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الجزائر في تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية
دراسة في سياسات األهداف االجتماعية ومسارها

تقــارن هــذه الدراســة بيــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ونتائج بعــض السياســات التنموية في
الجزائــر ،وبخاصــة ما تع ّلق منها بسياســات التشــغيل والحماية االجتماعيــة والتربية والصحة
منــذ عــام  1990وحتــى أقرب ســنة توافــرت فيها إحصــاءات؛ وهي مخرجــات السياســات المع ّبر
عنهــا فــي وثيقة األهــداف اإلنمائيــة الثمانية لأللفية ،المتمثلــة في( :الفقر المدقــع والجوع)،
و(تعميم التعليم االبتدائي) ،و(تخفيض وفيات األطفال أقل من خمس سنوات) ،و(تحسين
صحــة األمهــات) .تحــاول الدراســة اإلجابــة عــن ســؤال محــوري ،وهــو ما مــدى توافــق مخرجات
السياســات التنمويــة مــع األهداف اإلنمائية لأللفيــة؟ وفي اإلجابة عن هذا الســؤال ،تضمنت
وتتبعا لمســارها التاريخــي ،وتفصي ً
ال
توضيحــا لمضمــون األهداف اإلنمائيــة لأللفية
الدراســة
ً
ً
لألهداف والغايات والمؤشــرات .كما تطرقت الدراســة لمضمون التقريــر الوحيد للجزائر ،عن
هذه األهداف الصادر عام  ،2005لتوضيح مســار السياســات المرتبطة مباشــرة بمكافحة الفقر
المدقــع والجــوع ،وسياســات التعليــم ،والسياســات الصحيــة المتعلقــة بحمايــة الطفولــة
واألمومــة .وخلصــت الدراســة إلى أن الجزائر تمكنت من تحقيق الهــدف األول والثاني والرابع،
لكنهــا فشــلت فــي تحقيــق الهدف الخامــس (وفيــات األمهات) ،مــع إبداء تحفظــات متعلقة
بتمويــل السياســات التنمويــة والعدالــة ،واآلليــات التنفيذيــة لبعــض السياســات .ووظــف
الباحــث مختلــف التقاريــر الصادرة عــن برنامج األهــداف اإلنمائيــة لأللفية العالميــة واإلقليمية
والتقريــر الوطني في الجزائر ،إضافة إلى التقاريــر المتخصصة الصادرة عن مختلف الوكاالت
التابعة لألمم المتحدة .كما استخدام دراسات متعلقة بالسياسات.
*

أكادميي جزائري يف قسم العلوم السياسية بجامعة باتنة – الجزائر.
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مقدمة
يع ّد برنامج األمم املتحدة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والذي
طرحته يف أيلول /سبتمرب  2000أبرز الربامج املرتبطة بالزمن واألهداف
الواضحة ،يف إطار تعاون دويل رسمي وغري رسمي .كام يقدم توس ًعا
يف سعي األمم املتحدة لرسم معايري موحدة لقياس التنمية وجهدها،
ومحاولة تقديم تصور آلليات تحقيقها وظروفها؛ إذ يبارش مهامت
رشا
متابعة تنفيذ الدول لسياسات تحقيق  8أهداف و18غاي ًة و 48مؤ ً
لتحقيقها حتى عام  2015عىل مستوى العامل.
ويف إطار تكثيف التعاون الدويل لتحقيق األهداف ذاتهاُ ،وضعت
عرش توصيات يف وثيقة عام  2005وتشمل خطوطًا عريضة للفعل
الوطني ،وإمكانات املساعدة اإلقليمية والدولية وآلياتها يف إطار
املبادرات املحلية ،والتي يالحظ تركيزها عىل عامل بناء القدرات
البرشية بالدرجة األوىل.
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املتوسط) وأهدافها يف الجزائر وتقييم نجاحها يف تحقيق األهداف
املرصودة يف الربنامج (ما تعلق منها بالهدف األول والثاين والرابع
والخامس) ،باالعتامد عىل تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية ومختلف
برامج األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها .بعبارة أخرى ،تناقش
الدراسة اإلشكالية التالية :إىل أي مدى توافقت مخرجات السياسات
االجتامعية  2015 - 1990يف الجزائر مع األهداف اإلمنائية لأللفية؟

ً
أوال :نظرة عامة على األهداف
اإلنمائية لأللفية
تض ّمن إعــان األمــم املتحدة بشأن األلفية ابــتــدا ًء من الفقرة
التاسعة عرشة التزا ًما دول ًيا لتحقيق عدة أهداف تتوزع بني الجوانب
االجتامعية والبيئية والسياسية((( .ع ّرفت هذه األهداف يف ما بعد
باألهداف اإلمنائية لأللفية (أو األهداف اإلمنائية الثامنية لأللفية)،
وصنفت وفق تراتبية تجزيئية ،يتضمن كل هدف عد ًدا من الغايات،
وتقاس الغايات ذاتها مبؤرشات .ويتضمن اإلعالن يف نهاية املطاف 18
رشا (انظر الجدول .)1
غاية تقاس بـ  48مؤ ً

تع ّد الجزائر من بني الدول املستهدفة باألهداف اإلمنائية لأللفية،
وإذ توحي تقارير التنمية البرشية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة
بتحسن تصنيف الجزائر من البلدان
اإلمنايئ يف الفرتة ّ 2013 - 1990
ذات التنمية البرشية املتوسطة إىل البلدان ذات التنمية البرشية
املرتفعة ،فقد تم بلوغ ثالثة جوانب من التنمية البرشية واملتمثلة
يف الصحة والرتبية واملستوى املعييش الالئق يف مؤرش التنمية
البرشية املتوسطة.

ترتجم الغايات املرصودة يف اإلعالن إىل أهداف وطنية يتم تتبع
مسارها إحصائ ًيا وفق تقارير تصدرها جهات رسمية ،دولية (األمني
العام لألمم املتحدة) ومحلية من طرف القادة السياسيني وصانعي
القرارات العليا ،وقد تح ّرر يف بعض األحيان بجهد مشرتك بني الجهتني،
وتعتمد يف كل األحوال عىل املسوح امليدانية واإلحصائية والتي قد
ال تتوافق زمن ًيا .وتصدر هذه التقارير يف العادة مرة كل ثالث إىل
خمس سنوات .ويف كل األحوال ،يرفع أمني عام األمم املتحدة تقارير
إىل الجمعية العامة حول تطبيق "إعالن األلفية" كل خمس سنوات
يحتوي عىل مراجعة شاملة للتقدم املحرز نحو "األهداف اإلمنائية
لأللفية" ،مع إشارة واضحة إىل فكرة توطني إعداد التقارير وتحديد
األهــداف؛ إذ يرى القامئون عىل املبادرة أ ّن االنخراط املجتمعي
واإلرادة السياسية املحلية ستكون دافعة نحو عدم اعتبار إعداد
التقارير وتحقيق األهــداف إمال ًء خارجيًا وعبئًا غري مرحب به.

