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 (4802-0008فعالية وانعكاسات سياسات التشغيل على البطالة والفقر يف اجلزائر خالل الفرتة )
  .اجلزائر، املركز اجلامعي تيبازة ،صفية بوزار د. 

 خصلامل

حتدايت كثرية عرقلت مسارها التنموي واملعيشي، تتمثل يف خمتلف املشاكل اليت تعاين منها تواجه الدول النامية على غرار اجلزائر 
جمتمعاهتا أتيت يف مقدمة هذه املشاكل البطالة، السكن، سوء املعيشة ...وتنصب جمملها يف مصطلح واحد شامل وهو الفقر، خاصة وان 

ويف هذا الصدد اعتمدت اجلزائر عدة سياسات وعلى مجيع املستوايت، معظم هذه البلدان تعتمد على سياسات غري مالئمة وضعيفة...
نذكر املايل، النقدي ...والتشغيل حيث تعترب هذه السياسة األخرية اجتماعية اقتصادية يف آن واحد حيث تعمل على توفري مناصب شغل 

 لألفراد ومنه حتسني مستوى معيشتهم ...اخل.
لتطرق إىل التعريف ابلفقر، ومفاهيمه، التعريف أبهم آليات التشغيل يف اجلزائر، ودراسة وتقييم مدى ومن خالل هذه املداخلة ميكن ا      

 (.4102-0991خالل الفرتة )فعالية هذه السياسات يف التقليل من البطالة والفقر 
 ، الفقر، مظاهر الفقر، التشغيل، سياسات التشغيل.ةالبطال  :الكلمات املفتاحية

Abstract 
         Developing countries including Algeria face a lot of challenges obstructed their developing 

and living path, represented in many problems which their societies suffer from, at the forefront of 

these problems joblessness , bad living circumstances.... all of it involve one word which is poverty, 

especially that most of these countries depend on inappropriate and weak policies. In this regard, 

Algeria adopted many policies in many standards we mention  for example  the financial, the 

monetary grade, and employment  which is considered  a social and economical policy at the same 

time as it contributes to the provision of jobs for individuals and from it improving their living 

conditions. From what we have mentioned, we can define poverty, it's concept, defending the most 

important operating mechanisms in Algeria, and studying and evaluating how far these policies are 

effective to reduce poverty during the period (1990-2014). 
Keywords: joblessness, poverty, backing of poverty, working, politics of working.
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 املقدمة
تعترب البطالة والفقر من الظواهر واملشاكل إىل أرهقت اقتصادايت الدول وخاصة الدول النامية واملتخلفة وذلك لكوهنما مشكالن يسامهان 
يف بعضهما البعض بصفة مباشرة، واجلزائر من البلدان اليت تعاين منذ وقت طويل من هذه املشاكل وذلك لضعف وهشاشة اقتصادها من 

على القطاع اخلاص من جهة وارتباط االقتصاد اجلزائري بقطاع النفط ومرور اجلزائر ابلعشرية السوداء، ولتجاوز  طاع العامالقجهة وهيمنة 
هذه العقاابت انتهجت وتبنت اجلزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا عدة سياسات السيما منها سياسات اقتصادية، مالية، 

تبع هلذه السياسات االقتصادية ليأسف للنتائج املتوصل أليها، حيث أن البطالة يف اجلزائر عرفت نقدية، ...وسياسات التشغيل، وان املت
 معدالت مرتفعة ومتزايدة  ضف إىل ذلك اخنفاض مستوى املعيشة يف بعض املناطق من البالد.  

شبح البطالة وحتسني مستوى املعيشة  تشغيل الشباب العاطل لفكلقد وضعت احلكومة اجلزائرية عدة تدابري ترمي إىل من جهة أخرى  
 ، وقد كان هلذه التدابري اجلانب اإلجيايب والذي يتمثل يف جتنب إقصاء الشباب البطال من عامل الشغل وابلتايل خفض معدل البطالةلألفراد

     من خالل جمموعة من اآلليات والسياسات التشغيل.
 املمثلة يف السؤال الرئيس املوايل:وعليه بنيت الدراسة على االشكالية          
 ؟مدى فعالية سياسات التشغيل يف اجلزائر يف القضاء على البطالة والتقليل من الفقرما     

 الرئيسة إىل األسئلة الفرعية املوالية: ةولقد أمكن تقسيم اإلشكالي
 .؟ما هو الفقر أشكاله ومسبباته -
 .؟هي أهم آليات التشغيل يف اجلزائرما  -
 .؟التشغيل يف اجلزائروسياسات ما مدى فعالية أجهزة  -

 :وعليه جاءت هذه املداخلة مبنية يف احملاور التالية
 للفقر. : اإلطار املفاهيمياحملور األول -
 (4102-0991البطالة والفقر يف اجلزائر خالل الفرتة ) احملور الثاين: واقع وأسباب -
 (4102-0991والفقر خالل الفرتة )التشغيل يف اجلزائر على البطالة  انعكاسات وفعالية سياساتاحملور الثالث:  -

 
 :للفقر. اإلطار املفاهيمي احملور األول 

 والتعريف آباثر وأسباب الفقر وذلك كما يلي: ، حلقة الفقرميكن التعريف ابلفقر، خط الفقر من خالل هذا احملور
 تعريف الفقر: -0

 واجتماعية يف نفس الوقت ميكن تعريفه كما يلي:ابعتبار الفقر شبح ومشكلة اقتصادية 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( الفقر هو عزل فئات معينة من اجملتمع ويتم النظر إليها أهنا حمتاجة أو  حسب: )تعريف أول -

 .1فقرية أو حمرومة، وتظم هذه الفئات، املسنني، العاطلني، األيتام واجلماعات ذات الدخل الضعيف
الفقر تلك األحوال املعيشية اليت تكون نتيجة سوء التغذية واجلهل واملرض، وارتفاع وفيات األطفال وقصر العمر  :اثينتعريف  -

 .2االفرتاضي، مما جيعلها أدىن من املستوى املعهود للحياة الالئقة
عيشه فئة معينة من اجملتمع تتمثل يف ارتفاع وكابوس يالسابقة ميكن تعريف الفقر على انه حالة اقتصادية اجتماعية  بناء على     

 نسبة الوفيات، سوء التغذية، ارتفاع مستوى البطالة، اجلهل، املرض وغريها من احلاالت االجتماعية املزرية.
 تعريف خط الفقر: -2
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احلد الفاصل بني دخل أو استهالك الفقراء عن غري الفقراء، ويعترب الفرد فقريا إذا كان استهالكه أو  على انهالفقر  ميكن تعريف خط      
دخله يقع حتت مستوى احلد األدىن املضمون للحاجات األساسية الالزمة للفرد، ويعرف احلد األدىن حلاجات الفرد األساسية على انه 

قها أو دخلها حتت خط الفقر تصنف على أهنا فقرية واألسر واألفراد اليت يكون إنفاقها أو خط الفقر. فا ألفرد أو األسر اليت يكون إنفا
 .3دخلها فوق حط الفقر تصنف على أهنا غري فقرية

 حلقة الفقر: -3
لفقر تشكل حلقة الفقر ذلك احليز املغلق الذي تدور فيه جمموعة من املشاكل االقتصادية وهي يف جمملها تشكل حمددات وأسباب ا      

وما يرافقها من خصائص ومؤشرات، حيث تتكون هذه احللقة من أربعة ركائز أساسية تنعكس ابلسلب على اجملتمعات وتزيد من حدة 
 :(4)الفقر فيها وهي

 تدين الدخل. -
 التهميش وعدم التمكني. -
 تفاوت الدخول. -
 هتديد التنمية املستدامة. -
نه أن يعمل على هتديد االستقرار االجتماعي والسياسي زمن مث هتديد كافة برامج شأفان ذلك من  إن تزايد الفقر يف اجملتمعات     

 والشكل البياين املوايل يبني حلقة الفقر: التنمية.

