقتصادية، و السياسية و االجتماعية.
 ظاهرة الفقر ابجلزائر: .2

، مث واصلت توسعها بوترية 8878و  8828متدة ما بني لقد أخذت الفئات الفقرية يف تازايد حمسوس ابجلازار  خالل الفرتة امل
عالية ابتداء من بداية الثمانينات بسبب تناقص االستثمارات يف القطاعات اإلنتاجية، و تع ض االقتصاد اجلازار ي الختالالت هيكلية.  

بتدهور كبري يف  8812فق ، فقد متيازت سنة كما سامهت األزمة االقتصادية اليت ع فتها اجلازار  يف منتصف الثمانينات يف زايدة مظاه  ال
، و كذا %2.2و نقصان مستوى االستهالك العارلي بنسبة  %2االقتصاد الوطين، حيث سجل اخنفاض معدل النمو االقتصادي بنسبة 

مجلة من  ، و رغم تطبيق%20ابإلضافة إىل اخنفاض مناصب الشغل اجلديدة بنسبة  %82.2تدين يف خمازون املواد اإلنتاجية بنسبة 
اإلصالحات اهليكلية و االقتصادية إال أهنا مل أتيت ابلنتارج امل جوة، بل على العكس من ذلك فلقد زادت من حدة الفق  و انتشارهن كما 
شهدت م حلة التسعينات من الق ن املاضي ظهور اإلرهاب، و الذي أث  بط يقة مباش ة يف زايدة الفق  هبج ة سكان األرايف حنو املدن 

ركني ممتلكاهتم حبثا عن األمن، و أث  اإلرهاب على االقتصاد ككل، و ابلتايل ساهم يف إضعاف القاعدة االقتصادية و االجتماعية من ات
 14ج اء التخ يب و التدمري.

ديوان و ابل غم من توف  اجلازار  على هيئات ضخمة هلا خربة كبرية يف الدراسات امليدانية االقتصادية و االجتماعية يف حجم ال
، إال أن الدراسات املتخصصة يف قياس الفق  تبقى قليلة و اندرة جدا، و على قلتها فهي تعاين من  ONSالوطين لإلحصاريات 

االختالف يف الط ق و املناهج املستخدمة، و هو ما يصعب من عملية املقارنة بني النتارج املتحصل عليها، و بذك  النتارج فإن آخ ها 
   ( اليت أج اها امل كاز الوطين للدراسات و التحاليل ألجل السكان LSMS – 2002م من خالل الدراسة ) 2002يتوقف عند سنة 

( حول مستوى املعيشة للعارالت اجلازار ية و بطلب من وزارة التشغيل و التضامن و قد اعتمدت هذه الدراسة CENEAPو التنمية ) 
ن معامل امليازانية الغذارية، الذي يعترب كمؤش  أو حد ال جيب التنازل عنه و هو ميثل على القياس النسيب لتحديد عتبة الفق  انطالقا م

                                           
أط وحة مقدمة لنيل  (، 2212 -2222دراسة حالة اجلزائر ) –احلكم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام و احلد من الفقر شعبان ف ج،  13 

، 822، ص ص 2082 – 2088، 2شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلازار  
 بتص ف. 822

رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل  ة يف اجلزائر،ر كعامل اجتماعي يف ظل التنمية املستدامة حالة صندوق الزكامكافحة الفقحفصي بونبعو ايسني،  14 
 .22، ص 2088 – 2080، 2شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلازار  
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و على ضوء مؤش ات الفق  يف اجلازار  حسب  15من وسيط النفقات العارلية.  %20احلصة املخصصة من امليازانية للتغذية و قد حدد ب 
، 2000، 8882، 8811خالل سنوات  CENEAPو التنمية  الدراسات اليت أعدها امل كاز الوطين للدراسات و التحاليل للسكان

