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  :المقدمة. 1

الدول العربية، فإنه يالحظ نقص الفت رغم التقدم الملموس في تحسين وضعية المرأة في 
للنظر في مجاالت تمكينها، حيث تبين الدراسات أنها تأتي في المرتبة ما قبل األخيرة بين باقي 
دول العالم، وحسب التقرير االقتصادي العربي الموحد، فإن متوسط مشارآة المرأة في النشاط 

 مقارنة و األقاليم الرئيسية األخرى في من اليد العاملة% 29االقتصادي لهذه الدول ال يتعدى 
. العالم  

وعلى هذا األساس تهدف منظمة المرأة العربية إعداد برامج متعددة لدعم تمكين المرأة العربية              
و حتى تكـون مبادرتهـا   . في عدة مجاالت، و أعطت األولوية للتعليم و الصحة و اإلعالم و االقتصاد 

بإجراء مسح شامل للبرامج المنفذة في الدول العربية ضمن فعالة، ارتأت قبل أي تدخل أن تقوم 
المجاالت المذآورة، و هذا باالستعانة بخبراء من الدول نفسها، و هذا التقرير هو نتيجـة المـسح                 

  . الذي أقيم في الجزائر في المجال االقتصادي
صاد الوطني، عملت على تشجيع إدماج المرأة في االقت أنها وما يمكن قوله بالنسبة للجزائر،

حيث يمنع تشريع العمل الجزائري أي نوع من أنواع التمييز . وأعطيت لها المكانة التي تستحقها
 و أعطى التعليم اإلجباري والمجاني في الجزائر نتائج باهرة بخصوص تعليم  آمايرتبط بالجنس،

ة في مجال اإلناث، حيث تفوقن على الذآور في هذا المجال، و انعكس ذلك على وضعية المرأ
من  % 50التشغيل و االندماج في النشاط االقتصادي، حيث أصبحت تسيطر على أآثر من 

، آما انتقلت نسبة القضاءمن  % 30من الصحافة و  % 55من الصحة و  % 60التعليم و 
 7 بمعنى تضاعفها 2003سنة  % 14 إلى 1966سنة  % 2مشارآتها في سوق التشغيل من 

  .مرات
المقامة ضمن هذا الموضوع، آلما زاد مستوى التعليم لإلناث آلما زاد وحسب الدراسات 

نصيبهن في العمل، فأآثر من نصف اإلناث العامالت لديهن مستوى التعليم الثانوي وأآثر، بينما 
  . ال تتجاوز هذه النسبة لدى الذآور الربع

حيث ,  منه لدى الذآورتجدر اإلشارة إلى أن العمالة النسوية في الجزائر تتزايد بمعدل أسرعو
 في نفس الفترة، لكن % 3.07بينما تقدر لدى الذآور بـ)1998ـ1987( في الفترة %  10تقدر بـ  

رغم هذا النمو المتسارع، فإن نصيب المرأة في مجال التشغيل في الجزائر مازال ضعيفا جدا 
  .مقارنة و نصيب الذآور

جة الدراسة المسحية للبرامج المتواجدة وعلى أساس ما تقدم سنتناول في هذا التقرير نتي
في الجزائر، و التي تعالج ضمن محاورها قضايا المرأة االقتصادية و تحديد حيز استفادة المرأة 

  .منها، باإلضافة لمنهجية العمل التي اتبعناها و النتائج المستخلصة منها
  

  :مالحظة
عتماد من طرف الحكومة إن الرقم األصلي المكتوب على آل استمارة يدل على رقم اال

  .الجزائرية للبرنامج أو للهيئة القائمة على تنفيذه
  
  
 
   : أهداف الدراسة.2 

تهدف هذه الدراسة القيام بدراسة مسحية ألهم البرامج التي تعالج قضايا المرأة في الجزائر 
هدفا ضمن مجال البطالة، توليد الدخل، إنتاجية المرأة و المشروعات الصغيرة، سواء آانت 

رئيسيا أو فرعيا، و هذا حسب المالحظات التي جاءت في العرض الذي تقدم به منسق ورشة 
االقتصاد و الذي أعده على أساس التقارير المرحلية للدراسات المسحية و التي وضعت خالل 

  .سير عملية المسح
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   :منهجية الدراسة. 3
  :األعمال و الدراسات التاليةلقد آانت بداية العمل في هذه الدراسة اإلطالع على 

الدراسات واألبحاث التي رآزت على مكانة المرأة في االقتصاد الجزائري، والتي الحظنا  •
بداية تكثيفها في الفترة األخيرة، مما دل على تواجد اهتمام متزايد بموضوع المرأة على 

؛ و عدة مستويات، ابتداء من الخطاب الرسمي المدعم من طرف السلطات المحلية
الذي ترجم بإدراج قضايا المرأة و معالجتها ضمن مختلف البرامج الحكومية و دعم ذلك 
بإنشاء وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة و المكلفة باألسرة و قضايا المرأة، باإلضافة 

  . أو الفرعيةإلنشاء لبعض الجمعيات األهلية و التي آانت المرأة من محاورها األساسية
آزت على دراسة اإلصالحات الجارية في الجزائر و اإلجراءات المتخذة األعمال التي ر •

للتخفيف من اآلثار السلبية لها على الفئات المتضررة، و التي تبلورت على شكل 
شبكات حماية و صناديق للتنمية االجتماعية، باإلضافة لمختلف الوآاالت المدعمة 

لى أساس هذه العملية و جدنا أن هذه و ع.للنهوض باالقتصاد و مسايرة التغيرات الجارية
البرامج ال تستهدف المرأة بشكل محدد، و إنما تعالج قضاياها باعتبارها فردا من 
المجتمع آامل الحقوق و دون تمييز، هذا بإدراجها ضمن األهداف الرئيسية لبعض 

على البرامج، و ضمن األهداف الفرعية للبعض اآلخر، آما نشير هنا أنه قد تم الترآيز 
البرامج الحكومية خصوصا لكونها تمثل تقريبا آل البرامج الممكن دراستها ضمن هذا 

  .المجال، و النتائج المحققة ضمنها تأخذ حصة األسد
  :وبعد هذه العملية قمنا بوضع المنهجية التالية

ــق االســتقرار        • ــى تحقي ــة عل ــصادية و العامل ــتالالت االقت ــة لإلخ ــرامج المعالج ــد الب تحدي
 باإلضـافة للبـرامج المدعمـة للنهـوض باالقتـصاد الـوطني وفقـا للتغيـرات التـي                   الداخلي،

شملتها سياسات اإلصالح االقتصادي المقامة في الجزائر، آـذلك الجمعيـات النـسوية أو              
  .تلك التي عملت على وضع مشاريع نسوية

تحديد مجال هذه البرامج الجاري العمل بهـا حـسب اإلطـار المرجعـي المحـدد للدراسـة                   •
المسحية و هو حسب ما تم طرحـه و مناقـشته فـي ورشـة العمـل التمهيديـة، و الـذي                 

  :يحدد المجاالت التالية
  )البطالة، سوق العمل، إنتاجية المرأة، توليد الدخل و المشروعات الصغيرة( •
اختيار البرامج التي آانت قضايا المرأة ضمن أهدافها الرئيسية و تلـك التـي آانـت ضـمن                   •

ة، و هذا حسب المالحظات التي جاءت في العرض الذي تقدم به منسق             أهدافها الفرعي 
  ورشة االقتصاد و الذي أعده على أساس التقرير المرحلي للدراسات المسحية؛

إدراج برامج ذات أهمية أخرى،  باعتبارها مولـدة للـدخل، لكـن مكانـة المـرأة فيهـا آانـت                      •
  ضعيفة جدا؛

برامج، ثم التقرب منها و تعريفهـا علـى الهـدف           تحديد األجهزة التي تقوم بتحقيق هذه ال       •
من محتوى الدراسة المسحية التي نقـوم بهـا، و تـم التنـسيق معهـا حتـى تـسهل لنـا                      

  مهمتنا؛
القيام بعدة زيارات لهذه الهيئـات حـسب مـا تطلبتـه العمليـة مـن وقـت و حـسب اإلطـار                       •

  المرجعي؛
  مأل االستمارات باستعمال طريقة المقابلة الشخصية؛ •
ل االســتمارات بــالترآيز علــى مفهــوم النــوع، ثــم اســتخراج النتــائج األساســية مــع تحليــ •

  . استعمال التحليل اإلحصائي بطريقة اإلآسل
 

   :حدود الدراسة و أهم المعوقات. 4
  :يمكن اختصار الحدود و المعوقات التي واجهت هذه الدراسة المسحية في النقاط التالية

   ضيق الوقت المحدد للدراسة؛-
  عوبة الحصول على معلومات تتعلق بالتمويل؛ ص-
 صعوبة حصر البرامج التي تعالج قضايا المـرأة فـي البـرامج الحكوميـة حيـث ال توجـد مـن بينهـا                -

برامج مخصصة للمرأة بالتحديد، و إنما نجد قضايا المرأة فيها، إما أهدافا رئيسية أو فرعية ضـمن                 
  .حيز استفادة المرأة من هذه البرامجأهداف أخرى، و لقد تم معالجة ذلك باستخراج 
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 إن حدود الدراسة المذآور في النقطة السابقة أثر في بعـض األحيـان إتبـاع بعـض مـا ورد فـي                       -
  .اإلطار المرجعي للدراسة

 صعوبة فهم االستمارات باللغة العربية نظر للتكوين باللغـة الفرنـسية للـبعض مـن المـسئولين                  -
رجمتها للغة الفرنسية ثم إعادة الترجمة لالستمارات المملـوءة  عن المشاريع، مما اضطرنا إلى ت  

  .مرة أخرى للعربية
  

   : تحليل االستمارات.5
خالل هذه النقطة نقدم أهم البرامج و األجهزة المنفذة لها و التي تعمل علـى الحـد و التخفيـف                    

