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 البطالة و آليات التشغيل في الجزائر اشكالية

 

لك في ، وذالبطالة للحد من تلبحث عن آلياء المتعاقبة عناائرية الجزت الحكوماا تتكبد لقد: ملخص

لعمل خاصة الهائل لطالبي ايد التزالكن ، ونها طموحةأعنها ل قل ما يقاأتيجية تشغيل استرإظل 

ية ؤلراذه ر هطاإفي ، وظرفيةومؤقتة ل حلود مجرت آللياوامج البراذه هيضع ت لجامعااخريجي 

لصعبة الة دلمعااعلى  طالة تبقى ء للقضاة لمعتمد، والتشغيلت اتيجياالب يمية إلسترالتقي والتحليلية ا

  .باحث عنهوطالب وغب رامنصب عمل لكل ن لمتمثلة في ضماواقائمة 

 .عملق سو، سياسة تشغيل، البطالة :لمفتاحية  ت الكلماا

 JEL: M51,M54التصنيف        

 

Abstract 

Successive Algerian governments have struggled to find mechanisms to reduce 

unemployment under an operational strategy that is less than ambitious, but the 

huge increase in job seekers, especially university graduates, places these programs 

and mechanisms as temporary and circumstantial solutions. Within this analytical 

vision For operational strategies, approved for the elimination of unemployment, 

the difficult equation remains, which is to ensure a job position for every applicant. 
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 مقدمة

مع مطلع تسعينيات القرن املاض ي، واجهت الجزائر الوجه الحقيق للبطالة املقنعة خاصة مع 

الاقتصادي، ما أدى إلى غلق العديد امالءات صندوق النقد الدولي و برنامج التصحيح الهيكلي و التحرير 

املنتهجة من طرف الحكومة ملعالجة  و رغم آليات التشغيل. تسريح العمالمن املؤسسات العمومية و 

 :و عليه فاالشكال املطروح .مشكل البطالة في الجزائر إال أن هذه الظاهرة بقيت في تفاقم مستمر

 التجربة الجزائرية في ميدان التشغيل و محاربة البطالة؟ ما مدى تجاح

مباحث، املبحث ألاول حول الاطار النظري لى ثالثة ل إلمقااإلشكالية  قمنا بتقسيم اذه هلإل جابة على و

الجزائر و املبحث ألاخير حول  في البطالة ملواجهة املعتمدة إلاجراءات، أما املبحث الثاني فتناول للبطالة

 .التشغيل سياسة وآفاق وقاتتحديات،مع

I. الاطار النظري للبطالة 

 الاقتصاديين من طرف والاهتمامات الدراسة من كبير جزء على استحوذت التي املواضيع من البطالة تعتبر

 سعيا الظاهرة تفسير هذه حاولت التي الاقتصادية النظريات وتعددت ألابحاث حيث تعمقت والباحثين،

 أهم من تعد البطالة وبالتالي معدالت من التخفيض ثم ومن حجم العمالة زيادة إلى الدول  هذه طرف من

 .السياسات الاقتصادية للمخططين وواضعي والسياسية والاجتماعية الاقتصادية ألاهداف

  البطالة تعريف .7

 عمل يبحثون عن أنهم بالرغم يعملون  وال العمل على القادرين ألاشخاص عدد" أنها  على البطالة تعرف

 1"جدي بشكل

 2 "يجدوه لم ولكن عنه عليه وباحثين وقادرين العمل في راغبين أشخاص وجود حالة"

 العمل، إحصاءات حول  1982 سنة  له عشر الثامن الدولي امللتقى للعمل في الدولي املكتبو قد عرفها 

 3:أساسية هبي شروط أو معايير فيه ثالث توفرت من كل ال بطا العمل سن في الذي الشخص اعتبر والذي

 لم إذ عمل بدون  الشخص فيعتبر الاستبيان الفترة أثناء للعمل تام انعدام ويعني :"عمل بدون  "ألاول  املعيار

 يمكن ال حيث والبطالة، العمالة حالة بين الفصل يضمن املعيار هذا الفترة، تلك خالل إلاطالق على يعمل

 .بطال بأنه عمل عن فيه يبحث يكون  الذي الوقت نفس في عارض بعمل يقوم الذي الشخص تصنيف

  يكون  أن يعني للعمل متاًحا يكون  أن يجب كعاطل الشخص يصف لكي :"للعمل متاح "الثاني املعيار
ً
 قادرا

 
ً
 العمل عن يبحثون  الذين ألافراد كل ويستبعد البحث، فترة خالل الفرصة له توفرت إذا للعمل ومستعدا

 مع باملوازاة املؤقت العمل عن يبحث الذي كالطالب (الاستبيان انتهاء بعد أي) الحقة فترة في ملباشرته
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 مسؤوليات املرض،) املعوقات بعض بسب العمل على قادرين غير ألافراد كذلك املثال، سبيل على دراسته،

 املوافقة على تمنعهم التي إعاقتهم بسبب له مستعدين يكونون  ال العلمية الناحية من ألنهم ،(الخ...عائلية