 ، فقد تشكلت النتارج اآلتية: 2002و من أجل املقارنة مع نتارج سنة 
 (2000، 8882، 8811(: تقدي  مؤش ات الفق  يف اجلازار  حسب املنهج املعتمد يف السنوات )08اجلدول رقم )

 دراسة االستهالك خط الفقر مؤشر الفقر
8811 

LSMS 
8882 

 دراسة االستهالك
2000 

LSMS 
2005 

 معدل الفقر
(%) 

1$ 1.9 / 0.8 0.6 
SA 3.6 5.7 3.1 2.7 

SPG 8.1 14.1 12.1 5.7 
 .228، م جع سابق، ص اعم  بوزيد احممداملصدر: 
 خط الفق  العام. SPGهو اخلط الغذاري، و  SA( ميثل خط الفق  الدويل، $8حيث )

نالحظ أن الفق  املدقع بلغ عام  (SA)توضح معطيات هذا اجلدول أن معدل الفق  ع ف ت اجعا هاما، فباستعمال اخلط الغذاري 
عام   %2.7مث إىل حوايل  2000عام   %2.8مث اخنفض بعدها إىل حدود   %2.7إىل  8882لريتفع سنة   %2.2حوايل  8811
 8811عام  %1.8( فنجد أن نسبة الفق اء يف اجلازار ، انتقلت من SPGالفق  العام أما ابستخدام خط الفق  األدىن )خط  .2002

من جمموع  2002سنة   %2.7لتواصل اخنفاضها إىل  2000سنة  %82.8، مث اخنفضت إىل حدود 8882سنة  %82.8إىل 
عام  %8.8ان الفق اء بلغت نسبتهم ( واحد/الف د/اليوم فإن عدد السك$1و ابستخدام خط الفق  الدويل املعادل لدوالر ) السكان.
 2002.16عام   %0.2مث إىل  2000سنة  %0.1لينازل إىل  8811

 اآلاثر املرتتبة عن ظاهرة الفقر ابجلزائر: .3
 ترتّتب عن ظاه ة الفق  آاثر وخيمة نذك  أمهها:

احلبييب، و هذا بسبب حذف  فقد عاودت بعض األم اض القدمية الظهور، مثل اجل ب، السل، ال مدأوال: تدهور الوضع الصحي: 
 معوانت الدولة لألدوية،     و ارتفاع أسعارها و األتعاب الطبية.

حيث يؤث  الفق  سلبا على مدة التمدرس بسبب الصعوابت املعيشية اليت جترب اثنيا: اخنفاض مدة التمدرس )التسرب املدرسي(: 
 بعض األس  على إحلاق أبنارهم ابلعمل يف سن مبك ة.

فقد تازامن تفشي ظاه ة اإلرهاب ابجلازار  يف بداية التسعينات من الق ن املاضي مع بداية تنفيذ اإلصالحات هور اإلرهاب: اثلثا: ظ
االقتصادية العمومية، و تس يح العمال، و رفع الدعم عن معظم السلع االستهالكية، و اخنفاض قيمة العملة، و تدهور القدرة الش ارية 

 .ألغلب الفئات االجتماعية
 و اليت خلفها تدهور مستوى املعيشة.رابعا: انتشار ظاهرة التسول )خاصة لدى األطفال(: 

ألف  200حيث قدرت اهليئة اجلازار ية لتطوي  الصحة و البحث عددهم ب خامسا: انتشار ظاهرة تشغيل األطفال يف سن مبكرة: 
 م.، و سببه الظ وف املعيشية الصعبة اليت تعيشها عارالهت2002طفل سنة 

                                           
أط وحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص  حالة مخيس مليانة، –منذجة ظاهرة الفقر يف اجلزائر اعم  بوزيد احممد،  15 

