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إذا قــــّدر إلمكانيــــاتي المتواضــــعة  "     
وتجــاربي المحــدودة أن تجعــل جهــودي  
غير كاملة، فـإن هـذه الجهـود علـى أي  
حــــال ســــتمهد الســــبيل أمــــام إنســــان آخــــر  
بإمكانيــات أضــخم، ليحقــق مــا عجــزت أنــا  

  "عن الوصول إليه
  ماكيا فيلي
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رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل " 
  19 اآلية: سورة النمل  " صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

احلمد هللا الذي علم اإلنسان ما مل يعلم ، أمحده و أثين عليه كما ينبغي 
   املذكرة هذه ه من إعدادجلالله إذ أعانين و يسريل السبيل حىت فرغت بتوفيق

   و أجد علي لزاما إحلاق الفضل بأهله ،  فإنه يشرفين أن أسجل بالشكر
بن :  ةالدكتور  ةالفاضل يتو العرفان و اإلمتنان ، فائق تقديري إىل أستاذ

و عرفانا مين جبميل ، باإلشراف على هذه املذكرة  اعلى تفضله يوسف نبيلة
على  ر إىل األستاذ رابح لعروسيأتوجه خبالص الشكأمحله يف عنقي 

  .اهللا عين خري اجلزاء يف الدنيا و اآلخرة فجزاهتوجيهاته ، 
اجلزيل إىل أساتذيت األفاضل أخص و وفاءا مين أود أن أتوجه بالشكر 

ا القيمة : بالذكر األستاذة  و كذا األستاذة عكاش فضيلة على توجيها
       و األستاذ فتحي حممد الشريف  سايل مليكة و األستاذ بغزوز عمر 

م العلمية القيمة اليت أفادتين فجزاهم  و األستاذ رميوش سفيان على إرشادا
  اهللا عين خري اجلزاء و أمدهم مبوفور الصحة و العافية

و أخريا إن كنت قد وفقت يف هذا العمل فما توفيقي إال باهللا ، و إن كان 
ل اإلمام املزين حني قال قرأت كتاب مثة خطأ أو قصور فإنه يستحضرين قو 

  ، فما من مرة إال كان يقف على خطأ  شافعي مثانني مرةعلى الالرسلة 
    أىب اهللا أن يكون كتابا صحيحا غري كتابه : فقال الشافعي 
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 أيتعد سیاسات التشغیل الدعامة األساسیة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في         
توفیر  من خالل العنصر البشري، وجودتحقیقه  یستلزمالبعد المادي  أندولة، ذلك 

ي ضتقت إذ میكانیزمات قادرة على إحداث التوازن بین العرض والطلب في مجال التشغیل،
  :األخذ ببعدین أساسیین سیاسة التشغیل في األساس

خالل استثمار القدرات البشریة بعد اقتصادي مؤداه إحداث التنمیة االقتصادیة من  -
والعمل على تنمیة هذه القدرات بالشكل الذي ، وتوظیفها في شتى مجاالت الحیاة االقتصادیة 

  . یؤدي إلى تطویر المنتوج المحلي وخلق الثروة االقتصادیة
من   البطالة في المجتمع أزمةعلى احتواء بط بمدى قدرة هذه السیاسات جتماعي یرتإبعد  -

هدد ی القضاء على كل ما بالحكومات أساسا إلى تحقیق غایة السلم االجتماعي  خالل سعي
  .بخلق مناصب شغل دائمة وذلك االستقرار االجتماعي 

اعتبارا من أن  ،في أي بلد  تحتل سیاسات التشغیل أولویات األجندة الحكومیةو       
استقرار األنظمة السیاسیة السیما في البلدان النامیة بات مرتبطا بمدى تحقیقها لفعالیة األداء 

  .الذي یظهر أساسه من خالل تحقیق التشغیل التام، والتقلیل من حدة البطالة
االقتصادیة التي  باستراتیجیة التنمیة فارتبطت سیاسات التشغیل في الجزائرأما        

ـاالستقالل، ول ذمن الدولةاعتمدتها  یطغى علیها الجانب  المنتهجةا كانت هذه السیاسات مّ
االجتماعي بغض النظر عن المنطق االقتصادي، فقد اتسمت في ظل االقتصاد الموجه 

 مختلف توفیر مناصب شغل في ىاقتض آنذاك االشتراكيالتوجه باالنتعاش ذلك أن 
أن هذه السیاسة سرعان ما ت زائدة عن الحاجة، غیر المؤسسات العمومیة حتى ولو كان

اقتصاد السوق الذي  إلى، السیما بانتقال الدولة خاصة في أواخر الثمانینات  أظهرت سلبیتها
العقالنیة االقتصادیة فصار لزاما على سیاسات التشغیل أن تخضع لقواعد السوق من  تحكمه

ائر أن اختالل التوازن بین العرض خالل آلیتي العرض والطلب، لكن ما حدث في الجز 
والطلب على العمالة الضمني الذي كانت تعانیه المؤسسات العمومیة، قد أنتج بعد سیاسات 
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عادة الهیكلةو  الغلق تفاقم  أدى إلىمن عملیات التسریح الجماعي مما  ةموج الخوصصة ، وإ
  .مستویات البطالة

دخول عرفته الجزائر و الذي أعقبه رافق هذه المرحلة هو التحول السیاسي الذي ما   
  :الدولة في أزمة أمنیة، جعلت جل اهتمام الحكومة ینصب على عالجها، مما أفرز مظهرین

لق غتمثل في االرتفاع القیاسي لمعدالت البطالة من خالل تسریح العمال و  : المظهر األول
 تردي رص العمل بسببالجالبة لفالمؤسسات إلى جانب قلة االستثمارات والمشاریع التنمویة 

  .الوضع األمني للبالد
فیتمثل في تزاید عدد خریجي الجامعات ومعاهد التكوین الذین یطمحون  : المظهر الثاني أما

  .آنذاكإلى االلتحاق بعالم الشغل مقابل شح مناصب العمل المتوفرة 
بلغت  هذا الوضع جعل قضایا التشغیل من التحدیات الكبرى التي واجهت الحكومة، إذ  

استدعى ضرورة صیاغة  مما، 1 %29،49ما یقارب  2000نسبة البطالة سنة معدالت 
بالخلق المباشر للوظائف وتحسین قابلیة التوظیف  هذه المعدالتاآللیات الكفیلة بامتصاص 

ي تبنتها الجزائر تال التنمیةوهو ماتقرر جدولته من خالل برامج  ،لدى الباحثین عن العمل
، كبرامج من شأنها دفع عجلة التنمیة وتحسین مؤشرات التنمیة البشریة 2001بدایة من سنة 

  .ال سیما فیما یتعلق بتوسیع التشغیل والقضاء على البطالة
ما یالحظ في هذا اإلطار أن الدولة أحدثت مجموعة من البرامج لتشغیل الشباب   

ب السیاسي على الخطا مضامینالمهني، وصارت هذه اآللیات من  لإلدماجوصیغ عدیدة 
الحكومة برامج لى اإلیجابیة، بالمقابل نجد أن أنها استطاعت أن تنقل سیاسات التشغیل إ

المستوى الذي یطمح إلیه طالب العمل، ال سیما  إلى ال ترقىأفرزت بعض الصیغ  للتشغیل
في معظم في المنصب الدائم، وهو ما یثیر  اإلدماجإذا كان المنصب مؤقتا ال یتیح فرصة 

احتجاجات لدى هذه الفئات مطالبة بتسویة وضعیتها، مما یضع فعالیة سیاسات  حیاناأل
  .موضع تساؤل  التشغیل

                                                             
  . 95 ، ص 2013 ، ماي 2011/2012 تقریر حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمةالمجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  -  1
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 :أهمیة الدراسة 
تنطوي دراسة سیاسات التشغیل على أهمیة بالغة في األدبیات السیاسیة واالقتصادیة     

 ،ستقرار السیاسياال: امة األساسیة لكل منـوكذا االجتماعیة، فهذه السیاسات هي الدّع 
السلم االجتماعي، فال یمكن الحدیث عن هذه األقطاب الثالث ما لم  و التنمیة االقتصادیة

  .نقف على سیاسات التشغیل ومدى فعالیتها
 إذوضع جملة من البرامج للنهوض بالنمو االقتصادي،  إلى الجزائر قد عمدتل  

 إبرازیة هذه الدراسة تكمن في خصصت لذلك أطرا وآلیات لتفعیل سیاسات التشغیل، فأهم
السیاسة الوطنیة للتشغیل،  كما أن وضع هذه  ترقیةفي  هذه البرامج التنمویةمدى مساهمة 

تقییم لها والوقوف على أوجه القوة  إلىمن الوصول  الباحث قصد الدراسة، سیمكن اتالسیاس
ة بترقیتها من والقصور، زد على ذلك أن هذا التشخیص سیؤدي إلى إیجاد السبل الكفیل

  .المستوى العالمي إلىالمحلي مستواها 
  :اختیار الموضوع مبررات
لست كاتبا بالمعنى المهني الذي صاحبه یبحث عن الموضوع  « :مالك بن نبيیقول   

  . » لیخرجه للناس ولكني أشعر بواقع من حولي فیدفعني إلخراجه للناس
ر موضوع سیاسات التشغیل في فالذي دفع الباحث إلى اختیا األساس  وعلى هذا  

ومحاولة بلورته في شكل دراسة علمیة أكادیمیة جملة من  التنمیةالجزائر في ظل برامج 
  :األسباب

  :المبررات الموضوعیة
جملة من  بعد التحول نحو إقتصاد السوق لقد انتهجت الجزائر طیلة عقد من الزمن  

النمو  توطیدبرنامج  إلى ادي وانتهاءمج االنعاش االقتصاناالبرامج التنمویة، بدایة ببر 
، هذه البرامج أسفرت عن جملة من السیاسات الموجهة للتشغیل والحد من اإلقتصادي

  .فعالیة هذه السیاسات المسطرة  إبرازالبطالة، فكان لزاما 
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على هذه السیاسات ، سیمكن من إعطاء بعد تقویمي لها، ذلك أن السیاسات  الوقوفن إ -
الذي یسمح باستخدام األمر  في عملیة الصنع هما التقییم والتقویم أساسینلى العامة تقوم ع

المناسب في الوقت المناسب، إذ یعتبر وضع هذه السیاسات موضع الدراسة العلمیة  اإلجراء
  .حكم مستقل اعتمادا على تحلیل البیانات واألرقام المقدمة في هذا اإلطار إلعطاءأساس 

الموجودة في هذا الحقل قلیلة، وما وجد منها یعتمد التحلیل  دیمیةاألكاكما أن الدراسات  -
االقتصادي الكمي، دون البعد السیاسي، فهذه الدراسة تعد مقاربة سیاسیة لموضوع سیاسات 

  .2012 إلى 2001خالل الفترة الممتدة من  برامج التنمیةإطار التشغیل في 
  :المبررات الذاتیة

في فهم األسس التي تبنى  منه ول ذاتي للباحث ورغبةإن هذا الموضوع نابع من می  
علیها سیاسات التشغیل في الجزائر، فبحكم احتكاك الباحث بسوق العمل ، یتضح تعدد 
السیاسات واآللیات المبرمجة للتشغیل، أمام ضخامة العرض وقلة الطلب بالمقابل نجد 

هذه  إسهاماتدفع للبحث عن  ضخامة في االستثمارات العمومیة من خالل برامج التنمیة، ما
  .سیاسات التشغیل ترقیةالبرامج في 

 هم خریجو، ال سیما وأن نسبة كبیرة من الشباب الیوم شاالمعارتباط الموضوع بالواقع  -
جامعات ومراكز التكوین ویشكلون الفئة المؤهلة والقادرة على شغل المناصب المهنیة مع ال

البطالة، بالمقابل نجد أن الدولة خصصت مبالغ  مةأز ذلك فإن هذه الفئة هي التي تعاني 
، ما یطرح السؤال عن مكانة الریعمعتبرة من خالل برامج تنمویة في إطار سیاسة توزیع 

  .هذه البرامجالتشغیل في ظل  آلیات
  :أهداف الدراسة

  :یهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى  
لتشغیل في ظل برامج التنمیة التي اعتمدتها إبراز المكانة التي أولتها الدولة لسیاسات ا -

  .2012إلى  2001ابتداء من سنة 
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الوقوف على مدى فعالیة سیاسات التشغیل في الفترة الزمنیة التي تغطیها الدراسة ومدى  -
  .قدرتها على تحقیق توازن سوق العمل

  .في الجزائر المنتهجة العامة للتشغیل للسیاسةإعطاء تقییم  -
  :سةأدبیات الدرا

ـــــــــات التـــــــــي عالجـــــــــت موضـــــــــوع سیاســـــــــات التشـــــــــغیل    ــــن األدبی ـــــــــاك مجموعـــــــــة مـــــ هن
  :من خالل جوانب و مداخل معینة و التي نستعرضها من خالل ما یلي 

  :األولىالدراسة  -
 »-التجربة الجزائریة –اإلصالح االقتصادي وسیاسات التشغیل  « :كتاب بعنوان  

سیاسات التشغیل في الجزائر في ظل برنامج  ، حیث تناول الكاتب1''مدني بن شهرة''للكاتب 
اإلصالح االقتصادي، من خالل تتبع نماذج اإلصالح المقترحة من قبل صندوق النقد 
الدولي والبنك العالمي، ثم أعطى تحلیال لتطور سیاسات التشغیل في الجزائر من سنة 

للتخفیف من  أسباب البطالة والبرامج المرافقة ه، كما أبرز من خالل مؤلف1966-1999
وقد ركز الكاتب أساسا على آثار سیاسة اإلصالح االقتصادي . 2004حدتها إلى غایة سنة 

لكن هذه الدراسة طغى علیها الجانب التحلیلي االقتصادي، . على مستوى التشغیل والبطالة
دون التطرق إلى  2004وركزت على اإلصالح االقتصادي من نهایة التسعینات إلى سنة 

  .نمیة وما تضمنته من برامج وآلیات للتشغیلبرامج الت
  :الدراسة الثانیة - 

اختالالت سوق العمل وفعالیة سیاسات التشغیل في « :بعنوان دولة دكتوراه أطروحة  
حیث تناولت الباحثة موضوع . 2''قصاب سعدیة''، للباحثة »2004-1990الجزائر من 

ة البطالة، معتبرة أن االختالالت التي سیاسات التشغیل في الجزائر من خالل تفسیرها لظاهر 
بالوتیرة التي تسمح  اإلنتاجيالجهاز إنتعاش سوق العمل في الجزائر قد عرقلت  یعرفها

                                                             
  .2008دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان. -التجربة الجزائریة–االصالح االقتصادي وسیاسة التشغیل  مدني بن شهرة،  -1
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في 2004-1990: اختالالت سوق العمل وفعالیة سیاسات التشغیل في الجزائر قصاب سعدیة،  -2

  .2006-2005قتصادیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة العلوم اال
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على متغیرة سوق العمل، محاولة تحلیل أزمة  دراستهابتعدیل هذه السوق، وركزت الباحثة في 
حیث  ، العرض أم الطلبمتعلقة ب األزمةكانت هذه  إذا ما بالتساؤلالشغل في الجزائر 

دور الوكاالت الوطنیة للتشغیل وكذا القروض الموجهة  مركزة علىبرامج التشغیل  استعرضت
  .اآللیاتتقییم لهذه ل في محاولةللشباب 

إلى  2004لكن هناك العدید من التغیرات التي طرأت على سیاسات التشغیل منذ سنة   
مدة من طرف الحكومة في هذا الصدد و هو ما یومنا هذا خاصة فیما یتعلق بالبرامج المعت

  .إبرازههذه الدراسة تحاول 
     :الدراسة الثالثـة 

للباحث  » میزانیة الدولة و إشكالیة التشغیل في الجزائر«: رسالة ماجستیر بعنوان   
، حیث أجرى الباحث دراسة تحلیلیة لتطور وضعیة التشغیل في الجزائر من  1شباح رشید

  اإلنفاق العامتناول بالبحث األسس النظریة لمشكلة البطالة و ف نفاق العامسیاسة اإلخالل 
إلى دراسة  لینتهيثم أعطى لمحة عن خصائص القوة العاملة في سوق العمل بالجزائر ، 

  . و تحلیل إنعكاساتها على وضعیة التشغیل و البطالة في الجزائر  میزانیة الدولةمدى تأثیر 
أخذ بمتغیر التنمیة و برامجها خالل فترة ما بعد سنة یبیات لم ما تم عرضه من أد إن  
حاول هذه الدراسة تكأساس ساهم في تعدد سیاسات التشغیل في الجزائر و هو ما س 2001

  .تناوله من خالل مقاربة سیاسیة إقتصادیة 
  :إشكالیة الدراسة

مع نهایة  اخیل النفطإن الراحة المالیة التي شهدتها الخزینة العمومیة نتیجة لتحسن مد  
، جعل الدولة تنتهج برامج تنمویة النعاش االقتصاد الوطني تسعینیات القرن الماضي

وتحسین الوضعیة االجتماعیة لألفراد، ولعل أبرز رهان واجهته الدولة هو ارتفاع معدالت 
البطالة التي سعت من خالل هذه البرامج التنمویة إلى اعتماد مجموعة من السیاسات 

                                                             
مذكرة ماجستیر في علوم التسییر ، كلیة العلوم اإلقتصادیة و التجاریة و علوم .  میزانیة الدولة و إشكالیة التشغیل في الجزائر، شباح رشید  -  1

  .  2012-2011السنة الجامعیة ،  جامعة أبو بكر بلقاید  تلمسانالتسییر ، 
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 اهدف الحد من البطالة وتحقیق التشغیل الكامل الذي یعد هدفبلیات في مجال التشغیل واآل
  .ألي سیاسة إقتصادیة  اأساسی
  : اآلتیةعلى هذا األساس نطرح اإلشكالیة   

سیاسات  ترقیةفي  2001التي تم تبنیها منذ سنة إلى أي مدى ساهمت برامج التنمیة 
  التشغیل في الجزائر؟

  :مجموعة من التساؤالت الفرعیة مؤداها اإلشكالیة تندرج ضمن هذه
  سیاسات التشغیل ؟على  في الجزائرالتنموي  التوجه كیف أثر -
و ما مدى تأثیرها على  2001ما هو مضمون برامج التنمیة المعلن عنها منذ سنة  -

  ؟معدالت النمو و البطالة  
  ؟ الجزائر في أداء سیاسات التشغیل علىبرامج التنمیة  ما هو أثر -

  :حـدود المشكلة 
  :المجال الزماني -أ

، 2012إلى  2001إن الحد الزماني الذي تتمحور حوله هذه الدراسة هو ما بین سنة   
هي الفترة التي عرفت تجسید برنامج اإلنعاش  2004-2001اعتبارا من أن سنة 

النمو  توطیدج برنام، ثم تالهما 2009-2004والذي اتبعه برنامج دعم النمو اإلقتصادي 
كما أن هذه الفترة . 2014-2010اإلقتصادي و الذي هو في طور اإلنجاز بدایة من سنة 
  .عرفت تعدد في اآللیات واألسالیب وكذا سیاسات التشغیل

  :المجال المكاني -ب
هذه الدراسة تأخذ حیزها المكاني في الجزائر، ذلك أن الباحث حاول تسلیط الضوء   

   . في مجال التشغیلعلى نموذج الجزائر 
  :فرضیات الدراسة

  :الدراسة تجعلنا ننطلق من فرضیة أساسیة مفادها إشكالیةإن معالجة 
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إلى ترقیة سیاسات أدى  2001إعتماد الدولة لبرامج تنمویة هادفة منذ سنة إن  - 
  .و امتصاص البطالة في الجزائر التشغیل 