  يبني حلقة الفقر: -0-الشكل البياين رقم 
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، جامعة القاهرة، واإلقليميكلية التخطيط العمراين    الفقرية،مصطفى منري حممد، طارق حممود يسري، سياسات التنمية املستدامة للمجتمعات الريفية املصدر: 
 .02، ص2102مارس 

 آاثر الفقر: -2
للفقر آاثر اجتماعية واقتصادية كبرية على البلدان، حيث أنه عامل سليب يؤدي إىل تفاقم الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك      

 كلفة احلد منه أو القضاء عليه. ومنه ميكن تشخيصذه األسباب، وابلتايل ارتفاع تأسباب معينة أدت إىل ظهوره، فإنه يؤدي إىل تعقيد ه
 :5كما يليأاثر من جانبني  

 من اجلانب االجتماعي: -2-0
تظهر سلوكيات  حيثكاد الفقر أن يكون كفرا،    بعض األحيانظهور احنرافات كبرية على مستوى سلوك األفراد وأخالقهم،  ففي  -

أن الفقري غري املتعفف، جييز لنفسه كل األمور اليت متكنه من احلصول على لقمة  أيتقاليد، والدين، جديدة ختالف العادات وال
 العيش.

عدم متكني األطفال من التمدرس، أو التمدرس اجليد، فارتفاع عبء اإلعالة الذي هو من أسباب الفقر يؤدي ابآلابء إىل التخلي  -
 الظروف املالئمة لذلك، مما يؤدي إىل انتشار األمية بني األطفالعن مسؤولياهتم يف تعليم أطفاهلم، وتوفري 

 بروز ظاهرة عمالة األطفال، وآاثرها السلبية على اجملتمع واالقتصاد. -

تدهور الوضع الصحي، خاصة ابلنسبة لألطفال )ارتفاع الوفيات(، وقلة العناية هبم، وتنطبق كذلك على الكبار، وابلتايل التعرض  -
 مراض، وللعدوى املزمنة.بدرجة عالية لأل

 من اجلانب االقتصادي: -2-4
ية ميكن اعتباره ظهور الفساد وانتشاره بشكل يؤدي إىل تعطيل املصاحل االقتصادية للبلد، فرغم أن الفساد يف تسيري الشؤون االقتصاد -

لالنتباه، حيث أن مع الفقر تزول كل ، إال أن وجود هذه الظاهرة تؤدي إىل تنميته وظهوره للعيان بشكل ملفت من مسببات الفقر
)ويف ظروف معينة(، يصبح موظفا فاسدا، وابلتايل   رتهاحملظورات، فاملوظف الذي ال متكنه وظيفته من تلبية حاجياته وحاجيات أس

 يؤثر على مؤسسته وعلى االقتصاد ككل.
 تدهور معيشة األفراد.  -

األفراد، وضعف مستوى نشاطهم االقتصادي، الشيء الذي يؤدي إىل اخنفاض  ةيودر االجتماعية، يؤدي إىل قلة مردظهور اآلاث      
 دخل الدول.

 أسباب الفقر: -5
 ما يلي:كثرية ميكن تقسيمها كاجتماعية يف نفس الوقت انجتة عن عدة قضااي ومسببات  و يعترب الفقر مشكلة اقتصادية 

 السكاين، البطالة، التهميش واحلرمان وسوء توزيع الثروة: تتمثل األسباب االجتماعية للفقر يف النمواألسباب االجتماعية:  -5-0
تعترب ظاهرة النمو أو االنفجار السكاين من بني الظواهر املغذية للفقر، حيث أن زايدة معدالت السكان بنسبة أو النمو السكاين:  -

مشكل الفجوة االقتصادية )الغذائية واملعيشية( وترية اقل من الزايدة يف النمو والتنمية االقتصادية خيلق خلل اقتصادي ومنه يتنج عنه 
 .اليت تؤدي إىل منو مستوى الفقر

، حيث أن عن ضعف حجم االستثمار واملشاريع االقتصادية  وزايدة النمو السكاينتصادية تنتج تعترب البطالة ظاهرة اقالبطالة:  -
 تزايد هذه الظاهرة ينعكس بصفة مباشرة على الفقر.

إن عدم التوزيع العادل للثروة داخل اقتصاد أي بلد يزيد من الطبقية ومن مث يزيد من الفقري فقرا ومن  الثروة: عتوزي يف العدالة عدم -
 الثري ثراء، ضف إىل ذلك تركز الثروة عند فئة معينة على حساب الفئة األخرى.
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واألطفال، حيث يتمثل  النساء لدى وخاصة الفقر، ظاهرة تكريس من تزيد واحلرمان التهميش ظاهرة إن التهميش واحلرمان: -
 التهميش واحلرمان يف هذه احلالة يف عدم حصول األفراد على حقوق التعليم، الصحة ...مناصب العمل...اخل

 املديونية، هشاشة اقتصاد البلد والسياسات االقتصادية للبلد:االقتصادية يف  األسباب: تتمثل االقتصادية األسباب -5-2
تعترب املديونية مشكل وعائق حقيقي أمام التنمية االقتصادية حيث أن زايدة حجم املديونية يف اقتصاد أي بلد يزيد من  :املديونية -

 حجم أو نسبة العجز االقتصادي ومنه ارتفاع مستوايت الفقر.
فة مباشرة على حجم أن فشل السياسات االقتصادية أو انتهاج سياسات اقتصادية غري فعالة يؤثر بص :السياسات االقتصادية -

 البطالة والناتج اخلام واإلمجايل القتصاد ذلك البلد وعليه يؤدي ويساهم ذلك يف ارتفاع نسبة ومستوى الفقر.
مصدر واحد للدخل كالبلدان العربية والبلدان املصدرة للنفط جيعل من اقتصادها إن اعتماد أي بلد على هشاشة اقتصاد البلد:  -

 يزيد من هشاشته ومنه يؤدي ذلك إىل مشكلة الفقر.عرضة لالزمات وهذا ما 
 ( 4102-0991احملور الثاين: واقع وأسباب البطالة والفقر يف اجلزائر خالل الفرتة). 