ومع عام  2015ينتهي األجل الزمني لربنامج األهداف اإلمنائية لأللفية،
لذا سأحاول دراسة مسار سياسات الحد من الفقر املدقع والجوع
والتعليم والصحة (الــواردة يف مؤرش التنمية البرشية للمستوى

 1ملزيد من التفاصيل ،انظر :الجمعية العامة لألمم املتحدة" ،إعالن األمم املتحدة بشأن
األلفية" ،يف:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/
pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill_Ara_.pdf
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الجدول ()1
األهداف اإلمنائية لأللفية :األهداف والغايات واملؤرشات
الهدف األول :القضاء عىل الفقر املدقع والجوع
الغاية  :1تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن  -1نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد
دوالر واحد يف اليوم ،يف القرتة 2015-1990
 -2معدل فجوة الفقر (عدد حاالت الفقر  xعمق الفقر)
 -3حصة أفقر خمس من السكان ( )5/1من االستهالك الوطني
الغاية  :2تخفيض نسبة السكان الذين يعانون الجوع  -4معدل انتشار حاالت األطفال ناقيص الوزن دون الخامسة من العمر
إىل النصف يف الفرتة 2015-1990
 -5نسبة السكان الذين يحصلون عىل الحد األدىن من استهالك الطاقة الغذائية
الهدف الثاين :تحقيق تعميم التعليم االبتدايئ
 -6صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدايئ.
الغاية  :3ضامن متكن األطفال يف كل مكان ،الذكور
منهم واإلناث عىل حد سواء ،من إمتام التعليم االبتدايئ  -7نسبة التالميذ الذين يبارشون الدراسة يف الصف األول ويبلغون الصف الخامس
بحلول 2015
 -8معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و  24سنة
الهدف الثالث :تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
الغاية  :4إزالة التفاوت بني الجنسني يف التعليم
االبتدايئ والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام
 2005وإزالته يف جميع مراحل التعليم يف موعد ال
يتجاوز 2015

 -9نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدايئ والثانوي والعايل,
 -10نسبة اإلناث إىل الذكور ممن يلمون بالكتابة والقراءة من أفراد الفئة العمرية  24 - 15سنة
 -11حصة النساء من الوظائف املدفوعة األجر يف القطاع غري الزراعي
 -12نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية
الهدف الرابع :تخفيض معدل وفيات األطفال

الغاية  :5تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن
الخامسة بنسبة الثلثني يف الفرتة من عام  1990إىل
2015

 -13معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
 -14معدل وفيات الرضع
 -15نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة ،امللقحني ضد الحصبة
الهدف الخامس :تحسني صحة األمهات

الغاية :6تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة  -16نسبة وفيات األمهات
أرباع يف الفرتة من  1990إىل 2015
-17نسبة الوالدات التي متت بإرشاف اختصاصيني
الهدف السادس :مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز واملالريا وغريهام من األمراض
الغاية  :7وقف انتشار فريوس نقص املناعة البرشية -18 /انتشار فريوس نقص املناعة البرشية لدى الحوامل الاليت ترتاوح أعامرهن بني  15و 24عا ًما
اإليدز بحلول عام  2015وبدء تقليصه اعتبا ًرا من هدا  -19نسبة استخدام الرفال يف معدل انتشار وسائل منع الحمل.
التاريخ
.19أ -استخدام الرفال يف آخر وصال جنيس شديد التعرض للخطر
.19ب -النسبة املئوية من السكان من الفئة العمرية  24 - 15سنة الذين لديهم معرفة صحية وشاملة
لفريوس اإليدز
.19ج -نسبة انتشار وسائل منع الحمل
 -20نسبة مواظبة اليتامى عىل املدارس إىل مواظبة غري امليتمني من الفئة العمرية  14 - 10عا ًما
الغاية  :8وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض
الرئيسة بحلول عام 2015

 -٢١معدل انتشار املالريا والوفيات بسببها
 -٢٢نسبة سكان املناطق املعرضة لخطر املالريا الدين يتخذون تدابري ناجعة للوقاية من املالريا وعالجها
 -٢٣معدل انتشار السل والوفيات بسببه
 -٢٤نسبة حاالت السل التي تم اكتشافها وشفاؤها يف نظام العالج لفرتة قصرية تحت املراقبة
(إسرتاتيجية مكافحة السل املوىص بها دوليًا)
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الهدف السابع :ضامن توفر أسباب بقاء البيئة
الغاية  :9دمج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات  -٢٥نسبة مساحة األرايض املكسوة بالغابات
والربامج الوطنية وتقليص هدر املوارد البيئية
 -٢٦نسبة مساحة األٍرايض املحمية للمحافظة عىل التنوع البيولوجي إىل مجموع مساحات األرايض
 -٢٧وحدات الطاقة املستخدمة (تعادل الوحدة  1كغ من النفط) مقابل دوالر واحد من الناتج املحيل
اإلجاميل
 -٢٨نصيب الفرد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون واستهالك مركبات "الكلوروفلوركربون" املسببة
لنفاد األوزون (املنتجات املستنفدة لألوزون باألطنان)
 -٢٩نسبة السكان الذين يستخدمون أنواع الوقود الصلبة
الغاية  :10تخفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم
الحصول بشكل مستمر عىل مياه الرشب املأمونة
والرصف الصحي إىل النصف بحلول عاه 2015

 -٣٠نسبة السكان الذين ميكنهم الحصول بشكل مستمر عىل مصدر محسن للامء يف الحرض والريف
محسن
 -٣١نسبة سكان الحرض والريف الذين ميكنهم االنتفاع برصف صحي َ

الغاية  :11أن يكون تحقق بحلول عام  2020تحسن
ملموس يف معيشة  100مليون عىل األقل من سكان
األحياء الفقرية