  :الجزئیة مؤداهاوتندرج في سیاق هذه الفرضیة مجموعة من الفرضیات 
  . لتوجه التنموي نحو اقتصاد السوق ل نتاجاارتفاع معدالت البطالة في الجزائر  یعد -
إن برامج التنمیة تضمنت مشاریع هادفة أدت إلى رفع معدالت النمو و خفض نسب  -

  . البطالة  
 . تحسین أداء سیاسات التشغیلبرامج التنمیة ساهمت في إن  -

  :لدراسة نظري لاإلطار المنهجي و ال
إن الدراسة التحلیلیة لسیاسات التشغیل في ظل برامج التنمیة في الجزائر تقتضي   

  :   حیث اعتمد الباحث و المقاربات  اإلرتكاز على مجموعة من المناهج 
یهتم المنهج التاریخي بالمتابعة الزمنیة للوقائع و األحداث التي تمر بها :  المنهج التاریخي

، و یعد منهجا أساسیا لتتبع السیاسات العامة في الدولة و الوقوف على  1ختلفةالظواهر الم
  . الحیثیات التي أدت إلى إتخاذها و التطور الذي شهدته 

و ألن سیاسات التشغیل في الجزائر مرت بمحطات عدیدة ، فإن ذلك یقتضي إستقراءا 
ا كیفیا یتناول عناصرها تاریخیا لها ، ذلك أن وصف األحداث التي وقعت في الماضي وصف

اإلستناد على ذلك الوصف في إستیعاب الواقع الحالي و توقع  ثمو تحلیلها و تفسیرها 
  . اتجاهاتها المستقبلیة 

یعد المنهج اإلحصائي من بین المناهج التي أضفت الصیغة العلمیة :  المنهج اإلحصائي
المتعلقة بسیاسات التشغیل  و تتطلب الدراسات. 2 على األبحاث السیاسیة و اإلجتماعیة

الوقوف على األرقام و اإلحصائیات الدوریة التي تصدر عن الجهات المختصة باإلضافة 
  . إلى نتائج البحوث المسحیة التي تعنى بأبعاد سیاسات التشغیل و تأثیراتها

                                                             
   130، ص  1997، الجزائر ،) ن.د.د.( المفاھیم ، المناھج ، اإلقترابات و األدوات: المنھجیة في التحلیل السیاسي محمد شلبي ،  -  1
  50، ص  2000دار الصفاء للنشر و التوزیع ، عمان . )النظریة و التطبیق(مناھج و أسالیب البحث العلمي ربحي مصطفى علیان ،  -  2
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یعرف إمیل دوركایم المنهج المقارن على أنه تجریب غیر مباشر ، و هذه :  المنهج المقارن
و اإلختالف  میزة التجربة في العلوم اإلنسانیة ، ومن خالل المقارنة نحاول إیجاد أوجه الشبه

الموجودة في سیاسات التشغیل عبر الحقب الزمنیة المختلفة و كذلك عبر برامج التنمیة 
  هو ما یمكننا من إعطاء تقییم لها و ،  1المسطرة من خالل الفترة الزمنیة التي تغطیها الدراسة

   :من أجل بناء منطق تحلیلي علمي اعتمد الباحث اإلطار النظري المبین كالتالي  و  
    فأي سیاسة عامة تعتمدها الدولة هي نتاج لمدخالت و لمشكالت عامة :  إقتراب النظم

ألن النظام السیاسي یعمل في إطار بیئة كلیة فإن مخرجاته ماهي إال إستجابة لمعطیات و 
  . 2حسب منطق دافید إستون مختلفة األنساق البیئیة ال

فسیاسات التشغیل في الجزائر هي الحلول التي إرتآها النظام السیاسي ناجعة لحل   
المشاكل اإلجتماعیة المرتبطة بالشغل ، وشكلت نسب البطالة المرتفعة في الجزائر ضغطا 

دت أرضیة أفرز ذلك جملة من البرامج التنمویة التي عو ) مدخالت(على النظام السیاسي 
  .لسیاسات التشغیل 

     ف النخبة على أنها الجماعة التي تستحود على القیم في المجتمع ـرّ ـتع:  إقتراب النخبة
وعلیه فإن أي سیاسات تعتمد وأي برامج تسطر في المجتمع ماهي إال خیارات النخبة التي 

فترة المشمولة بالدراسة مع وفي الجزائر تزامنت ال ، 3 ارتأتها حلوال مالئمة للمشاكل المجتمعیة
ت هذه الفترة بالذات فترة انتقالیة ، عرفت فیها ـدّ بوتفلیقة وععبد العزیز فترة حكم الرئیس 

فیحاول الباحث من خالل هذه البالد تغیرات نوعیة على الصعیدین األمني و السیاسي ، 
  .یل التي شكلت بدورها السیاسة العامة للتشغالنخبة  خیاراتالدراسة معرفة 

أحد اإلقترابات الهامة في صنع السیاسة العامة   یعد اقتراب صنع القرار: إقتراب صنع القرار 
حیث یتم بموجبه اإلختیار بین البدائل بفعل مجموعة من المتغیرات التي تفسر كیف و لماذا 
یتصرف الفاعلون؟  فضال عن ذلك فإن عملیة صنع القرار تشكل بذاتها أحد المتغیرات 

                                                             
  351، ص  2008أكتوبر ، لیبیا ،  07منشورات جامعة .  مناھج البحث في العلوم اإلجتماعیةد المؤمن ، علي معمر عب -  1
  275، ص  2002المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، .  ابستیمولوجیا السیاسة المقارنةنصر محمد عارف ،  -  2
  216، ص  نفسھالمرجع  -  3
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ا كان القرار السیاسي هو اختیار بین عدة إمكانیات األسا ّ سیة لفهم القرار الناجم عنها ، و لمـ
  احتماالت وبدائل ، فإنه لیس منفصال عن وعائه االجتماعي أي السیاق الذي یجري فیه و 

والظروف التي تكتنفه و تحیط به ، و تبرز أهمیة هذا اإلقتراب في كون البطالة كمشكلة 
ل أحد أبرز المطالب التي تؤدي إلى إحداث توترات داخل الجبهة اإلجتماعیة مجتمعیة تشك

وعلیه تصبح مشكلة عامة تستدعي قرارا سیاسیا إلصالح الخلل و العجز الحاصل في سوق 
  .الشغل و الناجم عن عدم انتظام سیرورته 

 إلى جانب هذه المداخل النظریة هناك مجموعة من المقاربات التي تشكل األرضیة
  :سیاسات التشغیل و أهمها  لموضوع النظریة 

  :المقاربة الكینزیة 
في نظرته للتشغیل و التنمیة على أن سوق العمل ال یمكن أن نزي یأكد التحلیل الك

نقارنه أو نشبهه بسوق الخدمات إذ ال یمكن لألجر أن یكون هو المنظم لهذا السوق كما هو 
  .1سعار دور المنظم بالنسبة لسوق الخدمات الذي تلعب فیه األ

  : نزي ترتبط بمتغیرات أساسیة هي یو علیه فإن سیاسة التشغیل في الفكر الك
أي أن تحفیز الطلب یؤدي إلى ،  مستوى البطالة    تشغیل     طلب    إنتاج    -

زیادة اإلنتاج الذي بدوره یؤدي إلى رفع معدالت التشغیل و هو مایؤدي إلى خفض مستویات 
ینطلق التحلیل الكنزي من فكرة الطلب الفعال أي أن إنتاج المؤسسات یتالءم مع  ذالبطالة ،إ

الطلب المتوقع على العمل إستنادا لقدرتها اإلنتاجیة فإذا وجدت بطالة فإن ذلك یرجع إلى قلة 
الطلب الموجه للمؤسسات ، أي أنه كلما كان الطلب الفعلي منخفضا كلما أثر ذلك سلبا على 

علیه فإن كینز یرى أن حل مشكلة البطالة یتوقف على التدخل اإلرادي للدولة طلب العمل و 
، وعلى الرغم من أنه  2جدیدباعتماد النفقات العامة و مختلف الصیغ لتحریك ودفع العمل من 

یؤكد أن تحقیق التشغیل الكامل سیؤدي إلى إمكانیة التضخم للتصدي للبطالة و یؤكد التحلیل 

                                                             
  294ص ،  1998المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكویت ،  . قتصاد السیاسي للبطالةاإلرمزي زكي ،  -  1
  301المرجع نفسھ ، ص  -  2
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على أن زیادة تشغیل العمال تتطلب العمل على زیادة حجم الطلب الفعال الكنزي لسوق العمل 
 .من خالل توسیع اإلستثمار 
 : 1 مقاربة المدرسة التنظیمیة

ظهرت هذه المدرسة في فترة السبعینات والثمانینات وأسسها مجموعة من اإلقتصادیین 
الفكر اإلقتصادي في التحلیل  االتي یعتمد علیه 2الفرنسیین محاولین تجدید المقاربات التقلیدیة

نزي و ترى أن البطالة تملك خصوصیة تاریخیة فهي یاحتفظت بجزء من التحلیل الك لكنها
ثمرة لتطور الجهاز اإلنتاجي و تطور العالقات اإلجتماعیة اإلنتاجیة ، و تؤكد على أن 

         تاج سیاسة التشغیل البد أن ترتكز على معدالت نمو متسارعة من خالل تنمیة اإلن
تثمار و تحسین مردودیة رأس المال، هذه المقاربة تجد مایبررها في التجربة الجزائریة و اإلس

   .اعتبارا من أن البطالة في الجزائر ناتجة عن تطور وتحول في النمط اإلقتصادي 
  : اإلطار المفاهیمي

  : تالیة الدراسة على إطار مفاهیمي شمل المصطلحات ال اعتمد الباحث في هذه  
  :  البطالة  - 01

تجمع العدید من األدبیات على أن البطالة كظاهرة تعد من أبرز المشكالت التي تواجه 
اقتصادیات الدول على إختالف مستویات تقدمها ، و لما كانت التنمیة كمطلب مجتمعي یراد 

المختلفة ، فإن هذه األخیرة تصطدم بوجود ارتفاع  تحقیقه من خالل السیاسات اإلقتصادیة
في معدالت البطالة الناتجة عن العدید من األسباب ، و یستدعي تحقیق غایة التنمیة العمل 

وعلى هذا األساس فقد استحوذت مشكلة البطالة . على التقلیص والحد من معدالت البطالة 
عطاء سبل  السیاسیة محاولة تفسیرهاعلى جزي من الدراسات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و  وإ

  . ووصفات عالجیة لها 
 یتم تحدیداعتبارا من أنه ال یمكن التطرق إلى قضیة التشغیل و سیاسات التشغیل ما لم و 

اإلطار العام الذي تبنى وفقه و ألجله أي سیاسة للتشغیل ،و هو البطالة ، و ألن السیاسة 
                                                             

1 - JHON FRISSEINEY, LE CHOMAGE : A LA Découvert . PARIS , 1990 , PARIS , 39 
  بویر روبرت ، أغلیتا میشال : من بین مؤسسیھا  -  2
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عامة ، فالمشكلة العامة بالنسبة للسیاسة العامة وحلول لمشكالت  العامة ما هي إال نتاج
  .للتشغیل هي البطالة 

حظي مفهوم البطالة باهتمام العدید من الباحثین و المراكز الدولیة :  تعریف البطالة   - أ
  : المتخصصة في العمل ، و یمكن أن نورد أهم هذه التعاریف من خالل مایلي 

لقادرین على العمل و ال یعملون بالرغم عدد من األشخاص ا" تعرف البطالة على أنها  -
 .1" من أنهم یبحثون عن عمل بشكل جدي 

 2" عدم امتهان أي مهنة " و تعرف على أنها  -

حالة وجود أشخاص راغبین في العمل و قادرین علیه و باحثین " كما تعرف على أنها  -
 .3"عنه و لكن لم یجدوه 

، فإن التعریف العملي هو التعریف الذي و إذا كانت التعاریف السابقة هي تعاریف فقهیة 
  : 4و حسب هذا التعریف یعتبر بطال  (BIT)اعتمده المكتب الدولي للعمل 

  : سنة و تنطبق علیه المواصفات التالیة  15كل شخص یتجاوز سنه " 
 .لیس لدیه عمل ، أي ال یقوم بأي نشاط و لو جزئي أثناء فترة اإلستبیان  -

لیس لدیه إرتباط یعیقه عن العمل ، فیستبعد كل األفراد الذین أن یكون متاح للعمل ، أي  -
 ).أي بعد انتهاء اإلستبیان (یبحثون عن العمل لمباشرته الحقا 

و ینطبق هذا المعیار على األفراد الذین یوجدون في إطار البحث : یبحث عن العمل  -
، تصفح  عن العمل ، أي یسعون للحصول على العمل ، كالتسجیل في مكاتب التشغیل

 .إعالنات البحث عن العمل ، استخدام الوساطة 

حیث ) ONS(في تعریف البطالة ، معیار الدیوان الوطني لإلحصائیات   تعتمد هذه الدراسةو 
  : یعتبر بطال كل شخص تتوفر فیه الشروط التالیة 

 .سنة  50سنة و  16أن یكون في سن یسمح له بالعمل بین  -
                                                             

  205، ص  2004الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، .  النظریة اإلقتصادیة الكلیة و الجزئیةسري أحمد ، عبد الرحمن ی -  1
2- david begg, macroéconomie , 2 eme edition , dunod , paris , 1999 , p 214 .  

  . 183، ص  2007دار وائل للنشر ، األردن ،.  اقتصادیات العملمدحث القریشي ،  -  3
 2010دیوان المطبوعات الجزائریة ، الجزائر ، .  البطالة و إشكالیة التشغیل ضمن برامج التعدیل الھیكلي لالقتصادالرحمن العایب ،  عبد -  4

   50،ص 
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 .التحقیق اإلحصائي أن ال یملك عمال عند إجراء  -

 .أن یكون في حالة بحث عن العمل و قد قم باإلجراءات الالزمة للعثور علیه  -

 .أن یكون في تمام اإلستعداد للعمل و أن یكون مؤهال لذلك  -

  :قیاس معدل البطالة  -ب 
    وتوكل مهمة حساب معدالت البطالة ألجهزة و مراكز اإلحصاء المعتمدة في الدولة 

و لحساب هذا . -شهریة ، فصلیة ، سنویة  –بإعداد تقاریر دوریة و منتظمة والتي تقوم 
   1:المعدل تعتمد الصیغة التالي 

  * x 100 عدد العاطلین عن العمل= معدل البطالة 
  الفئة النشطة                    

   وما تجدر اإلشارة إلیه في هذا الصدد ، هو ضعف الجهاز اإلحصائي في الدول النامیة 
كذا خضوع هذه المعدالت المتعلقة بالبطالة لمعطیات و حسابات سیاسیة ، متعلقة بتلمیع و 

مجموعة من إیراد صورة أداء الحكومة و األداء اإلقتصادي عموما ، و یمكن في هذا السیاق 
  : المالحظات بخصوص المنهجبة التي تقاس وفقها نسب البطالة 

بطالة الحقیقة ، ذلك أن إجمالي القوى العاملة إن معدالت البطالة قد ال تشیر إلى ال -
یتغیر مع تغیر النشاط اإلقتصادي ، فینخفض في حالة الركود اإلقتصادي و یرتفع في 

  . حالة اإلنتعاش اإلقتصادي ما یؤدي إلى التأثیر على نسبة البطالة 
أقل هذه الطریقة في حساب البطالة قد تعطي معدالت أعلى من المعدالت الحقیقیة أو  -

 .نظرا لصعوبة قیاس الرغبة في العمل و استمرار البحث عن العمل 

عدم توفر إحصائیات دقیقة عن القطاع غیر الرسمي ، أو ما یعرف باإلقتصاد الخفي أو  -
الموازي ، إذ أن أنشطة هذا القطاع ال تدخل في إطار اإلحصائیات الرسمیة على الرغم 

 .1ر السیما في الدول النامیة من حجم العمالة التي یتضمنها هذا األخی
                                                             

  19، مرجع سابق ، ص خالد الزواوي  -  1
 .ون فرص متاحة لهم القادرین على العمل و الراغبین فیه والباحثین عنه  وال یجد:  األفراد العاطلین عن العمل هم * -

 .فتتكون من األفراد الذین هم في سن العمل القادرین و الراغبین فیه سواء یعملون أو ال یعملون :  الفئة النشطة -
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وعلى الرغم من نسبیة هذه المعادلة في حساب معدالت البطالة ، إال أنها تعد الطریقة 
  .المتعامل بها دولیا لتحدید هذه النسبة 

أشكال  03تتخذ البطالة بدورها أشكاال عدیدة و یمكن تقسیمها إلى :  أنواع البطالة - ج 
 : أساسیة نوردها فیما یلي 

   chômage structurel:  لبطالة الهیكلیةا  -1

یظهر هذا النوع من البطالة نتیجة لحدوث تغیرات هیكلیة في اإلقتصاد ، بحیث تصبح 
مؤهالت األفراد العاطلین غیر متوافقة مع متطلبات الوظائف الشاغرة التي استحدثها التطور 

  . 2یدة من السلعالتكنولوجي و الذي أسهم في إدخال تقنیات إنتاجیة و أنواع جد
هذا التغیر الهیكلي ینتج عنه بطالة طویلة المدى نسبیا ، ما لم یتم إعادة تأهیل هؤالء 

  . 3العاطلین للتاقلم مع الوضع الجدید و هذا النوع هو الذي عرفته الجزائر
 :  البطالة اإلحتكاكیة  -2

و الوظائف بحثا  و تحدث هذه البطالة نتیجة للحركة الدائمة لألفراد بین مختلف المناطق
عن فرص للعمل تتماشى مع مؤهالتهم و میوالتهم ، كما تنشأ كذلك بسبب غیاب أو نقص 
المعلومات لدى الباحثین عن العمل ، فالحصول على فرص عمل بذلك یستلزم وقت یتم فیه 
     البحث ، فهذه البطالة بالتالي تتوافق مع الوقت الضروري الفاصل بین التوقف اإلرادي 

  . 4مباشرة نشاط مهني آخرو 
هذا النوع من البطالة مرتبط بالدورة اإلقتصادیة ، فعندما یدخل :  البطالة الدوریة -3

اإلقتصاد فترات اإلنكماش یؤدي إلى تراجع السلع و المشتریات مما یدفع أرباب العمل إلى 
انخفاض  خفض اإلنتاج الذي یترتب عنه انخفاض الدخل الوطني و اإلنفاق اإلستثماري ومنه

                                                                                                                                                                                              
  . 336، ص  2007جدارة للكتاب العالمي للنشر و التوزیع ، عمان ،.  اإلقتصاد الكليحسن حلف فیلح ،  -  1
  236، ص  1997دار معید للكتب ، مصر ، .  النظریة اإلقتصادیة الكلیةیة ، عبد القادر محمد عبد القادر عط -  2
  268ص  ، 2002اإلسكندیرة ،  دار وائل للنشر ،.  مبادئ اإلقتصاد الكليحسین أحمد الرفاعي ،  -  3
  . 108، ص  1999دار اآلفاق ، الجزائر ، .  الكامل في اإلقتصادالمدني ، جرفوش  -  4
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الطلب على العمالة و یأخذ هذا األخیر مجموعة من الصور ، كخفض ساعات العمل ، 
  : و للبطالة تقسیمات فرعیة أخرى یمكن إجمالها فیما یلي  1تسریح العمال

وهي البطالة المرتبطة بمواسم معینة ، حیث یزداد الطلب على :  البطالة الموسمیة -
زداد الطلب على العمال في مواسم دون أخرى كما العمال في مواسم دون أخرى ، حیث ی

   ، حیث یزداد الطلب على العمال في مواسم الزراعة  2هو الحال بالنسبة للنشاط الزراعي
 .و الحصاد و بانقضاء هذا الموسم یركن العمال إلى البطالة 

یث ویمكن تعریفها على أنها حالة فائض العرض في سوق العمل  ح:  البطالة اإلجباریة -
 .3ال توجد وظائف لألفراد من القوى العاملة رغم مؤهالتهم و رغبتهم في العمل

