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  ملتـــقى جمــعاوي
 »  يماعـضامني االجتصاد التـاإلقت «

 2007 دیسمبر 13 و 12 ،زرالدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تمهيد
 و اهلشاشة اإلفقاري و مقاومة مستوى صدالت ميدانية ملموسة، للتار اجلمعاوي، عرب تدخالة من التيدت عناصر فعة، جتننذ سنوات عدم

  .انكاملة من السكّالذي تعاين منه طبقات 
إالّ, ليةرغم أن ذلك مل يكن مهنتهم األوهم اجتاحوا هذا القطاع  أنباقتراح تدخهذهإىلمت مساعدات الت مبدعة قد رائح  الش

االجتماعية احملرومة و ذلك على مستوى بالغ الصمنجدغر ولكن جد .  
ع برامج  هلذا الغرض من مقاومة هذه الظاهرة رغم تنو املتواجدةالتشغيل دعم لالعموميةسات  و املؤساآللياتن مل تتمكّ, أخرىجهة  من

  .رائح و ذلك ألسباب عدةهلذه الش كوا بقيت صعبة املنال ،املساعدات اليت تقترحها
  ن من تنمية و تطوير هذه املبادرات و حتسني أثرها و فعاليتها ؟كيف نتمكّ

ضامين االقتصاد الت:  تنظيم ملتقى مجعاوي حتت عنوان (ACDC) م اجلمعاويقدقافة و التاجلمعية من أجل الثّ تقترح اإلطاريف هذا 
  .االجتماعي

املمول من طرف مندوبية اللّجنة األوروبية باجلزائر و بدعم من املنظّمة الالحكومية الفرنسية " رانا هنا" مشروع إطارتدرج هذه املبادرة يف 
“CCFD”  ل  هذا يكمن الغرض من؛وصقاش و حبث رؤية مشتركة بغية التالت و إشكال إجياد إىلامللتقى يف فتح باب للندخمن الت 

  .كل هذه املبادراتالشراكة املناسبة لتحسني أثر 
  

  : لديهما جتارب ميدانية مهامجعيتان إلينا انضمت ،أثناء العمليات التحضريية هلذا امللتقى
  . قامت بتأسيس تعاونية ملربيات النحلبومرداس ضواحي  مجعية من: آفاق 

  . يف املنطقةلسياحة التضامنيةل أسس على وضع مجعية من تيزي وزو تعمل: آمسناو
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  :النطاق 

 إىل أفضت االقتصاد الوطين، إليهق  اليت فرضت على اهلياكل االقتصادية اجلزائرية و التوجه اللّيربايل الذّي يسا اهليكليةت   اإلصالحا
  :انفجار أزمت اجتماعية و اقتصادية تربز أساسا يف

   الشبابأوساطاالرتفاع يف نسبة البطالة خاصة يف  -
  الذي ميس الشرائح االجتماعية الفقرية و املعدومةاإلفقارتزايد  -
 استفحال النشاطات االقتصادية العشوائية -
 األطفالبروز ظاهرة تشغيل  -
- ... 

مبادرات ميدانية، كلّ يف قطاع  عناصر فعالة من التيار اجلمعاوي على قيادة أقدمتالتفقري اخلطرة هذه، حماولة منهم للتصدي لظواهر 
  .ويف هذا اخلضم برزت مشاريع اقتصادية تضامنية اجتماعية. اختصاصه

ميع هذه العناصر الفعالة من أجل التناقش  جتإىلمسايرة لألوضاع و التطورات اليت يعيشها اتمع اجلزائري، يهدف هذا امللتقى اجلمعاوي 
  . بديل هلذه الوضعيةإجيادو التفكري يف 

  
  : الملتقىأهداف 

  :اهلدف الرئيسي
   و تفعيلها تنمية ديناميكّية االقتصاد التضامين االجتماعي

  : الفرعيةاألهداف
  اد التضامين االجتماعي تعمل يف جمال االقتصاليت الضوء على ديناميكية اتمع املدين إلقاء .1
  روابط ما بني العناصر الفعالة دف خلق حقل للمبادالت و التعاونإنشاء .2
  املبادرات التنموية ملكافحة البطالة و التفقريإىلحثّ السلطات العمومية و املؤسسات احلكومية على مد يد املساعدة  .3