 -٣٢نسبة األرس املعيشية التي ميكنها الحصول عىل حيازة ملكية آمنة

الهدف الثامن :إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية
يتم رصد بعض املؤرشات الواردة يف القامئة املبينة يف ما ييل بطريقة منفصلة يف حالة أقل البلدان من ًوا
الغاية  :12امليض يف إقامة نظام تجاري ومايل يتسم
باالنفتاح والتقيد بالقواعد وإمكانية التنبؤ به وعدم وأفريقيا والبلدان غري الساحلية والدول الجزرية النامية الصغرية
املساعدة اإلمنائية الرسمية
التمييز ،ويشمل دلك التزام الحكم الصالح والتنمية
إجامل واملقدم منها ألقل البلدان من ًوا ,كنسبة مئوية إىل إجاميل
ً
 -٣٣صايف املساعدة اإلمنائية الرسمية
والحد من الفقر عىل الصعيدين الوطني والدويل
الغاية  :13مواجهة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان الدخل القومي للجهات املانحة للجنة املساعدة اإلمنائية
 -٣٤نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة من الجهات املانحة للجنة املساعدة اإلمنائية إىل الخدمات
من ًوا
االجتامعية األساسية (التعليم األسايس ،والرعاية الصحية األولية ،التغذية ،واملياه املأمونة ،الرصف
يشمل نفاد صادرات أقل البلدان من ًوا معفاة من
الصحي)
التعريفات الجمركية ونظام الحصص ،وهو برنامج
 -٣٥نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية الثنائية غري املرشوطة ،التي تقدمها الجهات املانحة للجنة املساعدة
معزز لتخفيف عبء الديون الثنائية الرسمية ،وتقديم
اإلمنائية /منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
مساعدة إمنائية رسمية أسخى إىل البلدان امللتزمة
 -٣٦املساعدة اإلمنائية الرسمية التي تتلقاها البلدان غري الساحلية كنسبة إىل دخلها الوطني اإلجاميل
بالح َد من الفقر
 -٣٧املساعدة اإلمنائية الرسمية التي تتلقاها الدول الجزرية النامية الصغرية كنسبة إىل دخلها الوطني
الغاية  :14التصدي لالحتياجات الخاصة للبلدان
اإلجاميل
(عن
غري الساحلية والدول الجزرية النامية الصغرية
النفاذ إىل السوق
طريق برامج العمل الخاصة بالتنمية املستدامة للدول  -٣٨نسبة إجاميل واردات البلدان املتقدمة (حسب قيمتها وباستثناء األسلحة) من البلدان النامية ومن
الجزرية النامية الصغرية ونتيجة الدورة االستثنائية
أقل البلدان من ًوا ،واملسموح إدخالها معفاة من الرسوم
والعرشين للجمعية العامة)
 -٣٩متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان املتقدمة عىل منتجات الدول النامية الزراعية
الغاية  :15معالجة مشاكل ديون البلدان النامية
وعىل امللبوسات
معالجة شاملة باتخاذ تدابري وطنية ودولية لجعل
 -٤٠تقدير إعانات الدعم الزراعي لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي كنسبة مئوية
الديون محمولة عىل املدى البعيد
من إجاميل ناتجها املحيل
 -٤١نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة لبناء القدرات البرشية
القدرة عىل تح ُمل الدين
 -٤٢العدد اإلجاميل للبلدان التي بلغت مرحلة اتخاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
ومرحلة االستيفاء
 -٤٣تخفيف عبء الديون امللتزم به يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
 -٤٤خدمة الدَين كنسبة مئوية إىل الصادرات من السلع والخدمات
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الغاية  :16التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ  -٤٥معدالت البطالة لدى األشخاص الدين ترتاوح أعامرهم بني  15و 24سنة ،موزعة حسب النوع
االجتامعي واملجموع
عمل الئقًا ومنت ًجا.
إسرتاتيجيات تتيح للشباب ً
الغاية  :17التعاون مع رشكات املستحرضات الصيدالنية  -٤٦نسبة السكان الذين ميكنهم الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار ميسورة بصورة مستدامة
إلتاحة األدوية األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان
النامية
 -٤٧عدد خطوط الهاتف الثابت والهاتف الجوال لكل  100نسمة
الغاية  :18التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد
التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا املعلومات  -٤٨عدد الحواسيب الشخصية املستخدمة محسوبة لكل  100نسمة
واالتصاالت
املصدر :األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ،األهداف اإلمنائية يف املنطقة العربية  ،2007ص  ،154 - 149انظر:
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ead-07-3-a.pdf

أما عىل الصعيد العريب فصدرت حتى اآلن ثالثة تقارير يف األعوام
 ،2003و ،2005و 2010من دون إغفال عدة تقارير أخرى يف السياق
ذاته((( ،لكن ليست باملسمى نفسه والطبيعة التقريرية الشاملة.
عمو ًما ،يفرتض القامئون عىل إعداد التقارير أ ّن الهدف من تحريرها
الدوري هو تتبع مسار تحقيق األهداف اإلمنائية من جهة ،وخلق
وعي مجتمعي وسيايس محيل ودويل لطبيعة السياسات املحلية
وأهدافها.
ويف سياق تتبع مسار تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،يشري املوقع
الرسمي لألمم املتحدة إىل أنه تم خفض معدالت الفقر املدقع إىل
قل
النصف قبل خمس سنوات من املوعد النهايئ عام  ،2015فقد ّ
عدد الفقراء بـ  700مليون فرد يف عام  2010عام كان عليه يف عام
 .1990ومع ذلك ،مل يزل  1.2مليار شخص يعيشون يف فقر مدقع.
ووصل عدد املسجلني يف التعليم االبتدايئ يف املناطق النامية إىل %90
يف عام  ،2010مرتف ًعا من  %82عام  ،1999وهو ما يعني زيادة عدد
األطفال يف املدارس االبتدائية أكرث من أي وقت مىض .ولكن كان يف
عام  2011نحو  57مليون طفل يف سن التعليم االبتدايئ غري ملتحقني
باملدارس ،ويفتقد  123مليون شاب وشابة (ترتاوح أعامرهم بني 15
و )24القدرات األساسية للقراءة والكتابة(((.
 2تصدر األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها ومختلف املنظامت الدولية (مثل منظمة
الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية) تقارير دورية عن وضع العامل بحسب مجال تخصصها.
كام تصدر تقارير عن املنظامت اإلقليمية كجامعة الدول العربية واملنظامت املنبثقة من
التحالفات اإلقليمية ،وتتضمن هذه التقارير عادة إحصائيات عن مجاالت مختلفة ميكن
استخدامها للمقارنة أو االستشهاد باإلضافة إىل اعتبارها كمصدر يف حال غياب مصدر آخر.
 3األمم املتحدة ،األهداف اإلمنائية لأللفية /القضاء عىل الفقر املدقع والجوع ،انظر:
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/poverty.shtml