امـت بهـا الجزائـر      من االنعكاسات السلبية المتمخضة عن اإلصالحات الهيكلية االقتصادية التي ق         
في إطار االنتقال إلى اقتصاد السوق، حيث تهدف هذه البرامج من جهة لدعم االقتصاد الـوطني             
وفقا للتغيرات التـي شـملتها سياسـات اإلصـالح المقامـة، و مـن جهـة أخـرى مكافحـة اإلقـصاء                       
صا والتهمــيش والفقــر و البطالــة، و ترقيــة التــشغيل و خلــق النــشاطات المولــدة للــدخل و خــصو

  .للفئات المهمشة و من بينها النساء
  :وفيما يلي األجهزة والبرامج التي تم استقصائها في هذه الدراسة المسحية 
 

في منطقة شمال شرق ( برنامج التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية 5.1
  :)الجزائر

ية ذات طابع و هذا البرنامج مسير من طرف وآالة التنمية االجتماعية، و هي مؤسسة عموم
خصوصي و تتمتع بالشخصية المعنوية و تنشط تحت سلطة رئيس الحكومة، و يتابع نشاطها 

و تقوم هذه الوآالة بتسيير مجموعة من البرامج و التي .وزارة العمل و الحماية االجتماعية
جد حسب مسئوليها تعتبر قضايا المرأة إما من أهدافها الرئيسية أو من أهدافها الفرعية حيث ن

.نسبة معتبرة من اإلناث تستفيد منها  
من بين البرامج المسيرة من طرف هذه الوآالة برنامج تدعيم التنمية االجتماعية واالقتصادية 

المحلية، يرآز هذا البرنامج على منطقة شمال شرق الجزائر، و يمتد هذا البرنامج على خمس 
. الدولي االتحاد األوروبيو له طبيعة دولية، يترأس الطرف ) 2007- 2002( سنوات   

  : نوع نشاط البرنامج5.1.1
  .يقدم البرنامج خدمات اجتماعية، قروض، تدريب و تأهيل، مساعدات مالية و فنية

   :شروط االستفادة من البرنامج  5.1.2
  .ينحصر على سكان الريف في منطقة شمال شرق الجزائر

   :أهداف البرنامج الرئيسية  5.1.3
   االجتماعية الفقيرة خصوصا النساء و الشباب و الفالحين الصغار؛ تدعيم الفئات-
   تدعيم االستقرار االقتصادي و االجتماعي لسكان الريف؛-
   تحسين مستوى المعيشة لسكان الريف؛-
  . تدعيم المشاريع الصغيرة عن طريق القرض المصغر-

   : األهداف الفرعية للبرنامج 5.1.4
  و الجماعات المحلية في ميدان التنمية المحلية؛ تقوية إمكانيات المؤسسات -
  . خلق مناصب شغل دائمة للسكان المستفيدين من المشروع-

   :  أهم تحديات البرنامج5.1.5
   التقليص من حدة الفقر؛-
   إثارة صحوة في وسط الفئات الريفية الفقيرة؛-
  . توفير فرص الترقية االجتماعية و االقتصادية-

   : البرنامجتحليل نتائج 5.1.6
آانت نسبة استفادة اإلناث من هذا المـشروع ضـئيلة جـدا، فمـن               ) 2004 - 2003(خالل الفترة   

مــستفيدة أي مــا 177 ألــف شــخص اســتفادوا مــن المــشروع آــان عــدد المــستفيدات 700بــين 
و هذا حسب اإلحصائيات المقدمة من طرف وآالة التنمية االجتماعية،  و الرسم  % 0.025يعادل
 :ي التالي يعكس بوضوح هذا التباين بين اإلناث و الذآورالبيان
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 استفادة اإلناث مقارنة بالذآور من برنامج التنمية االجتماعية و :)5.1(الشكل 
 االقتصادية المحلية

2004-2003 للفترة   
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. بالذآورو نالحظ من خالل الشكل مدى ضعف نسبة اإلناث مقارنة بتلك الخاصة  

  : معوقات تنفيذ البرنامج5.1.7
   ثقل و تعقيد اإلجراءات اإلدارية المطبقة من طرف اإلتحاد األوروبي؛-
 تخـصيص جــزء هــام مــن ميزانيـة المــشروع لتعــويض الخبــراء األجانـب المــشرفين علــى تنفيــذ    -

  .البرنامج
   :برنامج مناصب الشغل المأجورة للمبادرة المحلية 5.2

مسير من طرف وآالة التنمية االجتماعية، و يهـدف أساسـا لخلـق مناصـب شـغل                 هذا البرنامج   
و هو دائم و .محلية، باإلضافة لتقديم خدمات اجتماعية، تدريب و تأهيل و تقديم مساعدات مالية  

  .يغطي آامل التراب الوطني، و يتم تمويله من الخزينة العمومية
   : شروط االستفادة من البرنامج 5.2.1

   المستفيد بطال و عديم الدخل أن يكون
   : األهداف الرئيسية للبرنامج 5.2.2

   امتصاص البطالة؛-
  . تدعيم القدرات البشرية لإلدارات و الجماعات المحلية-

  :األهداف الفرعية للبرنامج  5.2.3
   تمكين الشباب من اآتساب الخبرة المهنية؛-
  . تسهيل اإلدماج أي الحصول على وظائف دائمة-

   : تحليل نتائج البرنامج  5.2.4
 % 65على أساس نتائج هذا البرنامج الحظنا أن أآبر نسب االستفادة ترجع لفئة اإلناث حوالي               

 .ضمن الملحق اإلحصائي ) 5.1( سنويا، و هذا حسب ما تبينه اإلحصائيات في الجدول 
قيرة و المهمـشة ممـا      وما يمكن إضافته بالنسبة لهذه النتائج، أن هذا البرنامج موجه للفئات الف           

  :يدل على أن اإلناث ينتمين أآثر لهذه الفئة،والشكل البياني التالي يؤآد ذلك
 توزيع و نمو نسب المستفيدات من برنامج مناصب الشغل المأجورة :  )5.2( الشكل 

  للمبادرة المحلية
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   :امج معوقات البرن  5.2.5
   ضعف المنحة المخصصة لهذا البرنامج؛-
  . نسب اإلدماج المهني ضعيفة جدا-

 
   :برنامج تعويض النشاطات ذات المنفعة العامة  5.3

هذا البرنامج مسير من طرف وآالة التنمية االجتماعية، ويقوم بتقديم خدمات اجتماعية، تدريب 
و يستهدف البرنامج فرد، . 1995من سنة يغطي آامل التراب الوطني ابتداء .و مساعدات مالية

أفراد أو أسرة حيث تقتصر االستفادة على فرد واحد من األسرة للمشارآة في النشاطات ذات 
  .المنفعة العامة المنظمة من طرف البلديات، ويتقاضى المستفيد تعويضا شهريا

   :شروط االستفادة من البرنامج  5.3.1
  .دخلأن يكون المستفيد بطال و عديم ال

   : األهداف الرئيسية للبرنامج 5.3.2
   محاربة الفقر؛-
   اإلدماج االجتماعي؛-
  . إعادة االعتبار للدور االجتماعي للبلديات-

  :األهداف الفرعية للبرنامج  5.3.3
   تحسين دخل األسر؛-
  خلق مناصب شغل مؤقتة؛-
  . التأهيل المهني-

   : أهم تحديات البرنامج 5.3.4
  و البطالة؛ محاربة الفقر -
   إعادة االعتبار لقيمة العمل؛-
  . تحسين المستوى المعيشي للفئات المحرومة-

   :تحليل نتائج البرنامج  5.3.5
حسب إحصائيات الوآالة نجد أن عدد المـستفيدات مـن البرنـامج فـي تزايـد عبـر الـزمن آمـا أن                    

مقدمـة مـن وآالـة    ، و هـذا مـا تؤآـده اإلحـصائيات ال      %42نسبة المـستفيدات تـدور فـي حـدود          
  .في الملحق اإلحصائي ) 5.2( التنمية االجتماعية آما هو مبين في جدول  

ورغــم آــون نــسبة اإلنــاث ثابتــة ســنويا فإنهــا تعــرف معــدل نمــو مــوازي ومعــدل النمــو الكلــي     
  :للمستفيدين و هذا ما نالحظه من الشكل التالي

  
  جمالي اإلستفادات  نمو عدد المستفيدات اإلناث مقارنة و إ: )5.3( الشكل 

   2004- 2000من برنامج تعويض النشاطات ذات المنفعة العامة للفترة 
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  :معوقات البرنامج 5.3.6
   شروط االستفادة قاسية؛-
   ميزانية غير آافية؛-
  . نقص آليات حصر المستفيدين-

 
  :برنامج ما قبل التشغيل 5.4

 البرامج المسيرة من طرف وآالة التنميـة االجتماعيـة، و يهـدف المتـصاص البطالـة               و هو من بين   
ضمن فئة المتخرجين الجامعيين و معاهد التكوين و تمكينهم الحصول على مناصب شغل مؤقتة              

آمـا  . 1998و تم إنشاء هذا البرنامج سنة       .و من اآتساب الخبرة المهنية تمهيدا لإلدماج المهني       
  .ب الوطنييغطي آامل الترا

   : شروط االستفادة من البرنامج5.4.1
   أن يكون المستفيد حاصل على شهادة جامعية؛-
  . أن يكون بدون عمل-

   : األهداف الرئيسية للبرنامج5.4.2
   امتصاص البطالة؛-
   تمكين المتخرجين الجدد من اآتساب الخبرة المهنية؛-
  .صة توفير يد عاملة مؤهلة للمؤسسات العمومية و الخا-

   :األهداف الفرعية للبرنامج 5.4.3
   اإلدماج المهني؛-
  . اآتساب الخبرة المهنية-

 
  

   : أهم تحديات البرنامج 5.4.4
  . تقليل نسبة البطالة في وسط خرجي الجامعات-

   : تحليل نتائج البرنامج5.4.5
جدا مقارنة و تلـك     إن اإلحصائيات المتوفرة عن هذا البرنامج تبين أن نسبة استفادة اإلناث آبيرة             