 .228، ص 2082 – 2088اقتصاد، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و التسيري، جامعة أيب بك  بلقايد، تلمسان، 
 .228اعم  بوزيد احممد، م جع سابق، ص  16 
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 فقد أكدت العديد من الدراسات املختصة وجود تناسب ط دي بني كل من ظاه ة الفق  و اجل مية.سادسا: تردي األوضاع األمنية: 
و هذا بدءا بظاه ة الس قة، تعاطي املخدرات، اهلج ة حنو اخلارج سابعا: انتشار اآلفات االجتماعية و بعض الظواهر األخرى: 

 17االنتحار ...)احل قة(، و انتشار ظاه ة 
III. :ارتباط ظاهرة الفقر يف اجلزائر ابملديونية اخلارجية و طرق عالجها 

االقتصادي األول  اإلصالحنوعني من ب امج من أجل اخل وج من أزمة املديونية اخلارجية اليت وقعت هبا اجلازار ، فقد تبّنت احلكومة 
و قد كان الربانجمان مّكمالن  8881 -8882و ذلك خالل الفرتة  يدعى بربانمج االستق ار و الثاين يدعى بربانمج التصحيح اهليكلي

 ، و كما ساهم الربانجمان يف حل أزمة املديونية فإهنما قد نتج عنهما عدة سلبيات أمهها تفشي ظاه ة الفق  يف اجلازار .لبعضهما
 تطور املديونية اخلارجية ابجلزائر و احللول املتبعة: .1

، حيث متت هذه امل حلة االنتقالية من االقتصاد االستعماري إىل االقتصاد 8822ع فت اجلازار  م حلة انتقالية متتد من 
ات خاصة. وقد سريت االشرتاكي، خالل هذه الفرتة وضع ما يسمى ابلتسيري الذايت، فتم تكوين مؤسسات عمومية، وأتميم عدة مؤسس

هذه املؤسسات العمومية من ط ف مسؤولني معينني م كازاي، مل يكن هلم اتصال مباش  مبيدان التسيري األم  الذي أدى إىل اخنفاض اإلنتاج، 
داية وخاصة يف ميدان الازراعة، وع ف الع ض عجاز كبريا، وأصبح يستورد من اخلارج جازء هام من االحتياجات ميكن القول أهنا كانت ب

وميكن تقسيم تطور املديونية اخلارجية ابجلازار  إىل ثالثة  االرتباط املايل ابخلارج، وجلأت اجلازار  إىل االقرتاض من أجل متويل الواردات.
 م احل:
 (: 1691 -1691املرحلة األوىل )أوال: 

عي، وتضاف إليها بعض الق وض احلكومية مل تكن الديون اخلارجية يف الستينات تشمل إال ق وض اهليئة الف نسية للتعاون الصنا
لبلدان املعسك  الش قي، وق ضا من الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية منحه للجازار  يف بداية السبعينات. وقد بلغ خمازون الديون 

 ؤوس األموال. مت احلصول على أول ق ض يف السوق الدولية ل 8872مليون دوالر أم يكي، ويف سنة 8220حوايل 8878اخلارجية سنة
وقد أدى االرتفاع املتازايد حلجم وأهداف االستثمارات العمومية خالل هذه الفرتة إىل توجه احلكومة حنو التمويل اخلارجي، وذلك بسبب 

ازية، عدم توف  التمويل الداخلي الالزم من أجل تغطية هذه االستثمارات، كما لوحظ أن عملية االستدانة اخلارجية كانت تتم بصورة الم ك
وعن ط يق البنوك التجارية واملؤسسات العمومية، مع العلم أن هذه العمليات كانت تتطلب ت خيص مسبق من ط ف البنك امل كازي 
اجلازار ي الذي كان ي أس جلنة االقرتاض املكلفة بتنظيم عمليات االستدانة اخلارجية للمؤسسات العمومية والبنوك التجارية يف األسواق 

األموال. وقد ساعدت الظ وف االقتصادية للجازار  من خالل ارتفاع نسبة مالءهتا املالية وقابليتها للسداد يف احلصول على الدولية ل ؤوس 
 8878 - 8872وجتدر اإلشارة إىل أن أزميت النفط لسنيت  .الق وض اخلارجية خالل هذه الفرتة اليت بدأ حجمها يازداد من سنة ألخ ى