أما يف مجال الصحة ،فقد انخفضت وفيات األمهات إىل النصف تقري ًبا
منذ عام  ،1990إذ وقعت نحو  287000حالة وفاة يف جميع أنحاء
العامل يف عام  ،2010ما يعني انخفاضً ا بنسبة  47يف املئة مقارنة بعام
 .1990لكن نسبة وفيات األمهات يف املناطق النامية ال تزال أعىل
 15مرة منها يف املناطق املتقدمة((( .باملقابل ،انخفض عدد وفيات
األطفال دون سن الخامسة يف جميع أنحاء العامل من  12.4مليونًا يف
عام  1990إىل  6.9ماليني يف عام  ،2011ما يعني أ ّن حاالت وفيات
األطفال انخفضت بنحو  14000حالة يوم ًيا(((.

ثان ًيا :الجزائر واألهداف التنموية
لأللفية
صدر للجزائر (باللغة الفرنسية) تقرير واحد يتضمن أسس
برنامج التنمية لأللفية وأهدافه وذلك يف عام  .2005لكن صدرت
ثالثة تقارير شاملة عن األهداف عن األمم املتحدة باالشرتاك مع
جامعة الدول العربية تحت مسمى "األهداف التنموية لأللفية
يف البلدان العربية".
وقد ورد التقرير الجزائري بعنوان "Rapport national relatif
"aux objectifs du millénaire pour le développement algerie
يف أربعة ومثانني صفحة ،تضمن إبرازًا إحصائيًا وإجرائيًا لألهداف
4
5

األمم املتحدة ،األهداف اإلمنائية لأللفية /تحسني الصحة النفسية ،انظر:
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/maternal.shtml
األمم املتحدة ،األهداف اإلمنائية لأللفية /تقليل وفيات األطفال ،انظر:
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/childhealth.shtml
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والغايات واملؤرشات؛ إذ عمد املحررون إىل وصف الوضع ،وتحديد
القضايا والتحديات ،وطــرق تعبئة املــوارد ،وإمكانيات تحقيق
األهداف .لكن رضورات البحث يف هذا املوضع تقترص عىل أربعة
أهداف دون غريها ،وهي :القضاء عىل الفقر املدقع والجوع ،وتحقيق
تعميم التعليم االبتدايئ ،وتخفيض معدل وفيات األطفال ،وتحسني
صحة األمهات.
يف ما يخص الهدف األول ،اعترب التقرير أ ّن الجزائر استطاعت عام
 2004أن تخفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر
واحد من  %3.6عام  1988إىل  %1.6عام  .2004وجعلت نسبة صفر
يف املئة الهدف املرصود للعام .(((2015
أما تحقيق تعميم التعليم االبتدايئ ،فأبرز التقرير أ ّن الهدف عام
 2015هو نسبة  ،%100وقد استطاعت الجزائر حتى املوسم الدرايس
 2005 - 2004تحقيق ما نسبته  %96.8بعد أن كانت  %93.6عام
 .1999وهو معدل مشجع ج ًدا.
وأدت السياسات الصحية التي انتهجتها الجزائر وتطبيق مبادئ دولة
الرفاهية((( إىل تخفيض نسبة وفيات األطفال ممن يقل عمرهم عن
خمس سنوات من  60.3حالة بني كل  1000والدة حية بني عامي
 1958و 1989إىل ما معدله  35.5حالة لكل  1000والدة حية عام
 2004مع هدف مرجو هو  20حالة يف  .(((2015ويشري تقرير
إحصاءات الصحة العاملية لعام ( 2010نظ ًرا لعدم وجود تقرير
يتضمن اإلحصاءات املطلوبة بعد هذا العام) بأ ّن معدل وفيات
األطفال دون سن الخامسة هو  41لكل  1000مولود حي ،ويستفيد
%95من األطفال من التلقيح ضد الحصبة (إحصاءات  ،)2010وحسب
إحصاءات  2008بلغ معدل وفيات الرضع  24حالة من بني 1000
مولود حي(((.
يف املقابل ،يشري تقرير التنمية البرشية لعام  2013بأ ّن  97حالة
هو معدل وفيات األمهات أثناء الوالدة لكل  100ألف حالة حسب
6 Gouvernement Alggerne, Rapport national sur les objectifs du MillMills
pour le dpour le ddu (Algerie: Alwidan, assistance du Systsis des NationsUnies, Juillet 2005), p. 18.
 7يُقصد بدولة الرفاهية تلك التي متيل إىل توفري الخدمات االجتامعية واالقتصادية
ملواطنيها ،ويختلف مستوى تطبيق هذا املبدأ بني الدول .ومل تتفق األدبيات عىل تعريف
موحد للمفهوم وال عىل استخداماته األوىل من حيث املفكرين أو الدول ،لكن تم االتفاق عىل
كالحق األدىن من أجل البقاء وحريَّة
سامت أساسية للخدمات التي يستفيد منها املواطنون
ّ
بغض ال َّنظر عن الدخل.
والتبية والص َّحة ّ
الحصول عىل خدمات ال ِّرفاهية َّ
8 Gouvernement Alggerne, p. 49.
 9منظمة الصحة العاملية ،اإلحصاءات الصحية العاملية ( 2010جنيف :منظمة الصحة
العاملية ،)2010 ،ص .26 - 24
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إحصاءات ( 2010تتناقض األرقام مع األرقام التي أوردها تقرير
الحكومة الجزائرية)( ،((1ويربز التقرير بأ ّن نحو  %95من عمليات
الوالدة يرشف عليها أخصائيون( .((1يف السياق نفسه ،تبني اإلحصاءات
الصادرة عن منظمة األمــم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) أ ّن معدل القيد الصايف بلغ نحو  %98عام  ،2011ويُت ُّم ما
معدله  %78منهم تعليمه االبتدايئ .وتبلغ نسبة معرفة القراءة %92
للشباب بني  15إىل  24سنة حسب إحصاءات .((1(2006
ويف ما يتعلق مبحاربة الفقر ،تشري إحصاءات تقرير التنمية البرشية
لعام  2014أ ّن النسبة املئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين
نقصا حا ًدا أو طفيفًا يف الوزن بلغت  %3.2يف الفرتة -2006
يعانون ً
(((1
 .((1(2010وانخفض مؤرش الجوع من  %7إىل أقل من  %5عام . 2013
كام انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون عىل أقل من  1.25دوالر
يوم ًيا من  %7.6عام  1988إىل  %6.8عام  1995ث ّم إىل %6.79عام
 .2005لكن تشري اإلحصاءات التي تتضمنها جداول امليزانية العامة
منذ بداية األلفية إىل تزايد اإلنفاق العمومي املستمد من الريع
النفطي ،وهذا يف حد ذاته من تحديات السياسات االجتامعية يف
الجزائر ،ألنها ليست إجراءات عالجية إلخفاقات السوق وإمنا زيادة
مهولة لإلنفاق العمومي.