البطالة واخنفاض مستوى يعاين االقتصاد اجلزائري من مشاكل عدة منذ االستقالل إىل يومنا هذا تتمثل أمهها يف ارتفاع معدالت       
 رتفاع نسبة الفقر وعليه ميكن تشخيص ذلك كما يلي:املعيشة وا

 البطالة، ظهورها، أسباهبا وتطورها يف اجلزائر: -0
( كما 2102-0892البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة ) اوتطور معدالهت اأهم مسبباهتو  اتريخ ظهور البطالة يف اجلزائر ميكن تشخيص

 يلي:
 :ظهور مشكلة البطالة يف اجلزائر -0-0

مصطلح البطالة شائعاً ومنتشراً خالل سنوات الرخاء االقتصادي يف فرتة الستينات والسبعينات وإىل غاية منتصف الثمانينات  مل يكن     
كان هلا األثر الكبري يف بداية ظهور   0891حبكم املوارد البرتولية الكافية نتيجة أسعار البرتول املرتفعة آنذاك، غري أن األزمة البرتولية سنة 

، بل ويف مدة قصرية أصبحت تشكل إحدى أهم االنشغاالت والتحدايت واملشاكل االقتصادية للمؤسسات الرمسية وغري الرمسية، البطالة
ليبلغ  0885سنة  ℅29إىل  0891يف عام  ℅01حيث تشري التقارير الرمسية إىل أن مستوى البطالة يف اجلزائر بدأ يف االرتفاع من 

 .6ء نتيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مرتابطة. هذا االرتفاع جا0888سنة  ℅21

 من أهم األسباب اليت أدت إىل تفاقم مشكلة البطالة يف اجلزائر ميكن تشخيصها فيما يلي:مسببات البطالة يف اجلزائر:  -0-4
 األجور ختفيض أن إذ ،لألجور أدىن حد نلضما تدخلها فيما خيص وخاصة السوق احلرة لعمل العادي السري يف الدولة تدخل -

 .7 العمل وفرص الثروات خلقيل ابلتا  االستثمار بتشجيع نالكفيال مها الضرائب و
 امليزان التجاري اجلزائري. من %2 سوى ثلمت ال اليت الباقية القطاعات وضعف احملروقات قطاع على اجلزائري االقتصاد اعتماد -
 ربح كايف يليب طموحاهم. عزوف الرأمساليني عن االستثمار إذا مل يؤدي اإلنتاج إىل -
 .السكان الكبري يف اجلزائر التزايد -
 املستمر يف استعمال اآلالت وارتفاع اإلنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل وتسريح العمال. التزايد -
 أهم من يعترب والذي اخلارج من مالقاد أو الداخلي االستثمار مستوى تراجع إىل وأدت ابلبالد عصفت اليت األمنية األزمة -

 .البطالة على للقضاء العناصر
 اجلزائر: يف البطالة خصائص -0-3

 :8تتميز البطالة يف اجلزائر بعدة خصائص ميكن إجيازها كما يلي
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البطالة يف عامل الريف يف ارتفاع مستمر رغم املخططات الوطنية املوجهة للريف اجلزائري السيما منها نذكر املخطط الوطين  -
يعود هذا إىل عزوف الشباب اجلزائري عن مواجهة األعمال الريفية كالزراعة والتوجه حنو األعمال اإلدارية، للتنمية الريفية ورمبا 

 .2115سنة  % 42.4و  2110سنة  %21.9ولقد سجل معدل البطالة يف الريف اجلزائري 
 .  سنة 08و  01من البطالني اجلزائريني مل يسبق هلم العمل وتنحصر أعمارهم بني  %18أكثر من  -
 من طاليب العمل. % 21.4اغلب البطالني يف اجلزائر من فئة الذكور وال متثل فئة اإلانث سوى  -

 ( كما يلي:2102-0892تطور معدل البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة ) لقدتطور معدالت البطالة يف اجلزائر:  -0-2
رفت معدالت مرتفعة ومتزايدة يف بعض األحيان خالل وقت تبني اإلحصاءات الرمسية أن معدالت البطالة يف اجلزائر قد ع            

إىل صدمة سلبية جراء األزمات االقتصادية )البرتولية واملالية( اليت عرفها البلد خالل الثمانينات وعشرية  اجلزائر مضى، حيث تعرضت
، ومل تسجل هذه النسبة أي حتسن إال بعد مطلع االلفينات، واجلدول 0888سنة  %21عرفت البطالة ذروهتا حدود  ومنهالتسعينات، 

 2102-0892املوايل يبني تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة 
 (4103-0994يبني تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة ) -0-رقم  اجلدول

 0889 0881 0884 0882 0881 0899 0891 0894 0892 السنة
 21 29 25.5 22 21 01 04 02 01 معدل البطالة

 2014 2102 2102 2101 2119 2111 2114 2112 2111 السنة
 / 10 10.5 12 15 01 21 21 21 معدل البطالة

 املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على:
والشراكة االورومتوسطية، دراسة مقارنة بني املغرب، اجلزائر، تونس، مصر، األردن، مسري عطية،  التشغيل وحقوق العمل يف البلدان العربية املتوسطية  -

 .19، ص2119فلسطني، لبنان وسوراي، مدريد اسبانيا، 
  www.ons.dzالديوان الوطين لإلحصائيات. -

 :واقع ومظاهر الفقر يف اجلزائر من فرتة االستقالل اىل يومنا هذا -4
 الفقر يف اجلزائر منذ فرتة الستينات إىل يومنا هذا كما يلي: ومؤشرات ميكن تشخيص واقع ومظاهر 

 :(0008-0094)الفرتة:  مظاهر الفقر يف اجلزائر خالل التوجه االشرتاكي لالقتصاد الوطين -4-0
 يف حمسوسمستمر و  تزايد يف الفئات هذه أخذت فقد مستمر، تزايد يف الفقراء عدد فإنبتزايد األزمات االقتصادية وانتشار العوملة         
 االستثمارات تناقص بسبب الثمانينات بداية من ابتداء عالية بوترية توسعها الظاهرة واصلت مث ،فرتة الستينات والسبعينات خالل اجلزائر

الل ، من جهة أخرى سامهت األزمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر خهيكلية إلختالالت اجلزائري وتعرض اإلنتاجية، القطاعات يف
 النمو معدل اخنفاض سجل حيث الوطين، االقتصاد يف كبري بتدهور 1986 سنة متيزت فقد الفقر، مظاهرمنتصف الثمانينات يف زايدة 

 ابإلضافة  15.6% بنسبة اإلنتاجية املواد خمزون يف تدين وكذا ،%4.2بنسبة العائلي االستهالك مستوى ونقصان6% بنسبة االقتصادي
 ابلنتائج أتيت مل أهنا إال واالقتصادية اهليكلية اإلصالحات من مجلة تطبيق ورغم ، 9 %41بنسبة اجلديدة الشغل مناصب اخنفاض إىل

 زايدة نتج عنها واليت عشرية سوداء التسعينات مرحلة وشهدت وانتشاره، الفقر حدة من زادت فلقد ذلك من العكس على بل املرجوة،
 كانوا األشخاص من كبرية أعداد لتظم الفقر دائرة اتسعت وقد األمن، عن حبثا ممتلكاهتم اتركني املدن حنو األرايف سكان هبجرة الفقر

 وقد األعمار، مجيع من املتشردين عدد ارتفاع ومنه األسرة، رب بفقدان الفقرية األسر عدد ازداد كما الريف، يف كرمية عيشة يعيشون
 التعديل وسياسات الفرتة هذه يف البالد عاشتها اليت األبعاد املتعددة األزمة أعقاب يف اجلزائري اجملتمع يف هاما بعدا الفقر مسألة أخذت
 .اجلزائرية العائالت وعوائد الشغل على للغاية وسلبيا مباشرا أثرا هلا كان اليت اهليكلي
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 (:4802-0008بعض مؤشرات الفقر يف اجلزائر خالل الفرتة ) -4-4
( كما 4102-0991الكمية والكيفية حول تطور معدالت الفقر يف اجلزائر خالل الفرتة )ميكن تشخيص بعض املؤشرات         