ملداخيل للدولة ابلعملة الصعبة، بسبب االرتفاع اهلام يف سع  الربميل الواحد للنفط، وقد كانت هذه الفرتة قد ساعدات على ارتفاع حجم ا
من  ( 8878 و 8872م ات ما بني)  2من أهم الفرتات اليت شهدت فيها املديونية اخلارجية تازايدا كبريا حيث تضاعفت مبقدار 

من أجل متويل  -عمل االدخار األجنيب ـ متمثال يف ق وض من ط ف البنوك األجنبيةحيث أست 18.مليار دوالر87.2مليار دوالر إىل 2.8
جازء من االستثمارات الضخمة، وي جع ذلك إىل وف ة اإلق اض اخلارجي، وسهولة احلصول عليه وهو ما أدى ابملسؤولني آنذاك إىل االعتقاد 

واملتوسط، مع إمكانية االستم ار يف حتقيق تنمية دون مشاكل يف تسديد إبمكانية التمتع مبستوايت استهالكية عالية يف األجلني القصري 
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مليار دوالر يف 82إىل حوايل  8827مليار دوالر عام 8,2يف هذه الفرتة ازدادت الديون من و أقساط وفوارد الديون يف األجل الطويل. 
، وهذا ما يؤكد 8812مليار دوالر يف هناية سنة 20(، لرتتفع بعد ذلك إىل حوايل  8877 - 8872هناية املخطط ال ابعي الثاين ) 

حيث كانت تسدد يف أوقاهتا احملددة.  اأو ح ج اارتباط مديونية اجلازار  ابالستثمارات املخططة، ولكن هذه الديون مل تكن لتشكل خط  
وجدت اجلازار  نفسها يف وضعية سيئة اجتاه املديونية اخلارجية، هذه الوضعية غري املناسبة  8812ـ  8810ويف الفرتة املمتدة ما بني سنيت 

ية اخلارجية بواسطة التسديدات الستقاللية الق ار االقتصادي الداخلي واخلارجي جعلت السلطات اجلازار ية تسعى إىل ختفيض حجم املديون
 8812.19ـ  8810املسبقة خصوصا يف الفرتة ما بني 

 (:1663 – 1699اثنيا: املرحلة الثانية )
تعترب هذه امل حلة من أخط  امل احل اليت م ت هبا اجلازار ، واليت شهدهتا العالقات االقتصادية واملالية الدولية حيث متيازت هذه 

، وأبزمة سياسية وأمنية حادة، فأدى 8888، 8880 ،8818، 8812ألسعار البرتول خاصة يف السنوات  الفرتة ابالخنفاض املفاجئ
. إن 8882مليار دوالر سنة 22,7إىل  8812مليار دوالر سنة 88,1ذلك إىل االرتفاع املستم  للديون اخلارجية حيث انتقلت من 
 %22صادرات احمل وقات حيث سجل إمجايل الصادرات اخنفاضا بـ  هذا االرتفاع يف الديون اخلارجية قابله اخنفاض يف إي ادات

. كما أن فاتورة الواردات هي األخ ى كانت كبرية نتيجة تدهور األداء 8812مقارنة ابملستوى الذي كانت عليه سنة  8812سنة
مليار دوالر 80,01يل الواردات بني االقتصادي للمؤسسات من جهة وارتفاع فاتورة املواد الغذارية املستوردة حيث ت اوحت قيمة إمجا

 8882حىت مارس  8812مليار دوالر خالل نفس الفرتة. ولقد سعت احلكومة منذ بداية الصدمة النفطية املعاكسة يف عام 82,82و
ايل إىل احتواء الواردات من خالل تطبيق قيود على التجارة واملدفوعات، ونتيجة هلذه السياسات كانت أحجام الواردات أقل حبو 