، و هـذا مـا يؤآـد أن     %70الخاصة بالذآور مع نموها خالل الزمن حيـث نجـدها تـدور فـي حـدود          
نسب اإلناث ضمن المتخرجين من الجامعات تتجاوز نسبة الذآور فـي آثيـر مـن االختـصاصات، و             

  :في الملحق اإلحصائي ) 5.3( يمكن تأآيد ذلك بالرجوع للجدول 
 األعمدة نتلمس أآثر مدى أهمية حصة اإلناث مقارنة مع حصة الـذآور و              وبتمثيل ذلك عن طريق   
  .مدى تزايدها عبر الزمن

 
  حصة المستفيدات مقارنة و العدد اإلجمالي للمستفيدين:  ) 5.4( الشكل 

2004-2000ضمن برنامج ما قبل التشغيل للفترة   
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  : معوقات البرنامج 5.4.6
  غير آافية؛ المنحة المخصصة لهذا الغرض -
  . نسبة اإلدماج المهني ضعيفة-

 
   : الخاليا الجوارية و التقارب 5.5

( هذا البرنامج مسير من طرف وآالة التنمية االجتماعية، و يعمل على تقديم خدمات اجتماعية               
و التدريب و التأهيل للفئات الفقيرة على أسـاس تحديـد بـؤر الفقـر و          ) طبية، نفسية، اجتماعية    

  .الجزائر باالحتكاك المباشر و بصورة دائمة مع الفئات المعنيةخصائصه في 
   : شروط االستفادة من البرنامج 5.5.1

  .البطالين و عديمي الدخل
   : األهداف الرئيسية للبرنامج 5.5.2

   التكفل بالمعوزين و المهمشين على مستوى بؤر الفقر؛-
   التكفل بالفئات النسوية خصوصا على مستوى بؤر الفقر؛-
 .محاربة اإلتكالية و الهشاشة و التهميش -

  
   : األهداف الفرعية5.5.3

   تعميم برامج الدعم االجتماعي للدولة؛-
   تحديد احتياجات الفقراء؛-
  . معالجة الصعوبات التي تواجه المرأة بصفة عامة و العنف ضدها بصفة خاصة-

   :أهم تحديات البرنامج  5.5.4
   الجزائر؛ التعرف على خصائص الفقر في-
  . تحسين المستوى المعيشي للفقراء-

   :تحليل نتائج البرنامج  5.5.5
من خالل دراسة هذا البرنامج و نتائجه، نجد أنـه مـن خـصائص الفقـر التـي تمكـن البرنـامج مـن           
إبرازها هي وجود نسبة البأس بها من الفقـراء إنـاث، باإلضـافة لتلـك الفئـة التـي يعولهـا الـذآور                       

ــراء، و اإل ـــدول     الفق ــك فــي الج ــد ذل ــة تؤآ ــة مــن الوآال ــن الملحــق   ) 5.4( حــصائيات المقدم م
 . اإلحصائي

والشكلين التاليين يبينان لنا من جهة تزايد عدد المستفيدات بالموازاة و تزايد عدد المستفيدين              
  .خالل الزمن، و من جهة أخرى توزيع االستفادة حسب النوع

  
بالنسبة للعدد اإلجمالي للمستفيدين حصة استفادة اإلناث :  )5.5( الشكل   

 من برنامج الخاليا الجوارية
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2004-2000 توزيع نسب االستفادة حسب النوع للفترة : )5.6(الشكل   
 من برنامج الخاليا الجوارية
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   :معوقات البرنامج  5.5.6

 لمواجهة الطلب الفعلي نظرا لنقص الهياآل القاعدية في المناطق المعزولة،  نقص اإلمكانيات- 
.خصوصا في مجاالت الصحة و التعليم و التكوين  

 
  :برنامج التنمية الجماعية 5.6

وتقوم بتسيير هذا البرنامج وآالة التنمية االجتماعية، و هو موجه نحو الفئات الـسكانية الفقيـرة                
شة لتمكينها االستفادة من التجهيزات الجماعية الـضرورية و الهياآـل           و التي تعيش في أحياء ه     

  .القاعدية التي تسمح لها بتحسين ظروفها المعيشية
   :شروط االستفادة من البرنامج 5.6.1

   البطالين و عديمي الدخل؛-
   غير المتعلمين؛-
ة، و  عند إنشاء المـشاريع الـصغيرة آورشـات الخياطـ          % 10 مساهمة فردية في حدود      -

  مليون دينار جزائري ) 6-5( هذا عند تكلفة تتراوح بين
   : األهداف الرئيسية للبرنامج 5.6.2

   تنفيذ مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي؛-
   إحداث عدد معتبر من مناصب الشغل؛-
   استفادة اآبر عدد من األشخاص اللذين ينتمون للفئات السكانية المستهدفة؛-
  . السكان العمل على استقرار-

   : األهداف الفرعية 5.6.3
   إحداث صحوة لدى الفئات المعوزة؛-
 دفع الفئات المعوزة للتكفل بمشاآلهم شخصيا؛-

  
   : أهم التحديات 5.6.4

 محاربــة االتكاليــة لــدى الفئــات المعــوزة ودفعهــا إلــى المــساهمة فــي حــل المــشاآل  -
  ؛االجتماعية واالقتصادية حسب الحاجات الملحة والضرورية

   تعميق منهجيات التدخل قصد ضمان مساهمة أآبر للفئات السكانية المستفيدة؛-
 تحفيز الحرآة الجمعوية لتدعيم عالقات الـشراآة لتحديـد وتـسيير المـشاريع المؤهلـة                 -

  .للتنمية الجماعية
   : تحليل نتائج البرنامج 5.6.5

 الفئـات الـسكانية     تحـسين ظـروف معيـشة المـواطن ضـمن         : ا البرنامج يعمل علـى محـورين      ذه
، تحسين محيط الصحة، التمـدرس والمطالعـة وإنجـاز          )مناطق وأحياء هشة وفقيرة   (المستهدفة  

المرافق القاعدية آالطرقات الصغيرة ووسائل االتـصال والتوصـيل بالميـاه والكهربـاء وإنجـاز قنـوات        
 آورشـات   أما المحور الثاني فيختص بإنشاء فرص العمل ضـمن مـشاريع صـغيرة            . الصرف الصحي 
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و نظـرا لنـوع نـشاط هـذا البرنـامج فإننـا نجـد نـسبة اسـتفادة اإلنـاث مـن هـذا             .الخياطة للنـساء  
   %50البرنامج مرتفعة، حيث تدور في حدود 

فــي الملحــق  ) 5.5( ســنويا و نموهــا بــصفة معتبــرة خــالل الــزمن آمــا هــو مبــين فــي الجــدول 
  .اإلحصائي

ن عدد المستفيدات في تزايد سنويا بالموازاة مـع زيـادة           و إذا آانت نسبة اإلناث ثابتة سنويا إال أ        
العدد اإلجمالي السنوي، و يمكن مالحظة ذلك بوضوح في حالة تمثيل هذه اإلحصائيات بالرسم              

  :البياني و عن طريق األعمدة، و هذا من خالل الشكل الموالي
 

فيدين  نمو عدد المستفيدات مقارنة و العدد اإلجمالي للمست:   )5.7( الشكل   
  2004- 2001من برنامج التنمية الجماعية للفترة 

 

 
  : معوقات البرنامج5.6.6

ممــا يعرقــل  % 10 عــدم قــدرة المــستفيدين دفــع المــساهمة اإلجباريــة و المقــدرة بـــ  -
  .انطالق المشاريع

  
   : برنامج المنحة الجزافية للتضامن5.7

 للحـد مـن آثـار    1995عية، و أنـشأ سـنة   هذا البرنامج مسير أيضا من طرف وآالة التنمية االجتما   
برنامج التصحيح الهيكلي ولتعويض خسارة إلغاء دعم أسعار االستهالك من طرف الدولـة، و هـذا             

  .بتقديم منحة شهرية للمستفيدين من البرنامج
   : شروط االستفادة من المنحة 5.7.1

  . العائالت و األفراد الذين يعيشون بمفردهم بدون دخل-
  :هداف األساسية للبرنامج األ 5.7.2

   محاربة الفقر و التهميش-
  . إعادة االعتبار للدور االجتماعي للبلديات-

  : األهداف الفرعية للبرنامج 5.7.3
  .تقديم اإلعانات للعائالت بدون دخل خصوصا ربات البيوت المعيالت ألسرهم

   : أهم تحديات البرنامج 5.7.4
  . التقليص من حدة الفقر-

   :ل نتائج البرنامج تحلي5.7.5
،  %30بينما األشخاص للذين يعيشون بمفـردهم        % 70تمثل العائالت المستفيدة من البرنامج      

 ) 5.6( تقريبـا مـن المـستفيدين نـساء والجـدول            % 52أما التوزيع حسب النوع فيبين أن هنـاك         
 .في الملحق اإلحصائي يبين ذلك

قـة األعمـدة تظهـر بوضـوح النـسب العاليـة            و بترجمة هذه األرقام على شكل رسـم بيـاني بطري          
  .للمستفيدات سنويا بالمقارنة و العدد اإلجمالي للمستفيدين
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   نمو عدد المستفيدات بالموازاة ونمو العدد اإلجمالي للمستفيدين: )5.8( الشكل 
  ضمن برنامج المنحة الجزافية للتضامن

 

 
   :المعوقات المواجهة 5.7.6

  مقدمة؛ ضعف مبلغ اإلعانة ال- 
  .شروط االستفادة قاسية جدا - 

 
   : الوآالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 5.8

، في البداية آان مسيرا من طرف وآالة التنمية 1999برنامج القرض المصغر أنشأ سنة 
لكنه عرف صعوبات أدت إلى إعادة النظر فيه حيث حول إلى جهاز مستقل عن . االجتماعية