 :10يلي
اخنفاض معدل الفقر يف اجلزائر واالقتصادية تبني املعطيات اإلحصائية : )األمية، وسوء التغذية( يف اجلزائر معدل الفقرتطور  -

، واجلدول املوايل يبني تطور مؤشر بصفة عامة لفقر يف اجلزائريعكس اخنفاض معدل ا خالل فرتة التسعينات وااللفينات وهذا ال
 .4111-0991الفقر البشري خالل الفرتة 

 (4881-0001يبني تطور معدل الفقر، األمية وسوء التغذية يف اجلزائر خالل الفرتة ) -4-اجلدول رقم 
 4111 4112 4111 0999 0991 املعيار

 06.61 02.01 44.92 42.21 41.42 معدل الفقر
 42.31 42.11 24.21 22.21 --- معدل األمية

 12.11 12.11 16.11 --- 02.11 معدل األطفال الذين يعانون سوء التغذية
اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم  يف الزكاة صندوق حالة التنمية املستدامة ظل يف اجتماعي كعامل الفقر ايسني، مكافحة بونبعو حفصياملصدر: 

 .45، ص2100، 2التسيري، جامعة اجلزائر وعلوم االقتصادية العلوم االقتصادية، كلية
 دولة فقرية 012من ترتيب  22من جهة أخرى حسب معطيات اجلدول حتتل اجلزائر املرتبة 

للفقر يف اجلزائر، من ، وهذا ميثل مؤشر (%1كما رأينا سابقا متثل البطالة نسب مرتفعة عن املستوى الطبيعي العاملي ) :البطالة -
جهة أخرى يرجع هذا العدد املرتفع حلجم البطالة يف اجلزائر رغم اخنفاضه إىل اخنفاض الطلب الكلي لالقتصاد الوطين اجلزائري،  
كما أن من أهم مكاسب العوملة يكمن يف التقدم التقين الذي يسمح بزايدة إنتاج السلع إال أنه ال خيلق مناصب عمل جديدة 

 تسبب يف القضاء على بعضها حيث أصبح اكتساب التكنولوجيا املتطورة يتم على حساب مناصب العمل .بل قد ي

يشكل تزايد السكان ضغطا على  حيثيف اجلزائر يعترب التزايد املرتفع لعدد السكان أيضا مؤشر للفقر  االنفجار السكاين: -
واجلزائر املوارد والبيئة، كما يؤثر على نوعية احلياة، خاصة إذا كانت تلك الزايدة تتم بني السكان الذين يعيشون يف حالة فقر، 

ر معدل النمو من البلدان النامية اليت تعاين من التزايد السكاين الغري منتظم، وال يوازيه منو اقتصادي واجلدول املوايل يبني تطو 
 (.4102-0991السكاين يف اجلزائر خالل الفرتة )

 يبني تطور النمو الدميغرايف )مليون نسمة(. -3-اجلدول رقم  -

 السنة
0001 4888 4881 4808 4802 

 النمو الدميغرايف
4091 34 32 3992 3094 

 املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على مصادر متفرقة.
الذي حيظر عمل األطفال وحتتوي بنوده على  02يف اجلزائر ابلرغم من صدور قانون الطفل رقم  ارتفاع عمالة األطفال يف اجلزائر:  -

التطبيق العملي يؤدي إيل انتهاك حقوق األطفال حيث يصل عدد  أنالكثري من النصوص اليت تكفل محاية حقوق األطفال إال 
ثالثة مليون طفل عامل معظمهم يعمل يف ظروف عمل خطرة خاصة العاملني يف منهم يف جمال األطفال العاملني إيل أكثر من 

 .وسوء املعيشةسبب التخلف االقتصادي واالجتماعي وهذا راجع إىل  ،الزراعة
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فئة األغنياء مع مرور الزمن ومنذ االستقالل تشكلت يف اجلزائر فئتني كبريتني األوىل وهي   اتساع اهلوة بني الفقراء واألغنياء: -
من الثروات  % 91فئة قليلة متلك  خاصة بعد اخلوصصة )بعد التسعينات(، وقد تشري اإلحصائيات إىل أن والثانية فئة الفقراء 

 الباقية . % 01وعامة الناس يتقامسون 
مية خاصة يف الدول الصراعات واحلروب عامال هاما يف تفاقم حدة الفقر سواء الداخلية أو اإلقلي تشكل الصراعات واحلروب: -

 املتخلفة، ففي اجلزائر عرفت عشرية سوداء سامهت يف زايدة مستوى الفقر كما أهنا مؤشر للفقر يف اجلزائر أيضا.

لقد عانت اجلزائر ولوقت طويل من أزمة الديون كغريها من الدول النامية حيث تعترب املديونية احد املؤشرات  الديون اخلارجية: -
 اجلزائر السيما خالل التسعينيات وبداية االلفينات.األساسية للفقر يف 

تعاين فئة من اجملتمع )املرضى العقلية والذين يبيتون يف الشارع( ال يستهان هبا يف اجلزائر من التهميش واحلرمان  التهميش واحلرمان: -
 ح ابتساع حدة الفقر.وعدة مشاكل جوهرية أمهها البطالة واألمية وفقدان األمن الغذائي واملائي والصحي مما مس

إن الدميقراطية ال تتعايش مع الفقر إذ أن الفئات املهمشة ماداي واجتماعيا ال جتد الوقت أالزم للنشاط  فقدان الدميقراطية: -
السياسي واملشاركة يف تنظيمات اجملتمع املدين بل تقضي وقتها إلشباع حاجاهتا األساسية. والتاريخ السياسي ألورواب يؤكد أن 

 نتشار البطالة ساهم يف انتكاس الدميقراطية . التوترات االجتماعية واالضطراابت الشعبية وا

من املالحظ لواقع احلياة املعيشية والقتصادية يف اجلزائر ارتفاع وترية التسول يف الشارع ارتفاع مستوى ظاهرة التسول يف اجلزائر:  -
 (.4102-4111واملساجد وهو مؤشر جد حقيقي لقياس الفقر يف اجلزائر السيما يف السنوات األخرية )

 تشري املعطيات يف اجلزائر إىل انتشار ظاهرة املخدرات والسرقة، واالنتحار من يوم إىل ارتفاع ظاهرة االحنرافات اخللقية واالنتحار: -
 أخرى، وهذا راجع ملشكل الفقر وفشل سياسات االقتصادية السيما منها التشغيل يف اجلزائر.

 أسباب الفقر يف اجلزائر:  -3

 كما يلي:السيما منها األسباب االجتماعية، االقتصادية، السياسية والطبيعية  تتمثل األسباب الرئيسية للفقر يف اجلزائر 

 اجلزائر عرفت زايدة كبرية يف عدد السكان خاصة بعد التسعينات. التزايد املستمر واملتزايد لعدد السكان حيث أن -

اخنفاض أسعار البرتول من أزمة مديونية حادة يف فرتة الثمانينيات وبداية  أزمة املديونية حيث أن اجلزائر عانت يف ظل -
 التسعينات، عصفت ابالقتصاد الوطين اجلزائري كما أدت إىل كل مظاهر التنمية االقتصادية والتنمية املستدامة يف اجلزائر.