ً
ثالثا :مسار السياسات االجتماعية
في الجزائر وأهدافها بعد عام 1990
متس بطريقة مبارشة
أحاول يف هذا املحور الرتكيز عىل السياسات التي ّ
األهداف الثالثة املذكورة سالفًا (مكافحة الفقر املدقع والجوع،
والتعليم ،والصحة) ،وذلك من خالل ما ييل:

 .1السياسات المرتبطة بمكافحة الفقر
ميكن اعتبار سياسات التشغيل وإجــراءات دعم التضامن أهم
اإلجراءات التي تصب يف إطار تخفيف وطأة الفقر.
 10برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية ( 2013كندا ،)2013 :ص .169
 11منظمة الصحة العاملية ،ص .27
 12منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،التقرير اإلقليمي للتعليم للجميع
الخاص بالدول العربية للعام (2014بريوت :مكتب اليونيسكو اإلقليمي ،)2014 ،ص .66 - 57
 13برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية ( 2014الواليات املتحدة،)2014 :
ص .179
14 International Food Policy Research Institute, Global Hunger Index 2013
(Washington: Concern Worldwide, October 2013), p. 15.
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سياسة التشغيل :تض ّمن مسار سياسات التشغيل يف الجزائر عدة
أجهزة تتوزع عىل مختلف القطاعات الحكومية وهي :وزارة التشغيل
والتضامن الوطني ،ووزارة العمل والضامن االجتامعي ،والوزارات
الوصية عىل االستثامر .وارتكزت عىل تعزيز النمو االقتصادي وإنشاء
سلسلة من األجهزة الداعمة لإلدماج املهني وخلق الوظائف .ويوضح
الشكل ( )1هياكل مكافحة البطالة ودعم التشغيل؛ إذ يالحظ
ارتكازها عىل الشقني الحكومي (اإلداري) واالقتصادي الخالق للرثوة
وملناصب الشغل .كام توزعت بني القطاعني العام والخاص ،وبني
مختلف القطاعات االقتصادية يف حد ذاتها .كام كان لربامج اإلنعاش
االقتصادي ودعم النمو االقتصادي أثر إيجايب عىل حركية التشغيل
يف الجزائر (نتطرق لألثر االقتصادي الحقًا)؛ إذ تبني اإلحصاءات أ ّن
نسبة التشغيل عام  2010بلغت  ،((1(%10فاملناصب املستحدثة
يف الفرتة  2008 - 1999بلغ عددها  2.26مليون منصب شغل(.((1
جدل كب ًريا
وتوصلت الحكومة الجزائرية إىل هذه األرقام (التي أثارت ً
حول صحة املعلومات) عن طريق مختلف الصيغ املعروضة سابقًا.
تعزيز النظام الوطني للمساعدة والتضامن وتطويره :متحورت بعض
إجراءات تعزيز التضامن الوطني حول(:((1
•املنحة الجزافية للتضامن :أقرها املرسوم  94 - 336املؤرخ يف
 24ترشين األول /أكتوبر  1994مخصصة لألشخاص املسنني
واملعاقني أرباب األرس من دون عمل ،لتتوسع عام  2001شاملة
املعاقني ،واملصابني باألمراض املزمنة والعمى.
•إعانة األطفال املحرومني والطفولة املسعفة.
•عمليات التضامن املدريس :تجسدت يف تحويالت عينية القتناء
األدوات املدرسية (نحو  3ماليني متمدرس) ،وضامن النقل
املدريس (نحو  560حافلة حتى عام  ،)2009وتوفري الطعام.
•عمليات رمضان :فتح مطاعم الرحمة لألرس الفقرية وعابري
السبيل واملرشدين وكذلك خدمة توصيل املعونات العينية
واملالية لألرس الفقرية.
•تعزيز فرص الحصول عىل سكن الئق (البناء الريفي ،والسكنات
االجتامعية ،وصيغ أخرى متس املوظفني).
•دعم أسعار السلع الغذائية واسعة االستهالك (الخبز ،والسكر ،والزيت).