يعمل هذا البرنامج على . 2004ة الوطنية للقرض المصغر منذ جانفيالوآالة، و سمي بالوآال
تقديم سلفيات بنكية صغيرة بنسب مخفضة و مضمونة من طرف الدولة بغرض إقامة مشاريع 

  .مصغرة
   :شروط االستفادة من البرنامج 5.8.1

   و ما فوق؛18 بلوغ سن - 
   التمتع بكفاءة مالئمة للمشروع؛- 
  .من رأسمال المشروع % 5و  % 3ة شخصية تتراوح مابين  القدرة على دفع مساهم- 

   : أهداف البرنامج الرئيسية 5.8.2
   تدعيم الفئات بدون دخل السيما النساء الماآثات بالبيت؛- 
  . تشجيع العمل الذاتي- 

   : األهداف الفرعية 5.8.3
   خلق نشاطات مولدة للدخل؛- 
  . إنشاء مؤسسات مصغرة- 

  : أهم التحديات 5.8.4
  محاربة البطالة و التهميش؛ - 
  . تنمية روح المبادرة آبديل لإلتكالية- 

   : تحليل نتائج البرنامج 5.8.5
حسب المسئولين عن الوآالة، عدد المشاريع المستفيدة من البرنامج منذ إنشائه إلى سنة 

ومن هنا نالحظ مدى  %. 11 مشروع نسوي أي ما يعادل تقريبا 1778 منها 16161 بلغ 2004
 نسبة استفادة اإلناث من البرنامج و يمكن أن يبرز الشكل التالي هذا الفارق بصورة ضعف
  :أوضح
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 نصيب استفادة اإلناث مقارنة و العدد اإلجمالي للمستفيدين من : )5.9( الشكل 
 برنامج القرض المصغر

2004-1999 خالل الفترة   
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   : )50-35( ث النشاطات من طرف البطالين لفئة السن  برنامج دعم إحدا5.9

يتوجـه  . ، و هو تحت وصاية الصندوق الوطني للتأمين عـن البطالـة  2004أنشأ هذا البرنامج سنة   
للبطالين الراغبين في االستثمار إلنـشاء نـشاط مهنـي خـاص، و يتقاسـم فيـه التمويـل البطـال                     

  .مين عن البطالة، ويغطي آامل التراب الوطنيصاحب المشروع و البنك و الصندوق الوطني للتأ
   : شروط االستفادة 5.9.1

  ؛)50-35(  أن ينتمي صاحب المشروع لفئة السن -
   التسجيل لدى الوآالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب عمل منذ ستة أشهر؛-
  : القدرة على المساهمة في تمويل المشروع-

   مليون دينار جزائري2من في حالة استثمار يساوي أو أقل  % 5بنسبة ٠
  .  مليون دينار جزائري5 مليون و 2 يتراوح ما بين - - - - - - % 8بنسبة  ٠

   : األهداف الرئيسية للبرنامج5.9.2
   التخفيض من نسبة البطالة؛-
  . ترقية الشغل عن طريق خلق نشاطات مهنية-

   :األهداف الفرعية 5.9.3
  . ترقية المرأة و إدماجها-

   :التحدياتأهم  5.9.4
   إحداث مناصب شغل دائمة؛-
  .خلق مؤسسات مصغرة-

   : تحليل نتائج البرنامج5.9.5
 25320 آـان  2004حسب اإلحصائيات المحصل عليها من هذا الجهاز فإن عدد المستفيدين سنة          

و هي نسبة ضعيفة جـدا و تتـضح أآثـر باسـتعمال              % 5.2 مستفيدة و هذا ما يعادل       1321منها  
  : حسب الشكل التاليطريقة األعمدة
  عدد المستفيدات مقارنة و العدد اإلجمالي للمستفيدين  : )5.10( الشكل 

  50-35من برنامج دعم و إحداث النشاطات من طرف البطالين لفئة السن 
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   : معوقات البرنامج5.9.6
خصوصا و أن النسبة التي يمولها البنك تقدر بحوالي          تخوف البنوك من تمويل مشاريع البطالين        -

  .، و من هنا فإن مدى نجاح البرنامج مرتبط بالتسهيالت التي يمنحها البنك 70%
 

  : برنامج الدعم المباشر للحرفيين5.10
هذا البرنامج تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية، و يعمـل               

اعدات مالية و تقنيـة و التكـوين و التمهـين، و يغطـي هـذا البرنـامج آـل التـراب                      على تقديم مس  
  .الوطني
   : شروط االستفادة5.10.1

  . أن يكون المستفيد حرفي و يعمل لحسابه الخاص-
   :األهداف الرئيسية للبرنامج 5.10.2

   تشجيع الحرف التقليدية؛-
   تشجيع العمل المنزلي؛-
  . خلق مناصب الشغل-
   : األهداف الفرعية 5.10.3

  .مساعدة المواطنين على العمل في مكان اإلقامة و هذا ما يناسب جدا عمل المرأة في البيت
   :أهم التحديات 5.10.4

   الحد من العمل غير الرسمي أي غير المنظم؛-
"  المساهمة في رفع عـدد الحـرفيين الرسـميين حـسب برنـامج التنميـة المـستديمة                    -

  ؛ "2010أفاق 
  . المرأة غير العاملة دعم-
   : تحليل نتائج البرنامج 5.10.5

حسب اإلحصائيات المقدمة من وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليديـة و              
في الملحق اإلحصائي، فإن فئـة اإلنـاث هـي التـي تأخـذ حـصة                 ) 5.7 (التي تظهر في الجدول     

سـنة   % 62.5 إلـى    2002سـنة    % 52.54األسد مـن الـدعم، حيـث ارتفعـت هـذه الحـصة مـن                
  :، و الشكل التالي يوضح ذلك2004

 
 نسبة المستفيدات مقارنة و نسب المستفيدين من برنامج الدعم : )5.11(الشكل 

  المباشر للحرفيين 
  2004 – 2002 للفترة 
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وع النشاط الذي يدعمه البرنامج و من خالل الشكل نجد نصيب اإلناث معتبر و هذا يرجع لن
.بمعنى تواجد الكثير من النساء الحرفيات و خصوصا في القطاع غير المنظم  

   : معوقات البرنامج5.10.6
  . الدعم الذي يقدمه البرنامج غير آاف بالنسبة للحاجيات المتواجدة-
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   :برنامج دعم الصناعة التقليدية بالوسط الريفي  5.11
ا البرنامج وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليديـة، يعمـل      و تقوم بتسيير هذ   

 و يمولـه الـصندوق      2003على دعم و ترقية الصناعة التقليدية في الريف، و انطلق تنفيذه سـنة              
و الدعم الذي يقدمه    .الوطني لترقية نشاطات الصناعات التقليدية، و يغطي آامل التراب الوطني         

  .لى شكل مساعدات مالية، فنية، مرافقة و خدمات اجتماعيةالبرنامج يكون ع
   :شروط االستفادة من البرنامج 5.11.1

  . أن يكون المستفيد حرفي من الريف و يعمل لحسابه الخاص-
   : األهداف الرئيسية للبرنامج  5.11.2

   دعم عمل المرأة المنزلي؛-
   دعم الحرف المهددة بالزوال؛-
  .األرياف خلق مناصب الشغل في -
   : أهم التحديات 5.11.3

   الحد من ظاهرة النزوح الريفي؛- 
  . ترقية عمل المرأة و العمل بالبيت- 
   : تحليل نتائج البرنامج 5.11.4

يالحظ من اإلحصائيات من التـي قـدمتها الـوزارة أن أغلـب المـستفيدين مـن البرنـامج إنـاث،                     
   و2003سنة  % 64.96

  .في الملحق اإلحصائي ) 5.8 (ين في الجدول  آما هو مب2004سنة  % 72.3 
وبتمثيل هذا الجدول بطريقة األعمدة ستبرز أآثر النسبة المعتبرة لحصة اإلناث في هذا البرنامج              

  :و هذا من خالل الشكل الموالي
نسب توزيع االستفادة حسب النوع من برنامج):  5.12(الشكل   

  2004- 2003 تنمية الصناعات التقليدية للفترة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :معوقات البرنامج 5.11.5
. الطلب أآبر من إمكانيات البرنامج-   

   : الوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب5.12
 و هـي تعمـل تحـت سـلطة رئـيس الحكومـة، و تقـوم بتمويـل،                   1997أنشأت هذه الوآالة سـنة      

 مـن طـرف الـشباب، و        تقديم المساعدات الفنية، تدريب ومتابعة المـشاريع الـصغيرة و المنـشأة           
  .تغطي آامل التراب الوطني

   : شروط االستفادة من البرنامج5.12.1
   أن ال يكون المستفيد يشغل منصب عمل مأجور؛-
  ؛ )40-19(  أن يتراوح سن المستفيد ما بين -
 . مساهمة شخصية في رأسمال المشروع حسب مستوى االستثمار و موطنه-
   :امج األهداف الرئيسية للبرن 5.12.2

   القضاء على البطالة و خلق مناصب الشغل؛-
   دعم إنشاء الصناعات الصغيرة و المتوسطة؛-
  . إدماج الشباب في اقتصاد السوق-
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   : األهداف الفرعية للبرنامج5.12.3
  . ترقية و إدماج المرأة في عالم الشغل-
  

   : أهم تحديات البرنامج 5.12.4
   إدماج االقتصاد الوطني في العولمة؛-
   تنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة؛-
  . المساهمة قي تغيير الذهنيات السلبية تجاه المرأة المستثمرة-
   :تحليل نتائج البرنامج 5.12.5

رغم آون إدماج المرأة و ترقيتها من األهداف الفرعية للبرنامج، إال أن نسبة اسـتفادتهن ضـعيفة                 
. في الملحق اإلحصائي يثبت ذلك     ) 5.9( عدد اإلجمالي للمشاريع المقامة والجدول        مقارنة و ال  