 ات إىل يومنا هذا.فشل السياسات االقتصادية النقدية واملالية املنتهجة يف اجلزائر منذ الثمانين -

 .4112خاصة بعد زلزال  تفاقم أزمة السكن يف اجلزائر -

 زايدة معدل الكوارث الطبيعية. -

 ضعف التنمية االقتصادية يف اجلزائر. -

 العشرية السوداء اليت مرت هبا اجلزائر خالل التسعينات. -

واحد وهو قطاع احملروقات، وإمهال القطاعات  غياب التنويع االقتصادي أي اعتماد اجلزائر يف بناء اقتصادها على قطاع ومورد -
 األخرى السيما منها القطاع السياحي.

 اخنفاض املستوى التعليمي والصحي يف اجلزائري من عشرية إىل أخرى. -

 تفشي ظاهرة البريوقراطية يف اإلدارات اجلزائرية واليت أصبحت تقف اليوم حاجز أمام التنمية يف اجلزائر. -

 للخارج.التبعية االقتصادية  -

 انتهاج اجلزائر برامج اقتصادية فاشلة السيما تلك الربامج املربجمة مع الصندوق النقدي الدويل. -

 0885يرتبط الفقر ارتباطا وثيقا ابلعمل والبطالة، فقد اقر مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية سنة  ارتباط الفقر ابلعمل والبطالة: -4
التنمية االجتماعية على وجود الصلة بني القضاء على الفقر والعمالة، كما انه يوجد ارتباط مباشر بني املنعقد بكوبنهاقن بشان 
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املكوانت النوعية للعمالة من حيث درجة التأهيل والتدرب والكفاءة وبني الفقر وإنتاجية العمل، فتحسني اإلنتاجية مصدر حيوي 
 .11املعيشة وفرص العمل واحلد من الفقرللتحسينات املستدامة وغري التضخمية يف مستوايت 

  :(4102-0991والفقر خالل الفرتة )التشغيل يف اجلزائر على البطالة  انعكاسات وفعالية سياساتاحملور الثالث 
(، وانعكاساهتا 2104-0881من خالل هذا احملور ميكن التعريف أبهم سياسات التشغيل اليت انتهجتها اجلزائر خالل الفرتة )      

 عاليتها يف التقليل من مستوى البطالة والفقر يف اجلزائر خالل هذه الفرتة وذلك كما يلي:وف
 أهم سياسات التشغيل يف اجلزائر: -0

لقد ابتت سياسة التشغيل يف اجلزائر منذ عشرية ونصف تشكل االنشغال األول لدى السلطات العمومية، ويرجع ذلك ابألساس إىل     
 تزايد مستوى الطلب على العمل بوترية تفوق منو العرض، وهو ما يعين ارتفاع مستوى البطالة ومنه الفقر. 

اليت هتدف إىل حتقيق العمالة الكاملة وتنمية فرص العمل منوا متناسقا يف خمتلف  تعترب سياسة التشغيل السياسة من جهة أخرى   
 الشغل، سوق يف البطّالني إدماج بغرض أنشئت واليت األجهزة أو الربامج مجيع اجلزائر يف التشغيل سياسة، كما تعترب 12الصناعات واملناطق

 :13التالية الربامج و األجهزة مظلة حتت وماليا اجتماعيا وضعا يكسبه البطّال للشخص منظم نشاط خالل من
وهي مؤسسة والية جديدة للتشغيل يف اجلزائر استحدثت لتشغيل  :(A.N.S.E.J) الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة -0-0

، ومنه للتقليل معدالت البطالة يف اجلزائر، حيث يغطي هذا اجلهاز نوعني من 0881الشباب العاطل عن العمل سنة 
 األنشطة ومها: املساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة والتكوين لتدعيم إنشاء النشاطات.

 للمرسوم طبقاً  البطالة عن أمني للت الوطين الصندوق إنشاء مت لقد(: C.N.A.C. )البطالة على منيللتأ الوطين الصندوق -0-2
 ألسباب ، إرادية ال بصفة أعماهلم فقدوا الذين البطالني كل، حيث خيص هذا الصندوق  0884وذلك سنة 94 رقم التنفيذي
 50 إىل35 من أعمارهم ترتاوح ابالستفادة واملعنيون ، املؤسسات حل أو العمال عدد من التقليص إطار سواء يف اقتصادية

 .ومحاية األجراء الشغل على احملافظة أجل من البطالة عن للتأمني الصندوق هياكل دور ويكمن سنة،
 1 احلكومية اللجنة قرار مبوجب انشات هذه الوكالة (:A.N.G.E.M) املصغر القرض لتسيري الوطنية الوكالة -0-2

 بذلك موجه فهو البطالة مشكل حلل الدولة اختذهتا اليت اآلليات بني من املصغر القرض يعترب ، حيث 2003 ديسمرب
 مما بنفسه، ذايت عمل خلق منصب يف يرغب من ولكل مضمون، غري ا مؤقت عمالً  ميارسون الذين أوالئك أو البطالة، لفئة

 ولقد كان االنطالق الرمسي لتنفيذ هذا النوع من التمويل للتشغيل يف .وخدمات للسلع منتج نشاط وتطوير ببحث يسمح
 ترتاوح مرحلة على للتسديد قابل وهو دج 350.000 و دج 50.000 بني القرض املصغر ويرتاوح 1999 جويلية شهر
 شهر.60 إىل 12 بني

االكتفاء الذايت الغذائي إضافة إىل  وهو برانمج فالحي يهدف إىل حتقيق(: P.N.D.A) الفالحية للتنمية الوطين الربانمج -0-4
 توفري فرص التشغيل.

على الشهادات  واحلاصلني اجلامعيني لفئة موجه 1998 سنة إطالقه متوهو برانمج (: C.P.E) التشغيل قبل ما عقود برانمج -0-5
 .(C.P.E)  اجلامعية

 
 

 اجلزائر.تشخيص أهم آليات مكافحة البطالة ودعم التشغيل يف  يبني -4-الشكل رقم 

 .041، ص2102،  12-10: رحيم حسني، سياسات التشغيل يف اجلزائر: حتليل وتقييم، حبوث اقتصادية عريب، العدداناملصدر
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للتقليل من حدة البطالة  0881وهو برانمج مت إطالقه سنة (: E.S.I.L) الشباب تشغيلأي  حملية مببادرة املأجور الشغل -0-1
 التحول إىل اقتصاد السوق. اليت كانت تعرفها اجلزائر أثناء

يف إطار التقليل من البطالة  2110وهي عبارة عن آلية استحدثتها احلكومة اجلزائرية سنة (: I.A.I.G) االجتماعية الشبكة -0-1
 . وتوفري الشغل من جهة وحتقيق املنفعة العامة من جهة أخرى

وهو عبارة عن مشروع أو برانمج  (:TUP.HIMO) العاملة لليد املكثف لالستعمال العامة املنفعة ذات األشغال برامج -0-9
بدعم من البنك العاملي يف إطار دعم الشبكة االجتماعية وذلك لتحقيق فرص  0881استحدثته احلكومة اجلزائرية سنة 

  التشغيل والقضاء على البطالة وحتسني املستوى املعيشي.
ائر السياحة وذلك انطالقا من توظيف جزء كبري من اليد : وهو مشروع يهدف إىل تغيري وجهة اجلز البيضاء اجلزائر مشروع -0-8

 العاملة وهذا من شانه التخفيف من البطالة يف اجلزائر. 
، حيث يعمل 2112هيئة تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، بدا نشاطه سنة : وهو الزكاة صندوق مشاريع -0-01

مشروع أساسي ذو بعد إسالمي يعتمد هذا املشروع أساسا على مورد  وهو، على مجع اموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها
 واحد وهو الزكاة.