وهذا النوع من البطالة كمصطلح منتشر التداول ، و یقصد بها زیادة :  البطالة المقنعة -
     ىعدد المشتغلین في مؤسسة ما أو في قطاع معین عن الحد الالزم لإلنتاج ، بمعن

 .4ریة یمكن اإلستغناء عنها وجود عمالة زائدة غیر ضرو 

أو البطالة اإلرادیة ، و هذا النوع من البطالة ینتشر نتیجة لتدني :  البطالة اإلختیاریة -
مستویات األجور ، فیحدث أن تعزف فئة من القوى العاملة عن العمل أو أن الشخص 

ء یختار بإرادته أن یكون عاطال على الرغم من قدرته على الحصول العمل كاألغنیا
 .العاطلون و الفقراء المتسولون 

لقد أضحت مشكلة البطالة تشكل العبء اإلقتصادي على صانع :  سیاسة التشغیل - 02
القرار، ذلك أن استقرار األنظمة السیاسیة ال یمكن تصوره  في ظل وجود التهدیدات 

م في تشكل إحدى اإلنزالقات الخطیرة التي تمس باألمن و النظام العا  اإلجتماعیة التي قد
أي مجتمع ، إال أن الحدیث عن الوصفات العالجیة لهذه المشكلة یدفعنا للحدیث عن 
إسهامات المدارس اإلقتصادیة التي و ضعت األسس الفكریة لمسألة التشغیل الكامل في 

                                                             
  . 38، ص  2003دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، .  مدخل إلى السیاسات الكلیةدي ، عبد المجید ق -  1
  .07، ص  2008المكتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة ، .  قنبلة موقوتة: البطالة محمد نبیل جامع ،  -  2
  . 20، 19، ص ص ) ن.س.د( القاھرة ،. مجموعة النیل العربیة . البطالة في الوطن العربيخالد الزواوي ،  -  3
  08محمد نبیل جامع ، مرجع سابق ، ص  -  4
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اإلقتصادیات السیاسیة اعتبارا من كونه مسعى و هدف السیاسات العامة اإلجتماعیة و 
  . اإلقتصادیة على حد سواء

   :سیاسة التشغیل   - أ
إن الحدیث عن سیاسة التشغیل یقود دائما إلى الخوض في مضمون اإلستراتیجیة 
التنمویة للدولة ، وكذا محتوى السیاسة اإلقتصادیة العامة ،ذلك أن برامج التشغیل باتت تأخذ 

التي  جزءا كبیرا من األهمیة عند تسطیر البرامج اإلقتصادیة ،لذلك نجد أن من بین التعاریف
مدني بن شهرة حیث حدد مفهوم سیاسة : ساقها الباحثون في هذا الصدد تعریف لألستاذ 

  : التشغیل بقوله 
إن سیاسة التشغیل ال تعتبر من سیاسات اإلقتصاد الكلي ، كما أنها لیست سیاسة  -

قطاعیة مثل السیاسة التعلیمیة أو الصناعیة أو الصحیة أو الفالحیة ، و كذلك لیست 
لسوق العمل ، و إنما هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات تصمم و تطبق على سیاسة 

مستوى السیاسات السابقة الذكر ، أي أنها تندرج ضمن كل من سیاسات اإلقتصاد الكلي 
و السیاسات القطاعیة فضال عن سیاسة إقتصاد السوق و یكون الهدف من هذه 

كورة في النهوض بالتشغیل  و تحقیق اإلجراءات أن تشترك كل سیاسة من السیاسات المذ
 1.التشغیل الكامل 

اإلقتصادیة  األفكاراستراتیجیة العمل السائدة في بلد معین و " وهناك من عرفها على أنها -
األهداف التي ترمي إلى المبادىء التي تستند إلیها و واإلجتماعیة التي تنبعث منها و 

ان القادرین على العمل بإحداث تحقیقها والتي تركز في األساس على تشغیل السك
مناصب العمل ، على نطاق واسع بحیث یمكن القضاء على البطالة والعمل الجزئي مع 
األخذ بعین اإلعتبار التوسع باتجاه قطاع التكوین أي البحث عن التطابق بین سیاسة 

  2.و عملیة التكوین  التشغیل

                                                             
  164ص مرجع سابق ، مدني بن شھرة ،  -  1
، قسم علم اإلجتماع ، جامعة  جتماعفي علم اإلأطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ،  التكوین المھني و سیاسة التشغیلبلقاسم سالطنیة ،  -  2

  67، ص  1996/1997منتوري قسنطینة ، 
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أن سیاسة التشغیل هي : ائي مفاده من خالل هذه الدراسة على تعریف إجر الباحث عتمد یو 
مجموع اإلجراءات الهادفة إلى خلق مناصب شغل دائمة أو مؤقته من خالل تشجیع العمل 
المأجور أو تحفیز المبادرات الفردیة ، والتي تصب مجتمعة في هدف أساسي یتمثل في 

  .تحقیق توازن سوق العمل والحد من مشكلة البطالة في المجتمع 
  : لتشغیل أنواع سیاسة ا  - ب

تتعدد أنواع سیاسات التشغیل باختالف المعاییر المعتمد للتمییز ، و نمیز بین مجموعة 
  : من سیاسات التشغیل من خالل معیارین أساسیین 

 .سیاسات التشغیل بحسب وسائل تدخل الدولة :  المعیار األول -

 .سیاسات التشغیل بحسب النمط اإلقتصادي السائد :  المعیار الثاني -

 : اسات التشغیل بحسب وسائل تدخل الدولة سی  - 1

  : بین نوعین من السیاسات  یتم التمییزو من خالل هذا المعیار 
و تعرف هذه :  Active Employment Services:  سیاسات التشغیل اإلیجابیة أو النشطة -

السیاسات على أنها مجموع اإلجراءات الهادفة للحفاظ على مستوى العمالة الموجودة  
. ف إلى خلق مناصب شغل جدیدة و كذا تكییف الید العاملة حسب حاجة اإلقتصاد وتهد

  : وتدخل ضمن هذه اإلجراءات 
 .سیاسات المصالح العمومیة للتشغیل ، و كذا سیاسات التكوین المهني  -

 . اإلجراءات الخاصة بتشجیع تشغیل الشباب  -

 .اإلجراءات الخاصة باإلعانات على التوظیف  -

  Passive Employment Services:  ل السالبة أو غیر النشطةسیاسات التشغی -

  : 1و تعمل هذه السیاسات من خالل توفیر اإلعانات اإلجتماعیة مثل 
 . منح التعویض عن البطالة و إجراءات التقاعد المسبق  -

                                                             
مصر ، .  "نحو سیاسات و آلیات فاعلة " موجز التقریر العربي األول حول التشغیل و البطالة في الدول العربیة منظمة العمل العربیة ،  -  1

  . 69، ص  2008
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 لجأت إلى هذا النوع من السیاسات على إثر األزمة اإلقتصادیة و ما نتج عنالجزائر و 
  .سیاسة الخوصصة من تسریح للعمال و غلق المؤسسات العمومیة 

  :بین زو یتم التمیی سیاسات التشغیل بحسب النمط اإلقتصادي السائد -

تخرج هذه السیاسات عن نطاق الدولة  ال  إذ:  سیاسة التشغیل في ظل اإلقتصاد اإلشتراكي -
لقطاع الموظف و تقوم بعملیة تخطیط السیاسة التشغیلیة و تحدد البرامج و اآللیات تعتبر ا و

  .قصد تنفیذها ، فالدولة تقع ضمن مسؤولیتها مهمة التكفل بخلق فرص عمل جدیدة و دائمة 
في هذا النوع من األنظمة تقوم الدولة برسم :  سیاسة التشغیل في ظل اإلقتصاد الحر -

   التشغیل إال أن عملیة التنفیذ ال تتم إال بإشراك القطاع الخاص الخطوط العریضة لسیاسة 
فیف ظل . و هنا تلجأ الدولة إلى تشجیع األفراد على خلق فرص عمل لذواتهم و لآلخرین 

   هذا اإلقتصاد ال تتحمل الدولة تكلفة التوظیف في أغلب القطاعات ماعدا بعض المجاالت
 .و لفئات إجتماعیة معینة 

  : و برامج التنمیة  التنمیة  - 03
اهتماما كبیرا من طرف الباحثین في مختلف المجاالت و یمكن  *التنمیةلقد شهد مفهوم 

  :التعاریف التالیة إیراد في هذا الصدد 
التنمیة هي العملیة التي بمقتضاها یجري اإلنتقال من حالة التخلف إلى التقدم و یصاحب " -

  .1" دریة و الجوهریة في البنیان اإلقتصادي هذا اإلنتقال مجموعة من التغیرات الج
هي عملیة إحداث مجموعة من التغیرات الجدریة في مجتمع معین ، بشكل یجعله قادرا " - 

على اإلستجابة للحاجات األساسیة المتزایدة ألفراده ، عن طریق الترشید المستمر الستغالل 
  . 2" تغالل الموارد اإلقتصادیة المتاحة و حسن توزیع عائد ذلك اإلس

  
                                                             

للداللة على حدوث  برز بصورة أساسیة منذ الحرب العالمیة الثانیة ، إذ أن المصطلحین الذین استخدما  développementمفھوم التنمیة  - *
، و حتى عندما ثارت   progré economique، أو التقدم اإلقتصادي  progré materielالتقدم المادي : التطور المشار إلیھ في المجتمع كانا 

نیع أو التص  modernisationكانت اإلصطالحات المستخدمة ھي التحدیث  19مسألة تطویر بعض اقتصادیات أوربا الشرقیة في القرن 
indutriqlisqtion  12،ص )ن.س.د(القاھرة ، مكتبة جامعة المدینة العالمیة ، . مفھوم التنمیةمحمد نصرعارف ،  : و لمزید من التفاصیل أنظر 

  . 120ص  2007، دار وائل للنشر ، عمان ،  1ط" .  نظریات و سیاسات و موضوعات" التنمیة اإلقتصادیة مدحث القریشي ،  -  1
.  16، ص  2009ث ، اإلسكندریة ، المكتب الجامعي الحدی.  "من الحداثة إلى العولمة " التنمیة اإلجتماعیة طلعت مصطفى السروجي ،  -  2

  .بالتصرف 
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  : و اعتمد الباحث التعریف اإلجرائي الذي مفاده 
التنمیة هي التحسین المستمر في نمط معیشة األفراد عن طریق تحسین األداء اإلقتصادي 
من خالل مجموع البرامج و الخطط التي تسطرها الحكومة و التي تهدف من خاللها إلى رفع 

  .نوعیة حیاة األفراد  ضمان التحسین المتزاید فيمعدالت النمو و 
هي مجموع المشاریع المسطرة و المخطط لها خالل مدة زمنیة  :برامج التنمیة في حین أن 

تتضمن تحقیق مجموعة من األهداف التنمویة التي تمس مناحي الحیاة اإلقتصادیة  محددة و 
  .الثقافیة لألفراد في المجتمع اإلجتماعیة و 

باإلضافة إلى المشاریع القطاعیة ، أهداف السیاسة العامة یتضمن البرنامج التنموي عادة و 
المنشودة في المجاالت المختلفة ، كما تقوم الحكومة برصد القیمة المالیة الالزمة للبرنامج    

  .و وضع تصور ألهم النتائج المحتملة و المتوقع تجسدیها من خالله 
  :تقسیم الدراسة 

فقد  2012-2001جزائر في ظل برامج التنمیة لتناول موضوع سیاسات التشغیل في ال  
إلى ثالث فصول أساسیة ، حیث یتناول الفصل األول مسار سیاسات  تم تقسیم هذه الدراسة

 أما الفصل الثانيالتشغیل في الجزائر من اإلقتصاد الموجه إلى مرحلة اإلنفتاح اإلقتصادي  
  مضامین و   دوافعخالل التطرق إلى  برامج التنمیة في الفترة المشمولة بالدراسة منفیتناول 

من خالل الفصل الثالث قیاس أثر برامج التنمیة على أداء سیاسات  لیه قدم الباحثعو 
  . 2012-2001التشغیل في الجزائر خالل الفترة 
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  .سیاسة التشغیل في الجزائر من اإلقتصاد الموجه إلى اإلنتاج اإلقتصادي: الفصل األول
ویقتضي  ، یعد تحقیق التنمیة الشاملة الغایة التي تسعى إلیها السیاسات اإلقتصادیة للدول

األخیر، محور اإلنشغال الدائم لكل مجتمع تحقیقها الوصول إلى التشغیل الكامل، إذ یشكل هذا 
، ذلك أن ارتفاع معدالت البطالة في أي دولة، یعد اإلقتصاديأو  السیاسيكان نظامه مهما 

مؤشرا لضعف األداء اإلقتصادي الوطني وعلى قصور الجهاز اإلنتاجي بها، لذلك فإن البحث عن 
  .أي سیاسة عامة هدفاستراتیجیات للتشغیل وتحجیم  نسبة البطالة صار 

تطور اإلقتصاد الوطني، فقد ورثت عقب ) الة، التشغیلالبط(ثنائیة  تفي الجزائر رافقو 
جتماعیا متردیا، حیث وصلت البطالة إلى أعلى نسبها ، فكان على 1إستقاللها، وضعا إقتصادیا وإ

الدولة أنداك إیجاد السبل الكفیلة للتقلیل من حدتها وذلك من خالل وضع إستراتیجیات تنمویة 
سیاسات التشغیل في الجزائر بمراحل تطور العملیة  وارتبطت، وتبني سیاسات فاعلة للتشغیل

  : والتي مرت بمرحلتین أساسیتین هما بهاالتنمویة 
أین تمیزت العملیة التنمویة بمركزیة التسییر، واعتماد البعد اإلجتماعي  :مرحلة اإلقتصاد الموجه

  .في سیاسة التشغیل على حساب البعد اإلقتصادي
في ظل  ن كان على الدولة الخضوع لمعطیات اقتصاد السوقأی :مرحلة اإلنفتاح اإلقتصادي

وامتداد الرأسمالیة كمنطق و كفلسفة اقتصادیة المعطى الدولي الذي شهد انهیار المعسكر الشیوعي 
  .سوق العمل آللیتي العرض والطلب إخضاع مما یستدعي

 عرضیة من بدا ،محورین أساسیینلى إالباحث  یتطرقومن خالل هذا الجزء من الدراسة، 
والتي تمكن من ى اإلنفتاح اإلقتصادي لابتداءا من اإلقتصاد الموجه إالجزائریة  التنمویة التجربة

إلى اختالالت سوق الشغل معرفة األسس التي بنیت علیها سیاسة التشغیل واألسباب التي أدت 
حالیة ال یتسنى إال ، ففهم واقع سیاسات التشغیل ال 2001بالجزائر قبل إنطالق برامج التنمیة سنة 

 .و خبراته  بالرجوع إلى الخلفیة التاریخیة ، فما الحاضر إلى نتاج ترسبات الماضي 

                                                             
  : ، لمزید من التفاصیل أنظر   %70تشیر العدید من الدراسات أن نسبة البطالة في الجزائر بعد اإلستقالل مباشرة فاقت  -  1

،  1992المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ،  ، 2ج  . 1945التنمیة منذ العام : اقتصادیات العالم العربيایغ ، یوسف عبد هللا الص
  348ص 
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  مكانة سیاسة التشغیل من إستراتیجیة التنمیة في ظل اإلقتصاد الموجه: المبحث األول
عمدت الجزائر غداة اإلستقالل إلى وضع إستراتیجیة للتنمیة الشاملة،قصد النهوض لقد   

قتصادها، وانتهجت لتحقیق هذه الغایة الخیار اإلشتراكي، نظرا لظروف تاریخیة إقتصادیة با
، فلم یكن بإمكان الدولة أنذاك أن تترك التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة لمجموعات واجتماعیة

 ة التجهیز، سواء من حیث رأس مالهاخاصة متباینة في أصلها، باإلضافة إلى كونها صغیرة وسیئ
  .  ا الید العاملة المسیرة لهوكذ

َ ول   ا كان الخیار اإلشتراكي هو األساس الذي سیرت بموجبه العملیة التنمویة في الجزائر ــمَّ ـ
فإن مسار هذه األخیرة تمحور حول ضرورة النهوض بالتشغیل، إذ أن مسألة البطالة أنذاك اعتبرت 

  .المشكل األساسي للمجتمع الجزائري
التمییز حول التجربة الجزائریة في مجال التشغیل إلى إمكانیة مبریقیة اإلوتشیر المعطیات   

بین مجموعة من المراحل األساسیة التي شكلت مسار العملیة التنمویة، عرفت خاللها سیاسة 
  .ة زمنیةقبالتشغیل نمطیة معینة متوافقة مع خصوصیة كل ح

جیة التنمیة في ظل اإلقتصاد ویتناول هذا الجزء من الدراسة، مكانة التشغیل من إستراتی  
الموجه، من خالل التعریج على وضعیة التشغیل من خالل مخططات التنمیة، التي شهدت 
إستثمارات كبرى، ثم الوقوف على سیاسة التشغیل في ظل اإلصالحات اإلقتصادیة الذاتیة، 

ستقاللیة المؤسسات العمومیة، لنصل إلى تداعیات األزمة  والمشتملة على سیاستي إعادة الهیكلة وإ
  .اإلقتصادیة على سیاسة التشغیل في الجزائر

  . مخططات التنمیة إطارسیاسة التشغیل في : المطلب األول
إن الوضعیة التي شهدتها الجزائر عقب اإلستقالل مباشرة شكلت عقبة أمام عملیة التنمیة،   

كل اإلقتصادیة، باإلضافة إلى جراء الدمار الذي ألحقه اإلستعمار الفرنسي بالبنیة التحتیة والهیا
أدى إلى خلق أزمة  تعطل اآللة اإلنتاجیة ، وذلك على إثر الرحیل الجماعي لألوربیین، وهو ما

  . تمثلت في شغور الجهاز اإلداري
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ألف شخص من بینهم عدد  800من المعمرین، أي ما یمثل تقریبا  %95حیث رحل ما یقارب 
ألف إطار سامي، وذوي المهن الحرة،  15إلى رحیل  كبیر من اإلطارات، وتشیر اإلحصائیات

  1.أالف من العمال المتخصصین 35إضافة إلى أكثر من 
وانعكس  % 55ولقد أدى هذا األمر إلى تدهور وضعیة اإلنتاج لتصل نسبة انخفاضه إلى   

  :بذلك على الوضعیة اإلجتماعیة، حیث نجد
  .ملیون جزائري مهدد بالمجاعة 12إلى 11ما بین  -
  .ملیون فالح خرجوا من سجون اإلستعمار الفرنسي -
  2.من السكان النشطین في حالة بطالة % 70 -

اإلجتماعي السیما  الجانبضرورة تبني إستراتیجیة تأخذ بالحسبان  یفرضهذا الوضع كان   
ما یتعلق بمسألة التشغیل، لكن في واقع األمر نجد أن رحیل الید العاملة األوربیة أعقبة فرض 

قیام بعملیات إستخالف الجزائریین إلدارة المصانع والمزارع وسائر مؤسسات األعمال التي كانت ال
  .للعملیة اإلنتاجیة في هذه المؤسسات ، حمایة لإلقتصاد ومواصلة3قد هجرت

هذه المرحلة أطلق علیها إسم التسییر الذاتي، وتؤكد العدید من األدبیات على أن التجربة الجزائریة 
یر الذاتي لم تكن تطبیقا إلیدیولوجیة واضحة المعالم، لكونها لم تكن ولیدة تفكیر عمیق في التسی

  4.إستجابة لظروف سوسیولوجیة معینة هبالقدر الذي كانت فی
ماتجدر اإلشارة إلیه في المرحلة التي أعقبت اإلستقالل هو عدم وضوح المنهج اإلقتصادي   