  :و يتضح ذلك أآثر بتمثيل هذه اإلحصائيات في الشكل التالي
 

  توزيع نسب المستفيدين حسب النوع :) 5.13(الشكل 
 من دعم الوآالة الوطنية لدعم الشباب

 

 
 حصة اإلناث في إنشاء المشاريع االسـتثمارية        ومن خالل هذا الرسم البياني نالحظ مدى ضعف       

  .وبالتالي في خلق الثروة و توليد الدخل
أما بالنسبة لتوزيع مشاريع اإلناث حسب نوع النشاط ضمن الوآالة الوطنيـة لتـشغيل الـشباب،                

فـي   % 20.88و  % 24.58و فـي الخـدمات بــ         % 39.15فإننا نجدها مرآزة في المهن الحـرة بــ          
   ،2003في الصناعة و هذا سنة % 17.02الحرف و 

  . في الملحق اإلحصائي ) 5.10( و يمكن مالحظة ذلك بالتفصيل في جدول  
  : معوقات البرنامج 5.12.6

   تخوف البنوك من تمويل مشروعات البطالين؛-
 . سلبية الذهنيات بخصوص المشاريع المنفذة من طرف اإلناث-

  
  :الوآالة الوطنية لتطوير االستثمار 5.13

 بهــدف ترقيــة االســتثمار الــوطني واســتقطاب االســتثمار  2001أنــشأت هــذه الوآالــة فــي أوت 
ــدورها     األجنبــي المباشــر آبــديل للوآالــة الوطنيــة لــدعم و ترقيــة االســتثمار و التــي أنــشأت ب

، و هي تقوم بتقديم الدعم للمشاريع االستثمارية المـستفيدة مـن خـالل اإلعفـاءات                1993سنة
و تغطي الوآالة آامل التراب     . آية و تسهيل اإلجراءات الالزمة إلنشاء االستثمار      الضريبية و الجمر  

  .الوطني
  : شروط االستفادة من البرنامج  5.13.1

  .ال توجد أية شروط محددة لالستفادة من الوآالة
  :  األهداف الرئيسية للبرنامج 5.13.2

   تنمية االستثمار؛-
  . استقطاب الرأسمال األجنبي-
  :ألهداف الفرعية ا5.13.3
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   الحد من البطالة -
   المساهمة في التنمية المحلية؛-
  . رفع مستوى معيشة المواطنين-
  :  تحليل نتائج البرنامج 5.13.4

،  )2004-1993( حسب اإلحصائيات المقدمة من الوآالة فإنه منذ نشأة البرنامج أي خالل الفترة             
  2731من بين و

فقط، و هذا  % 4 من طرف اإلناث، أي ما يعادل نسبة    مشروع محقق  111مشروع محقق هناك    
دليل مرة أخرى على عدم استفادة اإلناث من المشاريع المولدة للدخل والشكل البياني التالي              

  :يبن بوضوح هذا الفرق
 

التوزيع حسب النوع للمشاريع المدعمة من طرف الوآالة الوطنية  ): 5.14(الشكل 
  لالستثمار

  2004-1993 في الفترة 
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 فقـد  2004-1996أما بالنسبة لنمو عدد هذه المشاريع المنشأة مـن طـرف اإلنـاث خـالل الفتـرة          
 و يمكـن مالحظـة ذلـك مـن          2004 مـشاريع سـنة      106 إلـى    1996 مـشاريع سـنة      3انتقلت من   

  .في الملحق اإلحصائي ) 5.11( الجدول 
ال  )2004-1993( يع المنجـزة مـن طـرف اإلنـاث خـالل الفتـرة       ونشير هنا أن نسبة تكلفة المشار     

 .من التكلفة الكلية للمشاريع المنجزة، و نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للعمالة % 1تتجاوز 
      

، فإننــا نجــدها تترآــز فــي 2004-1996أمــا توزيــع هــذه المــشاريع حــسب النــشاط خــالل الفتــرة 
   %31.13الصناعة بـ 

فـي الخـدمات، و يمكـن مالحظـة ذلـك            % 17و   % 19.81نقل تليها الصحة بـ     في ال  % 20.75و  
  .في الملحق اإلحصائي ) 5.12( من الجدول 

  : معوقات البرنامج5.13.5
من أهم المعوقات التي يواجهها البرنامج العراقيل البيروقراطية إلتمام المعامالت اإلدارية الخاصة            

  .لكون صالحيات اتخاذ القراربالمشاريع، لكون ممثلي اإلدارات ال يم
  

  : االستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية 5.14
 آمرحلة  1998وتقوم بتنفيذ هذه االستراتيجية الوزارة المنتدبة للتنمية الريفية، حيث بدأت سنة            

و نجد ضمن هـذه االسـتراتيجية برنـامج األسـر الريفيـة فـي               .  آمرحلة ثانية  2002أولى ثم سنة    
. ولة و المهمـشة، و الـذي يعمـل علـى دعمهـا و ترقيتهـا خـصوصا المـرأة الريفيـة           المناطق المعز 

ويعمل البرنامج على تقديم الخدمات االجتماعية، القروض المخفضة الفوائد، مساعدات ماليـة و             
  .فنية، تدريب و تأهيل

  : شروط االستفادة من هذا البرنامج 5.14.1
 يكــون المــستفيد مــن ســكان الريــف و الــذين الــشرط الوحيــد لالســتفادة مــن هــذا البرنــامج أن

يعيشون الفقر و التهميش و النقص في المرافق العموميـة و مـا يتبـع ذالـك مـن األسـباب التـي                       
  .تعمل على عدم استقرارهم



 17

  : األهداف الرئيسية 5.14.2
   إدماج المرأة الريفية؛- 
   ترقية دور المرأة الريفية االقتصادي و االجتماعي؛-
  :اف الفرعية  األهد5.14.3

   تثمين عمل المرأة؛-
   تحسين ظروف معيشة و عمل المرأة الريفية؛-
  .تحقيق مدا خيل للمرأة الريفية-
  :  تحديات البرنامج 5.14.4

   خلق ديناميكية تنموية في الريف لصالح العائالت الريفية المعزولة و المهمشة؛-
  . في تثبيت سكان المناطق الريفية و الحد من النزوح الري-
  :  تحليل نتائج البرنامج5.14.5

يستهدف هذا البرنامج دعم األسـر الريفيـة التـي تعـيش التهمـيش و اإلقـصاء و خـصوصا المـرأة                      
و حــسب . نــساء ℅ 50 مليــون نــسمة هــم ســكان الريــف نجــد تقريبــا   13الريفيــة، فمــن بــين 

بداية البرنـامج إلـى سـنة       اإلحصائيات المقدمة من الوزارة المنتدبة المسيرة لهذا البرنامج و منذ           
أمـا  .  امرأة حرفية، و هذا في إطار المرحلة األولى        1048 عائلة مستفيدة منها     78158 نجد   2005

 5000 مستفيدة ضمن استصالح األراضـي عـن طريـق االمتيـاز، و              380في المرحلة الثانية فنجد     
  .مستفيدة للحصول على العقار الفالحي

  :  معوقات البرنامج5.14.6
  آفاية المرشدات للتكفل بكل متطلبات البرنامج؛ عدم -
 . تواجد حاجة و صعوبات لتسويق منتوج الحرفيات في الريف-

 
  : الجمعية الوطنية للنساء صاحبات األعمال5.15

، و هي جمعية أهلية نابعـة مـن المجتمـع           1993 جوان سنة    12لقد تم إنشاء هذه الجمعية في       
و . الجمعية، و تحاول تجميع النساء رئيـسات المؤسـسات     المدني و ممولة من اشتراآات أعضاء       

لقد تطورت هذه الجمعية مما مكنها االنضمام لفدراليـة النـساء رئيـسات المؤسـسات العالميـة،                 
و تختص في آل مـن المجـال        . آما تترأس حاليا الفدرالية المغاربية للنساء رئيسات المؤسسات       

 تعمل على تقديم الخدمات االجتماعية، تـدريب      الزراعي والصناعي والخدمي و مجاالت أخرى، و      
  .و تأهيل، مساعدات فنية و غير ذلك، وهذا للمستفيدات في آامل التراب الوطني

 أنشأت الجمعية جائزة سنوية ألحسن إمرأة رئيس مؤسسة في ميدان معين،            1999ومنذ سنة   
   2005مثال قطاع البناء سنة 

في الجزائر و الذي حدد بمليـون سـكن ضـمن المخطـط             تبعا الستراتيجية معالجة أزمة السكن       (
ــراز مــدى مــساهمة المــرأة فــي التنميــة    ) الخماســي الحــالي و منهــا هــذه الجــائزة تهــدف إلب

  .االقتصادية
  :  شروط االستفادة من الجمعية5.15.1

  .لالستفادة من الجمعية يجب أن تكون المستفيدة رئيسة مؤسسة أو تريد إقامة مؤسسة
  : البرنامج الرئيسية  أهداف5.15.2

   تشجيع المرأة صاحبة األعمال؛-
   تشجيع األعمال الحرة؛-
  . تمكين المرأة من المشارآة في االقتصاد الوطني-
  :  أهداف البرنامج الفرعية 5.15.3

   القضاء على بطالة المرأة؛-
  . المساعدة في إنشاء المشاريع النسوية-
  :  تحليل نتائج الجمعية 5.15.4

 . مشروع استثماري نسوي200اعت الجمعية المساعدة في إنشاء لقد استط
 :  أهم التحديات5.15.5

  .مساعدة المرأة على االندماج في المجال االقتصادي المتميز بإطار عمل رجالي بحت
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  : جمعية اإلرشاد و اإلصالح 5.16
م بتقـديم   و تهـت  . ، ذات تمويـل محلـي     1989لقد تم إنشاء هذه الجمعية في شهر سبتمبر سنة          