حمل يف كل بلدية يهدف إىل  011وهو مشروع رائسي يضم : البلدايت عرب موزعة البطال الشباب لفائدة التجارية احملالت -0-00
 جهة أخرى.تشغيل الشباب والقضاء على البطالة من جهة ورفع مستوى التجارة اجلزائرية من 

 من جهة أخرى ميكن تشخيص أهم آليات مكافحة البطالة ودعم التشغيل يف اجلزائر يف املخطط البياين املوايل:  
 :من فرتة االستقالل إىل يومنا هذا واقع التشغيل يف اجلزائر -2

مليون  0.15لقد عرفت اجلزائر قفزة نوعية يف جمال عدد العمال املشتغلني منذ االستقالل إىل يومنا هذا حيث قدر هذا العدد ب         
 01، لريتفع هذا العدد إىل 089114مليون عامل سنة  4مث أكثر من  0811مليون عامل سنة  2.15لريتفع إىل  0811عامل سنة 
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ات رغم اخلوصصة وتسريح العمال خالل سنوات التسعينات ويفوق العشر ماليني عامل خالل سنة ماليني عامل خالل بداية االلفين
، ميكن إرجاع هذا التزايد يف حجم العمال املشتغلني يف اجلزائر هبذه الوترية إىل تزايد حجم االستثمارات خالل كل فرتة من هذه  2102

 ج خالل طول هذه الفرتات.الفرتات ضف إىل ذلك مدى جناعة كل برانمج وخمطط منته
 :األبعاد الرئيسة لسياسات التشغيل يف اجلزائر -3
لقد كانت سياسات التشغيل ومكافحة البطالة دومًا وال زالت جزءًا من سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر،        

مبا أن اهلدف من التنمية يف النهاية هو توفري املستوى املعيشي الرفيع ابعتبار أنه ال ميكن االهتمام ابجلوانب املادية دون اجلوانب البشرية، 
تأتى إال بتوفري فرص عمل لكل القادرين على العمل والباحثني عنه، ووضع الربامج واآلليات الناجعة للتكفل يوسبله للمواطن، وهذا ال 

 ابلقادمني إىل سوق العمل من اجلامعات ومعاهد التكوين املختلفة.
هي  إن أبعاد سياسات التشغيل تؤول إىل عدة جوانب، واليت حتكمها ظروف وعوامل ختتلف حسب األهداف الرامية إليها فمنها ما     

 : 15، وهي كما يليهي غري ذلك هي تنظيمية وهيكلية، ومنها ما هي اجتماعية، ومنها ما أبعاد اقتصادية، ومنها ما
استثمار القدرات البشرية السيما املؤهلة منها يف خلق الثروة االقتصادية عن طريق : يرتكز على ضرورة البعد االقتصادي  -2-0

توظيفها يف خمتلف اجملاالت وقطاعات النشاط مب يسمح إبحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد، وتطوير أمناط اإلنتاج، 
 التكنولوجيا السريعة التطور.دية ومنافسة املنتوج األجنيب، ومواكبة و وحتسني النوعية واملرد

: يركز على ضرورة القضاء على خمتلف اآلفات االجتماعية الناجتة عن آفة البطالة، السيما ابلنسبة للشباب البعد االجتماعي -2-2
دهم عامة، وذوي املؤهالت اجلامعية واملتوسطة خاصة، والعمل على توفري الظروف املناسبة إلدماج هؤالء الشباب يف اجملتمع، وإبعا

جيعلهم عرضة لليأس والتهميش واإلقصاء، وما برتتب عن ذلك من أفكار وتصرفات أقل ما يقال عنها تضر هبؤالء  عن كل ما
إىل اهلجرة السرية حنو الضفة األخرى من البحر األبيض املتوسط، والتمرد على  اللجوءالشباب أواًل، وابلبالد اثنياً، ونقصد بذلك 

 الد، وما إىل ذلك من االنعكاسات السلبية املتعددة املظاهر اليت تفرزها ظاهرة البطالة.قيم وتقاليد وقوانني الب

: وترمي إىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن استخالصها من خالل أهداف خمطط النشاط األبعاد التنظيمية واهليكلية -2-2
 1، واليت تتمثل فيما يلي:9211لرتقية العمل ومكافحة البطالة املعتمد من قبل احلكومة اجلزائرية سنة 

 حماربة البطالة من مقاربة اقتصادية، -
 ترقية يد عاملة مؤهلة على املدى القصري واملتوسط، -
 .تنمية روح املبادرة املقاوالتية -
 .تكييف الشعب مع التخصصات والتكوين حسب احتياجات سوق العمل -
 .دعم االستثمار اإلنتاجي املولد ملناصب عمل -
 .تنسيقية ما بني القطاعاتإنشاء هيئات  -
 .عصرنة آليات املتابعة واملراقبة والتقييم -
 .حتسني وتدعيم الوساطة يف سوق العمل يف سوق العمل -
 .2118بذل جهود أكثر خللق مليونني منصب عمل يف الربانمج اخلماسي لآلفاق  -
 .تدعيم ترقية تشغيل الشباب وحتسني نسبة التوظيف بعد فرتة اإلدماج -
 .2102إىل  2100خالل الفرتة املمتدة من  ℅8وأقل من  2101-2118يف آفاق  ℅01لبطالة إىل أقل من خفض نسبة ا -
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السنوات األخرية أصبحت ترتكز على جمموعة من األبعاد االقتصادية  خاللمما سبق يتبني أن سياسات التشغيل يف اجلزائر      
 امج واملخططات العملية.رب عتمد يف حتقيق هذه األهداف على من اآلليات والواالجتماعية والتنظيمية واهليكلية، األمر الذي جيعلها ت

 :نتائج سياسات التشغيل يف اجلزائر -2
بفضل العديد من العوامل اليت ساعدت على تقليص نسبة البطالة  بعض النتائج االجيابيةلقد حققت سياسات التشغيل يف اجلزائر      

 :16واليت يتمثل أبرزها فيما يلي

الذي مسح ابستكمال العديد من املشاريع العالقة، وانطالق عدة  2114و  2110برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي ما بني  تنفيذ -
 ورشات، واليت تُرمجت خبلق عدد هام من مناصب الشغل الصافية.

واجلنوب، والفرتة اليت (، إضافة إىل الربامج اخلاصة اليت مست اهلضاب العليا 2118-2115تطبيق برانمج تكميلي لدعم النمو ) -
 عرفت استحداث عدد هام من مناصب الشغل الصافية.

 .االستثمار الوطين وكذلك األجنيب حتسني مستوى -
خلق النشاطات اليت تدخل يف إطار ترقية تشغيل الشباب، واليت مسحت بتمويل  نتائج أجهزة التشغيل املؤقت وأجهزة -

 مليار دينار جزائري. 051بتكلفة مالية تقدر بـ  2111-0888منصب عمل يف فرتة ما بني  2.185.529
النمو االقتصادي خارج قطاع احملروقات، واملستخلص من القطاعات املولدة للشغل، السيما قطاع البناء واألشغال العمومية  -

 واخلدمات والفالحة.
 البطالة.عدهلا إذ نرى تراجعاً يف معدل وابلنسبة ملعدل البطالة يف اجلزائر، فقد كان للسياسات الدور الكبري يف هبوط م     
ماليني منصب شغل خالل العشرية املاضية  2يفوق  إن برامج التنمية املتتالية أدت إىل تراجع هام يف نسبة البطالة بفعل إحداث ما     

ابملئة، رافقه حتكم أفضل يف  1فوق ي يف القطاعات اإلدارية واإلنتاجية، وإىل ارتفاع معدل النمو االقتصادي خارج قطاع احملروقات إىل ما
 مستوايت التضخم.