، برفض النظام الرأسمالي كنمط للتسییر ودعا 1962المتبنى، حیث اكتفى برنامج طرابلس لسنة 
، ولم یتبلور المذهب اإلقتصادي إال في 5إلى تدخل الدولة وتبني الملكیة الجماعیة لوسائل اإلنتاج

                                                             
  325ص  ،1999بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة ، .دراسة سوسیولوجیة للصراع الصناعي : واقع التنمیة في الجزائرعلي غربي ،  -1
  .349، ص مرجع سابقایغ، یوسف عبد اهللا ص -2
  .351، ص المرجع نفسه  -3
  .18-11ص  ، ص1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . القطاع العام في الجزائر واستقاللیة المؤسساتمحمد الصغیر بعلي،  -4

5 - Mohammed el Hocine Benissad, Economie de développement de l’Algérie : sous-développement et socialisme. 
2eme Edition, OPU,algerie, 1982, PP 18-19. 
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، الذي وضع النهج الجدید للتنمیة اإلقتصادیة، كما دعم المیثاق أسلوب 1964میثاق الجزائر لسنة 
  .التسییر الذاتي

مؤسسة موضوعة تحت تصرف  413إلى  1964لمؤسسات الصناعیة سنة ولقد وصل عدد ا
منها   %05القطاع المسیر ذاتیا، كما أن أغلبیة هذه المؤسسات تمیزت بصغر حجمها، فنجد أن 

  1.عامل 100 یناهزكانت توظف ما 
  : إن أهم ما میز مرحلة التسییر الذاتي فیما یتعلق بجانب التشغیل یمكن حصره فیما یلي

  ولة لم تكن تهتم بالتشغیل في هذه الفترة، فلم تولیه أهمیة كبرى، ذلك أن السلطة السیاسیة الد* 
   2.لم تولي إهتماما بالتنبؤات اإلقتصادیة، أو على األقل لم تكن في مقدمة إهتماماتها

نسبا مخفیة بسبب رجوع المهاجرین الجزائریین من  فتعر معدالت البطالة التي بدأت  زیادة* 
  .المغربتونس و 

، مما عقد إمكانیة توفیر 3من إجمالي السكان % 80إرتفاع نسبة األمیة، حیث بلغت أكثر من * 
  .العاملة المؤهلة لتسییر المؤسسات المختلفة، المسیرة ذاتیاالید 

ألف 200على الرغم من هذه الوضعیة، فقد إستطاع القطاع المسیر ذاتیا أن یمتص حوالي   
، 1965-1962في قطاع الزراعة خالل الفترة ما بین عامل دائم ألف 65عامل منهم حوالي 

ألف عامل، مقارنة ببقیة  300الذي ضم أكبر عدد من العمال، بما یقارب باعتباره القطاع 
ألف عامل، في  35القطاعات األخرى، كالصناعة والتجارة التي ضمت مجتمعة ما یعادل ملیون و

ألف فرد بطال من  870أي ما یقارب  % 28 ،1966حین أن معدالت البطالة وصلت في سنة 
  *.ملیون نسمة  8, 1966،11ة إجمالي سكان الجزائر الذي بلغ سن

ما نخلص إلیه من خالل هذه التوطئة هو القول بأن وضعیة التشغیل في مرحلة التسییر   
اعات الذاتي إتسمت بالتلقائیة خاصة وأنها كانت تهدف إلى سد العجز الذي كانت تعانیه القط

                                                             
  .32، ص 1994، الجزائر، )ن.د.د(.إستقاللیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیةسعید أوكیل،  -1
ة العلوم أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادیة، كلی .القطاع الخاص والتنمیة في الجزائرعیسى مرازقة،  -2

  .105، ص 2006/2007، السنة الجامعیة اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باتنة 
  .نفسها الصفحةالمرجع نفسه،  -3
  1968   ھذه النسبة ھي ما أسفرت عنھ نتائج اإلحصاء العام للسكان لسنة - *
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اإلقتصادیة المختلفة من جراء الشغور الذي تركه المعمرون، وكذا البحث عن الكفاءات و الخبرات 
  .الالزمة للقیام بعملیة التنمیة اإلقتصادیة

التشغیل قبل انطالق برنامج التنمیة من  یةولئن كان تشریح الوضعیة اإلقتصادیة ووضع  
أن سیاسة التشغیل لم تكن ذات معالم واضحة بین ی، 1967خالل أسلوب التخطیط المركزي سنة 

ضع إقتصادي إطار و  العجز في مناصب العمل أنذاك فيلسد بقدر ما كانت عبارة عن أسالیب 
  .متدهور
وتجمع العدید من األدبیات على أن اإلهتمام بالتشغیل كسیاسة وكاستراتیجیة تهدف     

طات التنمویة التي تضمنت إستراتیجیة للقضاء على البطالة، كان مع بدایة تطبیق سیاسة المخط
  .محددة األهداف والمقاصد

 .1969- 1967: سیاسة التشغیل في إطار المخطط الثالثي - أوال

فتحولت  *لقد بدأت الدولة تعمل على تقلیص اسلوب التسییر الذاتي مع بدایة سیاسة التأمیم 
یطرة األجهزة المركزیة في بذلك المؤسسات المیسرة ذاتیا إلى شركات وطنیة تخضع لرقابة وس

  1.الدولة
فمرحلة التسییر الذاتي كانت تمهد الظروف لمرحلة جدیدة تعتمد أسلوب التخطیط كمنهج  

إقتصادي فشهدت الجزائر عدة مخططات للتنمیة ركزت في معظمها على تبني أهداف التنمیة 
  .ناعیة متینةوطني قوي یرتكز أساسا على قاعدة ص إقتصاد وهذا قصد بناءاإلجتماعیة 

 ولقد كانت أهداف سیاسة التنمیة تتمحور حول ضرورة القضاء على البطالة، من خالل تمكین كل

تكثیف المشاریع  إذ أنوهو ما أكدت علیه المواثیق الوطنیة،  ،مواطن من حقه في العمل
  .لمناصب الشغل المستمر الخلق ساهم فياإلستثماریة المعتمدة في إطار مخططات التنمیة 

                                                             
 1971صارت هذه العملیة نظامیة لتصل سنة  1968سنة  لقد ارتكزت عملیة التأمیم في بدایاتها على القطاع األجنبي الخاص ، و منذ -  *

ة إلى تأمیم الشركات النفطیة الفرنسیة و توجت عملیة التأمیمات بتأمیم العاز و المحروقات  و تعد سیاسة التأمیمات إحدى المعالم البارز 
  . 329، 328علي غربي ، مرجع سابق ، ص ص : الستراتیجیة التصنیع لمزید من التفاصیل أنظر 

عادة تنظیم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول،  - 1 ، دیوان 1ج.قطاع إقتصادي عمومي رائد: سیاسة تخطیط التنمیة وإ
  . 166،ص 1999المطبوعات الجامعیة،
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أول مخطط بدأت به الدولة الجزائریة عهد التخطیط  1969-1967عد المخطط الثالثي یو   
   1.ملیار دینار 9,06وكان الحجم اإلستثماري المستهدف تحقیقه هو

  : الدولة أهداف المخطط على ضوء عاملین أساسیین حددتو 
  .یتعلق باإلمكانیات المالیة والتي تشكل المدخرات الوطنیة  :عامل مادي -
بدایة من العامل البسیط إلى العامل المؤهل تكوینه وهو عامل أساسي بكل فئات   :عامل بشري-

  .إلى اإلطار ذو التأهیل العالي
، یمكن ملیار دینار 9.16 ي المشاریع اإلستثماریة في نهایة المخطط الثالثي ه حصیلةولقد كانت 

  : توزیعها بحسب القطاعات من خالل الجدول التالي
  2 دج/ الوحدة بالملیار  1969-1967جدول إستثمارات المخطط الثالثي : 01رقم الجدول

  اإلستثمارات الفعلیة  )ملیار دینار(اإلقتصاد المالي  القطاعات
  1,88 1,62  قطاع الزراعة والري

  4,91  5,40  قطاع الصناعة

  0,36  0,46  القطاع شبه المنتج

  2,01  1,58  اإلستثمارات األساسیة

  9,16  9,06  ثماراتمجموع اإلست

ما یالحظ من خالل معطیات الجدول أن الدولة أولت القطاع الصناعي أهمیة اعتبارا من أن   
، حیث 1967عام ذوقد سجل التشغیل تطورا واضحا منأكبر غالف مالي قد خصص لهذا القطاع 

 یناهزما  عرف دینامكیة جدیدة بفضل الحجم اإلستثماري المعتمد، وهو األمر الذي سمح بخلق
 :ة خالل المخطط الثالثيثدحالمناصب المست یبینفرصة عمل جدیدة والجدول التالي  100.000

 
 
 
 

  
 

                                                             
167المرجع نفسه ، ص  - 1  

عادة تنظیم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول،  -  2   .190رجع سابق، ص ، م1،ج سیاسة تخطیط التنمیة وإ



 سیاسة التشغیل في الجزائر من اإلقتصاد الموجه إلى اإلنفتاح اإلقتصادي                                         الفصل األول           

 

26 
 

  1: مناصب العمل المستحدثة خالل المخطط الثالثي: 02 الجدول رقم
  النسبة المئویة  عدد المناصب المستحدثة  القطاعات
  %  44,6  48.170  الصناعة

  % 10  10.730  البناء واألشغال العامة

  % 16  17.240  التجارة والخدمات

  % 12,6  13.610  النقل

  % 16,8  18.000  اإلدارة

  % 100  107.750  المجموع

لقد كان الهدف األساسي من هذا المخطط هو إنشاء قاعدة إقتصادیة تعطي األولویة لقطاع   
ي أن التصنیع، لذلك نجد أن هذا األخیر هو الذي استحدث أكبر عدد من مناصب الشغل، أ

  .نوعیا في مجال التشغیلكیة اإلستثماریة في قطاع الصناعة أفرزت تطورا یالدینام
  :ولقد عرفت نسبة البطالة تراجعا نسبیا وذلك راجع إلى األسباب التالیة

تطلب الید العاملة تتوسیع حجم اإلستثمارات والمشاریع المستحدثة وفقا للمخطط الثالثي، والتي  -
بامتصاص أكبر قدر من العمال، السیما في المجالین  ما یسمحوهو  تأهیلها، اختالفعلى 

  .الصناعي والزراعي
التنمیة، وتتضمن الخطة اإلستهداف المتوقع  إلحداثإعتماد الدولة ألسلوب التخطیط كأساس  -

نفقات  یكلفخلق منصب شغل واحد أنذاك كان  إذ أنكیة اإلستثمار، یلمناصب العمل وفقا لدینام
  2.دج 559, 368 متوسطة تقدر بـ إستثماریة

ستقرارهم للعمل بها -   3.ارتفاع عدد المهاجرین الجزائریین إلى فرنسا وإ
وما یمكن قوله أنه إذا كان المخطط الثالثي قد شكل البدایة األولیة لتطبیق أسلوب   

  .ة، فقد استطاع أن یخلق مناصب للشغل وأن یساهم في تراجع نسبي للبطالالتخطیط في الجزائر

                                                             
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في علم اإلجتماع التنمیة  .التكوین المهني و سیاسة التشعیل في الجزائر بلقاسم سالطنیة ،  -  1

   191، ص  1996 /1995  الجامعیةالسنة  قسم علم اإلجتماع ،جامعة قسنطینة ،

عادة تنظیم مسارها في الجزائر،سیاسة تخطیط المحمد بلقاسم حسن بهلول،  -2 ، دیوان 2ج. » إعادة تنظیم اإلقتصاد الوطني« تنمیة وإ
  .  258، ص 1999المطبوعات الجامعیة،

، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد  مجلة بحوث إقتصادیة وإداریة. " العمل والبطالة كمؤشر لقیاس التنمیة المستدامة" شریف بقة، -3
  .107، ص 2008مبرالرابع، الصادرة في دیس
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  :سیاسة التشغیل في إطار المخططات الرباعیة : ثانیا 
والمخطط  1973-1970مابین: عرفت الجزائر مخططین رباعیین، المخطط الرباعي األول  

، وكان الهدف من هذین المخططین تشیید القواعد الهیكلیة 1977 -1974الرباعي الثاني ما بین 
عطاء األولویة للصناعات   .الثقیلة للتنمیة االقتصادیة وإ

ملیار دینار في حین   75, 27وقد ارتفع حجم الغالف المالي المرخص به حیث بلغ    
تضاعف حجم  كماملیار دینار بالنسبة للمخطط الرباعي األول،  28,56قدرت تكالیف البرامج 

وهو األمر . ملیار دینار 110,22اإلعتماد المالي المخصص للمخطط الرباعي الثاني لیصل إلى 
  :سمح بـالذي 

الجزائریین القادرین العمل على إحداث فرص عمل، وخلق مناصب شغل تكون موجهة لكل  -
على العمل، ذلك أن األهداف العامة لإلقتصاد الوطني لم تكن تحدد بحسب منطق العرض 

نما حسب منطق الخطة اإلقتصادیة الموضوعة من طرف الجهاز المركزي في الدولة   1.والطلب وإ
اتیجیة الستعاب حجم البطالة ولعل ضخامة اإلستثمارات في هذه الفترة قد سمح ایجاد إستر  -

في  %23إلى 1966سنة  % 32,9بتراجع مستویات هذه األخیرة، حیث انتقلت نسبة البطالة من 
   1977.2سنة 

إستمرار عملیة تغطیة طلبات العمل بعروض العمل، حیث نسجل ذلك من خالل الجدول  - 
  :التالي

  .19733-1971نسبة تغطیة طلبات العمل بعروض العمل  خالل الفترة من : 03جدول رقم 
  1973  1972  1971  السنوات

  % 30,95  % 31,91  % 35,17  نسبة تغطیة طلبات العمل

 47,03  % 48,29  % 44,26  نسبة مناصب العمل المؤقتة

                                                             
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم . » المؤسسة اإلقتصادیة السنویة بعنابة نموذجا« سیاسة التشغیل في الجزائر،لیلیا بن صویلح،  -1

  .111، ص 2010/2011السنة الجامعیة في علم اإلجتماع والتنمیة، قسم علم اإلجتماع، جامعة قسنطینة، 
2 - MOHAMED SAIB MUSETTE ET AUTRES , " marché du travail et emploi en algerie-  programme des emplois en 

afrique – ,"organisation internationale du travail bureau de l’oit à alger , alger , octobre 2003 , p 21 
  41، ص  1988، الجزائر ، "جزائریة للعملالمجلة ال "،  التشغیل في الجزائر، الواقع واآلفاقمحمد میطاهري ،  -  3



 سیاسة التشغیل في الجزائر من اإلقتصاد الموجه إلى اإلنفتاح اإلقتصادي                                         الفصل األول           

 

28 
 

بعروض  یالحظ من خالل معطیات الجدول هو وجود إستقرار في تغطیة طلبات العمل ما -
 كان في  هامرده إلى أن معظم المؤقتة العمل خالل السنوات الثالثة، كما أن ارتفاع المناصب

مدة العمل بمدة الورشة البناء واألشغال العمومیة وورشات الهندسة المدنیة فارتبطت : قطاعات مثل
  .أو المشروع

ل معدل سنوي یقدر انخفاض ملموس لطالبي العمل خالل المخطط الرباعي الثاني، حیث سج -
  1.طلب عمل 233 228بـ 

هجرة  250.000في هذه المرحلة عمدت الدولة إلى تنظیم الهجرة إلى أروبا، حیث تم تسجیل 
باإلضافة إلى اإلدماج اإلداري في الوظائف التابعة للقطاع العمومي، وهو األمر الذي  2عمالیة

   .انخفاض معدالت البطالةساهم في 
، هو الدور الذي كان یلعبه القطاع الخاص في مجال رةإلیه خالل هذه الفتما تجدر اإلشارة    

في  ساهم بنسب متفاوتة هالتشغیل، وعلى الرغم من أن المواثیق الوطنیة قد حّجمت من دوره إال أن
  . عملیة التشغیل

القطاع  حیث أن القطاع الخاص لم یشجع في بدایاته من طرف الدولة، غیر أنه تطور في ظل
   3.م الذي كان مهیمنا ومسیطرا على كافة المجاالت اإلقتصادیةالعا

وعلى الرغم من ، *المحفزة للقطاع الخاص  غیروقد شهدت هذه الفترة جملة من التشریعات   
العمل الذین  يوفرة عروض العمل وبروز فرص أخرى لطالب شهدت كذلك ذلك فإن هذه الفترة

الشاغرة والبحث عن المؤسسات التي تقدم أحسن أجر  كانت لهم إستعدادات كبیرة لقبول المناصب
  . وأحسن اإلمتیازات المصاحبة للعمل

                                                             
  .164، صمرجع سابقمدني بن شهرة،  -1
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -  2

3 -Liabes Djilali , capital prive et partcen d’ industrie en Algerie (1962-1982). CRED ,Alger ,1984, p 521. 
السلطة و من هنا كان لى أیة إمكانیة تتیح للقطاع الخاص أن یتحول إلى قاعدة لإلستالء على ذلك أن الخیار اإلشتراكي یستلزم القضاء ع -*

على الدولة حصر نشاطه بكیفیة تمنعه من اكتساب القوة اإلقتصادیة و التاثیر على أجهزة الدولة ، و یؤكد نص المیثاق الوطني على هذه 
لوطنیة لمزید من طة في مجاالت محددة و جعلها في المقام الثاني بعد الشركات اسمح بإقامة المؤسسات الصغیرة و المتوس الفكرة بحیث

               :التفاصیل أنظر 
    144لیلیا بن صویلح ، مرجع سابق ، ص  
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وبدایة الثمانینات تطورا مستمرا في نسبة العمال نظرا الرتفاع  السبعیناتولقد شهدت نهایة   
نسب التشغیل، والموزعة بین القطاع العام والخاص، الذي ساهم بقدر مرموق في إمتصاص نسب 

    :ونوضح ذلك من خالل الجدول التالي البطالة
  1ونسبة مساهمة القطاع الخاص 8119-1967تطور التشغیل بین : 04جدول رقم 

  النسبة المئویة لمساهمة القطاع الخاص  عدد العمال في القطاع الخاص  العدد اإلجمالي للعمال األجراء  السنوات
1967  874.000  299.800  34,3  %  
1970  1.028.700  349.800  34  %  
1981  2.322.000  655.000  25,2  %  

یالحظ من خالل معطیات الجدول، اإلرتفاع المستمر في عدد العمال األجراء إبتداءا  ما  
وهي زیادة یمكن  144.000ـزیادة ب 1981، حیث عرف عدد العمال إلى غایة 1967من سنة 

  : التالیة األسبابإیعازها إلى 
عطاء الدور الریادي إستراتیجیة التنمیة اإلقتصا - دیة التي إعتمدت في أساسها على االتصنیع وإ

للقطاع العام، إضافة إلى الضمانات التي یمنحها هذا األخیر فیما یتعلق بالتشغیل وهو الذي جعله 
  .یضمن أكبر نسبة من الید العاملة

ي في حجم اإلستثمارات الصناعیة والتي تمخض عنها تزاید عروض العمل، والتغیر الجدر  -
إستخدام قوة العمل، حیث إنتقل المنتجون في مجال الفالحة إلى مراكز التصنیع في المدن، األمر 
الذي أدى إلى تراجع الوضع الفالحي، مقارنة بالقطاع الصناعي، والجدول أدناه بین تطور الشغل 

  : يحفي القطاع الفال
  :2 جدول یبین تطور التشغیل في القطاع الفالحي:  05جدول رقم 

                                                             
  46عیسى مرازقة، مرجع سابق، ص -  1
  )بالتصرف( 169 ص ، مرجع سابق اإلصالح اإلقتصادي وسیاسة التشغیل ،مدني بن شھرة ،  -  2