آما تهتم بالمجال الزراعي، الخـدمي و       . مساعدات عديدة منها مشروع ورشات الخياطة للنساء      
و تنحصر مجاالت الجمعية في آل من الخدمات االجتماعية،  تقديم ما يـسمى              .التكوين و التربية  

التــدريب و التأهيــل و المــساعدات ) و هــي عبــارة عــن قــروض بــدون فوائــد ( بقــروض اإلحــسان 
  .ماليةال

  : شروط االستفادة من البرنامج 5.16.1
  .أن تكون المستفيدات من مشروع ورشات الخياطة من النساء المعوزات

  :  أهداف البرنامج الرئيسية5.16.2
   العمل على ترقية المرأة و تفعيل دورها الحضاري في حماية األسرة و تثمين رصيدها؛-
  ، علمية و صحية و رياضية؛ االعتناء بالشباب من خالل برامج تربوية-
   إنشاء المرافق الخيرية و المشارآة في حمالت اإلغاثة و التضامن؛-
  . المساهمة في تطوير الحرف و الصناعات التقليدية-
  : أهداف البرنامج الفرعية5.16.3

   التكفل أآثر بالفئات األآثر تضررا خصوصا إذا ما تعلق األمر بالنساء؛-
  المستفيدة بنفسها بعد مدة من تقديم المساعدات؛ إمكانية تكفل األسر -
   التقليص من اآلفات االجتماعية الناتجة عن الفقر و الحاجة؛-
  :  أهم التحديات5.16.4

   تقنين و نشر الحرآة الجمعوية؛-
  . ترقية و إدماج الحرآات الجمعوية في المجتمع المدني-
  :  تحليل نتائج البرنامج 5.16.5

نتجة و المستفيدة من آالت الخياطة، و حسب اإلحصائية المقدمة مـن طـرف   بالنسبة لألسر الم  
  .2004 سنة300 و 2003 سنة 500 و 2002 آلة سنة 600الجمعية، نجد 

  :  معوقات البرنامج5.16.6
 هنــاك صــعوبات فــي متابعــة المــشاريع النــسوية نظــرا للــذهنيات الــسائدة ضــمن هــذا -

  المجال عند األسر؛
  .توزيع المساعدات نظرا للثقافة االنتهازية لدى بعض المستفيدين بعض المشاآل في -

  
  :نتائج المسح . 6

  :أظهرت الدراسة المسحية بخصوص البرامج التي مسها المسح النتائج التالية
  

  : التوزيع حسب مجاالت المشاريع 6.1
  توزيع المشاريع حسب مجاالتها): 6.1(الشكل 
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ضمن الملحق اإلحصائي، نجد أن  ) 6.1( ن خالل هذا الشكل و المقام على أساس الجدول م

 28تليها الزراعة بـ  % 32أآبر حصة بالنسبة للتوزيع حسب مجاالت المشاريع تعود للخدمات بـ 
. و في األخير الصناعات التقليدية % 24ثم الصناعة بـ %   
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: التوزيع الجغرافي للمشاريع 6.2  
 

  توزيع المشاريع جغرافيا): 6.2(ل الشك
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ضر ح ية باد يف و  ر قة نط م ني لوط تراب ا ل آل ا

في الملحق اإلحصائي، أن  ) 6.2( و نالحظ من خالل هذا الشكل و المقام على أساس الجدول 
أغلب المشاريع موجهة لكافة التراب الوطني، حيث ال تتعدى تلك الموجهة للريف و البادية 

  %. 6.66ضرية و المنطقة ال تتعدى و الموجهة للمناطق الح % 13.33
 

: حسب الجهة المنفذة 6.3  
  توزيع المشاريع حسب الجهة المنفذة) : 6.3(الشكل
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في الملحق اإلحصائي، أن  ) 6.3( و نالحظ من هذا الشكل و المقام على أساس الجدول 

،  %81.25 أآبر نسبة، حيث وصلت إلى نصيب الحكومة في تنفيذ المشاريع النسوية يأخذ
  %.6.25و الدولية   % 12.5بينما الجهة األهلية 

  
   : حسب الفئة المستهدفة تعليميا6.4

توزيع المشاريع حسب الفئة المستهدفة تعليميا ) : 6.4( الشكل   
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جامعية ثانوية أو أقل غير متعلمة
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لملحق اإلحصائي، نجد أن الفئة في ا ) 6.4(  من هذا الشكل و المقام على أساس الجدول 
المستهدفة أآثر هي فئة التعليم الثانوي و أقل، لكن الفرق بين الفئات الثالث صغير جدا و هو 

.فقط % 3في حدود   
 
 

   : حسب الفئة المستهدفة وظيفيا6.5
توزيع المشاريع حسب الفئة المستهدفة وظيفيا) : 6.5( الشكل   
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في الملحق لإلحصائي، نجد أن ) 6.5( من خالل الشكل أعاله، و المقام على أساس الجدول 

، أما األقل استفادة فهي  %54.16الفئة التي ال تعمل هي الفئة المستهدفة أآثر و هذا بـ 
.الفئة التي تعمل لدى الغير  

 
 
 
 

   :  حسب الجهة الممولة6.6
 

جهة الممولةتوزيع المشاريع حسب ال ): 6.6( الشكل   
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نجد أن الحكومة في الجزائر تمثل  ) 6.6( يبين الشكل السابق، و المقام على أساس الجدول  
األغلبية الساحقة من المشاريع الموجهة لدعم المرأة و ترقيتها، حيث تصل نسبتها ضمن هذا 

  %.81.25المجال 
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:ة للمشاريع حسب األهداف الرئيسي6.7  
 

توزيع المشاريع حسب أهدافها الرئيسية ): 6.7( الشكل   
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في الملحق اإلحصائي،  ) 6.7( ومن خالل الشكل السابق و المقام على أساس الجدول 

دة ، يلي ذلك زيا %20.4نالحظ أن األهداف الرئيسية للمشاريع تترآز في دعم إنتاجية المرأة بـ 
و أخيرا % 16.33، ثم توليد الدخل و محو البطالة بـ % 18.36فرص تشغيل النساء بـ 

و بالتالي هذه المشاريع ترآز أآثر على  % 14.28المشروعات الصغيرة و محاربة الفقر بـ 
.إنتاجية المرأة و التشغيل  

 
 

  
  

  :حسب طبيعة المشروع  6.8
 

  توزيع المشاريع حسب طبيعتها): 6.8(الشكل 
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في الملحق اإلحصائي، يبين أن أغلب  ) 6.8( إن هذا الشكل، و المقام على أساس الجدول 

  %.92.85المشاريع متكررة و هذا بنسبة 
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  :  حسب نشاط المشروع6.9
 

  توزيع المشاريع حسب النشاطات التي تقوم بها) :6.9(الشكل 
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في الملحق اإلحصائي، أن  ) 6.10( يبين الشكل السابق، و المقام على أساس الجدول 
النشاطات األساسية التي تقدمها المشاريع للمستفيدات تنصب أساسا في المساعدات 

  %.9.52أما أقلها نصيبا فهي القروض و هذا بـ  % 26.19المالية و الخدمات بـ 
 

 : أهدافها و نسب استفادة اإلناث منها  توزيع المشاريع حسب6.10
  

توزيع المشاريع حسب أهدافها و نسب استفادة اإلناث منها مقارنة ) :6.10(الشكل 
  بالذآور
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لة بطا ل يل و ا غ ش ت ل ا لخدمات نح و ا لم ا شروعات لم ا
يرة غ ص ل ا
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من الملحق اإلحصائي، نجـد أن       ) 6.11( ومن خالل هذا الشكل، و المقام على أساس الجدول          
لمشاريع الموجهة لتوليد الـدخل مقارنـة بنـسبة الـذآور ضـعيفة جـدا             نسبة استفادة اإلناث من ا    

، بينمـا المـشروعات الـصغيرة هـي التـي تأخـذ أآبـر نـسبة و هـذا بــ                       %21.75بحيث ال تتجـاوز     
آذلك نجد نسبة استفادة اإلناث مقارنة بالذآور من المشاريع الموجهة لتقديم المـنح و        %. 74.3

مما يدل علـى اسـتفادة اإلنـاث أآثـر مـن المـشاريع               % 64.64الخدمات مرتفعة حيث تصل إلى      
الموجهة لمحاربة الفقر، أما بالنسبة للمشاريع الموجهة للتشغيل و محو البطالـة فتـصل نـسبة                

و هي نسبة معتبرة، إال أن أغلب مناصب الشغل هـذه مؤقتـة و        %  50.75استفادة اإلناث منها    
الحقيقة تهدف لتمكين المستفيدين مـن الخبـرة و         المرتبات الشهرية المقابلة رمزية ، فهي في        

  . اإلدماج المهني 
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 :وعلى العموم ، وعلى أساس آل ما تقدم، يمكن إدراج المالحظات التالية
تتزايد استفادة اإلناث من البرامج في حالة آونها موجهـة للـدعم االجتمـاعي و محاربـة                •

  الفقر التهميش و خلق مناصب الشغل المؤقتة؛
نسبة االستفادة في المناطق الريفية حتى و لو آانت موجهة ألهـداف النقطـة              تتناقص   •

  السابقة الذآر؛
تتنــاقص هــذه النــسبة فــي حالــة اتجــاه هــذه البــرامج لخلــق الثــروة و مناصــب الــشغل  •

  .الدائمة
 و يمكن تأآيد هذه المالحظات من خالل الجدول التالي و الذي يعتبر حوصلة للبرامج 