اليت كان فيها معدل  2118، مقارنة بسنة 24℅01اخنفض إىل غاية  2101كما أن معدل البطالة يف هناية الثالثي الرابع من سنة       
لدى اإلانث، أما الشباب املقر عمرهم ما بني  ℅08.0و  ℅9.0، كما أن نسبة البطالة عند الذكور بلغت  ℅01.2البطالة فيها 

سنة. وابلنسبة ملعدل البطالة لدى فئة  25ابلنسبة للفئة فوق  ℅1.0،  ℅20.5سنة فقد قدر معدل البطالة لديهم بـ  24و 01
 عند اإلانث(. ℅22.1عند الذكور و  ℅00.0) ℅20.4حاملي الشهادات العليا )اجلامعي( فقد قدرت بـ 

من موارده لتحسني التنمية  ℅41، والذي خيصص 2104-2101شارة إىل أن احلكومة اجلزائرية أقرت الربانمج اخلماسي وجتدر اإل     
، منها 2104ماليني منصب شغل يف غضون سنة  2البشرية يف جمال التشغيل، حيث أن الربانمج اخلماسي يرسم كهدف استحداث 

التشغيل. ويف هذا اإلطار، فإن برامج دعم استحداث مناصب الشغل ستستفيد  منصب يف إطار الربامج العمومية لدعم 0.511.111
مليار دينار جزائري ملرافقة اإلدماج املهين خلرجيي التعليم العايل والتكوين املهين، ودعم استحداث املنشآت  251من غالف مايل قدره 

اليت تتم يف إطار تنفيذ الربانمج اخلماسي إىل  التوظيفجم تضاف حل، ونتائج الدعم العمومي للتشغيل سأالنتظارياملصغرة وبرامج التشغيل 
 جانب تلك اليت يفرزها النمو االقتصادي.

ومبا أن احلكومة اجلزائرية ترى جناعة سياساهتا التشغيلية وترى أثرها يف تقليص معل البطالة، فإهنا قررت االستمرار يف هذه اآلليات      
ه ابلنسبة الستحداث مناصب الشغل عن طريق األجهزة العمومية لرتقية التشغيل، فإن التوقعات للفرتة والسياسات والتدابري، حيث أن

 تفيد مبا يلي: 2101-2104

منصب شغل يف إطار أجهزة دعم استحداث املنشآت امليسرة من قبل الوكالة الوطنية  011.111متوسط استحداث سنوي قدره  -
 (.CNACالوطين للتأمني عن البطالة ) ( والصندوقANSEJلدعم تشغيل الشباب )

 (.DAIPطالب عمل سنوايً يف إطار جهاز دعم اإلدماج املهين ) 211.111تنصيب  -
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يف هذا اإلطار، جتدر اإلشارة إىل أن اجلوانب املتصلة بتثمني املوارد البشرية تشكل حمورًا مهمًا يف خمطط العمل لرتقية التشغيل      
 .2119يف تنفيذه ابتداء من شهر جوان ومكافحة البطالة الذي شرع 

 :يف اجلزائر التشغيل لسياسة واالجتماعية االقتصادية نعكاساتافعالية و  -5
تعترب البطالة احد املكوانت واملظاهر األساسية للفقر تعترب سياسة التشغيل خمتلف اآلليات اليت هتدف إىل التقليص من البطالة، و      

يف حقيقة األمر ال ميكن أن نتحدث عن فعالية سياسة و  ،واضحة على مستوى البطالة ومن مث الفقر وابلتايل فان انعكاسات التشغيل
لقد انعكست سياسات التشغيل وابلرغم من أهنا  ففي اجلزائر التشغيل يف بلد يعاين من قلة االستثمارات ومعدالت منو ضعيفة ومتذبذبة،

 ظرفية على مستوى البطالة والفقر ... كما يلي:
 .2104سنة  %01حدود إىل  0888سنة  %21فاض معدالت البطالة يف اجلزائر من اخن -
 حتسن املستوى املعيشي لبعض األسر اجلزائرية. -
 دخول املرأة اجلزائرية عامل الشغل مقارنة مبا كانت عليه سابقا. -
التعليم يف اجلزائر وميكن إرجاع نسبة كبرية حتسن مستوى التعليم يف اجلزائر حيث أن توفري الشغل يؤثر بشكل اجيايب على مستوى  -

 من التسرب املدرسي إىل نقص مداخيل األولياء وعدم عملهم.
إن انعكاس التشغيل على توفري الغذاء شيء واضح يف اجلزائر حيث أن معظم األسر اجلزائرية مكونة من ثالث أفراد فما فوق وهذا  -

ملتعلقة ابلغذاء، فالتشغيل  يف اجلزائر ساهم بشكل كبري يف توفري وحتسني مستوى يستلزم على األقل أجرة إلعالتها من املصاريف ا
 الغذاء للعائالت واألسر اجلزائرية.

 ( نتيجة اخنفاض معدالت البطالة وزايدة التشغيل.2102-2115اخنفاض مستوى التسرب املدرسي يف السنوات األخرية ) -
التشغيل على الفقر كانت واضحة يف اجلزائر حيث أن مستوى املعيشي يف ات سياسبصفة عامة ميكن القول أن انعكاسات        

اجلزائر حتسن بكثري السيما من خالل اخنفاض معدل البطالة يف االقتصاد اجلزائري، وحيث أن معظم األسر والعائالت اجلزائرية 
عن طريق، توفري التعليم، الرعاية،  أصبحت متلك دخل أو اجر من خالل عمل احد أفرادها مكنها من حتسني مستوى معيشتها

الصحة...التنقل و الرتفيه والسياحة وابلتايل عن طريق التشغيل  أي سياسات التشغيل يف اجلزائر استفاد البطالني اجلزائريني من تغيري 
 منط حياهتم وحتسني مستوى معيشتهم.

 :اجلزائر يف التشغيل سياسات ومعوقات حتدايت -1
التشغيل يف اجلزائر حتدايت ومعوقات كبرية السيما يف ما خيص تشغيل الشباب، وذلك ابعتبار اجلزائر من اجملتمعات تواجه سياسة      

اليت تشكل فيها هذه الشرحية أكثر من ثلثي اجملتمع، األمر الذي يصعب من مهمة اهليئات املكلفة مبعاجلة هذه القضية، السيما تراجع 
ملناصب العمل املستقرة والدائمة، واستمرار التوجه حنو املزيد من حتويل  مارات ، واجناز املشاريع املنشاءاتثالقطاع العمومي عن متويل االست

املؤسسات العمومية إىل القطاع اخلاص، والتقليل من عدد العمال أما بسبب الغلق، أو بسبب مواجهة األزمات االقتصادية واملالية وعموما 
 ات التشغيل يف اجلزائر يف النقاط التالية:ميكن حصر حتدايت ومعوقات سياس