 20. 8812عنها يف عام  8811يف عام  88,21%
 (:2221 – 1661اثلثا: املرحلة الثالثة )

بعدما اشتدت أزمة املديونية اخلارجية و قد  8882االقتصادية و بصورة فعلية بداية من سنة  اإلصالحاتلقد ابش ت اجلازار  
مارس  -8882ج االستق ار يع ف ابتفاق ستاند ابي )أف يل االقتصادي األول يدعى بربانم اإلصالحطبقت اجلازار  نوعني من ب امج 

و قد كان  8881-8882و ذلك خالل الفرتة  (8881مارس  – 8882( و الثاين يدعى بربانمج التصحيح اهليكلي )أف يل 8882
 8882سنة  %2و  8882 سنة %2الربانجمان مّكمالن لبعضهما حبيث كنا يهدفان إىل حتقيق معّدل منو يف الناتج الداخلي اخلام قدره 

و خفض معدل التضخم ليتقارب مع معدل التضخم لدى الش كاء التجاريني ال ريسيني ابإلضافة إىل خفض سع  الدينار للوصول به إىل 
اخلام و نقص كنسبة من الناتج الداخلي   %0.2قيمته احلقيقية و حت ي  التجارة الداخلية و اخلارجية ، أيضا نقص عجاز املوازنة العامة إىل 

مليار دوالر نتيجة 82قد مسحت هذه العملية إبعادة جدولة  و 8882.21سنة  %82إىل  8882سنة   %28منو الكتلة النقدية من 
إج اء عملية إعادة حتويل الديون اخلاصة مع اندي لندن، وعملييت حتويل الديون العمومية اليت أجنازت مع اندي ابريس، إضافة إىل ذلك 

مليار دوالر منحتها مؤسسات ب وتنوودز )صندوق 2.2ات املواكبة لربانمج التعديل اهليكلي بتعبئة موارد إضافية قدرت بمسحت اإلج اء
مليار دوالر 28.28حبيث انتقلت من  8882إىل  8882ارتفعت مابني سنوات  لكنها .النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري (

  2008إىل غاية سنة  8887مث عاودت االخنفاض وبشكل مستم  ابتداء من سنة 8882سنة  مليار دوالر 22.22إىل  8882سنة 
مليار دوالر يف هناية  22.22لتصل إىل  2002و  2002مليار دوالر، وبعدها ارتفعت سنيت  22.27مليار دوالر إىل  28.22من 

                                           
 87، 82اهلامشي بوجعدار، م جع سابق، ص ص 19
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ويفس  هذا التذبذب يف االرتفاع واالخنفاض يف  مليار دوالر 28.12لتصل إىل  2002، مث عاودت االخنفاض م ة اثنية سنة2002
 خمازون الديون اخلارجية خالل هذه الفرتة إىل :

إن أتجيل االستحقاقات فيما خيص أصل الديون وبعض الفوارد يؤدي بطبيعة احلال إىل تضخم خمازون الديون، ابإلضافة إىل التمويل  -
  .(8882 – 8882سبة لفرتة )الذي حصلت عليه اجلازار  من مؤسسات ب وتنوودز، هذا ابلن

(، %20ي جع أساسا إىل ت اجع قيمة الدوالر أمام األورو ) 2002 – 2002و  2002 -2008إن االرتفاع الطفيف بني سنيت  -
 8.8وكذلك تعبئة املؤسسات األجنبية ق وضا غري مؤمنة من ط ف الدولة، وهذا االرتفاع لألورو أحلق ابجلازار  خسار  يف الص ف قدرت بـ 

  .2002يار دوالر مع هناية ديسمرب لم
حسب تقدي ات صندوق النقد الدويل إىل حوايل 2002و استم  االخنفاض وبشكل قياسي يف خمازون الدين اخلارجي يف هناية   