:سة المسحيةالمعالجة في الدرا  
 
نسبة  الفترة

استفادة 
 اإلناث

الفئة 
 المستهدفة

المنطقة المرأة و  نوع النشاط
األسرة 
آهدف 
ضمن 
 البرنامج

 البرنامج

الفئات الريفية   0,025% 2004-  2003
 الفقيرة

الريف 
في 

منطقة 
شمال 
شرق 
 الجزائر

تمويل مشاريع 
صغيرة عن 

طريق القرض 
 المصغر خصوصا

المرأة هدف 
 رئيسي

 تدعيم - 1
التنمية 

االجتماعية 
واالقتصادية 
 المحلية

الفئات الفقيرة   65% 2002-2004
 والمهمشة

آل 
التراب 
 الوطني

توفير مناصب 
الشغل 
 للبطالين

 مناصب - 2 هدف عام
الشغل 
المأجورة 
للمبادرة 
 المحلية

البطالين و   42% 2000-2004
عديمي 
 الدخل

آل 
التراب 
 الوطني

منح، خدمات 
 وخلق اجتماعية

 مناصب الشغل

األسرة من 
األهداف 
 الرئيسية

 تعويض - 3
النشاطات ذات 
 المنفعة العامة

آل  الجامعيين  70% 2000-2004
التراب 
 الوطني

مناصب شغل 
 مؤقتة

 برنامج ما - 4 هدف عام
  قبل التشغيل

 
الفئات الفقيرة   48% 2000-2004

 والمحرومة
آل 

التراب 
 الوطني

تقديم خدمات 
صحية 
 عيةواجتما

المرأة هدف 
 فرعي

 الخاليا - 5
الجوارية 
 للتقارب

البطالين   49% 2001-2004
وعديمي 
 الدخل

آل 
التراب 
 الوطني

تحسين ظروف 
المعيشة 

وإنشاء مشاريع 
ورشات (مصغرة

 )الخياطة

 برنامج - 6 هدف عام
التنمية 
 االجتماعية
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عائالت و   52% 2004- 95
أشخاص ذوي 

الدخل 
الضعيف أو 
 بدون دخل

آل 
التراب 
 الوطني

تقديم إعانات 
على شكل منح

المرأة هدف 
 فرعي

 برنامج - 7
المنحة 
 الجزافية

آل  البطالين  5,2% 2004
التراب 
 الوطني

دعم 
االستثمارات 
 المنشأة

المرأة هدف 
 فرعي

 دعم إحداث - 8
النشاطات من 
 طرف البطالين

عدم امتالك   11% 2004- 99
 دخل ثابت

آل 
التراب 
 الوطني

ء دعم إنشا
 االستثمار

المرأة هدف 
 رئيسي

 الوآالة - 9
الوطنية لتسيير 
 القرض المصغر

  
2002-2004 

  مابين
52 -67,7 

% 

آل  الحرفيين
التراب 
 الوطني

المساعدات 
المالية والتكوين

المرأة هدف 
 فرعي

 برنامج - 10
الدعم المباشر 
 للحرفيين

  مابين 2003-2004
64,9%-  

% 72,3  
 

أصحاب 
الصناعات 
 التقليدية

المساعدات  الريف
المالية والفنية 
 والمرافقة

المرأة هدف 
 رئيسي

 برنامج - 11
دعم الصناعات 
التقليدية في 
 الوسط الريفي

  مابين 2002-2004
-%11,5  

12,1%  

آل  البطالين
التراب 
 الوطني

مساعدات 
مالية و فنية، 

متابعة ومرافقة، 
 تدريب وتأهيل

المرأة هدف 
 فرعي

 الوآالة - 12
عيم الوطنية لتد
 الشباب

آل  المستثمرين  4% 1993-2004
التراب 
 الوطني

تخفيضات 
ضريبية 

وجمرآية، 
تسهيل 

اإلجراءات 
 اإلدارية

 الوآالة - 13 هدف عام
الوطنية لتطوير 
  االستثمار

  
  
 

1998-2005  100℅   
أسر ريفية 
  و إناث

سكان الريف 
المهمشين و 
  المعزولين

خدمات   الريف
اجتماعية، 

قروض مخفضة 
د، الفوائ

مساعدات 
مالية و فنية، 
  تدريب وتأهيل

المرأة و 
األسر 
آهدف 
  أساسي

14 - 
االستراتيجية 

الوطنية للتنمية 
الريفية 
  المستديمة
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النساء    ℅100  1993-2004
صاحبات 
األعمال، 
النساء 

  المستثمرات

آل 
التراب 
  الوطني

مساعدات 
فنية، تدريب، 

تأهيل، خدمات 
  .اجتماعية

  

المرأة 
آهدف 
  رئيسي

 الجمعية - 15
الوطنية للنساء 

صاحبات 
  األعمال

2002-2004  100 ℅
بالنسبة 
لمشروع 

آالت 
  الخياطة

آل  الفئات الفقيرة
التراب 
  الوطني

قروض بدون 
فوائد،مساعدات 
مالية، خدمات 

اجتماعية، 
  تدريب و تأهيل

المرأة 
آهدف 
  فرعي

 جمعية - 16
اإلرشاد و 
  اإلصالح

مشروع (
ورشات 
  )الخياطة

 
 

:ت المستقبليةالتوصيا. 7  
  :التوصيات المستقبلية بالنسبة للمشاريع التي تستهدف المرأة يمكن تقسيمها إلى قسمين

  : قطاعات المرأة بالجزائر  التي يمكن أن تستهدف بالمشاريع 7.1
وهذا النوع من المشاريع يعالج معوقات المرأة العاملة و تلك التي تعرقلها عن مواصلة عملهـا، و                 

راقيل تلك الخاصة باألعباء المنزلية للمـرأة العاملـة و خـصوصا األمهـات، و نلخـصها             نقصد بهذه الع  
  :فيما يلي

التكثيف من دور الحضانة، و حتى مراآز الستقبال األطفال المتمدرسين في حالة عـدم               •
  .توافق الدوام المدرسي لهم و أوقات عمل األم

ت، آـالتنظيف و إعـداد األآـل و         مشاريع تقلل من معاناة األم العاملة من مسؤوليات البي         •
  .رعاية األطفال الصغار و غير ذلك

  .مشاريع لتوفير وسائل النقل خصيصا للمرأة العاملة خصوصا القاطنة بالمناطق المعزولة •
وآل هذه المشاريع تعمل علـى تـوفير فـرص التـشغيل للمـرأة و فـي نفـس الوقـت تخفـف مـن                         

لجهد و الوقـت الـذي يـستلزم أن تبذلـه لرعايـة             معاناتها سواء من الجانب النفسي أو من حيث ا        
  .أسرتها
  إنشاء مشاريع تقترح العمل في البيت و العمل بنصف الدوام؛ •
المشاريع التي تخفف على المرأة الموظفة على مـستويات عليـا و التـي تتطلـب منهـا               •

  أوقات أطول نظرا للمنصب الذي تشغله؛
تي تعـالج مـشاآل المـرأة فـي المنـاطق           تدعيم المشاريع القائمة حاليا في الجزائر و ال        •

النائية الفقيرة و المنـاطق الريفيـة و التـي تالقيهـا معوقـات فـي اإلنجـاز، آبـرامج وآالـة            
  .التنمية االجتماعية

هذا وتجدر اإلشارة أن إنشاء مناصب الشغل للمرأة، و تمكينها من الوصول لمناصب اتخاذ القـرار                
سيات التي يجـب أخـذها بعـين االعتبـار علـى المـستوى              وخلق الثروة و توليد الدخل، من األسا      

إال أنه ال يجب إهمال الخدمات المرافقة التي تحتاجهـا المـرأة للتخفيـف مـن أعبائهـا                . االقتصادي
العائلية حتى تكون مبادرتها فعالة في المجال االقتصادي و ال تكون هذه األعباء عائقـا لهـا يكـبح                   

  .ت و تشكل لها وضعية عدم استقرارترقيتها وصعودها في سلم المسؤوليا
  .إنشاء مراآز لتسويق إنتاج النساء الحرفيات و المزارعات •
وضع برامج دورية لتدريب الحرفيات على تحديث تقنيات اإلنتاج المستعملة من طرفهن،             •

  .و تمكينهن من اإلطالع على المستجدات في هذا المجال
المستوى الوطني لتمكيـنهن مـن      العمل على تجميع الحرفيات في نفس المجال على          •

  . تبادل الخبرات
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  : مجاالت التنسيق بين مختلف الجهات في الجزائر و بين األقطار العربية 7.1
وضع مراآز لتسويق و تبادل المنتجات الحرفيـة و التقليديـة، خـصوصا و أن هـذه النقطـة                    •

 فـي الوسـط     تعتبر من المعوقات التي تالقي النساء الحرفيات في الجزائـر و بالخـصوص            
  .الريفي

إنشاء بنـك معلومـات عربـي مـشترك بخـصوص نـشاطات المـرأة فـي آـل المجـاالت، و                       •
  .خصوصا تلك المتعلقة بإنشاء و متابعة و دعم المشروعات الصغيرة

إنـشاء هيئـة عربيـة تتــولى مـساعدة المـرأة العربيـة التــي ترغـب فـي إنـشاء مــشروع           •
ــل التــي       ــيح جميــع المراح ــتثماري، و هــذا بتوض يجــب أن يمــر عليهــا المــشروع    اس

االستثماري، تقوم بتبنيها منظمة المرأة العربية و تشمل خبراء عرب من جميـع البلـدان               
  .األعضاء في المنظمة و المختصين في دراسات الجدوى االقتصادية

 الملحق اإلحصائي
 

نمو حصة العمالة النسوية في برنامج مناصب الشغل المأجورة  ) : 5.1( جدول 
رة المحليةللمباد  

  2004-2002خالل الفترة 
 العدد اإلجمالي عدد المستفيدات نسبة اإلناث

 للمستفيدين
 السنة

 %65 45825 70500 2002 
%65 47125 72500 2003 
%65 45825 70500 2004 

.  2005وآالة التنمية االجتماعية، الجزائر : المصدر  
 

 من برنامج تعويض النشاطات ذات نمو و توزيع نسب استفادة اإلناث ): 5.2( جدول 
 المنفعة العامة