  1983  1977  1966  السنوات

  3.724.217  2.336.972  1.724.900  إجمالي الشغل

  1.097.217  692.960  852.300  الشغل في القطاع الفالحي

 %29,7  %29,6  %49,4  النسبة المئویة
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المتزاید لنسبة العمال في  صإن المالحظ من خالل معطیات الجدول أعاله، هو التناق          
بالقطاع  اهتمامهاالسبب في ذلك هو أن الدولة في هذه الفترة صبت جل القطاع الفالحي و 

الصناعي، وهو األمر الذي دفع المشتغلین في القطاع الفالحي إلى الهجرة لقطاعات أخرى حیث 
  .األجر والوضع أفضل

ولقد شهدت الفترة التي شملت تطبیق المخططات الرباعیة نموا ملحوظا في عدد العمال   
ث نجد أن المؤسسات العمومیة الوطنیة وقطاع اإلدارة العمومیة تمكنا من اإلستحواذ األجراء، حی

  : على أكبر نسبة تشغیل، وهو ما یمكن أن نالحظه من خالل معطیات الجدول التالي
  1):دون الفالحة(عدد العمال االجراء في مختلف القطاعات  :06جدول رقم 

 سیاسة التشغیل في ظل المخططات الرباعیةتسجیلها حول إن أهم المالحظات التي یمكن         
  :هي للتنمیة

غالف لالتزاید الكبیر لحجم اإلستثمارات المخصصة إلنجاز المخططین الرباعیین، إذ نجد أن ا -
ملیار دینار في حین أن اإلستثمارات الفعلیة عند نهایة  110,22تضاعف لیصل إلى  قدالمالي 

، هذا األمر سمح بتوسیع المشاریع 2ملیار دینار 121,23المخطط الرباعي الثاني وصلت إلى 
  .في هذه الفترة التشغیل ویة في مختلف القطاعات ومنه انتعاش سیاسةالتنم

  لجوء العدید من المؤسسات العمومیة إلى تشغیل عدد زائد عن حاجتها في إطار سیاسة الدولة   -
  

                                                             
  ).بالتصرف( 48عیسى مرزاقة، مرجع سابق، ص  -  1
عادة تنظیم مسارهامحمد بلقاسم حسن بهلول،  -2   .341، مرجع سابق، ص2ج.إعادة تنظیم اإلقتصادي الوطني  سیاسة تخطیط التنمیة وإ

  السنوات
  القطاعات

  النسبة  1981  1979

  %34,5  897.085  688.085  سسات الوطنیةالمؤ 

  %8,3  215.490  128.405  المؤسسات العمومیة المحلیة

  %26,7  697.043  620.674  اإلدارة العمومیة

 %69,5  1.809.618  1.437.164  المجموع
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  *.، وهو ما أدى إلى إستعاب أكبر عدد من البطالین1976التي نص علیها المیثاق الوطني لسنة 
لنظام السیاسي أنذاك تقدم على حساب العقالنیة اإلقتصادیة بحیث صارت لقد كانت مشروعیة ا -

المؤسسة العمومیة تستوعب أكبر قدر من طلبات الشغل وهو األمر الذي أدى إلى ظهور نسب 
  .كبیرة من البطالة المقنعة بالمؤسسات الجزائریة

صار عرض العمل الة، حتى عمضخامة حجم اإلستثمارات التي احتاجت إلى أكبر عدد من ال -
  في بعض سنوات السبعیناتأكبر من الطلب 

 الرخاءإن تزاید حجم اإلستثمارات العمومیة الذي انعكس على سیاسة التشغیل كان مرده إلى  -
  .الذي شهدته الخزینة العمومیة من جراء ارتفاع أسعار النفط أنذاك واستقرارها في األسواق العالمیة

ملیون منصب عمل في  02أكثر من  1983إلى غایة سنة لقد وصل عدد المناصب المنشأة
  .مختلف القطاعات اإلقتصادیة

       :سیاسة التشغیل في إطار المخططات الخماسیة  :ثالثا  

لقد اعتمدت الجزائر مخططین خماسیین للتنمیة، المخطط الخماسي األول الذي أمتد ما    
وقدر  ،1989-1985ة ما بین والمخطط الخماسي الثاني وشمل الفتر  1984-1980بین 

ملیار  550ملیار دینار، وارتفع هذا الغالف لیصل إلى   400,6الترخیص المالي للمخطط األول بـ
دینار خالل المخطط الخماسي الثاني، ویمكن توضیح حجم اإلستثمارات والمبالغ المخصصة لها 

  :من خالل ما یلي
  
  
  
  
  

                                                             
ى البطالة یعد من أولویات اإلشتراكیة لقد كان الخیار اإلشتراكي یضفي على التنمیة البعد اإلجتماعي، وقد أكد المیثاق على أن القضاء عل -*

الملتقى . آثار اإلنفتاح اإلقتصادي على مسار اإلصالحات السیاسیة في الجزائرفضیلة عكاش، لمیاء زكري، :لمزید من التفاصیل أنظر
شكالیة التنمیة في الجزائر    .2008دیسمبر 17،  16جامعة الشلف،  » واقع وتحدیات«الوطني حول التحوالت السیاسیة وإ
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  1 ماسیین األول والثانيتوزیع إستثمارات المخططین الخ: 07جدول رقم
  حجم االستثمار

  القطاعات
  1984-1980األول المخطط الخماسي   1989 -1985الثاني  المخطط الخماسي

  النسبة المئویة  )ملیار دج (مبالغ اإلستثمار  النسبة المئویة )ملیار دج(مبالغ اإلستثمار 

  %  43,6  174,5  % 31,67 174,2  والمحروقات الصناعة
  % 11,8  47,1  % 14,36  79  ريالفالحة وال

  %  15  60,0  % 13,82  76  اإلسكان
  %  4,1  5, 17  %  8,18  45  الهیاكل القاعدیة اإلقتصادیة

  %  25,2  101,5  % 31,97  175  إستثمارات أخرى
  %  100  400,6  % 100  550  المجموع

تطویر لقد كان الهدف األساسي من خالل تطبیق المخطط الخماسي األول هو العمل على  
  .مستوى اإلنتاجیة ومواصلة خلق فرص الشغل من أجل تلبیة الطلب المتزاید

وعملت الدولة على تنظیم سوق العمل في هذه الفترة، من خالل توحید اإلمتیازات اإلجتماعیة 
  *ملاالممنوحة للعمال وتوحید الممارسات األجریة من خالل اعتمادها، للقانون األساسي للع

تشغیل سجلت خالل فترة الخماسي األول معدال سنویا لطلبات العمل قدره ونجد أن مصالح ال
  2.عرضا 149,064طلبا ومعدال سنویا لعروض العمل قدره  157,943

من و ما تم تجسیده فعال العمل التي كان یتوقع خلقها  بین مناصبتباین ولقد كان هناك   
   :ل الجدول التالياألول والذي یمكن أن نالحظه من خال الخماسيخالل المخطط 

  19843- 1980نسبة مناصب العمل المتوقعة خالل الفترة : 08جدول رقم 
  المحقق  المتوقع  القطاع

  % 6.8 000 185  الصناعة

  % 31  000 218  البناء واألشغال العمومیة

  % 39,20  000 410  الخدمات والنقل والتجارة

  % 82,2  000 230  اإلدارة العمومیة

                                                             
عادة تنظیم مسارها إعادة تنظیم اإلقتصادي الوطنيمحمد بلقاسم حسن بهلول،  -   1   223، مرجع سابق ، ص2ج .سیاسة تخطیط التنمیة وإ
  )بالتصرف(

دة ، الجری القانون االساسي للعامل المتضمن  05/08/1978المؤرخ في  78/12القانون رقم .الشعبیة الدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة  -*
  . 08/08/1978، الصادرة بتاریخ  32الرسمیة العدد رقم 

  .167مرجع سابق ص. اإلصالح اإلقتصادي، وسیاسة التشغیلمدني بن شهرة،  -2
  . 169المرجع نفسھ ، ص  -  3
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ت الجدول نالحظ أن اإلدارة العمومیة استحوذت على أكبر قدر من عطیامفمن خالل     
المناصب المستحدثة وذلك ناتج لمجموعة من األسباب، فتزاید نسبة السكان أدى بالدولة إلى 

  .توسعة التوظیف في قطاعات التربیة والتعلیم والتكوین المهني والصحة العمومیة
ذ یة العمومیة قد عرف منحنى تصاعدي نجد أن كان تطور الشغل في القطاعات اإلقتصاد اوإ

عرف تراجعا  1985-1966تطور الشغل في القطاع الفالحي السیما في الفترة الممتدة ما بین 
  :  كبیرا ویمكن تبیان ذلك من خالل المنحنى البیاني التالي

  19851-1966: تطور التشغیل في القطاع الفالحي خالل الفترة  :01الشكل رقم  
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تطور التشغیل في القطاع الفالحي 1966-
1985

تطور التشغیل في القطاع
الفالحي 1966- 1985

49,4 29,6 29,4 28,07

1966 1977 1983 1985

 
المستمر في عدد العمال في القطاع الفالحي إلى مجموعة من األسباب  صالتناق عویرج    

  2:یمكن إجمالها فیما یلي
لى إإنخفاض األجور في القطاع الفالحي عنها في القطاعات األخرى، مما دفع الفالحین * 

  .البحث عن ظروف معیشیة أفضل السیما في القطاع الصناعي
  .إعطاء الدولة أولویات اهتمامها للقطاع الصناعي على حساب القطاع الفالحي* 
  .ب اإلنتاج في القطاع الفالحي الرتباطه بعوامل المناخذبذت* 
ذا كان الجهد التنموي في إطار المخطط الرباعي   قد  إلى غایة بدایة المخطط الخماسي األول  وإ

طبیق المخطط الخماسي الثاني تمیزت بخصوصیة إال أن ظروف ت ،عرف إنتعاشا في التشغیل
  :على المستوى الداخلي والدولي على حد سواء

                                                             
  .)بالتصرف( 38تقریر رقم .  1985-1983، تحقیقات حول العائالت الدیوان الوطني لإلحصائیات  -  1

2 - -ABDELKADER. SIDAHEMED , développement  sans  croissance des économies pétrolières du tiers monde. 
Opu  ,1983,p 11 
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تزامن تطبیق المخطط مع انهیار أسعار النفط في األسواق العالمیة فعلى المستوى الدولي،  -
  .وانخفاض قیمة الدوالر باعتباره العملة األساسیة في المعامالت التجاریة مع الخارج

ملیون  4,5لمستوى المحلي نجد تزاید عدد السكان القادرین على العمل لیتجاوز أما على ا -
 1 .1985شخص سنة 

الملیون شخص  1987إن هذه التغیرات أدت إلى ارتفاع معدالت البطالة التي وصلت سنة 
والحدیث عن مرحلة تطبیق المخططات الخماسیة یدفعنا لإلشارة إلى أن بدایة تطبیق المخطط 

ألول عرفت مرحلة جدیدة في تسییر المؤسسات العمومیة والتي تعرف سیاسة الخماسي ا
  .اإلقتصادیة الذاتیة من خالل برامج إعادة هیكلة المؤسساتاإلصالحات 

  :أنمن خالل دراسة سیاسة التشغیل في إطار المخططات التنمویة  یمكن تسجیلهما   
یع التنمویة سطرت في مضمونها حجما سیاسة التشغیل عرفت إنتعاشا كبیرا، سیما وأن المشار  -

  .معینا لمناصب الشغل المراد تحقیقها
تغلیب البعد اإلجتماعي على المعطى اإلقتصادي فیما یتعلق بالتشغیل، األمر الذي أدى إلى  -

  .ظهور البطالة المقنعة في المؤسسة العمومیة الجزائریة
ر لعائدات النفط وهو الذي مكنها من الوضعیة المالیة للدولة الناتجة عن اإلرتفاع المستم -

اإلستثمار بمبالغ ضخمة من خالل التخصیصات المالیة للمخططات التنمویة وهو األمر الذي 
  .انعكس على التشغیل وتراجع البطالة

  مساهمة القطاع الخاص في التشغیل التي عرفت تذبذبا، ومرد ذلك إلى هو المالحظ كذلك  -
التي لم تحفز هذا األخیر في أن یحتل مكانة في ظل  *ار الخاصالمنظومة القانونیة لإلستثم

  .اإلقتصاد الموجه
                                                             

  .171مرجع سابق ص. اإلصالح اإلقتصادي، وسیاسة التشغیلمدني بن شهرة،  -1
امل مع القطاع العام، وقد أثر تطبیق لقد اعترضت القطاع الخاص العدید من الصعوبات، كصعوبة الحصول على التجهیزات ونواقض التك -*

  :قانون اإلستثمار الخاص على بنیة اإلستثمار الذي اتجه نحو النشاطات المهملة تقلیدیا ولمزید من التفاصیل أنظر
، نيیتعلق باإلستثمار اإلقتصادي الخاص الوط 21/08/1982مؤرخ في  81/11الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، قانون رقم  -

  .24/08/1982بتاریخ  الصادرة 34الجریدة الرسمیة العدد
  .169مرجع سابق، ص  ، اإلصالح اإلقتصادي، وسیاسة التشغیل مدني بن شهرة، -
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سیاسة التشغیل بین سیاسة اإلصالحات اإلقتصادیة الذاتیة وتداعیات األزمة : المطلب الثاني
  :اإلقتصادیة 

 80/242مع صدور المرسوم رقم )1984-1980(لقد تزامن تطبیق المخطط الخماسي األول  
 1982بإعادة هیكلة المؤسسات، وكانت البدایة الفعلیة لعملیة إعادة الهیكلة في سنة والمتعلق 

، ولعل الهدف األساسي من هذه العملیة هو رفع الكفاءة اإلقتصادیة 1986وانتهت في سنة 
للمؤسسة وتحسین اإلنتاجیة والمردودیة، ذلك أن السیاسة السابقة تخللها العدید من السلبیات والتي 

  :صرها فیما یليیمكن ح
طغیان المنطق السیاسي واإلجتماعي على حساب المؤشرات اإلقتصادیة والمالیة للمؤسسة  -

  .العمومیة، حیث كانت المؤسسة العاجزة والتي حققت نتائج سلبیة توزیع أرباحا في نهایة السنة
وجودة غیاب المنافسة األمر الذي جعل من المؤسسات العمومیة، ال تعطي أهمیة لنوعیة  -

  .المنتوجات التي تقدمها
عجز اإلقتصاد الوطني من جراء أعباء تدهور أسعار النفط، حیث بدأ العجز مع بدایة سنة  -

  1.دوالر 13أین وصل إلى  1986لیستمر حتى نهایة  1982

  :تأثیر سیاسة إعادة الهیكلة على التشغیل: أوال 
ة في شقیه الهیكلي والمالي أفرز تجزئت إن تطبیق برنامج إعادة الهیكلة الذي تبنته الدول  

  مؤسسة 50المؤسسة العمومیة إلى وحدات أصغر حجما، حیث نتج عن هذه السیاسة تقسیم 
 2.مؤسسة جدیدة 300عمومیة إقتصادیة إلى 

، فارتكاز سیاسة التنمیة  األسبابو السبب في إعتماد الدولة لهذه السیاسة مرده إلى جملة من     
ییر اإلشتراكي جعل الدولة تعتمد مركزیة القرار في كل صغیرة و كبیرة متعلقة على أسلوب التس

بالنشاط اإلقتصادي مما جعل هذه المؤسسات عبارة عن حقل لتنفیذ سیاسة الجهة الوصیة بدال من 
 واعتماد الدولة سیاسة التشغیل الكاملأن تكون فضاءا لإلنتاج ، كما أن 

                                                             
  .124عیسى مرازقة، مرجع سابق، ص -1
  122المرجع نفسه، ص -2
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    plein emploi لعدید من مناصب الشغل الغیر منتجة ، و هو ما أرهق ساهمت في خلق ا
المؤسسة العمومیة بحیث تضاعفت قیمة األعباء المالیة الخاصة بالمستخدمین دون أن تكون 

  .هناك فوائض لإلنتاجیة لتغطیة النفقات 
  : و علیه فإن سیاسة إعادة الهیكلة شملت إجرائین 

ة الوطنیة إلى وحدات صغیرة متخصصة بحسب كیك الشر كمن خالل تف : إعادة الهیكلة العضویة
  .الوظائف یمكن التحكم في تسییرها مع منحها هامش من الالمركزیة القراریة 

من خالل التطهیر المالي لهذه المؤسسات التي كانت مثقلة بالدیون         :  إعادة الهیكلة المالیة
  .و منحها لرأس مال من أجل إعادة بعث نشاطها 

اإلجراء بدوره على سیاسة التشغیل، حیث أنه في ظل الوضع اإلقتصادي المستحدث وانعكس هذا 
الذي  صار فیه لزاما على الوحدات اإلقتصادیة أن تبرز وجودها في ساحة العمل واإلنتاج األمر

  :جعل المؤسسة العمومیة تتخذ أحد اإلجرائیین
اإلقتصادي وهو ما أدى إلى سیاسة التشغیل، ذلك لطغیان المعطى اإلجتماعي على  مراجعة -

حسابات اإلستغالل بالتكالیف المرتفعة  قبروز حاالت فائض التشغیل، مما أدى إلى إرها
  .للمستخدمین

نجر عنه إخراج عدد من العمال، الذین ال اهذه المراجعة اقتضت تخفیض حجم التشغیل وهو ما 
بقناع العمل، وأدى هذا اإلجراء إلى یساهمون فعال في العملیة اإلنتاجیة، والذین یسترون بطالتهم 

  1987.1سنة  % 0,4 إلى 1980سنة  % 9,5: تخفیض نسبة البطالة المقنعة من
، وهو األمر الذي من شأنه أن یؤدي إلى 2ةإغالق باب التشغیل أمام القوة العاملة الجدید -

  .امتصاص الفوائض من الید العاملة في المؤسسة اإلقتصادیة
هذین اإلجراءین من شأنهما تعقید مشكلة البطالة، مالم یصحبهما توسیع لكن من جهة أخرى، 

  .حجم اإلستثمارات بشكل یمكن من خالله إمتصاص حجم البطالة الناتجة عن تطبیقهما

                                                             
عادة تنظیم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول،  -1   .264جع سابق، ص ، مر 2ج.تخطیط التنمیة وإ
  . 265، 264نفسه، ص ص  المرجع -2
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، أي بعد سنة من إنطالق المخطط الخماسي الثاني هو األزمة 1986لكن ماحدث في سنة 
حیث إنهار سعر البترول الخام بأكثر من نصف اإلقتصادیة التي ضربت اإلقتصاد الجزائري، 

دوالر للبرمیل وهو األمر الذي أدى إلى  15للبرمیل لیصل إلى أقل من  دوالر 30قیمته أي من 
ملیار دوالر إلى أقل من  12,270:إنهیار إیرادات الجزائر المالیة الخارجیة من المحروقات من

  1.ملیار دوالر 7,26
للعدید من التراكمات الهیكلیة والتنظیمیة، إال أن إنهیار أسعار النفط  ولو أن األزمة كانت نتیجة

هو الذي زاد من حدتها، األمر الذي جعل الدولة تنتقل إلى مرحلة جدیدة تبنت فیها إصالحات 
  .جذریة بغیة الخروج من هذه األزمة

اإلصالح بدأت تتجلى مظاهر بدایة مرحلة جدیدة، التي عرفت بمرحلة  1987ومع نهایة سنة
  .اإلقتصادي في إطار سیاسة إستقاللیة المؤسسات العمومیة

  :على سیاسة التشغیل اإلقتصادیةتداعیات األزمة  :ثانیا 
عرفت الدولة العدید من التحوالت على إثر األزمة التي ضربت اإلقتصاد الوطني، فأمام         

القادرین على العمل، حیث بلغ عدد إستمرار انخفاض أسعار النفط، نجد تزاید معدل عدد السكان 
ملیون شخص،  5,6إلى  1989ملیون شخص لیصل في سنة  4,5ما یقارب  1985هؤالء سنة 