( يف خمازون %22.8، أي بنسبة اخنفاض تقدر ب) 2002مليار دوالر عما كان عنه يف  2.22مليار دوالر، أي ابخنفاض قدره 82.2
أصبح يساوي تق يبا حجم الدين  2002أن حجم الدين اخلارجي للجازار  ابلقيمة االمسية سنة الديون اخلارجية للجازار ، وهو ما يعين 

.  هذا ابإلضافة إىل التوقيع على مذك ة بني اجلازار  وروسيا حول إلغاء الديون ال وسية املرتتبة على اجلازار  واملقدرة حبوايل 8812سنة
التازمت اجلازار  بش اء سلع وخدمات من روسيا تعادل مبلغ الدين، ومت  ، ويف مقابل ذلك2002مارس 80مليار دوالر بتاريخ 2.7

مليار دوالر تقتنيها اجلازار  من روسيا يف شكل عتاد عسك ي، وتعترب هذه أكرب صفقة تربمها اجلازار  مع 2.2االتفاق على صفقة بقيمة 
 22دارنيها فيما خيص ملفات حتويل املديونية. 

 اجلزائر بظاهرة الفقر:يف عالقة املديونية اخلارجية  .2
أدى اللجوء إىل اإلصالحات االقتصادية كحل ألزمة املديونية يف اجلازار  إىل حتمل تكلفة اجتماعية ابهظة أدت إىل استفحال 
 ظاه ة عدم االستق ار االجتماعي و الفق ، نتج عنه ارتفاع كبري يف األسعار و زايدة أقل يف املداخيل، و قد أدى الرتاجع املسّجل يف

إىل التدهور الكبري يف االقتصاد الوطين، حيث سجل معدل النمو االقتصادي ت اجعا بنسبة  8812األسواق و ظهور األزمة الوطنية سنة 
، ابإلضافة إىل  %82.2، و كذا تدين املخازون من املواد اإلنتاجية بنسبة  %2.2، و نقصان مستوى االستهالك العارلي بنسبة  2%

و مع هناية  23تفقري الطبقات احمل ومة. ، و ابلتايل تدين املستوى املعيشي للمواطن و زايدة حدة  %20بنسبة  اخنفاض مناصب الشغل
سعت احلكومة إلب ام اتفاق مع صندوق النقد الدويل لكنه مل يتحقق فتبع هذا الفشل استقالة احلكومة و خلفتها أخ ى  8882جوان 

مة و يف نفس الوقت سياسة تدخلية توجيهية حاولت إحداث إنطالقة للقطاع الصناعي   ش عت يف تطبيق سياسة اقتصادية تقشفية صار 
و االهتمام اخلاص ابحمل وقات دون تدخل املؤسسات املالية الدولية، و كانت ت مي هذه اإلصالحات بصفة عامة إىل خفض املديونية 

االقتصاد اجلازار ي يعتمد بصفة كبرية على عاردات احمل وقات اليت اخلارجية و خدماهتا، غري أن احلقارق االقتصادية كانت خمالفة، كون 
، و ت اجعت 8882مليار دوالر سنة  8.1782إىل حدود  8882مليار دوالر سنة  80.88782اخنفضت إي ادات صادراهتا من 

ن املدفوعات عجازا ب ، كما سّجل ميازا8882دوالر للربميل سنة  82.88إىل  8882دوالر/الربميل سنة  88.87أسعار النفط من 
. كما 8882مليون دوالر سنة  27.2و  8888مليون دوالر سنة  2.22بعد أن سّجل فارضا قدره  8882مليون دوالر سنة  21.1

 8882، و بلغ معدل البطالة عام 8882إىل سنة  8888من سنة  %210فقد الدينار اجلازار ي قيمته مقارنة ابلدوالر األم يكي ب 
 %20، و وصل معدل التضخم إىل حدود %28.2حوايل  8888موع السكان النشطني بعدما سجل سنة من جم %22.2حوايل 
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. و يف ظل التدهور املستم  ملؤش ات األداء على املستوى الكلي اضط ت اجلازار  اللجوء م ة أخ ى إىل صندوق النقد الدويل 8882سنة 
ام ب انمج اتفاق موسع مي  مب حلتني، حبيث يتم إب ام اتفاقية تثبيت يف امل حلة و البنك الدويل للخ وج من أزمتها االقتصادية و ذلك إبب  