 .مباشرة عليهم يعرض عمل أي على

 العمل على للحصول  محددة خطوات اتخذوا الذين ألافراد على ينطبق :"العمل عن يبحث "الثالث املعيار

 البحث إعالنات نشر التشغيل مكاتب في التسجيل :مثل البحث جدية على للداللة وهذا معينة، فترة خالل

 ....وألاصدقاء ألاهل مساعدة طلب العمل، عن

من خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف البطالة على أنها مجموع ألاشخاص بدون عمل و القادرين 

 .على العمل و الباحثين عنه أيضا

 

 قياس البطالة .2

 العاملة القوة إلى العمل عن العاطلين عدد كنسبة الرسمية، الجهات قبل من البطالة معدل يقاس ما عادة

 4:التالي الصيغة باستخدام وذلك معينة زمنية نقطة عند (النشطة الفئة)باملجتمع 

 722(*الفئة النشطة/عدد العاطلين عن العمل= )معدل البطالة 

 ال أو كانوا يعملون  سواء فيه والراغبين القادرين العمل سن في هم الذين ألافراد من النشطة لفئة ا تتكون 

  يعملون،
ً
 :إذا

 

 العاطلون  +العاملون  = النشطة الفئة

 

  يشتغل من كل بالعاملين يقصد
ً
 -باليوم أو ساعتين ساعة يعمل كان إن وحتى جزئي أو كامل بدوام -عمال

 .مؤسسة في أو الغير عند أجر مقابل

 متاحة فرص عمل يجدون  وال عنه، والباحثين فيه والراغبين العمل على القادرين ألافراد فهم العاطلون  أما

 .لهم

 5:هم النشطة الفئة من يستبعدون  الذين لألفراد بالنسبة أما

 سنة فما  71 – 71وهو  القانوني العمل السن دون  الذين ألافراد وهم :معينة سن دون  ألافراد

 أخرى؛ إلى دولة من يختلف الذي ألامر وهو دون ،

 فوق؛ فما سنة 65 هوو  املعاش، أو التقاعد سن هي :معينة سن فوق  ألافراد 

  :معينة فئات من ألافراد

 املدارس؛ وطلبة والعجزة املرض ى مثل مختلفة ألسباب العمل على القادرة غير الفئات هي  -

 ألافراد البيوت أو ربات مثل العمل على مقدرتهم رغم بوظائف املجتمع يطالبون  ال الذين ألافراد -

 ألاجور السائدة؛ ظل في باختيارهم وذلك فيه يرغبون  وال العمل عن يبحثون  ال الذين
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توفر  عدم نتيجة تصيبهم التي اليأس حالة بسب العمل عن البحث عن يتوقفون  الذين ألافراد -

 .لهم املناسبة العمل فرص

 

 أنواع البطالة .3

 6:هي بها ترتبط التي العوامل حسب رئيسية أنواع ثالث إلى البطالة الاقتصاديون  يقسم

 الدورية؛ البطالة  -

 الاحتكاكية؛ البطالة  -

 .أوالبنيوية الهيكلية البطالة  -

 

 البطالة الدورية 

 كل في الاقتصاد أن ذلك .أخرى  و فترة بين الاقتصاد لها يتعرض التي الكساد فترات في البطالة هذه تحدث و

 معدل يكون  الازدهار فترة ففي .دوريا تعاقبا الكساد و الازدهار من فترات عليه يتعاقب تقريبا دول العالم

 طرق  استخدام معالجتها طرق  بين ومن 7.مرتفعا املعدل هذا يكون  الكساد فترة في منخفضا و البطالة

 إلانفاق زيادة خالل من الكلي الطلب زيادة لغرض التوسعية النقدية و السياسة املالية السياسة أدوات

 8.الضريبي الكفاء جانب الى النقود عرض معدل .زيادة  و الضرائب خفض و الحكومي

 

 الاحتكاكية البطالة 
 يالئم عمل على العثور  من مؤقتة بصورة يتمكنوا لم لكونهم العمل عن عاطلين الناس بعض هناك

 معرفة على يكونوا وربما بسرعة، عمل على الحصول  يتوقعون  تجعلهم عمل خبرات ولكن عندهم. كفاءاتهم

 البطالة" اصطالح البطالة من النوع هذا يطلق و منتظروه، هم و قريبا معينا سيتوفر عمال هناك بأن

 بتسجيل يقوم الانتقال فترة اثناء في الفرد أن هو ، البطالة من هذا النوع ظهور  في السبب و ، "الاحتكاكية

  .9 بطالة حالة في بوصفه العمل مكاتب في نفسه

 طبيعتها، اختلفت مهما و نموها مستوى  كان أيا كافة إلاقتصاديات في بتواجدها إلاحتكاكية البطالة وتتميز

 بحث الن و املثلى، بالصورة يتم ال املعلومات تدفق أن كما الحركية، بطبيعته يتميز العملسوق  ذلك الن و

 . 10الوقت بعض يأخد ما عادة العمال عن ألاعمال أصحاب بحث و عن الوظائف العمال
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 أوالبنيوية الهيكلية البطالة 

 و الصناعية البنية في اي الصناعي، الهيكل في أساس ي تغيير بحصول  ألنها بالهيكلية البطالة هذه نسمي