 15بن بريكة عبد الوهاب وآخرون" ،سياسات التشغيل يف الجزائر منذ اإلصالحات :عرض
وتحليل" ،مداخلة يف إطار امللتقى الوطني :سياسة التشغيل وأثرها يف تنمية املوارد البرشية،
 14 - 13نيسان /أبريل  ،2011قسم العلوم السياسية ،جامعة بسكرة ،الجزائر.
 16رحيم حسني" ،سياسات التشغيل يف الجزائر ،تحليل وتقييم" بحوث اقتصادية عربية،
العدد ( 62 - 61شتاء-ربيع  ،)2013ص .141
 17وداد عباس" ،سياسات مكافحة الفقر دراسة حالة الجزائر" ،مجلة الندوة للدراسات
القانونية ،العدد  ،)2013( 1ص .162 - 159
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 .2التعليم االبتدائي
تنص املادة  53بجميع فقراتها عىل الحق يف التعليم وإجباريته،
إذ توفر الدولة التعليم املجاين عىل جميع املستويات وتضمن
ظروفًا متساوية يف الحصول عىل التعليم ما بعد األسايس من دون
أول ،والوسائل
متييز ،ما عدا التمييز عىل أساس القدرات الفردية ً
واحتياجات املجتمع ثان ًيا .فقد كرس القانون الجديد رقم 04 - 08
املؤرخ يف  23كانون الثاين /يناير  2008املتضمن القانون التوجيهي
للرتبية الوطنية ،املبادئ الدستورية املتعلقة مبجانية التعليم يف جميع
املستويات وإجباريته ودميقراطيته للبالغني  6سنوات إىل  16سنة
كاملة( .((1وتأكي ًدا عىل دميقراطية التعليم عمدت وزارة الرتبية منذ
عام  2012إىل التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجامعات املحلية
إلعداد قوائم تتضمن أسامء كل التالميذ الذين بلغوا سن التمدرس
ومل يلتحقوا بالصفوف الدراسية ومتابعة أوليائهم" .وقد ساعد ارتفاع
عدد هياكل قطاع الرتبية الوطنية التي بلغ مجموعها  23277خالل
الدخول املدريس  ،2007 - 2006يف جعل املدرسة أكرث قربًا من
مساكن التالميذ خاصة فـي املناطق الريفـية بغرض زيادة معدالت
االلتحاق باملدرسة واالستمرار فيها ال سيام بالنسبة إىل الفتيات"(.((1
من جهة أخرى ،عززت اإلجراءات املتعلقة بدعم التمدرس مثل الرعاية
الصحية ،واإلطعام املدريس شبه املجاين ،والنقل املدريس ،واملنحة
املدرسية (املذكورة سابقًا) تفعيل إجبارية التعليم ودميقراطيته
يف الجزائر ورفعت نسبة اإلنفاق عليه إىل  %4.3من الناتج املحيل
اإلجــايل (إحصاءات عام  ،((2()2010لتغطية نفقات 3307733
متمدرسا يف االبتدايئ خالل املوسم الدرايس .((2(2010-2009
ً
 .3السياسة الصحية
أقر مجلس الوزراء يف  2008/4/14خطة إلصالح املنظومة الصحية حتى
عام  2025بتكلفة تبلغ  1819.63مليار دينار جزائري ،والهدف هو
الوصول ملؤرشات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .تتضمن الخطة
إنشاء  88مستشفى عام ،و 94مستشفى متخصص ،و 4معاهد محلية
متخصصة ،و 311عيادة متعددة الخدمات ،وً 221
هيكل صح ًيا آخر(.((2
الوزارة املنتدبة املكلفة باألرسة وقضايا املرأة" ،التقرير الوطني بيجني ( "15+الجزائر)،

18
ص.7
 19املرجع نفسه ،ص.8
 20برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية  ،2014ص.175
 21مريبعي سوسن ،التنمية البرشية يف الجزائر الواقع واآلفاق ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستري ،فرع علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة منتوري ،2
الجزائر ،2013 - 2012 ،ص. 115
 22املرجع نفسه ،ص .119
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الشكل( :)١هياكل مكافحة البطالة وآلياتها ودعم التشغيل يف الجزائر

املصدر :رحيم حسني" ،سياسات التشغيل يف الجزائر ،تحليل وتقييم" بحوث اقتصادية عربية ،العدد ( 62 - 61شتاء-ربيع  ،)2013ص .140

أ .األمومة :شهدت الخدمات الصحية تطو ًرا كب ًريا يف السنوات األخرية
خاصة يف مجال تحسني وضع األمومة ،وتأمني ما ييل(:((2
صحة املرأة يف مجال مراقبة الحمل وتحسني الوالدة :فعملية التكفل
باألمومة واملتابعة الصحية ملرحلة ما قبل الوالدة وصلت إىل أكرث من
23

الوزارة املنتدبة املكلفة باألرسة وقضايا املرأة ،ص  11 - 10بترصف.

 %89.4عام  .2006أما نسبة الوالدات التي تجرى يف الوسط الصحي
العمومي فقدرت بـ  %96.5عام .2006
تخفيض وفيات األمهات أثناء الوالدة :تقلصت لتصل عام  2008إىل
 86.9لكل  100ألف والدة حية ،خاصة بعد ما عرف عام  2000بداية
تطبيق برنامج خاص "بالوالدة دون مخاطر" عىل املستوى الوطني.
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التكفل باملرأة الحامل سواء خالل الحمل أو الوالدة وما بعدها
واملواليد الجدد :رشعت وزارة الصحة فـي نيسان /أبريل  2006فـي
تطبيق الربنامج الوطني املتعلق بتنظيم طب فرتة ما قبل الوالدة وما
بعدها وطب املواليد حديثي الوالدة وهذا عىل مدار ثالث سنوات؛ أي
من عام  2006إىل عام  2009لتقليص نسبة وفـيات األمهات واملواليد
بنسبة  %5يف السنة األوىل ليصل إىل  %30عام  ،2008بغالف مايل يقدر
بـ  2.07مليار دينار تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم  439 - 05املؤرخ
يف  10ترشين الثاين /نوفمرب  2005املتعلق بتنظيم طب فرتة ما قبل
الوالدة وما بعدها وطب املواليد حديثي الوالدة ومامرسة ذلك.
مكافحة الرسطان :خاصة رسطان عنق الرحم ،ويف هذا اإلطار يوجد
مختصا فـي مسح خاليا عنق الرحم
 83مرك ًزا عرب واليات الوطن
ً
تتوافر عىل وسائل تكنولوجية خاصة بالكشف املبكر عن األمراض
املتسببة يف هذا النوع من الرسطان(.((2
كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
جهدها ملحاربة رسطان الثدي؛ إذ ت ّم إنجاز أربعة مراكز عىل مستوى
جيجل وقسنطينة ومغنية واألغواط ،وللحصول عىل املواعيد للكشف
املبكر عن املرض (وهي العملية الوطنية التي أعطى إشارة انطالقها
وزير العمل والتشغيل والضامن االجتامعي بتاريخ  ،)2010/1/2وت ّم
تخصيص شباك عىل مستوى مقر كل وكالة من وكاالت الصندوق.
ب .الطفولة :وضعت الحكومات الجزائرية املتعاقبة عرب وزارة
الصحة برنام ًجا متضم ًنا االهتامم بصحة األطفال األقل من خمس
سنوات متحور حول التحصني املوسع ذي األهداف التالية(:((2
•القضاء عىل شلل األطفال يف عام .2000