مع إعادة جدولة الديون العمومية و اخلاصة، مث يف امل حلة الثانية متتد ملدة  8882مارس  28إىل غاية  8882أف يل  08األوىل متتد من 
تطبيق ب انمج التعديل اهليكلي لالقتصاد اجلازار ي يف إطار  يتم خالهلا 8881ماي  28إىل غاية  8882ماي  22ثالث سنوات من 

و قد كانت هلذه اإلصالحات آاثرا إجيابية )متت اإلشارة هلا سابقا(، لكن ابملقابل نتجت عنها آاثر اجتماعية  24اتفاقية التسهيل املوسع.
بعد حت ي ها و رفع الدعم عن املواد األساسية الواسعة سلبية، فقد القدرة الش ارية للف د اجلازار ي بسبب االرتفاع الكبري يف األسعار 

تبني أن هناك  8882، و حسب الدراسة اليت أج اها البنك الدويل حول مستوى املعيشة للجازار ي سنة 2000االستهالك بداية من سنة 
ذه الدراسة عن ظهور فق اء ، كما أف زت ه%22أبكث  من  8882 – 8812اخنفاض حقيقي يف القدرة الش ارية لألجور خالل الفرتة 

، اما حسب الديوان الوطين لإلحصاريات فقد فقدت 8882و  8882بني سنيت   %20جدد بسبب ت اجع الدخل احلقيقي بنسبة 
( %2.2-و )8882( سنة %80-و ع فت تدهورا مستم ا ب ) 8882 – 8880من قدرهتا الش ارية يف الفرتة  %20األجور حوايل 

ص البطالة فقد ع فت هذه الظاه ة ارتفاعا مستم ا خالل سنوات اإلصالح حبيث انتقلت نسبتها من . أما فيما خي8887سنة 
بسبب النمو الدميغ ايف و التس يح الكبري للعمال نتيجة خلوصصة بعض املؤسسات  8888سنة  28.82إىل  8880سنة  88.72%

 25العمومية و حل و تصفية بعضها اآلخ .
 ابجلزائر:معاجلة ظاهرة الفقر  .3

اختذت احلكومة اجلازار ية عدة سياسات متنوعة ملكافحة ظاه ة الفق ، ت اوحت بني السياسة االجتماعية و الفالحية، سياسة 
اإلسكان، التكوين املهين، ابإلضافة إىل مسامهة املنظمات غري احلكومية )احل كة اجلمعوية(، و صندوق الازكاة، هذا ما ميكن إجيازه من 

 :خالل ما أييت
 

 حيث مت اختاذ جمموعة من التدابري منها:أوال: معاجلة ظاهرة الفقر على الصعيد االجتماعي: 
أجهازة اإلعانة االجتماعية اليت تتضمن مجلة من اإلعاانت النقدية و العينية منها: املنحة اجلازافية للتضامن، التعويض عن  -

 األج  الوحيد، و كذا دعم التمدرس.نشاطات املنفعة العامة، املنح العارلية و التعويض عن 
 منظومة الضمان االجتماعي: تستند يف مجلة اآلليات اآلتية: الضمان االجتماعي، التقاعد و التأمني على البطالة. -
 ب انمج إنشاء مناصب الشغل و احلفاظ عليها من خالل: -

 ب امج احلفاظ على مناصب الشغل و االنسحاب من النشاط. -أ
ت خاصة تعويض النشاطات ذات املنفعة العامة، عقود ما قبل التشغيل، ب امج األشغال ذات املنفعة العامة أجهازة التشغيل املؤق -ب