 فيجد التكنولوجي كالتطور  الوطني إلاقتصاد في الهيكلية التغيرات لبعض كنتيجة البطالة الهيكلية تظهر

 انخفاض الهيكلية التغيرات هذه عن ، وينتج11املتاحة العمل فرص مع تعد تتناسب لم مهاراته أن العامل

 عليها الطلب انخفض التي املهن أصحاب و ، أخرى  مهن على ارتفاع الطلب و املهن بعض على الطلب

 .12 تأهيلهم إعادة ألنه يصعب البطالة من النوع هذا الى يتعرضون 

 الكلي تصنيفات الاقتصاد مجال في الباحثون  كذلك يستعمل للبطالة، الذكر السابقة ألانواع إلى إضافة

 البطالة املقنعة، ،السافرة البطالة الاختيارية، البطالة:أهمها ونذكر سابقتها أهمية عن تقل ال أخرى 

 .الفقر وبطالة املوسمية البطالة

 

 البطالة الاختيارية 

 السائدة،بالرغم ألاجور  ظل في العمل في يرغبون  ال أنهم إال العمل على القادرين ألافراد البطالة هذه تشمل

 بعض و املتاحة ألاجور  ظل في العمل قبول  عن يعزفون  الذين ألاغنياء :مثل لهم شاغرة وجود وظائف من

 من النوع هذا أن غير عالية، أجور  على منها يحصلون  كانوا وظائف تركوا الذين وكذلك ألافراداملتسولين،

 13.املجتمع في العمل قوة حساب ضمن يدخل ال البطالة

 

 السافرة البطالة 

 عمل فرصة أية على الحصول  عن عاجزون و متعطلون  لكنهم و العمل قوة الى ينتمون  أفراد وجود تعني

 سوق  في العرض فائض في واضح بشكل تظهر السافرة البطالة و عليه، و قدرتهم العمل رغبتهم في برغم

 .14 العمل سوق  في الاستيعاب قطاعات ان و خاصة بالطلب عليه، مقارنا العمل

 

 البطالة املقنعة 

 من عددا أسبوعيا الفرد اشتغال حالة هي كما الناقصة ،فالعمالة نوًعا أو كًما الناقصة العمالة حالة هي و

 ال الذين الحكومية الدوائر من عدد موظفي في الحال هو كما الاعتيادي الساعات عدد من الساعات أقل

 في الفرد اشتغال حالة هي نوعا الناقصة العمالة و يوميا، ساعات أربع من أكثر العمل الفعلي في يقضون 

 بأعمال يقبلون  الذين الجامعات خريجي من كثير حال هو كما و خبراته، مؤهالته مستوى  دون  عمل

 15.أفضل لعمل انتظارا نحوه و سيارات ألاجرة على العمل مثل نسبيا متواضعة
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 املوسمية البطالة 

 إلاقتصادية، القطاعات لبعض صفة هي و العرض، في موسمية بمتغيرات أو الطقس، بحالة مرتبطة وهي

 عام كل نهاية في يحصل ما منها املناسبات، و التقاليد و العادات بسبب أخرى  الى من دولة تختلف وقد

 من العرض فينخفض العمل سوق  على ضغطا الجامعات، خريجي خصوصا الطلبة و يشكل حيث دراس ي،

 16.الدراس ي بداية العام بعد الطلبة من العاملة ألايدي

 

 الفقر بطالة 

 محيطهم في يجدون  ال أفرادها أن البطالة هذه في الغالب و التنمية، في النقص بسبب الناتجة تلك هي

 و الركود يسودها التي و النمو القليلة الدول  في البطالة هذه تسود و املستمر، و للعمل الدائم فرصة

 و "إلارسال دول "الدول  هذه تسمي لهذا و الخارجية الهجرة الى ميل لدى أفرادها ينشأ كما التنمية ضعف

 17."دول إلاستقبال" العمالة لهذه املوظفة الدول 

 

 البطالة أسباب .4

 و أخرى  الى منطقة من الواحد املجتمع داخل تختلف إنها بل آخر الى مجتمع من البطالة أسباب تختلف

 18:التالي النحو على تقسيمها يمكننا و سياسية اخرى  و اجتماعية اخرى  و بين ألاسباب الاقتصادية تتنوع

 إلاقتصادية ألاسباب 

 

 املتقدمة الدول  في -

 الصناعي،و التقدم و الصناعة نمو و نشوء مع تنشأ بدأت انها بالبطالة املتعلقة الدراسات تشير 

 التكنولوجية؛ و العلمية الثورة ظهور  مع البطالة نسب  ازدادت قد

 املتعددة الشركات قبل من تم هذا و العالية إلانتاجية ذات الرخيصة العمالة عن البحث 

 ذات تؤدي رخيصة عمالة عن بحثا كله العالم أرجاء عم حتى نشاطها نطاق اتسع التي الجنسيات

 من املاليين تعطل الى ادى ،مما الصناعات لهذه ألام في البلدان العمالة تؤديه الذي الغرض