2004-2000 في الفترة   

.2005وآالة التنمية االجتماعية، الجزائر : المصدر  
 

عدد المستفيدات و نسبتهن مقارنة و إجمالي المستفيدين ضمن  ) : 5.3( جدول  
 برنامج ما قبل التشغيل

  2004- 2000للفترة 
نسبة 

 المستفيدات
العدد اإلجمالي  عدد المستفيدات

 للمستفيدين
 السنة

%69.99 8080 11543 2000 
%69.98 4685 6694 2001 
%69.99 3278 4683 2002 
%70.00 5450 7785 2003 

69.99%  35564 50806 2004 
.2005وآالة التنمية االجتماعية، الجزائر :      المصدر  

 

العدد اإلجمالي  عدد المستفيدات نسب استفادة اإلناث
 للمستفيدين

 السنوات

42%  52500 125000 2000 
42.52%  56277 132355 2001 
42.91%  66860 155814 2002 
42.55%  72378 170102 2003 
41.28%  73661 178448 2004 
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نمو عدد المستفيدات مقارنة و العدد اإلجمالي للمستفيدين ضمن  ):  5.4( جدول 
 برنامج المنحة الجزافية للتضامن

  2004- 2000فترة لل
نسبة 

 المستفيدات
عدد 

 المستفيدات
العدد اإلجمالي 
 للمستفيدين

 السنة

%23.45 114 486 2000 
%49.23 1100 2234 2001 
%48.98 1550 3164 2002 
%48.98 13900 28519 2003 
%48.99 

 
27040 55184 2004 

.2005وآالة التنمية االجتماعية، الجزائر :     المصدر  
نمو عدد اإلناث المستفيدات مقارنة العدد اإلجمالي للمستفيدين  )  : 5.5  (جدول  

  من برنامج التنمية الجماعية
  2002-2001خالل الفترة 

  
  

  
  

  
  

المــصدر
  . 2005وآالة التنمية االجتماعية، الجزائر : 

  
  

نمو المستفيدات مقارنة و العدد اإلجمالي للمستفيدين ضمن  ):  5.6( جدول  
  برنامج المنحة الجزافية للتضامن 

  2004-2000 خالل الفترة 
ي العدد اإلجمال عدد المستفيدات نسبة المستفيدات

 للمستفيدين
  السنة

%42,50 216716 410191 2000 
%51,00 279446 537397 2001 
%52,17 305847 586252 2002 
%52,79 320241 606633 2003 

53,38%  326458 611574 2004 
  .2005وآالة التنمية االجتماعية، الجزائر :  المصدر

    
  

ع ضمن برنامج الدعم المباشر توزيع المستفيد من الدعم حسب النو ): 5.7( جدول  
  للحرفيين

  2004-2002 للفترة 
  
  

 

  .2005وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية، الجزائر : المصدر
  

عدد  نسبة المستفيدات
المستفيدات

العدد اإلجمالي 
 للمستفيدين

 السنة

%48,99 38360 78300 2001 
%48,99 40130 81900 2002 
%49,00 78500 160200 2003 
%49,99 202000 412200 2004 

 السنة نسبة الذآور نسبة اإلناث المجموع
%100 %52,54 %47,46 2002 
%100 %67,7 %32,3 2003 
%100 %62,5 %37,5 2004 
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نصيب المستفيدات من برنامج تنمية الصناعة التقليدية في  ): 5.8( جدول  

  الوسط الريفي
  2004- 2003للفترة 

عدد  نسبة المستفيدات
 المستفيدات

العدد اإلجمالي 
 للمستفيدين

  السنة

%64,96 662 1019 2003 
%72,3 1328 1837 2004 

 
  .2005ناعات التقليدية، الجزائر وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الص:            المصدر

   
  

  التوزيع حسب النوع للمشاريع المدعمة من طرف ) : 5.9( جدول  
  2004- 2002الوآالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للفترة 

  
نسبة المشاريع الخاصة 

 باإلناث
عدد المشاريع الخاصة 

 باإلناث
إجمالي المشاريع 

 المدعمة
 السنة

%11,53 5390 46729 2002 
%12,11 6347 52393 2003 
%12,28 7365 60000 2004 

  .2005الوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، الجزائر :      المصدر
  

توزيع عدد مشاريع اإلناث حسب نوع النشاط و نسبتها بالنسبة  ):  5.10( جدول  
  للتوزيع اإلجمالي للمشاريع المنشأة

  2004- 2002فترة ضمن الوآالة الوطنية لتشغيل الشباب لل
  

2003 2002 
 العدد %  العدد %

  نوع النشاط

 الخدمات 2493 24,78 3020 24,58

  الحرف 1213 20,47 1423 20,88

 النقل 617 5,97 642 6,00

 المهن الحرة 370 38,87 442 39,15

 الصناعة 355 16,88 412 17.02

 الزراعة 273 4,84 322 5,01

ألشغال البناء و ا 49 4,06 64 4,23
 العمومية

 الصيانة 20 4,26 22 4,01

 الري 0 0 0 0

 الصيد البحري 0 0 0 0

 المجموع 5390 11.53 6347 12,11

  .2005الوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، الجزائر : المصدر
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نمو المشاريع المنشأة من طرف اإلناث و المدعمة من طرف  ):  5.11( جدول  
  الستثمارالوآالة الوطنية ل

   )2004-1996( خالل الفترة 
)مليون دينار ( التكلفة المالية  العمالة المحققة  السنة عدد المشاريع

147 117 3 1996 
213 763 9 1997 
173 412 23 1998 
496 251 28 1999 
150 216 19 2000 
206 287 16 2001 
13 45 2 2002 
44 217 5 2003 
2 22 1 2004 

 المجموع 106 2330 1404

  .2005الوآالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، الجزائر : المصدر
  

  توزيع المشاريع المنشأة من طرف اإلناث و المدعمة من طرف):  5.12( جدول  
  2004- 1996الوآالة الوطنية لالستثمار خالل الفترة 

  
  
  

  
  
  
  

     
  

           
  

  .2005الوآالة الوطنية لالستثمار، الجزائر : المصدر
  

  توزيع المشاريع حسب مجاالتها.)* : 6.1( جدول  
 المجال العدد النسبة

 الخدمات 10 29.41% 
 الزراعة 10  29.41%  

 الصناعة 9  26.4%
 حرف و صناعة تقليدية 5 14.7% 

 المجموع 34  100%
  

  توزيع المشاريع حسب الجهة المنفذة ): 6.2( جدول  
 الجهة المنفذة العدد %
 حكومي 13 % 81.25
 أهلي 2 % 12.5
 دولي 1 % 6.25
 المجموع 16 % 100

  

 النشاط العدد %
 الصناعة 33 31,13
 النقل 22 20,75
 الصحة 21 19,81
 الخدمات 18 17,00
البناء و األشغال  7 6,60

 العمومية
 السياحة 5  4,71
 المجموع 106 100
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  توزيع المشاريع جغرافيا ): 6.3( جدول  
 التوزيع الجغرافي لعددا %

 حضر 1 5.26  %
 ريف و بادية 2 %10.52
 منطقة 1 %5.26
 آل التراب الوطني 15 %78.94

 المجموع 19 % 100
  
  

  توزيع المشاريع حسب الفئة المستهدفة تعليميا ): 6.4( جدول  
 الحالة التعليمية العدد %

 غير متعلمة 11 32.35 %
 ثانوية أو أقل 12 % 35.29
 جامعية 11 % 32.35
 المجموع 34 % 100

  
  

  توزيع المشاريع حسب الفئة المستهدفة وظيفيا ): 6.5( جدول  
 الحالة الوظيفية العدد %
 ال تعمل 13 % 54.16
 تعمل لدى الغير 3 % 12.5
 تعمل لحسابها الخاص 8 % 33.33

  المجموع 24 %100
  

  ممولةتوزيع المشاريع حسب الجهة ال ): 6.6( جدول  
 الجهة الممولة العدد %

 دولية 1 %6.25
 حكومية 13 %81.25
 أهلية 2 %12.5

100 % 16  
  

  
  

  توزيع المشاريع حسب األهداف الرئيسية المشروع ): 6.7( جدول  
 الهدف الرئيسي للمشروع العدد %

 التشغيل 9 %18.36
 توليد الدخل 8 %16.32
 محو البطالة 8 %16.32
 روعات الصغيرةالمش 7 %14.28
 إنتاجية المرأة 10 %20.4
 فقر 7 %14.28

 المجموع 49 %100
  

  
  
  

  توزيع المشاريع حسب نشاطاتها ): 6.8( جدول  
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 نشاط المشروع العدد %
 خدمات 9 %21.42
 قروض 4 %9.52
 مساعدات مالية 11 %26.19
 مساعدات تقنية 6 %14.28
 تدريب و تكوين 7 %16.66
 تأهيل 5 %11.9

 المجموع 42 % 100
  
  
  
  

  توزيع المشاريع حسب طبيعتها ): 6.9( جدول  
 طبيعة المشروع العدد %

 متكرر 15 %93.75
 مرة  1 %6.25  

 المجموع 16 %100
  
  
  
  

توزيع المشاريع حسب أهدافها الرئيسية و متوسط نسب استفادة  ): 6.10( جدول  
  اإلناث منها

 رئيسي للمشروعالهدف ال متوسط نسبة االستفادة
 التشغيل و محو البطالة %50.75
 المنح و الخدمات %64.64
 المشروعات الصغيرة %74.3
 توليد الدخل %21.58

 المجموع  100%
  
  
  
  
  
  

  : مالحظة* 
أعددناها على أساس اإلحصائيات المتـوفرة       ) 6.10( إلى رقم    ) 6.1( الجداول من رقم     •

  ة من طرف الهيئات المنفذة للمشاريع؛في االستمارات واإلحصائيات المقدم
في بعض من الجداول السابقة الذآر، الكثير من التوزيعـات التـي قمنـا بدراسـتها تتكـرر                   •

  .في أآثر من مشروع، مما يجعل مجموع المشاريع أآبر من المشاريع المدروسة
  