   ذات االستعمال املكثف لليد العاملة، و مبادرة الدولة إبنشاء نشاطات مساعدة )طبقا ملعايري منها تكلفة املش وع و السن و التأهيل، 
 مل على املؤسسة املصغ ة، الق وض املصغ ة(.و القدرات املالية للمتعاملني و تشت

 
 خاصة من خالل: اثنيا:  معاجلة ظاهرة الفقر على املستوى الفالحي:

 خفض نسب الفوارد املطبقة على املازارعني. -
 استصالح األراضي الفالحية عن ط يق االمتياز. -

                                           
 بتصّ ف. 822 – 822 م جع سابق، ص اعم  بوزيد احممد، 24 
 بتص ف. 282، 282نفس امل جع، ص ص  25 
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 ب انمج تكييف أنظمة اإلنتاج عن ط يق التحويل. -
 ب انمج إعادة التشجري. -
 امج التنمية املشرتكة.و ب   -

إبق ار إسرتاتيجية وطنية  8882يف إطار إصالح قطاع السكن قامت الدولة يف سنة  اثلثا: معاجلة ظاهرة الفقر على الصعيد اإلسكاين:
 للسكن تستند إىل احملاور األساسية التالية:

 الدعم للحصول على امللكية. -
 مساندة الرتقية العقارية. -
 للمستأج ين.املساعدة الشخصية  -
 تشجيع املنظومات التعاونية على متويل السكن. -
 حتويل الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط إىل بنك للسكن. -

كما قامت الدولة إبنشاء مؤسستني جديدتني لتغطية الطلب على السكن، و مها: ش كة إعادة التمويل ال هين، و ش كة ضمان الق ض 
 العقاري.

 و هذا عن ط يق:فقر على صعيد التكوين املهين: رابعا: معاجلة ظاهرة ال
 حتضري الف د للحياة العملية. -
 26نقل املعارف الض ورية للتمهني الكتساب ح فة أو مهنة و تكييف املؤهالت مع التطور املستم . -

 اخلامتة:
عانت اجلازار  من أزمة املديونية مثلها مثل العديد من البلدان النامية، فاملديونية تنشأ عن اجتاه الدولة لالقرتاض اخلارجي لتمويل 
االستثمار و متويل العجاز املؤقت مليازان مدفوعاهتا يف حني تتفاقم أزمة املديونية عندما يكون سبب االقرتاض هو متويل النشاطات غري 

  .دام غري ال شيد لالقرتاض اخلارجيأو االقرتاض لتمويل عجاز ميازان املدفوعات الناشئ عن أسباب دارمة أو االستخ اإلنتاجية
 أزمةتفاقم م حلة مّ ت املديونية اخلارجية ابجلازار  عرب ثالثة م احل امل حلة األوىل و هي بداية االقرتاض أما امل حلة الثانية فهي  و قد

، إال أن تنظيم ديوهنا اقتصادية أعادت من خالهلاا اجلازار  سياسات إصالحية مث  امل حلة الثالثة و هي امل حلة اليت انتهجت خالهل ،املديونية
هذه اإلصالحات أث ت بط يقة غري مباش ة على املستوى املعيشي للمواطن اجلازار ي، فظه ت أزمة الفق  اليت تفاقمت مع م ور السنوات  

ري على الوضع الصحي، مّدة التمدرس، و كذا ت دي األوضاع األمنية و انتشار خمتلف اآلفات االجتماعية األخ ى ، ما أدى و كان هلا أتث
 ابحلكومة اجلازار ية إىل التفكري يف حلول خمتلفة بعد التخّلص من أزمة املديونية اخلارجية، متثّلت هذه احللول يف إج اءات مّتخذة على

لفالحي، اإلسكاين، و كذا على صعيد التكوين املهين، لكن هل كانت هذه احللول ابلفعالية الالزمة حلل أزمة الفق  املستوى االجتماعي، ا
 ابجلازار ؟
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