 البطالة فيها؛ نسب ارتفاع و البلدان تلك في العمال

 من كثير دفع مما ممكنة عمالة بأقل الكثير الربح عن الباحث ذاته الرأسمالي الاقتصاد بنية 

 العام إلانفاق تحجيم يتم ان طبيعيا فكان انكماشية سياسات انتهاج الى  الرأسمالية الحكومات

 .الاستثماري  الجاري 

 

 املتخلفة الدول  في -

 الاقتصادية؛ السياسات فشل عن الناجمة الاقتصادي النمو معدالت انخفاض 
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 املحلية؛ العمالة محل الوافدة العمالة إحالل 

 الوظائف؛ تولي على قادرة متعلمة إخراج أجيال في التعليم نظم فشل 

 العاملة؛ ألايدي حساب على املال رأس كثافة أسلوب على الاعتماد ازدياد 

 التقشف؛ سياسات الى دفعتها التي و النامية للدول  الخارجية املديونية تفاقم 

 الكافي بالقدر عمل فرص توليد في لالستثمار املحفزة القوانين نجاح عدم . 

 

 الاجتماعية ألاسباب 

 على الوطنية إلاقتصادات قدرة دون  يحول  مما الدول  من كثير في السكان نمو معدالت ارتفاع 

 العمل؛ سوق  في سنويا الجدد الخريجين  استيعاب

 وظائف في العمل الفرد على تعيب التي و الدول  من كثير في السائدة الاجتماعية الثقافة 

 العمل؛ عن العاطلين من كم كبير يخلق مما صعبة

 بالتالي و الدولة داخل تكدسها الى يؤدي مما الخارج الى العاملة ألايدي هجرة معدالت تراجع 

 .استيعابها عن املحلي الاقتصاد عجز

 السياسية ألاسباب 

 النشاط عجلة لتوقف نتيجة البطالة خلق في دورها السياسية ألاحداث و الظروف تلعب 

 ؛ القطاعات من كثير في إلاقتصادي

 من يتعطل و الاكفياء غير الوظائف يتولى حيث يستحقها ملن الوظائف منح في العدالة عدم 

 الوظائف؛ تولي على أكفاء و أقدر هم

 من البلد يحرم مما الخارجية املالية ألاسواق في العامة لألموال الحكومات استثمار 

 ؛ الوطن البناء عمل فرص تخلق مشروعات

 آخر؛ قطاع حساب على معين قطاع في العمل تمركز 

 الشمال الى جغرافيا ينتمون  السكان فاغلب السكاني التوزيع تباين . 

 

 البطالة آثار .5

 السبب تشكل فالبطالة إهمالها يمكن ال التي السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية آلاثار من للبطالة إن

 الاستقرار على واضحا تهديدا تمثل أنها ،كما مجتمع اي في الاجتماعية املشكالت و ملعظم ألامراض الرئيس ي

 .19الترابط الاجتماعي و السياس ي
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 الاقتصادية آلاثار 

 و العمل عن العاملين من اعداد تعطل جراء ،من املحتمل إلانتاج عن الفعلي إلانتاج انخفاض 

 إلانتاج؛

  هناك بأن مرتبط مجتمع اي لدى الرواج الن املجتمع في املوجودة للسلع الاقتصادي الكساد ظهور 

 بالعمل؛ مرتبط إلانتاج أفراده،و انتاجا لدى

 املقدمة إلاعانات اختالف و البلدان باختالف التكلفة هذه تختلف و العاطلين إعالة تكلفة 

 عن العمل؛ للعاطلين

 العمل عن العاطلين ألاشخاص على انفق الذي التعليم ان حيث التعليم على إلانفاق خسارة 

 ؛العمل عن التعطل فترة اثناء مجدي غير انفاقا يصبح

 عن الناجم الدخول  على الضرائب حجم انخفاض جراء من للدولة إلايرادات حجم انخفاض 

 .البطالة

 

 إلاجتماعية آلاثار 

 البطالة فوقت أسرهم و أنفسهم إلعالة شرعية غير بأعمال للقيام ألاشخاص بعض تقود قد فالبطالة

 20.الجرائم إلرتكاب ألاشخاص يقود بعض ربما نفسه

 21مضطربا؛ نفسيا جو لديه تخلق و العاطل لدى سيئ نفس ي إحباط نشوء الى تؤدي البطالة 

 و العمل عن املتعطلة للقوة ألاسرية الحاجات اشباع على القدرة عدم نتيجة إلاجتماعي التخلف 

 22إلايواء؛ و إلاطعام و التعليم و الصحية الرعاية في املتمثلة

 مما ذلك غير و السكن توفير عوامل الشباب يمتلك ال حيث الثالثين بعد ما الى الزواج سن تأخير 

 23.الذكور  و الاناث على سيئة آثار يترك

 

 السياسية آلاثار 

 ما منها و خطيرة تداعيات الى العام ألامني و السياس ي الوضع تأثير الى نتيجة البطالة تداعيات تؤدي

 24.النزاهة و الشفافية مفهوم اختفاء الى يؤدي البطالة انتشار ان حيث بمبدأ الشفافية يتعلق