  1987.2األمر الذي انجر عنه زیادة عدد البطالین لیتجاوز ملیون بطال سنة 
طط لقد خلطت األزمة اإلقتصادیة أجندة التشغیل التي كان من المزمع تجسیدها في إطار المخ

منصب شغل لكن عند نهایة  000 940الخماسي الثاني، حیث كان من المتوقع إحداث ما یقارب 
، وذلك راجع تناقض حجم اإلستثمارات 1985سنة  منصب عمل 000 59المخطط تم إحصاء 

العمومیة، وتراجع نسبة مساهمة القطاعات المختلفة في التشغیل، ماعدا قطاع اإلدارة العمومیة، 
أن یمتص نسب البطالة التي خلفتها األزمة، حیث إرتفع نصیب من مجموع التشغیل الذي حاول 

  3.% 25,2إلى   % 22,8من 
                                                             

  .291نفسه، ص المرجع -1
  .171، مرجع سابق، ص اإلصالح اإلقتصادي وسیاسة التشغیلمدني بن شهرة،  -2

3 - Abdelkader. Sidahemed , op.cit, p11. 
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ومحاولة منها لتدارك مخلفات األزمة عمدت الدولة إلى سیاسة إصالح وحاولت أن تمس من 
  : خاللها عاملین أساسیین هما

لمؤسسة لخلق الفوائض اإلقتصادیة، محاولة دفع امن خالل : عامل متعلق بالمؤسسة العمومیة -
ذلك أن خبرة المؤسسة العمومیة في التسییر طویلة نسبیا باإلضافة إلى كبر حجمها فمنح هذه 

خضاعها لقواعد العرض والطلب   .المؤسسة اإلستقاللیة یمكنها من التحسین المستمر إلنتاجها وإ
روف الدولیة بعد إنهیار أسعار یرتبط بالقیود المالیة التي فرضتها الظ: عامل آخر خارجي -

من العملة  1 %97النفط، ذلك أن صادرات الجزائر أنذاك من المحروقات كانت تشكل نسبة 
جعل مصدر تمویل  إلى الصعبة، وبالتالي فالدولة كانت ترمي من وراء سیاسة اإلصالح هذه

  .اإلنتاجالمؤسسة العمومیة هو الفائض اإلقتصادي المحتمل تحقیقه على مستوى وحدات 
، ولئن 12/01/19882بتاریخ  88/01وعلیه تم صدور قانون إستقاللیة المؤسسات العمومیة، رقم

أعطى هذا القانون إستقاللیة للمؤسسة اإلقتصادیة العمومیة إال أن الدولة أبقت على سیاستها 
دور التوجیهیة لإلقتصاد الوطن، مع محاولة تعمیق اإلصالحات باتجاه نظام تخطیط جدید، بص

   إستحدث جملة من أنظمة التسییر و عمد إلى ، الذي 13/01/19883في  20-88القانون رقم
 *المؤسسة العمومیة لقوانین السوقاخضاع في قرارات المخططات الدوریة و مركزیة التكریس ال

  4.وتحمیلها للمسؤولیة اإلداریة ومسؤولیة التسییر
حلة اإلنفتاح اإلقتصادي نجد أنه انجر عنها على الرغم من هذه اإلصالحات التي مهدت إلى مر 

  : العدید من النتائج ویمكن عرضها فیما یلي

                                                             
عادة تنظیم مسارهامحمد بلقاسم حسن بهلول،  -1 ، مرجع سابق، ص ص 2ج .اإلقتصادي الوطني  إعادة تنظیم سیاسة تخطیط التنمیة وإ

265-292.  
مؤسسات العمومیة لل التوجیهي القانونالمتضمن  12/01/1988المؤرخ في  88/01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم -2

  . 13/01/1988:  الصادرة بتاریخ 02رقم العدد ، الجریدة الرسمیة اإلقتصادیة
 02، الجریدة الرسمیة العدد رقم  یتعلق بالتخطیط 12/01/1988المؤرخ في  88/02، قانون رقم الشعبیة الدیمقراطیةلجزائریة الجمهوریة ا -3

  13/01/1988الصادرة بتاریخ 
  .من القانون السابق الذكر 06أنظر المادة رقم  -*

4 -  Youcef  Debboub  , le nouveau mécanisme économique en Algérie. Office des publications universitaires ,Alger , 
2000, p31.   



 سیاسة التشغیل في الجزائر من اإلقتصاد الموجه إلى اإلنفتاح اإلقتصادي                                         الفصل األول           

 

39 
 

   :التراجع الكبیر لمعدالت التشغیل جراء تراجع اإلستثمارات العمومیة، والجدول التالي بین ذلك -
 19891جدول یبین إنخفاض المعدالت السنویة للتشغیل إلى غایة : 09جدول رقم

  89- 85  84- 80  79- 78  77- 74  السنة
  600 69  000 145  000 145 325 130  المعدالت السنویة للتشغیل

المستمر لمعدالت الشغل السنویة، ال سیما في الفترة  صفمن خالل معطیات الجدول یظهر التناق
  .1989-1985ما بین سنة 

لعاملین وهو اضطراب القاعدة اإلجتماعیة للقطاعات اإلنتاجیة وعدم قدرتها على اإلحتفاظ با -
األمر الذي أدى إلى تدهور وضعیة التشغیل، وعرفت هذه المرحلة تسریح كبیر للعمال  بمعدل 

  .الف عامل سنویا، وهو ما نتج عنه تزاید عدد البطالین في الجزائر 20
  .تدهور المستوى المعیشي لألفراد جراء الركود الذي عرفه اإلقتصاد الوطني -

، عجل بانتقال الجزائر إلى مرحلة ذي عرف تدهورا وتراجعا كبیرااعي الولعل الوضع اإلجتم  
عمق الخلل في الركیزة التي بنیت علیها السیاسة  ت، كشف1988جدیدة، فاحتجاجات أكتوبر 

اإلقتصادیة في فترة اإلقتصاد الموجه، السیما فیما یتعلق باإلعتماد الكلي على إرادات النفط 
عتما د الدولة على توزیع الریع النفطي بدال من دفع المؤسسات لخلق كأساس للخزینة العمومیة، وإ

فوائض إنتاجیة، باإلضافة إلى ذهنیة التسییر القائمة على اإلتكالیة وعلى دعم الدولة دون المبادرة 
 .  لتحقیق قفزة في اإلنتاجیة وفوائض في المردودیة

السیاسي الرامي إلى تعزیز  كما أن سیاسة التشغیل التي سادها البعد اإلجتماعي والمنطق 
على حساب العقالنیة اإلقتصادیة التي تعتمد العرض والطلب ، مشروعیة النظام السیاسي أنذاك 

  .لتحقیق توازنات سوق العمل
ـكذلك هذه السیاسات خ         فت هوة جهویة في التشغیل، ذلك أن معظم النشاطات التي كانت ـّل

السیاسة الصناعیة على حساب السیاسة الزراعیة  یبلریف، وتغلمرتكزة في المدن أدت إلى إهمال ا
أدى إلى هجرة المشتغلین في الزراعة إلى القطاعات األخرى، األمر الذي أدى إلى تدهور نسبة 

                                                             
  174مرجع سابق ، ص .  اإلصالح اإلقتصادي و سیاسة التشغیلمدني بن شھرة ،  -  1
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العاملین في القطاع الزراعي باإلضافة إلى إختالل التوازن بین الشمال والجنوب ومنطقة الهضاب 
  .العلیا

ذكر أن عملیات اإلصالح التي طالت المؤسسات العمومیة إنطالقا من إعادة الجدیر بال        
ستقاللیة المؤسسات العمومیة، أدت إلى تفكك وتجزأ القطاعات بدال من أن تؤدي إلى  هیكلة وإ

سبب بضف إلى ذلك اإلنخفاض المستمر لمردودیة المؤسسة العمومیة تحقیق األهداف المسطرة، 
الذي انعكس سلبا على نسب التشغیل، وأدى إلى و  1،حملتها إیاها الدولة األعباء اإلجتماعیة التي

   .توسیع عدد المسرحین وتفاقم نسب البطالة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .142عیسى مرازقة، مرجع سابق، ص - 1
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  سیاسة التشغیل في الجزائر في ظل اإلنفتاح اإلقتصادي: المبحث الثاني
أمام تراجع معدالت إن اإلصالحات اإلقتصادیة التي باشرتها الجزائر ذاتیا لم تكن لها جدوى، 

النمو اإلقتصادي وتفاقم األزمة المالیة، وسوء إدارة الدین الخارجي، حیث إرتفعت خدمة الدین إلى 
األمر الذي دفع الدولة إلى . 1986سنة  % 54إلى أكثر من  1980سنة  %27الصادرات من 

اعتمدت جملة من  اللجوء إلى المنظمات المالیة الدولیة من أجل جدولة دیونها وفي مقابل ذلك
البرامج واإلصالحات الهیكلیة لإلقتصاد، التي كانت تكلفتها اإلجتماعیة كبیرة، وانعكس ذلك على 

  .التشغیلمستویات 
عطاء األولویة  الدولة  والسمة األساسیة لهذه اإلصالحات هي تحجیم دور   في اإلقتصاد وإ

لعام، وتأتي هذه الدعوة في ظل وضع للقطاع الخاص، والعمل على التخلي تدریجیا على القطاع ا
دولي، عرف إنهیار المعسكر الشیوعي وتراجع المد اإلشتراكي في العدید من الدول التي تحولت 
إلى دول رأسمالیة في إطار سیطرت الوالیات المتحدة األمریكیة وسعیا منها إلى تغلیب نمط 

ولجوء . یة وسیلة لتجسید هذه الغایةاإلقتصاد الرأسمالي، متخذة في ذلك المؤسسات المالیة الدول
الدولة إلى صندوق النقد الدولي یعني قبول منطق الصندوق الذي هو منطق مالي وتقني، ال یهمه 

عرف  ا، ألن اإلقتصاد من منظوره هو عبارة عن میكانیك، إذ1الجانب اإلجتماعي والجانب التنموي
  .بعض اإلختالالت، یجب العمل على معالجتها

سیاسة التشغیل في هذه الفترة قد عرفت خصوصیة نظرا لخصوصیة المرحلة التي  وعلیه فإن
  : شهدت مجموعة من المتغیرات التي ساهمت في التأثیر على النمو والتشغیل یمكن إجمالها في

لجملة من البرامج اإلصالحیة، كبرامج التعدیل اإلنفتاح اإلقتصادي من خالل تبني الدولة  -
  .خوصصةالهیكلي، وبرامج ال

، والذي عرف إنتكاسة في بدایاته ما جرّ 1989اإلنفتاح السیاسي في الجزائر على إثر دستور -
البالد ألزمة أمنیة، أثرت سلبا على التنمیة اإلقتصادیة، وأفرزت آثارا إجتماعیة وخیمة، ساهمت 

  .في تزاید حجم البطالة نتیجة لغیاب التنمیة
                                                             

  .35، ص)ن.س.د(دیوان المطبوعات الجامعیة، . الخوصصة والتصحیحات الهیكلیةضیاء مجید الموسوعي،  -1



 سیاسة التشغیل في الجزائر من اإلقتصاد الموجه إلى اإلنفتاح اإلقتصادي                                         الفصل األول           

 

42 
 

  . قثصادیة على سیاسة التشغیـلتأثیـر اإلصالحات اإل: المطلب األول
شهدت عملیة التنمیة تحوال جذریا في هذه المرحلة، وانتقلت سیاسة التنمیة من عملیة   

مخططة إلى برامج إصالحیة مفروضة من قبل صندوق النقد الدولي، كوصفة یتم من خالل 
   . تطبیقها إستعادة التوازنات اإلقتصادیة األساسیة

اإلصالحات كان یفترض أن یؤدي إلى رفع معدالت النمو اإلقتصادي،  ولعل تبني الدولة لهذه
وكذا تحسین جودة إنتاج السلع والخدمات، وخفض عجز الموازنة العامة، األمر الذي یؤدي إلى 
خفض العبء الضریبي على المواطن، ما یدفع إلى زیادة اإلدخار، ومنه زیادة اإلستثمار وهذا 

  .ت التشغیلاألخیر یؤدي إلى تفعیل سیاسا
  1 لإلصالحات اإلقتصادیة على التشغیلالتأثیرات المفترضة : 01الشكل رقم

   
 

 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
لقد تزامنت فترة اإلصالحات اإلقتصادیة مع جملة من اإلصالحات السیاسیة التي جاء بها دستور 

ة الفردیة، وأعقب هذه اإلصالحات صدور جملة من ، والذي فتح المجال أمام المبادر 1989

                                                             
  178 مرجع سابق ص،  اإلصالح اإلقتصادي و سیاسة التشغیل،  مدني بن شهرة: باإلعتماد على ،  من إعداد الباحث: المصدر -  1
  

 رفع معدالت النمو اإلقتصادي

 اإلصالحات الهیكلیة

 تحسین جودة انتاج السلع و الخدمات

 تحفیز اإلدخار

 الموازنةخفض عجز 
العامة

 خفض العبء الضریبي

 اإلستثمـارحجم زیادة 

 تفعیل سیاسات التشغیل
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على المستوى اإلقتصادي والسیاسي، ومجسدة للقطیعة مع  *القوانین التي تكرس لفترة إنتقالیة 
نحو إقتصاد السوق عن التحول اإلنتقال یمكن فصل  على اعتبار أنه ال. الفترة السابقة

  1.الدیمقراطي
رامج التثبت اإلقتصادي، كإصالحات إقتصادیة مشروطة بدایة هذه القطیعة تجسدت مع تطبیق ب

من قبل المؤسسات المالیة الدولیة، التي كانت أهدافها الظاهرة تخفیف اإلختالالت اإلقتصادیة 
 باالعتماد، بما یؤدي إلى تحریر المعامالت اإلقتصادیة 2الداخلیة والخارجیة لإلقتصاد الجزائري
  .ر الدولة في اإلقتصادعلى آلیتي العرض والطلب وتحجیم دو 

  :برامج التثبیت اإلقتصادي وتأثیرها على سیاسة التشغیل :أوال 
، لكن لم تتجسد 1986مشكلة المدیونیة في الجزائر تعود إلى ما قبل سنة  أنال نختلف في   

كأزمة فعلیة إال مع انخفاض أسعار النفط، أین كشفت هذه األخیرة على مجموعة من اإلختالالت 
ت علیها السیاسة اإلقتصادیة أنذاك، ولم تكن الحكومة في تلك الفترة مع فكرة إعادة التي بنی
كان في إعتقاد النخبة الحاكمة، أنذاك أن مشكلة إنخفاض أسعار النفط وقتیة ، ألنه  الجدولة

إال أن إشتداد األزمة واستمرار انخفاض أسعار النفط ألزما الدولة بإبرام أول  .سرعان ماتنقضي
  .1989مع صندوق النقد الدولي سنة  اتفاق
  :30/05/1990-31/05/1989: برنامج التثبیت اإلقتصادي األول -1
شهد توقیع هذا اإلتفاق، قیام الدولة بمجموعة من اإلجراءات، كشروط من قبل صندوق النقد   

 تحتم علیها اإللتزام بالصرامة في تطبیق سیاسة نقدیة وتخفیض سعر الصرف، األمر الذيالدولي 
أدى إلى إصدار قانون القرض والنقد، كإجراء یضع حدا للقروض التي كانت تضعها الدولة 

  : للمؤسسات العمومیة، ونتج عن هذا البرنامج قیام الدولة بـ

                                                             
من الناحیتین السیاسیة و اإلقتصادیة و من بین القوانین في المجال  1990صدرت في سنة  1989فمعظم القوانین التي أعقبت دستور  -*

  .رض و النقد اإلقتصادي قانون الق
1 -Abderrahmane  Mebtoul, l’Algérie face aux défis de la mondialisation, OPU, Alger, 2002, p p 74.75.  

  .109،ص 2008دار هومة ، الجزائر، . سیاسة اإلصالح اإلقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیةمدني بن شهرة،  -2
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، تراجعت 1990وبموجب قانون المالیة لسنة  :1تطبیق األسعار الحقیقیة على السلع والخدمات - 
سات العمومیة، باإلضافة إلى رفع الدعم على بعض الدولة عن دعم القروض الموجهة للمؤس

إلى فتح المجال أمام المتعاملین الخواص واستحداث أطر قانونیة كذلك المواد المدعمة، باإلضافة 
لتمكینهم من اإلستفادة من رخص اإلستراد كما تم تدعیم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بإطار 

  .قانوني جدید
ق، قائمة على ضرورة وجود اقتصاد قائم على حریة التملك ذلك أن فلسفة إقتصاد السو   

  2.والعمل واإلنتاج والتحول والتنقل والتبادل، من خالل مؤسساته القائمة وتنظیماته وتشریعات معینة
وذلك باتباع سیاسة نقدیة إنكماشیة، هذه األخیرة تؤثر  :إجراء تغیرات في مجال السیاسة النقدیة - 

ل على توجیهه في أوقات التضخم، من خالل إجراءات تخفیض العملة على الطلب الكلي وتعم
والحد من اإلصدار النقدي وهو األمر الذي سعت إلیه الدولة من خالل إصدارها لقانون القرض 
والنقد فالعدید من الدول التي تبنت هذه اإلصالحات عمدت إلى تحریر أسعار الفائدة التي 

الطلب ، فارتفاع أسعار الفائدة یؤدي بدوره إلى زیادة 3الطلبأصبحت تتحدد وفقا لقواعد العرض و 
على اإلئتمان من قبل المستثمرین، فخلق إستثمارات جدیدة یؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل 
جدیدة ومنه زیادة معدالت التوظیف والتقلیل من نسب البطالة، وهو األمر المرجو من خالل 

ءات نجد كذلك فتح المجال أمام البنوك األجنبیة للنشاط إضافة إلى هذه اإلجرا. السیاسة النقدیة
ولعل المدة المخصصة لتطبیق اإلتفاق حددت بسنة فحال ذلك دون تحقیق ، وفقا للقوانین الجزائریة

غیر أن هذه الفترة كانت كفیلة بأن تفرز مجموعة من اآلثار  ،4اإلستقرار اإلقتصادي المطلوب
   :والتي یمكن إجمالها فیما یلي

                                                             
  .110، ص المرجع نفسه  -1
منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق         . .اإلصالح اإلقتصادي والتحول إلى إقتصاد السوق في الدول العربیةطفى العبد اهللا الكفري، مص -2

  15،ص  2008
ولي حول ورقة مقدمة للملتقى الد. إنعكاسات اإلصالحات اإلقتصادیة على التشغیل والبطالة في الجزائرعبد الرزاق نذیر، نوة بن یوسف،  -3

 15، یلةإستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المس
    .2011نوفمبر 16 و
  .111مرجع سابق، ص. سیاسة اإلصالح اإلقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیةمدني بن شهرة،  -4
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 1 1989/1990آثار برنامج التثبیث اإلقتصادي على بعض المؤشرات  : 10 لجدول رقما

  1990  1989  السنوات/ اآلثار

  % 28,4  % 27,6  .إرتفاع اإلیرادات الجبائیة

  ملیار دوالر 0,73  ملیار دوالر  8,6  إستهالك إحتیاطي الصرف
  دوالر ملیار 28,379  ملیار دوالر 26,859  زیادة المدیونیة الخارجیة

لتخلي في فترة تطبیق برنامج التثبیت األول تراجع حجم اإلستثمارات العمومیة كنتیجة ف       
الدولة عن تمویل المؤسسات اإلقتصادیة العمومیة،لكن بالنظر إلى مؤشر البطالة في هذه الفترة 

بلغت  أین 1987، مقارنة بسنة  19,76%نجد أنه عرف إنخفاصا حیث بلغت نسبة البطالة إلى
یرجع هذا اإلنخفاض إلى سیاسة التشغیل الجدیدة التي إعتمدتها الدولة حیث و 2 % 50, 22