 L’Economieمن ابرز التحدايت اليت توجه احلكومة اجلزائرية يف هذا اجملال أي يف جمال التشغيل العمل الغري منظور أي  -
Informels سوق العمل، أمام ضعف بل ندرة فرص العمل يف املؤسساتمي للعديد من الشباب القادم إىل وهو البديل احلت 

املنظمة، هذا النوع من العمل الذي يشكل بؤر استغالل فاحش للعديد من العديد من الشباب الذي عادة ما يكون األكثر عرضة 
هلذا االستغالل، سواء يف جمال ظروف العمل، أو يف األجور، أو خمتلف احلقوق الفردية واجلماعية للعامل، ويف غياب أو ضعف 

 .17اهليئات الرقابية
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يف اآلليات القانونية واالجتماعية واالقتصادية اليت شرعت الدولة يف تنصيبها قصد معاجلة هذه الظاهرة، والسيما تلك عدم التحكم  -
من احلجم الذي كان  %25اليت كلفت بتنظيم وأتطري سوق العمل، )مثل الوكالة الوطنية للتشغيل اليت مل تتمكن من حتقيق سوى 

( اليت تفتقر لوسائل التقومي  %91تفوق  0891بعدما كانت هذه النسبة سنة  0881 يستوجب عليها حتقيقه من التوظيف سنة
أوساط الشباب. إىل جانب عدم انسجام والتناسق بني األجهزة القائمة على  إلحصائي الكافية حول حقيقة البطالة يفاوالقياس 

 .18هذه الظاهرةتربة اليت مت القيام هبا للحد من تزايد حدة مكافحة البطالة، والتشغيل، مما يعرقل جناح التجارب العديدة واجلهود املع
ارتفاع ظاهرة االفاة اخلطرية يف أوساط الشباب اجلزائري الغري عامل ونقصد بذلك ارتفاع املستمر لظاهرة االحنراف حنو األعمال  -

األوروبية عرب الوسائل والطرق الغري املشروعة اإلجرامية، تعاطي املخدرات، والعنف ضد اجملتمع، واهلجرة غري مشروعة حنو البلدان 
 والغري مضمونة.

ضعف وعدم تكيف برامج واليات التكوين والتعليم العايل يف اجلزائر مع سوق العمل ومتطلبات سوق العمل، أي تكيف آليات  -
تخرجني من اجلامعات ومراكز وبرامج التكوين والتعليم العايل مع متطلبات سوق الشغل أو العمل يف اجلزائر. هذا ما جيعل  امل

 .التكوين عرضة للبطالة احلتمية عند خترجهم
اعتماد سياسة التشغيل يف اجلزائر اعتماد كلي على القطاع العمومي بسبب غياب القطاع االقتصادي الذي يعترب املستوعب األكرب  -

 للبطالة يف أي بلد، مما خلق البطالة املقنعة يف القطاع العمومي.
ظيف عن طريق عقود ما قبل التشغيل واألايدي البيضاء، هذه العقود اليت أقصاه أربع سنوات على ابعد تقدير، مما يوحي سياسة التو  -

 ابخنفاض نسبة البطالة.
 ارتفاع النمو السكاين وخرجيي اجلامعات واملعاهد العليا يف اجلزائر من سنة إىل أخرى. -

    :اخلامتة
 الحظنا أن هشاشة االقتصاد اجلزائري كانت من أهم العوامل اليت أدت إىل ظهور البطالة أو املداخلة من خالل هذه الدراسة        

جعلت اجلزائر تقع يف  0891، ومما زاد األمر تفاقمًا هو االعتماد يف االقتصاد على القطاع العام، إذ أن األزمة البرتولية سنة والفقر
 2104-0881خالل الفرتة والفقر يف اجلزائر السيما املشكلة. وإذا كانت السياسات التشغيلية قد عملت على تقليص نسبة البطالة 

ة عدة تدابري ترمي إىل حث الشباب البطال على البحث عن فرص العمل، وقد كان هلذه التدابري اجلانب اإلجيايب وضعت احلكومة اجلزائري
زمنه خفض معدل الفقر وحتسني مستوى  الشغل وابلتايل خفض معدل البطالةوالذي يتمثل يف جتنب إقصاء الشباب البطال من عامل 

 املعيشة.
وهادفة  واضحة سياسة لغيابالتشغيل املنتهجة يف اجلزائر ظرفية وغري فعالة بنسبة كبرية  وذلك  من جهة أخرى ان جممل سياسات       

( عن املتوسط الطبيعي %01وذلك رغم بعض النتائج االجيابية احملققة، حيث ان االقتصاد اجلزائري مازال يعاين من معدل بطالة مرتفع )
 ر ظاهرة الفقر يف اجلزائر.، وهذا ما يساعد على تطو %5العاملي وهو يف حدود 

 :التالية ابالقرتاحات نديل أن ميكن والفقر يف اجلزائر البطالة التقليل من يف املتبعة للسياسات السابق تقييمنا خالل ومن
 البلدية تعدها اليت االمسية القوائم االجتماعية، فهذه والشبكة الشباب تشغيل يف احلال هو كما الرتقعية الظرفية احللول عن التّخلي -

 .كبري بشكل متدين املتقاضى املبلغ أن إىل وإضافة وقت، أي يف معرض لإلقصاء فاملستفيد وابلتايل شهرايً، والتغيري للتجديد قابلة
السيما منها القطاع الزراعي والسياحي، لعل هذين القطاعني يوفرا ما ال  االستقالل منذ خامة الزالت بقطاعات أكثر االهتمام -

 توفره القطاعات األخرى من التشغيل واإليرادات املالية وابلتايل التخفيف من الفقر والبطالة يف اجلزائر.
 األقل على واإلبقاء استمرار أن يضمن شأنه من وهذا العمالة من هاماً  عدداً  تستقطب أهنا إذ العمومية املؤسسات أتهيل إعادة -

 .املفتوحة األجنبية املنافسة ظل يف وهذا املشغل، احلجم على
 اعتماد سياسات تشغيل مدروسة على املدى البعيد. -
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 إىل اللجوء من بدالً  احلاجات مستقبالً  لتغطية وهذا عالية مؤهالت على تعتمد اليت اجملاالت يف التكوين زايدة معدل إىل السعي -
 .اجملال الصحي يف حيدث مازال أو التعليم يف حدث كما ألجنيب،ا التشغيل

 الرتبصات إجراء طريق عن البرتولية يف الصناعات احلال هو كما اجلزائر، هبا تتميز جماالت يف عالية متخصصة تكوينية معاهد إقامة -
 .اجلزائرية العمالة من للفائض أخرى وأسواق منافذ إلجياد وهذا أخرى، لبلدان املوارد البشرية تصدير من متكن أن إبمكاهنا امليدانية

احلد من البريوقراطية اإلدارية يف احلصول على القروض املسرية من طرف البنوك و إعادة النظر يف طريقة تسديدها وفقا للمعايري  -
 الدولية.

 وندوات ملتقيات تنظيم طريق عن وذلكمنها  االستفادة وبشروط وأجهزهتا، التشغيل هبيئات ابلتعريف تسمح إعالمية سياسة تبين -
 .الفالحني احتاد ومع ... التقليدية احلرفية الصناعات املهين، كمراكز التكوين املعنية ابملؤسسات األكثر االحتكاك وكذا حّملية،

 وضع سياسة شغل واضحة تشمل مجيع القطاعات أي التشغيل يف مجيع القطاعات االقتصادية يف اجلزائر.  -
 ابملراجعقائمة 
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