 ؛ الارهاب و التطرف الى تؤدي ان املمكن من البطالة 

 العدو؛ دولة لحساب بلده ضد التجسس جريمة ارتكاب الى العاطل بالشخص تؤدي 

 ؛25 عمل عن للبحث الخارجية الهجرة الى البطالة تؤدي 

 الالمباالة؛ و الانتماء و الوطني الشعور  ضعف و الوطنية الوحدة ضعف 

 26 فيها الحكومات تغيير و للدولة السياس ي باالستقرار يعصف قد مما ألاوضاع اضطراب. 
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II. الجزائر في البطالة ملواجهة املعتمدة إلاجراءات 

 التسعينات نهاية منذ كبيرة ضغوطات من العاملية التغيرات و الداخلية السياسات نتيجة الجزائر عانت لقد

 بغية و ألاولية، املواد أسعار تدهور  خارجية و كاملديونية الداخلية الاختالالت من مجموعة متمثلة في

 هذه تطبيق يسلم لم لكن تصحيحيه، )سياسات( برامج الى املاسة الحاجة املشاكل برزت هذه معالجة

 على التعرف املبحث هذا في سنحاول  لهذا البطالة مشكلة تفاقم الى أدت السلبية التي آلاثار من الاصالحات

 تلك أثر معرفة لنا يتسنى حتى مختصر بشكل لو و الجزائر التي اتخذتها الاقتصادية الاصالحات أهم

 27.التشغيل مستوى  على الاصالحات

 

 2014 – 1990الفترة  خالل التشغيل سياسة ترقية في الجزائر تجربة 

 حيث التسعينات مطلع ألاولى املرحلة الفترة،بدأت هذه خالل مهمتين بمرحلتين الجزائري  الاقتصاد مر  

 عرفت التي و الثانية املرحلة البترول،وتليها سعر انخفاض بسبب البطالة ملعدالت كبير صاحبها ارتفاع

 توطيد و النمو دعم و الاقتصادي الانعاش برامج خالل من توسعية سياسة تنموية الحكومة انتهاج

 28.النمو

 

 2000 - 1990الفترة  في الاقتصادية الاصالحات سياسة 

ألاوضاع  على سلبا أثرت ألازمة استفحال أن إال الثمانينات نهاية في املتعددة الاقتصادية الاصالحات رغم

 هذه الخارجي، التمويل مصادر شح و الديون  تضخم و ، املصدرة الخام املواد أسعار انخفاض في الداخلية

 ألاولية املواد و التجهيزات استيراد و الجديدة الاستثمارات تمويل على قادرة غير الجزائر الوضعية جعلت

 في الشروع الضروري  من بات حيث ، البطالة من عالي معدل تسجيل و النمو تراجع معدالت الى أدى مما

 برامج بتطبيق وذلك العالمي، الاقتصاد على ِانفتاحا أكثر و نجاعة اقتصادية أكثر سياسة انتهاج

 29.الهيكلي برنامج التصحيح بتطبيق ذلك فكان ، استعجاليه

 

 الهيكلي التعديل برنامج -

 الداخلية، و النقدية الخارجية و املالية الاختالالت تصحيح ضرورة يعني الواسع محتواه في الهيكلي التعديل

 .30ميزانية الدولة في و الجارية، املدفوعات ميزان في عجز أي عالية، خارجية مديونية عموما تسبب التي

 الشروط بسبب الهيكلي، التعديل برنامج تطبيق خالل حادة أزمة الجزائر في الشغل قطاع عرف لقد

 : على أغلبيتها تمحورت التي الدولي النقد صندوق  من قبل املفروضة

 النمو؛ بعث إعادة بهدف الكلي الاستقرار الى للوصول  الهيكلية الاختالالت تصحيح مواصلة -

  .الاقتصاد تحرير و النمو مصادر على التركيز -



 2018 انفيج 1العدد-2املجلد                                                          ويقية وإدارة ألاعمال        سمجلة الدراسات الت

 

~ 152 ~ 
 

 بسبب البرنامج سنوات خالل مستمرا تزايد عرفت فقد البطالة معدل على ألاثر بالغ له كان ما وهذا

 الخوصصة لنهج انتهاج و جهة من الصناعية الهيكلة إعادة إلجراءات نظرا للعمال الجماعي عمليات تسريح

 31.البطالة ظاهرة تفاقم في كبير له دور  كان الذي

 

 الوطني الاقتصاد على البرنامج آثار -

 "002222 تشغل مؤسسة 7808 املالية الاستقاللية ضمن تدرج لم التي املؤسسات عدد قدر 

 سنويا؛ % 0.1 بمعدل الخوصصة الى أحيلت التي عامل،و

 12222 مجموع من 02222 عددهم يقارب الذين و العمال، لفائدة مؤسسة 7222 عن التنازل  تم  

 عامل؛

 مؤسسة 188حوالي خوصصة و 42-49 الفترة خالل الف 122 تجاوز  قد املسرحين العمال عدد 

 خاصة؛ مؤسسة 11 و عمومية 011 و محلية

 بعدما م 7441 سنة امرأة 92122 البطالة مست حيث النساء فئة من العمل طالبي خمس ي إن 

 الفئة؛ نفس من 7440 سنة 701222 البطالين عدد كان

 32."الاقتصادية العامة السياسة على أثر ما هذا و الدائم العمل عن املؤقت العمل زيادة 