الدولة جهاز أنشأت  19903ماي  22المؤرخ في  143-90وبموجب المرسوم التنفیدي رقم 
المتعلق بتشجیع اإلستثمارات  1987اإلدماج المهني للشباب، الذي دعم البرنامج األول لسنة 

لكن هذه التعاونیات فشلت، وترجع أسباب فشلها  4لك عن طریق تشكیل تعاونیات شبانیةالذاتیة وذ
  .توقفها عن دفع سداد القروض للبنوك إلىأساسا إلى العالقات الصعبة مع البنوك باإلضافة 

بموجب  وذلك  :30/03/1992- 03/06/1991برنامج التثبیت اإلقتصادي الثاني  -1-2
والذي إلتزم بموجبها صندوق النقد الدولي تقدیم  1991جوان  03في  STAND BY02 إتفاقیة 

   :شرائح مع اشتراط جملة من التصحیحات یمكن إجمالها في 04ملیون دوالر على  400قرض ب
إصالح النظام الضریبي ومنح البنك المركزي اإلستقاللیة  خالل من إصالح المنظومة المالیة* 

  .المالیة
 1991عملة، وأصدر بنك الجزائر بموجب التعلیمة المؤرخة في أفریل التخفیض المستمر لقیمة ال* 

  .قابلیة التحویل التجاري للدینار
                                                             

  )بالتصرف( 1991دیسمبر . ، تقریر حول الظرف اإلجتماعي واإلقتصادي لألمة  المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي  -   1
  )بالتصرف( .111مرجع سابق، ص . سیاسة اإلصالح اإلقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیةمدني بن شهرة،  و   

2 -  Rafik BOUKLIA-HASSANE
 
et Fatiha TALAHITE ,  Réforme des institutions du marché du travail et emploi en  

Algérie , http://www.univ-paris13.fr/cepn/IMG/pdf/texte_bouklia_talahite.pdf, consulté le 22-08-2013  
یتضمن ترتیبات اإلدماج المهني  1990ماي 22المؤرخ في  143-90رقم  تنفیذيالشعبیة، مرسوم  الدیمقراطیةجمهوریة الجزائریة ال -3

  .23/05/1990الصادرة بتاریخ  21، الجریدة الرسمیة العدد للشباب ویحدد القانون األساسي لتشغیل الشباب
  .124بن صویلح، مرجع سابق، ص  لیلى -4
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حالل سیاسة التعریفات الجمركیة*    .تحریر التجارة الخارجیة وإ
وعلى الرغم من أن هذا القرض قد ساهم في انبعاث حالة انفراجیة، حیث عرف المیزان   

ملیار 26,7 لیار دوالر إضافة إلى إنخفاض المدیونیة الخارجیة إلىم  4,70التجاري فائضا یقدر بـ
 بعد أن  1993دوالر سنة  14,19، إال أن تراجع إنخفاض النفط الذي وصل إلى 1992دوالر سنة 

في  % 73,9باإلضافة إلى زیادة أعباء خدمة الدین التي انتقلت من  1992دوالر سنة  20كان 
  .1992سنة  % 76,5إلى  1991سنة 

وهذا األمر هو الذي دفع الجزائر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وذلك من أجل إبرام برامج 
 .1995مارس  -في أفریل STAND BY03لإلستقرار اإلقتصادي من خالل إتفاقیة 

  :01/04/1998-31/03/1995 و سیاسة التشغیل مج التعدیل الهیكليابر  - ثانیا
اسة متبناة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من مج التعدیل الهیكلي، هي سیابر   

خالل برامج طویلة ومتوسطة المدى من أجل تحویل إقتصادیات الدول التي تواجه صعوبات 
  .إقتصادیة ومالیة إلى إقتصادیات لیبرالیة تطبق فیها قواعد إقتصاد السوق

صادي، نتیجة لتفاقم حجم المدیونیة وقد سعت الدولة في هذا اإلتجاه من أجل تصحیح الخلل اإلقت
  :الخارجیة، والتي تطورت بشكل متسارع ویمكن عرض ذلك من خالل الجدول التالي

  19981- 1990خالل الفترة من  جدول یبین تطور المدیونیة الجزائریة: 11الجدول رقم

  :أهم ما تضمنه برامج التعدیل الهیكلي
تطبیق سیاسة نقدیة تهدف لتقلیص الطلب الفعال وامتصاص الفائض من السیولة، وضبط  -

  .عرض النقود بغرض الحد من معدالت التضخم

                                                             
  : نقال عن موقع األنثرنث  31/12/1998جیة للجزائر إلى غایة ، مذكرة توضح وضعیة الدیون الخار بنك الجزائر منشورات -  1

http://www.bank-of-algeria.dz/  01/04/2013: تاریخ اإلطالع ..  

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات
الدیون بـ 

  دوالر ملیار
28,379 27,875  26,678  25,724  29,486  31,573  33,651  31,222  30,473  
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ر المدعمة من طرف الدولة، األمر الذي أدى إلى تحریر األسعار، واإللغاء التدریجي لألسعا -
  1.تماشیا مع األسعار العالمیة %200إرتفاع األسعار إلى ما یقارب 

  .العمل على تحریر التجارة الخارجیة والتحكم في نظام الصرف -
صالح المؤسسات العمومیة -   .تنمیة القطاع الخاص وإ

شملتها تطبیق برامج معدل النمو في الفترة التي إن تطبیق الدولة لهذه اإلجراءات، ساهمت في رفع 
التعدیل، لكن هذه األخیرة ال تراعي الجانب اإلجتماعي بدلیل أن تطبیق هذه البرامج سوف یخلف 

اإلجتماعي آثارا سلبیة على الجانب اإلجتماعي، لذلك نجد أن البنك الدولي عمد إلى إدخال البعد 
   2.كمكون ثالث لبرامج اإلصالح وذلك من أجل تخفیف النتائج السلبیة لها

حیث یتم إعداد السیاسات اإلجتماعیة في الدول المشمولة باإلصالح بالتعاون مع البنك الدولي، 
عداد برامج إلعادة  من خالل إنشاء مؤسسات إجتماعیة لتحقیق التنمیة اإلجتماعیة والبشریة وإ

لعمالة الزائدة في وحدات القطاع العام، وتشجیع الصناعات الصغیرة من أجل إستعاب تأهیل ا
  . *طالبي العمل الجدد

ملة من اآلثار السلبیة على نسبة البطالة وكذا جإن تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي أفرز       
ع الوضع األمني أن تراجع معدالت النمو اإلقتصادي تزامن م و هنا نشیر إلى .مستویات التشغیل

الذي أدى إلى مجموعة من اآلثار  المتردي الذي عرفته الجزائر في بدایة التسعینات وهو األمر
  : یمكن حصرها فیما یلي

  .تراجع اإلستثمارات وتخوف المستثمرین األجانب جراء الوضع األمني المتردي - 
  .إلقتصادي واإلجتماعيتوجیه الدولة إهتمامها لمعالجة الوضع األمني على حساب الوضع ا -
النزوح الریفي الكبیر الذي شهدته الجزائر نحو المدن مما أدى إلى تركز ألراضي الفالحیة التي  -

  .كانت تمتص جزء من نسبة معتبرة من البطالة

                                                             
  .129مرجع سابق، ص . ائر والمؤسسات المالیة الدولیةسیاسة اإلصالح اإلقتصادي في الجز مدني بن شهرة،  -1
  .عبد الرزاق ندیر، نوة بن یوسف، مرجع سابق -2
  .  أشرنا سابقا في معرض حدیثنا عن آثار برامج التثبیت اإلقتصادي إلى أن الجزائر، أنشأت جهاز الشبكة اإلجتماعیة من أجل -*
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إنتشار العمل األسود وغیر الرسمي، حیث وعلى حسب تصریحات المركزیة النقابیة بلغ عدد  -
  . ألف عامل 500ون من أیة حمایة إجتماعیة بـ ملیون و العمال الذین ال یستفید

  .هذه األوضاع أدت بشكل كبیر إلى إرتفاع مستویات البطالة بشكل غیر مسبوق
ولقد أسفرت برامج التعدیل الهیكلي على جملة من اإلنعكاسات على مستوى مناحي الحیاة المختلفة 

ة عموما وسیاسة التشغیل خصوصا هو مج على الناحیة اإلجتماعیاالبر  هلعل أهم مخلفات هذ
  : اإلرتفاع الكبیر لعدد البطالین والذي یمكن أن نتبعه من خالل معطیات الجدول التالي

  19941-1991تطور عدد البطالین في الفترة :  12الجدول رقم 
  1994- 1993  1992  1991  السنوات

  1.770.000  1.482.000 1.260.000  عدد البطالین

اإلرتفاع المستمر لعدد البطالین، حیث نجد  یتضح ل معطیات الجدول أعاله،إذن من خال      
  ى ـــذه الزیادة إلـصل هـتَـ ِ بطال، ل 000 222أنه في ظرف سنة إرتفع عدد البطالین بما یقارب 

  :لعل إرتفاع هذه النسب تبررها العدید من المعطیات منها و ،1994بطال جدید سنة   000 288
  .ثمارات العمومیةتقلص حجم اإلست -
  .لجوء العدید من المؤسسات إلى عملیات تقلیص جماعیة للعمال -
  .عدم وجود آلیات جدیدة إلمتصاص عدد البطالین -
  .تزاید عدد سكان الجزائر -

صاحب برامج التثبیت اإلقتصادي بعض السیاسات اإلجتماعیة محاولة من الحكومة لتخفیف  كما
 1992ق هذه البرامج، حیث تضمن برنامج عمل الحكومة لسنة سلبیة اآلثار الناجمة عن تطبی

لى تقدیم إنظام الشبكة اإلجتماعیة الذي دخل حیز التنفیذ في أفریل من ذات السنة، باإلضافة 
  دج   000 7إعانات إجتماعیة للعائالت الفقیرة واألشخاص ذوي الدخل األقل من 

                                                             
مجلة كلیة العلوم . "السكان والتنمیة في بلدان المغرب العربي، إشارة إلى معضلة البطالة" عبد العزیز شرابي ، عبد الرزاق بن حبیب،  - -  1

  )بالتصرف( .58، ص1997اإلقتصادیة وعلوم التسییر، العدد السادس ، الصادرة سنة 
  ) .بالتصرف( 178، مرجع سابق، ص اإلصالح اإلقتصادي وسیاسة التشغیلمدني بن شهرة،  و
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تها الحكومة من قإلجراءات والسیاسات التي خلكما عرفت الفترة المشمولة باإلصالح جملة من ا -
  : أجل إعطاء دینامیكیة لسوق العمل في ذات الفترة فهي

كدعم لبرنامج تشغیل الشباب الذي تم . 1990سنة ) DIPJ(إنشاء جهاز اإلدماج المهني للشباب -
، ویضم جهاز اإلدماج المهني مجموعة من صیغ العمل والتي یمكن 1986/1989إنشاءه سنة 

  :عرضها فیما یلي
، بحیث ANDEدعم من الوكالة الوطنیة لتطویر الشغل بإنشاء تعاونیات  علىمساعدة الشباب  -

  10335.1حوالي  1995بلغ عدد هذه التعاونیات سنة
غة العمل المأجور بمبادرة محلیة، حیث بموجب هذه الصیغة توفر الجماعات المحلیة أشغال یص -

  . تمدید لسنةلقابلة ل أشهر 06ة ذات منفعة عامة لمد
والتي وكلت إلیها مهمة جمع عروض العمل وتنظیم ANEM إنشاء الوكالة الوطنیة للتشغیل  -

  .طلبات الشغل
المترتبة عن  باآلثاروهي الفترة المعنیة  1994-1990بین  وقد شملت صیغ التشغیل هذه الفترة ما

  .برامج التثبیت اإلقتصادي
ة لهذه اآللیات أنها لم تستطع أن تحوي حجم البطالة المتزاید فلم غیر أن السمة األساسی      

هذه إطار في  للمستفیدتشمل إال فئات معینة ، إضافة إلى ضعف الراتب الذي تخصصه الدولة 
  .األجهزة ، ال سیما جهاز الشبكة اإلجتماعیة و تشغیل الشباب  

  :ة وسیاسة التشغیل في الجزائرصالخوص: ثالثا
د اإلقتصادیة الوطنیة ر اع عام كبیر ومؤثر أمر ضروري للسیطرة على الموان وجود قطإ  

متالك هذه السیطرة مطلب أساسي وضرورة موضوعیة في أیة دولة تسعى إلى القضاء على  وإ
رساء قواعد اإلستقالل اإلقتصادي، وقیام قطاع عام كذلك یعد ضرورة للسیطرة  روابط التبعیة وإ

                                                             
.، نوة بن یوسف، مرجع سابقعبد الرزاق نذیر - 1 
   -  في ھذه الفترة ألسباب عدیدة منھا نقص  فعالیةسنعود للتفصیل في ھذه األجھزة من خالل الفصل الثالث ، ذلك أن ھذه األجھزة لم تشھد

  .اإلعتمادات المالیة المخصصة و الممنوحة من طرف الدولة 
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إلیه الجزائر عقب إستقاللها وفي ظل الفترة التي األمر الذي عمدت ، وهو 1على توجهات التنمیة
ساد فیها التسییر الموجه لإلقتصاد، غیر أن اإلنفتاح اإلقتصادي، وخوض الجزائر لجملة من 
اإلصالحات اإلقتصادیة على إثر برامج التعدیل الهیكلي، من بینها تقلیص دور الدولة إلى أبعد 

       سیاسة الخوصصة بالعام إلى القطاع الخاص وهو ما عرف  الحدود ونقل ملكیة القطاع
.La Privatisation 

   فحسب المنطق السائد في اقتصادیات السوق ، فإن القطاع الخاص البد أن یتبوأ مكانته   
التنمیة إضافة  لتنفیذوینبغي أن یصبح المهیمن على النشاط اإلقتصادي ، و یصبح األداة األولى 

والتي بدأت الشروع الفعلي في تطبیق هذه  2الثانیة والمتمثلة في مؤسسات القطاع العام  ةإلى األدا
الذي سمح ألول مرة ببیع  * 1994السیاسة في الجزائر بدایة مع قانون المالیة التكمیلي لسنة 

مكانیة مساهمة الخواص في  المؤسسات العمومیة والتنازل عن تسییرها لصالح مسیرین خواص، وإ
 22-95الخوصصة الكلیة بصدور األمر  لیتم تجاوز هذه الحدود إلى % 49ها في حدود رأسمال

  3المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة
، حیث أنه وبناءا 1996اإلنطالقة الفعلیة لعملیة حل المؤسسات العمومیة كانت مع سنة   

لدولة تم إنشاء شركات رؤوس األموال التجاریة التابعة لتسییر  ةالمتعلق بكیفی 25- 95على األمر
  .لعملیة الخوصصةالسیر الحسن  قابضة للسهر على

المتعلق بالخوصصة،  04-01لیتدعم اإلطار القانوني للخوصصة في الجزائر بصدور األمر
  .فتوسعت بذبك خوصصة المؤسسات العمومیة

                                                             
  .15ضیاء مجید الموسوعي، مرجع سابق، ص -1
، منشورات جامعة قسنطینة ،  مجلة العلوم اإلنسانیة.  "دراسة حول الخوصصة و التحوالت الھیكلیة في الجزائر "لوھاب شمام ،عبد ا -  2

    199، ص  1997الصادرة في  8العدد 
ین خواص في على أنه یسمح ببیع المؤسسات العمومیة و التنازل عن تسییرها لصالح مسیر  1994نص قانون المالیة التكمیلي لسنة  -  *

  .بالمائة  49رأسمالها بحدود 
 33الجریدة الرسمیة العدد  .یتضمن قانون المالیة التكمیلي 94/08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التشریعي : أنظر

  . 1994ماي  28الصادرة في 

الجریدة . یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 26/08/1995 المؤرخ في 22-95الشعبیة، أمر رقم الدیمقراطیة الجمهوریة الجزائریة  -3
  . 27/08/1995الصادرة في  48الرسمیة رقم
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ستهدف  1996حیث عرفت سنة  800و  مؤسسة عمومیة صغیرة،  200أول برنامج للخوصصة وإ
والذي أسفر عن خوصصة  52/97سسة محلیة، وقد تم تعدیل قانون الخوصصة وفقا لألمر مؤ 

  .1999-1998مؤسسة عمومیة كبیرة خالل الفترة الممتدة ما بین  250
  :وضحها من خالل معطیات الجدول لتالينوشهدت عملیة الخوصصة وتیرة مستمرة 

  0320/20071تطور وتیرة خوصصة المؤسسات العمومیة :  13جدول رقم 
  المجموع  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات/نوعیة الخوصصة

  192  68  62  50  07  05  الخوصصة اإلجمالیة
  44  13  13  12  05  01  الخوصصة الجزئیة

  69  00  09  29  23  08  اإلستعادة من طرف العمال
  29  09  02  04  10  04  الشراكة

  83  20  30  18  13  02  التنازل عن األصول للخواص
  417  110  116  113  58  20  موعالمج

  

ما یتضح من أرقام الجدول أعاله أن عملیة الخوصصة عرفت دینامكیة مع بدایة سنة   
المتعلق  20/08/2001المؤرخ في  04-01و هو األمر إثر اإلطار القانوني الجدید  على،2003

ها ال تعكس لكن بالنظر إلى األرقام المحققة، نجد أن . 2بتنظیم و تسییر خوصصة المؤسسات
التي تفتقر إلى بالفعل الطموح المنشود ذلك أن الخوصصة كسیاسة، كان هدفها تنشیط المؤسسات 

  . الفعالیة، الربحیة، وتحویلها إلى مؤسسات ذات إنتاجیة عالیة والقدرة على المنافسة
  :ساسیینوارتبطت سیاسة الخوصصة في الجزائر بسیاسة غلق المؤسسات، وتسریح العمال ذلك لسببین أ

أن اإلجراءات التي تتبعها الدول، قبل خوصصة المؤسسة، بدایة بالتطهیر المالي أفضت إلى  -
  .غلق العدید من المؤسسات التي لم تثبت جداولها اإلقتصادیة

                                                             
  )بالتصرف( 2009، تقریر حول عملیة الخوصصة ، الجزائر ، وزارة الصناعة و ترقیة اإلستثمارات  -  1
الجریدة . یتعلق بتنظیمو خوصصة المؤسسات 20/08/2001المؤرخ في  04-01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، أمر رقم  -  2

  . 20/08/2001الصادرة في  62الرسمیة رقم 
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إن خوصصة المؤسسة یترتب علیها التخلص من العمالة الزائدة وهي میزة المؤسسة العمومیة  -
ق طاقتها اإلستعابیة األمر الذي أنجر عنه بطالة مقنعة، كانت سیاسة التي كانت تحوي أعدادا تفو 

  .الخوصصة كاشفا لها
وحسب إحصائیات المجلس الوطني اإلقتصادي، اإلجتماعي، من خالل تقریره حول اآلثار   

، فإنه یوضح حصیلة المؤسسات التي تعرضت لعملیة الحل 1998اإلقتصادیة واإلجتماعیة لسنة 
  : نستعرضها حسب معطیات الجدول التاليوالتي یمكن أن 

  19981جدول یبین حصیلة المؤسسات المنحلة حسب نشاطها إلى غایة جوان : 14جدول رقم 
  المجموع  مؤسسة خاصة  مؤسسة إقتصادیة محلیة  مؤسسة إقتصادیة عمومیة  القطاع
  25  02  18  05  الفالحة
  443  -  383  60  الصناعة

  249  -  195  54  البناء واألشغال العمومیة
  98  -  83  15  خدمات
  815  02  679  134  المجموع

 