  :املستفيدون
- ات العاملة يف جمال ترقية الشتمع %60حيث متثّل املرأة نسبة ( غل يف أوساط الشرائح املعدومة اجلمعيمن البطالة يف ا (  
 العناصر اجلمعاوية يف حبث كيفية دعم تدخالت احلركات اجلمعاوية اليت تنشط إشراك املؤسسات العمومية لدعم الشغل و ممثلو - 

  التضامين االجتماعيداالقتصايف ميدان 

  روابط تعاون وتبادل التجاربإنشاءعرض جتارب مماثلة يف بعض الدول النامية دف  - 

  
  :منهاج الملتقى
  :املكان و الزمان

  باجلزائر) ANALEJ( مبركز نشاطات الشباب لزرالدة 2007 ديسمرب 13 و 12 يومي أثناءجتري فعاليات امللتقى   
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  :موضوع امللتقى
  :ورين اثنني امللتقى على حمأشغالترتكز 

  »دعم و توسيع املبادرات؛ دراسة العراقيل ووضع تصاميم للحلول« : احملور األول

  : ذا احملور من خالل ثالث ورشات فكرية تناقش املسائل التاليةاإلحاطةبصفته جوهر امللتقى، ستتم 
  العراقيل االجتماعية .1
  املبادراتإبراز يف اإلعالمدور  .2
 دراتالتنسيق ما بني املبا .3

 
 ةا؛ هي :العراقيل االجتماعية يف امليدان يوميا العناصر اجلمعاوي ة املتوارثة اليت تصطدمات االجتماعياهلدف من  جممل العقلي

 . الوسائل لتجاوزهاإجيادالورشة هو 
  وء املسلّط على مشاريع االقتصاد التاإلعالم نقص إن : املبادراتإبراز يف اإلعالمدوربصفة  و قلّة الض ضامين االجتماعي، حتد

 بغرض جعل هذه إعالمية إستراتيجية هلذا الباب من أجل وضع أكثر ايالء أمهّية جبدرهلذا  من حيز تأثري هذه املبادرات، ملموسة
 . بروزا على ساحة النشاطات اجلمعاويةأكثراملشاريع 

 نسيق ما بني خمت :التنسيق ما بني املبادراتضامين االجتماعي، الشعور من مظاهر غياب التلف املبادرات يف جمال االقتصاد الت
 .ادة من جتارب اآلخرين  الصعوبات البريوقراطية العديدة، ما مينع االستفأمامبالعزلة 

       . اعب سويا فعالية ما بني العناصر الفعالة يف امليدان سيمكّن من حتقيق التآزر املطلوب ما بينها ملواجهة املصأكثر بلوغ تنسيق إن
  

  » عالقات مع املؤسسات العموميةال « : ثايناحملور ال

  .استمراريتايف جناح أي مبادرة و  أنها تساهم بشكل جلي إذ بالغة أمهيةتكتسي عالقة املشاريع اجلمعاوية مع املؤسسات العمومية 
ني، األجهزة و ميكانيزمات التمويل املوفّرة من طرف العديد من  اخذ وقفة و النظر يف خمتلف القوانإىلمن خالل هذا احملور، دف 

  .التهميش و حماربة  دعم التشغيلإطارؤسسات العمومية يف امل
  : من خالل الزاويتنياحملور هذا إىليكون التطرق 

الصيغة القضائية الطار  (ملبادراتحيث ستبحث كلّ املشاكل املتعلّقة باجلوانب القانونية و القضائية املرتبطة ذه ا :التشريع .1
  ...)التدخل، التصريح بالنشاط

  ...)ANSEJ , CNACمثل ( لذلك املخصصةمتويل املشاريع من طرف األجهزة كل امشستتم مناقشة : التمويل .2
  

 مهمة خذ على عاتقهاهذه اللّجنة ستأ. التوصيات حصيلة أعمال ورشات امللتقى" جلنة متابعة" يف تشكيل جهة أخرى ،تتوخيمن 
 .استخالص هذه التوصيات و السهر على تطبيقها يف امليدان، و استمرارية االتصال ما بني املشاركني يف امللتقى