 2000-1993الفترة  في الشغل قطاع -

 هي تسلم لم التخصيصات العامة،لكن هذه امليزانية ضمن مالية تخصيصات الشغل قطاع عرف لقد

 مما الفترة ذلك في التقشف املنتهجة سياسة و الهيكلي التعديل برنامج جراء تطبيق التقليص من ألاخرى 

 33: ذلك يوضح التالي الجدول  و الشغل مناصب خلق على أثر
 

 العامة امليزانية من الشغل قطاع نصيب 01: رقم جدول 

 

 

 السنوات

النفقات نسبة   

من العامة   

PIB 

 التحويالت مجموع

 لقطاع

 مليار(التشغيل

 )دج

 تحويالت نسبة

 ملجموع التشغيل

 التحويالت

 السنوي  املعدل

 التشغيل لنمو

3991 8.23 .222 .2.. - 
3991 8. ..22 .2.1 .2 
3991 ..22 .552 .22. .52. 
3991 .32. .522 .21. . 
3991 8222 8222 .23. .2 
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3991 8.2. 8322 .211 .1211 
3999 ..2. 1.52 .212 12221 
0222 .32. 1.22 82.5 .122 

 لالحصائيات الوطني الديوان :املصدر

من  العامة النفقات نسبة انخفضت ، حيثPIBلـ  بالنسبة العام الانفاق نسبة تدني أعاله الجدول  يبين       

الاصالح  برنامج ضمن العامة النفقات تقليص كان ، حيث7449سنة % 87إلى  7448سنة % 80.1

و ( مليار دج 0222) 7448سنة  سجل حيث للتشغيل مخصصة تحويالت في قلة نالحظ كذلك الاقتصادي،

 الشغل و مناصب خلق على أثر مما بطيئة جد الزيادات هذه كانت ، حيث7442سنة ( مليار دج 8222)

مليار دج سنة  2422، و 7444سنة  مليار دج 1012الى  املخصصات هذه ارتفاع رغم البطالة، معدل زيادة

، وكان 0222سنة % 04.12، و 7444سنة % 04.04الى  الارتفاع واصل البطالة معدل أن إال ،0222

 .الهيكلي التعديل برنامج مخلفات من الوطني الاقتصاد تعافي عدم السبب

 .0222-7442الفترة  خالل الجزائر في البطالة معدل تطور  يوضح التالي الجدول  و

 

 (املرحلة ألاولى) 2000-1990الجزائر  في البطالة معدل 02:  رقم جدول 

 النسبة السنوات

...2 ..212% 

.... ..2.2% 

.... .8232% 

...8 .82.5% 

...2 .2281% 

...5 .32.2% 

...1 .12..% 

...1 .122.% 

...3 .322.% 

.... ..2..% 

.222 ..232% 
 لالحصائيات الوطني الديوان :املصدر

 

 هي الفترة و 0222-7442السنوات  خالل سريع تطور  شهدت البطالة معدالت أن الجدول  خالل من نالحظ

النقد  صندوق  طرف من املدعومة الاقتصادي الاصالح برامج الجزائر باتباع تميزت التي و ، الدراسة محل
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 لهذه مالي بتطهير مصحوب العمومية للمؤسسات التنظيمية الهيكلة بإعادة فقط اهتمت التي الدولي،و

 غياب نتيجة للتشغيل العامة الحالة تقهقر الى أدى الذي ،الامر التشغيل تمس لم غير انها ألاخيرة

 تحسن ظل في و املأساوي  الواقع هذا الخاصة،أمام و العمومية قبل املؤسسات من الجديدة الاستثمارات

 لدعم التكميلي البرنامج و الاقتصادي الانعاش سياسة بتنفيذ بادرت الحكومة الكلية الاقتصادية املؤشرات

 .النمو توطيد برنامج و النمو

 

 2014-2001الفترة  في التشغيل واقع و العامة الاستثمارات برامج 

 2004-2001الاقتصادي  إلانعاش برنامج 

، 34دوالر مليار 2.2أي  دج مليار 101معتبرة تقدر بـ  مالية إمكانيات له رصدت ضخم و مهم برنامج هو

 الاجتماعية، و الاقتصادية الناحيتين من بالغة أهمية هذا البرنامج سنوات، يكتس ي على أربعة ،موزعة

 شراكتها ملباشرة الشديدة، للمنافسة املناسبة تهيئة ألارضية و الكبرى  الاقتصادية التوازنات تحقيق بغية

 التخفيف ة الفقر على القضاء و جهة، من للتجارة هذا العاملية املنظمة الى انضمامها و ألاوروبي الاتحاد مع

 35:أساسية ثالثة محاور  الى يهدف البرنامج وكان.أخرى  جهة من البطالة حدة من

 املعيشة؛ مستوى  تحسين و الفقر من الحد 

 الاستثمار لجلب املناسبة الشروط توفير وبالتالي الوطني لالقتصاد ألاساسية البنية تحديث 

 الاجنبي؛

 حرجة مستويات بلغت التي البطالة ظاهرة من للتخفيف الشغل مناصب من املزيد توفير. 