رابعا :تقييم السياسات المتبعة
ً
وسبر اآلفاق التنموية لها
تهدف كل السياسات املرتبطة بالتشغيل والحامية االجتامعية والصحة
والتعليم إىل بناء إطار عام ملكافحة الفقر ،وخلق بيئة سياسية
واجتامعية واقتصادية ناظمة للحقوق ومؤثرة يف بناء القدرات
البرشية .لذا فالتخفيف من وطأة الفقر حتى إن اعترب هدفًا ماديًا
قريب املدى ،فإنه يتبعه أهداف بعيدة املدى مرتبطة ببناء اإلنسان.
وبالنظر إىل األرقام اإلحصائية التي قدمتها الجزائر ،والتقرير العريب
الثالث لألهداف اإلمنائية لأللفية ،فإن الجزائر استطاعت أن تحقق
الهدف األول يف سنوات مبكرة (خفض نسبة الفقر املدقع والجوع
إىل النصف) .كام أن الجزائر مل ت ُدرج يف قامئة الدول التي تعاين فجوة
الفقر العميقة (حسب تقرير التنمية اإلنسانية العربية  .)2009وقد
انعكس هذا الوضع كذلك عىل صحة األطفال تحت سن الخامسة
(الوزن) وتغذيتهم.
أما ما تعلق بالتعليم ،فقد صنف التقرير اإلقليمي لتعليم للجميع
(الخاص بالدول العربية لعام  )2014الجزائر ضمن الدول التي
حققت هدف التحاق جميع األطفال بالتعليم االبتدايئ وإمتامه بنسبة
تناهز .((2(%97.87

•القضاء عىل الكزاز الوليدي يف عام .2005

ويشري تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  ،2014بأ ّن دول شامل
أفريقيا عمو ًما حققت الهدف الرابع املتعلق بتخفيض وفيات
األطفال أقل من خمس سنوات(((2؛ إذ يفرتض أن تحقق ثلث القيم
املسجلة عام  64( 1990حالة) .لكن إحصاءات عام  2010تبني أ ّن
الجزائر مل تحقق الهدف املرجو؛ إذ إ ّن هناك نحو  35حالة وفاة
من بني كل ألف حالة(.((2

•برنامج ضد أمراض الجهاز التنفيس لدى األطفال.

 26برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية  ،2014ص .175
 27الوزارة املنتدبة املكلفة باألرسة وقضايا املرأة ،ص .7
 28جامعة الدول العربية واألمم املتحدة ،التقرير العريب الثالث حول األهداف التنموية
لأللفية  ،2010ص  ،53انظر:
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/mdgr/regional/
thirdarabreport-mdg-10-ar.pdf
 29برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية  ،2014ص .179

•القضاء عىل الحصبة يف عام .2005

•القضاء عىل الدفترييا يف عام .2005
•توفري لقاح التهاب الكبد .B

•برنامج ضد أمراض اإلسهال لألطفال.
•برنامج للتغذية.
24

وبلغ اإلنفاق العمومي عىل الصحة يف الجزائر حسب إحصاءات عام
 2010نحو  ،((2(%3.2ويعترب جز ًءا من اإلنفاق اإلجاميل عىل الصحة؛ إذ
يوضح الجدول ( )2تطور مصادر متويل الصحة.

املرجع نفسه.

25 Gouvernement Alggerne, p. 53.
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الجدول ()2
تطور مصادر متويل الصحة يف الجزائر
السنوات

الدولة

الضامن االجتامعي

العائالت

1974

51,79

49.23

00.00

1979

60.88

38.58

00.54

1983

48.04

49.13

02.83

1986

36.60

61.40

02.00

1987

34.21

64.20

01.59

1988

27.50

51.20

21.30

1992

30.50

38.87

29.30

1994

34.30

37.10

27.00

1996

38.45

35.64

25.90

1997

37.93

32.57

29.50

1998

34.09

39.70

26.20

1999

42.56

29.33

28.10

2000

47.27

26.02

26.70

2001

51.63

25.77

22.60

2002

48.42

26.88

24.70

2003

50.38

27.01

22.60

2004

48.43

24.01

27.50

2005

51.16

23.63

25.20

2006

53.80

27.40

18.80

2007

50.70

30.09

18.40

2008

55.10

31.00

13.90

2009

55.20

31.00

13.80

املصدر :حسيني محمد العيد ،السياسة العامة الصحية يف الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،علوم سياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،2012 - 2011 ،ص .165
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أما نسبة وفيات األمومة ،فقد كانت نحو  180حالة لكل  100ألف مولود
حي عام  ،2005وأصبحت حسب إحصاءات الوزارة املنتدبة املكلفة
باألرسة وقضايا املرأة  86.9حالة عام  ،((3(2013وإذا ما اعتربنا أ ّن الهدف
هو خفض نسب عام  1990بثالثة أرباع (أقل من  50حالة نظ ًرا لغياب
إحصاءات  )1990فإن الجزائر ال زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.
ولكن ،تعد كل اإلحصاءات السالفة إحاطة عامة عن األهداف التنموية
لأللفية وسياقها الجزائري ،وهي إحصاءات وطنية ال مناطقية ،ويعد
هذا تحديًا بالنسبة إىل الجزائر ،إذ إ ّن الوضع التنموي يف الشامل
مثل ليس باملستوى نفسه بالنسبة إىل الجنوب ،وإ ّن الوضع الصحي
ً
لألطفال ومكانة املرأة وتعليمها وصحتها يف الشامل ليس باملستوى
نفسه بالنسبة إىل الجنوب .فبالنظر إىل اإلحصاءات الواردة يف تقارير
الصحة العاملية (إحصاءات صحية عاملية) ،فإنها تشري إىل أ ّن األطفال
امللقحني ضد مختلف األمراض تختلف نسبتهم بني الريف والحرض
والشامل والجنوب.
ويف مجال آخــر ،تعترب استفادة الذكور من مختلف الخدمات
ومخرجات العملية التنموية مختلفًا عن اإلناث ،ومن ث ّم فمشكلة
الجندر( ((3هي وجه آخر من أوجه الحرمان تشتد باشتداد الفقر
ليصبح التهميش الذي تعانيه بعض املناطق هو تهميش مضاعف
بالنسبة إىل بعض الفئات (الفقراء والنساء).
لقد حاولت الجزائر إحداث النمو املتوازن جغراف ًيا من خالل عدة
برامج نذكر منها برنامج تنمية مناطق الجنوب وبرنامج تنمية
الهضاب العليا ،لكن يبقى مستوى التنمية مختلفًا بوضوح خاصة
بالنسبة إىل الجنوب الجزائري.
ويف ما يتعلق بفعاليات مختلف الربامج ،توحي الدراسة املتأنية للفعالية
االقتصادية ملختلف صيغ التشغيل  -من خالل مؤرشات التوافق بني
العرض والطلب ،وما بني املنصب واملؤهل ،ومؤرش العمل الالئق،
ومؤرش األجر العادل ،ومؤرش التوزيع املتكافئ لفرص العمل ،ومؤرش
اإلنتاجية والنمو االقتصادي  -إىل أن الوضع االقتصادي ومكيانزماته
واستثامراته يف الجزائر قد ترهن صريورة معدالت التشغيل وامتصاص
البطالة .وإذا ما طرحنا مضامني مفهوم العمل الالئق وأسقطناها عىل
صيغ عدة للتوظيف (عقود اإلدماج املهني ،وعقود التشغيل ،والتشغيل
املأجور مببادرة محلية) ميكن القول من دون شك إنها تحط من الكرامة
 30الوزارة املنتدبة املكلفة باألرسة وقضايا املرأة ،ص .10
 31تستند مشكلة الجندر إىل طبيعة العالقة التي تنشأ بني الرجل واملرأة عىل أساس
اجتامعي وسيايس وثقايف وديني ،ومن ثم التقسيامت غري املتكافئة بني الجنسني .ما يعني
أن مشكلة الجندر (تستخدم بعض األدبيات مصطلح النوع االجتامعي) مرتبطة باألدوار
والعالقات االجتامعية والقيم التي يضعها املجتمع لكل من الرجل واملرأة باالستناد إىل الفروق
العضوية والبيولوجية.