 

 2009-2005الاقتصادي  النمو لدعم التكميلي البرنامج 

 خمسة مدار على يمتد ضخم خماس ي تكميلي برنامج عن 0221أفريل  2بتاريخ  الحكومة رئاسة أعلنت

 البرنامج هذا جاء 36دج، مليار 9022له  النمو،رصد الى تدعيم يهدف مشروع هو ،  و0224-0221سنوات 

 الانعاش دعم مخطط إطار في تنفيذها و سبق اقرارها التي املشاريع و البرامج وتيرة مواصلة إطار في

 و الجزائري  النفط سعر سجله الذي بعد الارتفاع للجزائر املالية الوضعية تحسن بعد ذلك و الاقتصادي،

 دج مليار 98.7يقارب  ما الى الصرف احتياطيتراكم  عنه نتج دوالر، مما 81.1حدود  0229سنة  بلغ الذي

 . التنمية تحقيق و تدعيم النمو إلى ترمي البرنامج هذا أهداف كانت 37.ذاتها السنة في

 

 2014-2010إلاقتصادي  النمو توطيد برنامج 

 البرنامجين في تنفيذها و إقرارها سبق التي مواصلة املشاريع إطار في إلاقتصادي النمو توطيد برنامج جاء

 خصصه أن النمو طريق في سائر لبلد ماليالم يسبق غالفا البرنامج لهذا خصصت الجزائر حيث السابقين،
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 سنوات عشر منذ فيها شرع التي تعزيز الجهود شأنه الذي  من و دوالر مليار 011بحوالي  املقدر و آلان حتى

 38:يلي ما تحقيق البرنامج خالل هذا من الجزائر استهدفت لقد ، إلاجتماعية و إلاقتصادية التنمية لدعم

 الطرق  الحديدية و السكة قطاعات الخصوص في إنجازها على الجاري  الكبرى  املشاريع استكمال 

 املياه؛ و

 دج مليار 77189 بمبلغ جديدة مشاريع إطالق. 

 

 0271-0278ية خالل الفترة ئو الجدول التالي يوضح بعض املؤشرات الخاصة بالتشغيل بالنسب امل

 2015سبتمبر -2013بعض املؤشرات بالنسب للفترة سبتمبر 03جدول رقم 

 2015سبتمبر  2014سبتمبر  2014أبريل  2013سبتمبر  

 41.8 40.4 41.5 43.2 نسبة النشاط

 4..2 0..2 24.1 28.0 نسبة التشغيل

 34.1 4..3 34.5 39.0 نسبة الشغل

 ..11 ..10 9.8 9.8 نسبة البطالة
 الديوان الوطني لالحصائيات: املصدر

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة السكان النشيطين إلى السكان البالغين سن العمل تراوحت بين 

 0278في سبتمبر  %01، في حين أن نسبة السكان املشتغلون إلى اجمالي السكان كانت %97.1إلى  98.0%

أما فيما يخص نسبة السكان املشتغلون إلى السكان البالغين  ،0271في سبتمبر  %01.9ثم انخفضت إلى 

و أخيرا نسبة السكان البطالون إلى السكان النشيطون  %82.7و  %84سنة فأكثر  فقد تراوحت بين  71

إلى  0279على التوالي ثم ارتفعت في سبتمبر  0279و أبريل  0278في سبتمبر  %4.1التي سجلت نسبة 

هذا راجع لسياسة التقشف املنتهجة من طرف الدولة . %77.1سجلت نسبة  0271و في سبتمبر  72.1%

 .بسبب تراجع أسعار النفط

 

 البطالة على القضاء بهدف املنتهجة التشغيل برامج و أجهزة 

لدعم  هيئات انشاء طريق عن التدخل الى بالدولة أدى التسعينات منتصف منذ البطالة معدالت ارتفاع إن

 39:آلاتي في تتمثل الهيئات هذه التشغيل

 للشباب؛ املنهي لإلدماج جهاز -

 ؛(FAEJ)الشباب  تشغيل دعم صندوق  -

 ؛((CNACالبطالة  عن للتأمين الوطني الصندوق  -

 ؛((ADSالاجتماعية  التنمية وكالة -

 محلية؛ بمبادرة املأجورة الوظائف -



 2018 انفيج 1العدد-2املجلد                                                          ويقية وإدارة ألاعمال        سمجلة الدراسات الت

 

~ 156 ~ 
 

 العاملة؛ لليد املكثف الاستعمال ذات و العامة املنفعة ذات ألاشغال -

 ؛(ANSEJ)الشباب  تشغيل لدعم الوطنية الوكالة -

 ؛(CPE)التشغيل  قبل ما عقود -

 ؛(ANDI)الاستثمار  لتطوير الوطنية الوكالة -

 ؛(ANGEM)املصغر  القرض لتسيير الوطنية الوكالة -

 ؛(ANEM)للتشغيل  الوطنية الوكالة -

 .الزكاة صندوق  تجربة -

 

III. التشغيل سياسة وآفاق تحديات،معوقات 

 إجتماعية و إقتصادية و سياسة كثيرة أهداف على ركزت التشغيل مجال في املنتهجة الوطنية السياسة إن

 فان ذلك مع و الجزائري  إلاقتصادي و إلاجتماعي الوسط في قبوال و واقعية أكثر تلك جعل بقصد و ذلك

 هذه أهم الى املبحث هذا في سنتطرق  فعاليتها،لذا من قللت صعوبات و تحديات واجهت تلك السياسة

 40.البطالة زيادة من الحد قصد التشغيل لسياسة املستقبلية آلافاق تحديد و كذا التحديات

 

 التشغيل سياسة معوقات و تحديات .1

 تشغيل مجال في الجزائر،السيما في التشغيل سياسات تواجهها التي التحديات و املعوقات حجم إن

 ثلثي من أكثر الشباب شريحة فيها تشكل التي املجتمعات من الجزائر أن معقدة باعتبار و الشباب، كبيرة

 41:التالية النقاط في التحديات يمكننا حصر و املجتمع

 الطلب؛ قوى  مع العرض قوى  توافق عدم و املؤهلة، العاملة اليد في عجز 

 التشغيل ؛ احتياجات و التكوين مخرجات بين التوافق عدم 

 ؛التشغيل مجال في الطلب من العرض لتقريب بالنسبة اختالالت دو وج  

 ؛التشغيل حول  املعلومات لجمع وطنية شبكة توفر عدم 

 ؛الاستثمار امام عائقا يشكل الذي و املالي و إلاداري  املحيط في املرونة انعدام 

 ؛البنكية القروض على الحصول  صعوبة و املستجدات مع التكيف على املؤسسات قدرة ضعف 

 املولد املنتج الاستثمار حساب على )كثيرة شغل مناصب ُينش ئ ال الذي(التجاري  النشاط ترجيح 

 ؛الشغل ملناصب

 الذي الثقافي الاجتماعي العامل ضعف و الشباب عند السيما املقاوالتية، املبادرة روح ضعف 

 ؛املأجور  العمل تفضيل الى يدفع

 العمل سوق  تنظيم ولى تت التي القانونية آلاليات في التحكم عدم. 
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 الجزائر في التشغيل سياسة آفاق .2

 من املزيد إعطاء أجل من البطالة،و محاربة مجال في الدولة طرف من املبذولة للجهود تتبعنا خالل من

 42:ضرورة نرى  فإننا خاصة، الشباب تشغيل برامج و سياسات تجسيد و وضع الفاعلية في

 متوسطة؛ و صغيرة مؤسسات خلق بهدف الشباب أمام التمويلية و إلادارية إلاجراءات تسهيل 

 الشغل؛ مناصب خلق في الكبير لدوره املباشر ألاجنبي الاستثمار تشجيع 

 مرتبطة جعلها املقاولة،و مجال في املتخصصة املتوسطة و الصغيرة املؤسسات إشراك 

 الكبرى؛ الصناعية باملؤسسات

 املوازي ؛ الاقتصادي القطاع على الرقابة في الدولة دور  تفعيل 

 ذات املشاريع خالل من سواء الاقتصادي الدولة دور  و املنتج، العمومي الاستثمار عجلة إعادة 

 الوطني؛ الخاص القطاع مع بالشراكة أو املنفعة العامة

 التوجيه بتقديم تسمح التي التكنولوجية و البشرية الوسائل كافة على يتوفر معلومات بنك إنشاء 

 املتوسطة؛ و الصغيرة للمؤسسات الفعالة الاستشارة و

 التسهيالت و املساعدات و القروض مجال في مسؤولية و بجدية التعامل على البنوك تشجيع 

 املالية؛

 التشغيل؛ سياسات بتنفيد املتعلقة التنظيمية و القانونية التدابير تطبيق على السهر 

 من نجاعتها مدى تقييم قبل تغييرها عدم و املرسومة الحالية السياسات تطبيق في إلاستمرارية 

 .عدمه
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 خاتمة

 كما إلاقتصادية، و إلاجتماعية أبعادها تتداخل حديثة قديمة مشكلة هي التشغيل مشكلة إن

 القضية لهذه الجزئية ليست و املتكاملة النظرة من البد فانه تم ومن لحلها، الزمنية تتداخل ألابعاد

 كذلك و بذلك املعنية ألاطراف كل مساهمة من البد التشغيل سياسات لنجاح متوازن، و حل الى للوصول 

 على العمل و الشغل، ملناصب املولد الاستثمار تحفيز و تدعيم و و الهياكل، القطاعات كل بين التنسيق

 .بسوق العمل ربطه و التشغيل قطاع عصرنة

 الامني، الوضع تردي و الهيكلي، بالتعديل بدءا التسعينات مرحلة ظل في معاناتها ورغم الجزائر إن

 قادرة أنها إال الجزائري، املجتمع واقع على الوخيمة تأثيراتها و الفترة هاته خالل البطالة تفاقم معدالت و

 الجيد التسيير و املشكلة ألسباب الثاقبة النظرة طريق عن املالية و البشرية املشكلة بمواردها تجاوز  على

 .لها
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