اإلنسانية ،وميتد الحكم ليشمل مؤرش األجر العادل ويغذيه بشدة؛ وال
أدل عىل ذلك من عبارة انتهى إليها رحيم حسني يف الحكم عليها بأنها
ظلم نفيس واجتامعي وال عقالنية تسيريية(.((3
أما عن مؤرش اإلنتاجية والنمو االقتصادي فإنه يحيلنا إىل الطابع
الريعي لالقتصاد الجزائري ،وضعف واضح للقطاع الخاص؛ ما يطرح
إشكاالت ليس عىل املستوى االقتصادي فحسب ،بل عىل املستوى
االجتامعي أيضً ا؛ فكل االستثامرات التي مست الجوانب الصحية
والتعليمية واملعيشية هي متويل عمومي بنسب كبرية ،ومبا أن
التمويل العمومي يستند إىل أسعار النفط ،فإنها قد تنهار وتفتقر
لالستمرارية إذا ما حدث طارئ لسوق النفط العاملية.

الخاتمة
يتضح من خالل هذه الورقة الجهد الكبري الذي تبذله الدولة
الجزائرية لتوفري الخدمات العمومية خاصة يف إطارها االجتامعي،
وقد شملت الفئات املعروفة يف املنظامت الدولية بالفئة الهشة .ومن
بني السياسات املشمولة بهذا التوجه سياسات التشغيل ،والحامية
االجتامعية ،والتعليم ،والصحة ،وكلها قطاعات تخدم فئات واسعة
يف املجتمع .وبهدف التأكيد عىل مبدأ بناء القدرات البرشية عمدت
الجزائر إىل دميقراطية التعليم ومجانية الصحة ورصف إعانات مالية
للفئات املحرومة.
لقد أدى تطبيق إجراءات السياسات املذكورة إىل تحقيق إنجازات ال
ميكن نكرانها؛ إذ استطاعت الحكومات املتعاقبة إحراز تقدم واضح
بهذا الشأن خاصة يف مجاالت التعليم والصحة ومحاربة الفقر .وتشري
التقارير الدولية إىل أ ّن الجزائر استطاعت تحقيق األهداف املرصودة
يف وثيقة األهداف الثامنية (ينحرص الذكر عىل األهداف املدروسة يف
الورقة دون غريها) ،ما عدا وفيات األمهات أثناء الوالدة.
لكن يجب اإلشارة إىل أ ّن مخرجات العملية التنموية ال متس املناطق
مثل) ،كام ال ميكن الجزم بالتمكني
بصفة متساوية (الشامل والجنوب ً
املنصف بني الرجال والنساء ،لذا وجب التذكري بأهمية التنمية
املتوازنة جهويًا ،وأن متس مختلف مخرجات العملية التنموية الفئات
االجتامعية بعدالة وكرامة إنسانية.
كام تواجه هذه اإلنجازات تحديات جمة نظ ًرا العتامدها عىل اإلنفاق
العمومي املرتبط بنسب حاسمة عىل الريع النفطي ،ومن ثم ال بد
من إرشاك القطاع الخاص بفعالية اقتصادية واجتامعية لتجنب اآلثار
املدمرة النخفاض أسعار النفط لفرتات زمنية ممتدة.
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تأليف:

سيّار الجميل.

العثمنة الجديدة :القطيعة في التاريخ الموازي بين العرب واألتراك
يحاول كتاب العثمنة الجديدة :القطيعة في التاريخ الموازي بين العرب واألتراك ( 288صفحة من
القطع الكبير) ،للكاتب س ّيار الجميل ،فهم ظاهرة العثمنة الجديدة التي هي طراز من المزاوجة
بين اإلسالم والعلمانية كما عرفتها تركيا منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك ،وهي في األصل فكرة
إصالحية ،تطورت إلى أيديولوجية سياسية إسالمية في عهد رجب طيب أردوغان.
ً
مجموعة من التعريفات،
جاء الكتاب في مقدمة وثمانية فصول وخاتمة ،وقد احتوت المقدمة
ً
ضم الفصل األول تحلي ًلا نقد ًيا لنظرية
إضافة إلى توضيح إشكالية البحث وأهميته ،في حين
ّ
بعيدا من الجانب الجيوتاريخي ،ومن ضمن ذلك نقد ظاهرة
العمق اإلستراتيجي والجيوستراتيجي
ً
جسدها وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغلو في نظريته
الجدد
العثمانيين ُ
خصوصا؛ كما ّ
ً
"العمق اإلستراتيجي"  ،وانصب االهتمام في الفصل الثاني على مشروع إحياء "باكس أوثمانيكا".