عامل بلغت حصیلة القطاع العمومي   960 212وانجر عن عملیات الحل هذه تسریح   
عامل، وكذا  700 50ي للعمال الذي بلغ اد،أضف إلى ذلك التوقف اإلر 2 %60الوطني ما یقارب 
  3.عامل  840 100بـ قدر على البطالة التقنیة والذيأحیلوا عدد العمال الذین 

  الذي بلغ 1998األمر الذي یعطینا حوصلة عن مجموع القوة العاملة في القطاع المهیكل لسنة 
  .ملیون فردْ  5,4

توقع من تطبیق سیاسة الخوصصة في الجزائر مجموعة من األهداف والتي كانت    ولقد كان یَ
  :لوطني وتحقیق التنمیة المنشودة ومنهاتبدو للوهلة األولى، أسالیب بإمكانها ترقیة اإلقتصاد ا

                                                             
، لجنة التقییم، التقریر التمهیدي حول اإلنعكاسات اإلقتصادیة واإلجتماعیة لبرامج التعدیل تقریر المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي -  1

  .55، ص 1998نوفمبر  12الدورة الهیكلي، 

  .219، مرجع سابق، ص اإلصالح اإلقتصادي وسیاسة التشغیل في الجزائرن شهرة، مدني ب -2
ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول، إقتصادیات . اإلصالحات في المؤسسة العمومیة الجزائریة بین الطموح والواقعمحمد بوهرة،  -3

  .45، جامعة سطیف، صالخوصصة والدور الجدید للدولة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسسیر
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  .األعباء المالیة للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة تخفیف -
  .إنشاء مناصب شغل على المدى القصیر والمتوسط والطویل -
  .زیادة الفعالیة واإلنتاجیة للمؤسسات اإلقتصادیة العمومیة -
  .تطویر أسواق رؤوس األموال -

اإلقتصادیة الذي طبقت لها سبال إلى التحقیق، في ظل الظروف  غیر أن هذه النتائج لم تجد  
بأزمة إقتصادیة وأمنیة، ضف إلى ذلك عدم وجود إرادة  تسیاسة الخوصصة والذي تمیز  فیها

واضحة ومؤكدة للدولة إلنجاح هذه السیاسة، كما أن نجاح هذه السیاسة مرتبط إرتباطا وثیقا 
  .األمر الذي غاب عن تحقیق هذه السیاسة في الجزائر بشفافیة مختلف العملیات المبرمجة وهو

ولعل اآلثار السلبیة التي انجرت عن تطبیق سیاسة الخوصصة، التي تعد إحدى مظاهر سیاسة 
التعدیل الهیكلي الممالة من طرف المؤسسات المالیة الدولیة خاصة ما یتعلق باآلثار اإلجتماعیة 

  .البطالین وزیادة الفوارق اإلجتماعیة حیث نجد، تفاقم ظاهرة الفقر وتزاید عدد
فالعدید من المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة لم تكن ترتقي إلى الشروط القانونیة وبالتالي لم تحظى 

المالي ضف إلى ذلك عبء المدیونیة، والعجز بالمعاییر الالزمة حتى تكون قابلة للخوصصة، 
لقیام بعملیات التطهیر المالي الذي كلف الخزینة وهو األمر الذي ألزم الدولة ا. الذي كانت تعانیه

  .العمومیة أمواال طائلة، دون وجود جدوى لهذه المؤسسات
كما أن عبء العمالة الزائدة الذي میز المؤسسة العمومیة شكل عائقا أمام عملیة   

قد الخوصصة، لكن على الرغم من ذلك، نجد أن العدید من المؤسسات التي طالها الغلق، والبیع، 
  .ساهمت في تسریح عمالها جمیعا، أو التخلص من العمالة الزائدة

را للشریك الخاص، الذي یستحیل یإن الوضع اإلقتصادي وكذا الوضع األمني شكال تحدیا كب
  . تصور قیامه باإلستثمار في ظل وضع أمني متدهور

  )األسباب -المظاهر(إختالالت سوق العمل بالجزائر: المطلب الثالث
ن الحدیث عن اإلختالالت الموجودة في سوق العمل بالجزائر خالل فترة اإلنفتاح ال یمك  

أشارت هذه الدراسة إلى بعضها من خالل اإلقتصادي، دون إیعازها إلى أسبابها التاریخیة التي 
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حاول هذا الجزء یغیر أن العدید من اإلختالالت ساهمت فیها مجموعة من األسباب والتي  ماسبق
  .تحلیلها وتحدید آثارها على سوق العمل بالجزائرمن الدراسة، 

  :سوق العمل غیر الرسمي إنتشار :أوال 
یرتبط مفهوم سوق العمل غیر الرسمي، بالقطاع اإلقتصادي غیر الرسمي، وعلى الرغم من   

مساهمة هذا األخیر في إمتصاص البطالة إال أنه یؤثر سلبا على األداء الحسن لإلقتصادیات التي 
التمییز بین معدل البطالة المصرح به ومعدل البطالة ، كما أن جزا في جهازها اإلنتاجيتعاني ع

الحقیقي الذي ال یأخذ بعین اإلعتبار عمال هذا القطاع،ألن البطال من وجهة نظر الهیئات 
   1.الرسمیة لإلحصاء هو الشخص الذي ال یشغل أي منصب عمل أثناء عملیة التعداد

  :اسات لجوء الشخص إلى سوق العمل غیر الرسمي لألسباب التالیةوتربط العدید من الدر   
إستحالة الحصول على منصب عمل في القطاع الرسمي، وعدم إستجابة القطاع المهیكل وعدم  -

  .قدرته على خلق مناصب عمل جدیدة
اللجوء إلى القطاع الغیر الرسمي كإجراء مؤقت في إنتظار الحصول على وظیفة في القطاع  -

  .ميالرس
لى نهایة الثمانینات على إثر أزمة إوالحدیث عن سوق العمل غیر الرسمي في الجزائر یعود أساسا 

، والتي كانت نتاج جمود سوق العمل الرسمي مما فتح المجال نحو 2البطالة التي عرفها المجتمع
  :دینامیكیة لسوق العمل غیر الرسمي والذي عرف نشاطا كبیرا نتیجة لعدة إعتبارات

  .تشریع أو تنظیم قانونيیضبطه أي  نه سوق الأ* 
  .درجة إستعابه لألشخاص كبیرة إذ ما قورن بالسوق المهیكل* 
هو سوق یفتقر لنظم الحمایة اإلجتماعیة نظرا للقیود القانونیة التي تحكم نظام التأمینات * 

  .اإلجتماعیة
  3.مرونة هذا السوق وسهولة الولوج إلیه* 

                                                             
  159، ص مرجع سابققصاب سعدیة ،  -1
  160المرجع نفسھ ، ص  -  2
  .201، مرجع سابق، صاإلصالح اإلقتصادي وسیاسة التشغیل في الجزائرمدني بن شهرة،  -3
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أدت إلى نمو هذه السوق هي مشكلة البطالة  هو أن األسباب المباشرة التي یمكن اإلشارة إلیه وما
، أنه من 1996في األریاف والمدن، وبالرجوع إلى دراسة أجراها الدیوان الوطني لإلحصائیات سنة

     من العائالت التي شملتها الدراسة نجد فرد بطال واحد في العائلة ومن ضمن % 38ضمن 
  . س لها أي فرد یشتغل رسمیا أي أنها عائالت عدیمة الدخللیمن العائالت  % 57

إن هذا األمر یدفع األشخاص إلى البحث عن العمل  بغض النظر عن طبیعته، ومن أهم مظاهر 
  :العمل غیر الرسمي نجد

  .نتیجة لظروف الفقر وانخفاض مستوى المعیشة: عمل النساء في البیوت - 
شریحة سرب المدرسي أحد األسباب األساسیة وشكل حیث شكل الت: تشغیل األطفال القصر - 

دي سوق الشغل غیر الرسمي في الجزائر، وقد وصل عدد غاألطفال القصر، الفئة المعتبرة التي ت
تتراوح أعمارهم ما  1تلمیذ  110 931 1یقارب  ما 2001المطرودین من المدرسة الجزائریة سنة 

  . سنة 18سنوات و 06بین 
لقد ساهمت برامج التعدیل الهیكلي في : بعض الفئات الضعیفة الدخل الشغل اإلضافي لدى - 

إنخفاض مستوى المعیشة الناتجة عن إنخفاض األجور وغالء األسعار نتیجة للسیاسات المالیة 
طار التصحیحات الهیكلیة المختلفة، هذا الوضع دفع العدید من الفئات والنقدیة  المطبقة في إ

  .ة نشاطات غیر رسمیة بعد ساعات الدوام أو أثنائه، لتحسین مداخیلهاالمشتغلة رسمیا، إلى ممارس
وعلى الرغم من  هذه المظاهر هي سمة أساسیة شهدها سوق العمل غیر الرسمي في الجزائر

غیاب معطیات رسمیة دقیقة على هذه الفئات وصعوبة الحصول على المعلومات الدقیقة شأنها إال 
  .قأن واقع الحال یثبت هذه الحقائ

وفي دراسة للوزارة المنتدبة للتخطیط حول إنتشار سوق العمل غیر الرسمي في الجزائر، یمكن 
  : تتبعه من خالل معطیات الجدول التالي

  
  

                                                             
  49قصاب سعدیة، مرجع سابق، ص -1
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  1-الفالوحدة باآل- 2003-1992تطور الشغل غیر الرسمي بین  :  15 جدول رقم
  2003  1999  1997  1992  نوع التشغیل

  276 7  073 6  815 5 974 4  أجمالي الشغل

  027 6  162 5  684 4  286 4  التشغیل لرسمي

  249 1  911  131 1  688  غیر الرسمي لالتشغی

  % 17,2  % 15  % 19,4  % 13,8  % 1من 3نسبة 

ي تعرف إرتفاعا مستمرا، جد أن نسب التشغیل غیر الرسمأعاله ی إذن فالمالحظ للجدول  
فاألسباب  تصاد الجزائري إلى یومنا هذا،والیزال سوق العمل غیر الرسمي، كواقع موجود في اإلق

التي أدت إلى بروزه في وقت من األوقات، التزال تغذي هذا السوق، وعلى الرغم من كونه مؤشر 
  :سلبي في اإلقتصادیات المنتجة إال أنه في الجزائر، كان له تأثیر إیجابي حیث

تشریعات العمالیة التي ساهم  سوق العمل غیر الرسمي في إمتصاص البطالة الناتجة عن ال -
  .شهدتها المؤسسات العمومیة

السوق المهیكل السیما في توفیر دخل لعدیمي الدخل في ظل وضع إقتصادي لَّ ـلَّ محـَح  -
  .متدهور نتیجة لألزمة اإلقتصادیة التي شهدتها الجزائر

الفئات الذین  مساهمته في التخفیف من األزمة اإلجتماعیة، فهو مورد الرزق بالنسبة للعدید من -
  .هم في تعداد البطالین

إن نشاط السوق غیر الرسمي في الجزائر ناتج عن غیاب سیاسة تشغیل فعالة یعتمد علیها   
في تسییر سوق العمل الرسمیة، ولعل إنتشاره في فترة التسعینات دلیل على ذلك على الرغم من 

ف من حدة برامج اإلصالح على إتباع الدولة لبعض السیاسات التشغیلیة الرامیة إلى التخفی
وفي ظل نقص التأهیل المهني وضعف مستوى التعلیم، ، اإلجتماعیة السیما منها التشغیل الجوانب
وأن مراكز التكوین باتت تشترط مستوى تعلیمي معین، یبقى سوق الشغل غیر الرسمي،  خاصة

                                                             
  14، 12ص ص   ، 2004، الجزائر  . 2003-1997الجزائر في أرقام ، حصیلة : الدیوان الوطني لإلحصائیات  -   1
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منهم لیس  1% 73حیث نجد  المخرج األساسي للبطالة التي تعاني منها الفئة البطالة في الجزائر
  .لدیهم أي كفاءة مهنیة

  :إنعكاسات النمو الدیمغرافي على سوق العمل : ثانیا 
یرتبط النمو الدیمغرافي أساسا بسوق العمل بحیث أن تزاید أعداد السكان یؤدي بالضرورة إلى 

  .زیادة نسبة  العرض من القوى العاملة في سوق العمل
یشي الذي عرفته الجزائر منذ بدایة استراتیجیة التنمیة ولقد أدى تحسن المستوى المع

إي أن  %3إلى  1985المخططة إلى تضاعف عدد السكان  لتصل نسبة النمو الدیمغرافي سنة 
  1962.2مرات منذ سنة  03معدالت السكان تضاعفت 

 هذه الزیادة حتى نهایة الثمانینات أدت بطبیعة الحال إلى تزاید الفئة النشطة اقتصادیا
  1998.3شخص سنة  8326000إلى  1977شخص في سنة  3049952:من

إن هذا النمو الدیمغرافي الذي شهدته الجزائر على غرار العدید من الدول النامیة یعد ظاهرة 
والحدیث عن التزاید السكاني یقودنا للحدیث عن . صحیة من المفروض توظیفها في تحقیق التنمیة

نیة، حیث أهم سمة لهذا االنتقال هو صعود فئة الشباب على رأس حدوث انتقال في التركیبة السكا
الهرم السكاني في الجزائر وهو ما انتج وضعا اقتصادیا واجتماعیا معقدا، وهو األمر الذي بات 
یطرح على الدولة ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة لالستجابة بسرعة للمتطلبات الحیویة للشباب 

  .سكنمن تشغیل وتكوین وتعلیم و 
فالسمة األساسیة واألثر المباشر للتزاید السكاني الذي عرفته الجزائر هو الضغط الكبیر في 

  1999.4جانب الطلب االجتماعي، والذي برزت معالمه أساسا ابتداء من سنة 

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الدیموغرافیا، قسم علوم اإلجتماع  .تأثیر برنامج التعدیل الهیكلي على األسرة الجزائریةسعاد مهماني،  -1

  57، ص2008،2009والدیموغرافیا، جامعة باتنة،
  .68، ص 2001، الدورة التاسعة عشر، نوفمبر 2000 ل التنمیة البشریةالتقریر الوطني حوالمجلس الوطني االقتصادي االجتماعي،  -2
  .254، مرجع سابق، ص االقتصادي وسیاسة التشغیل اإلصالحمدني بن شهرة،  -3
 ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  دولة في العلوم االقتصادیة، كلیةالسیاسة االقتصادیة وآفاق التنمیة في الجزائررضوان سلیم،  -4

  .131، ص )2010-2009(العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، 
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ولعل التسارع السكاني الذي شهدته الجزائر في عشریة السبعینات والثمانینات وبدایة 
السلبیة في هذه المرحلة أي مرحلة التسعینات وتجمع العدید من األدبیات  التسعینات، ظهرت آثاره

السكاني  معدل النمو الطبیعي بین اإلختاللمن أن الجزائر من الدول التي تعاني ولفترة طویلة 
  .ومعدل النمو االقتصادي

 وتعد الزیادة المتواصلة في نسبة السكان ذات تأثیر كبیر على السیر الحسن وأداء سوق
العمل في الجزائر، ویمكن القول بأن الضغط السكاني یعد من األسباب الرئیسیة الرتفاع نسبة 
ومعدالت البطالة في الجزائر، ویمكن تتبع الزیادة السنویة للسكان من خالل  معطیات الجدول 

  :التالي
  1 2001-1970تطور عدد السكان الفترة  : 16 جدول رقم

  2001  1999  1996  1990  1985  1980  1970  السنوات

  320000  30000  28457  25500  21759  18666  13749  عدد السكان

ارتباط التطور السكاني بالسكان النشطین، وتنقسم هذه الفئة في أي  إلىولقد أشرنا سابقا 
  :فئات فرعیة هي 03مجتمع إلى 

لذین الفئة النشطة وهم السكان المشتغلین، أو السكان في الخدمة الوطنیة أو السكان ا
یبحثون عن العمل، أي كل السكان الذین بلغوا سن العمل قانونا بها فیهم العمال والید العاملة 

  .البطالة
 ،أما فئة السكان غیر النشطین فتشمل مجموع الطلبة والمتربصین والنساء بالبیت

یطالها  المتقاعدین أو ذوي الحقوق، الذین لم یمارسوا أي نشاط اقتصادي تجاري خالل الفترة التي
الذین بلغوا سن  األشخاصفي حین هناك فئة السكان النشطین المهمشین وهم ، تعداد السكان

العمل وصرحوا أنهم فئة غیر نشطة ولكنهم مارسوا أنشطة تجاریة خاصة على األقل خالل ساعة 
  .إحصائهمواحدة أثناء عملیة 

  .سنة 60لى إ 16وتقدر منظمة العمل الدولیة السن القانوني للعمل ما بین 

                                                             
  58 قصاب سعدیة، مرجع سابق، ص -  1
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ودراسة سوق العمل تركز أساسا على الفئة النشطة اعتبارا من أنها الفئة الطالبة للعمل، 
ویعد ارتفاع معدل النشاط أحد العوامل التي تنعكس على سوق العمل، حیث ارتفع من األخیر إلى 

 300000وهو ما أدى إلى إضافة مخزون سنوي یقدر بـ 1990-1985ما بین سنة   2,8%
وهو األمر الذي أدى إلى  2000الدیوان الوطني لإلحصائیات لسنة  إحصائیات، حسب نسمة

االرتفاع المستمر لنسب البطالة، خاصة في ظل غیاب وتناقص معدالت االستثمار، جراء الظرف 
  .االقتصادي الذي مرت به الجزائر خالل مرحلة التسعینات

مكن من الوقوف على تركیبة السكان إن الدراسة البنیویة للسكان النشطین في الجزائر ت
النشطین، ولعل التطور الذي شهده نشاط النساء من جراء دخول هذه األخیرة إلى عالم الشغل 
بشكل ملحوظ، ولقد عرفت هذه النسبة تزاید من مجموع عدد السكان النشطین لتنتقل ما بین سنتي 

  1.%17,5و  %8,02من  1989-2004
 األشخاصلسكاني في الجزائر هو  غلبة فئة الشباب، إذ یشكل إن المیزة األساسیة للنمو ا

من مجموع  السكان في سن  %53,5سنة، أكثر من  30في سن العمل الذین ال تتعدى أعمارهم 
 اإلجماليالعمل وهو ما یشكل طلبا قویا للعمالة في سوق العمل ذلك أن تطور حجم السكاني 

ر بنصف ملیون في السنة، وهو األمر الذي أدى إلى للمجتمع الجزائري یتم بوتیرة متسارعة تقد
، أي 2001سنة  8568000إلى  1989سنة  5525000ارتفاع عدد السكان النشطین من 

  2.بالنسبة للسكان النشطین %3,72بمعدل سنوي قدر بـ
إن هذا التزاید المستمر في عدد السكان یؤدي بالضرورة إلى تزاید عدد البطالین السیما  في 

  .التي شهدت فیها الدولة تراجعا في حجم عرض مناصب العمل الفترة
  :وسوق العمل التكوینمخرجات  :  ثالثا

إن االرتباط بین مخرجات التعلیم والتكوین وسوق العمل ضروري لتحقیق التنمیة، اعتبارا 
من العالقة التكاملیة بین مؤسسة التكوین وسوق العمل، ومن المسلم به نظریا، ضرورة توافق 

                                                             
  14، 12 ص ص،  مرجع سابق.  2003-1997الجزائر في أرقام ، حصیلة : الدیوان الوطني لإلحصائیات  -  1
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -  2
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خرجات مؤسسات التكوین مع متطلبات سوق العمل، وهو ما یؤدي إلى صیغة تمكن سوق العمل م
  .من احتواء مخرجات التكوین التي تشكل الید العاملة المؤهلة في المجاالت االقتصادیة المختلفة

قطاعات أساسیة هي التربیة الوطنیة، التعلیم  ثالثوقد ارتبط نظام التكوین في الجزائر بـ
ي والبحث العلمي وقطاع التكوین المهني، ولقد استطاعت منظومة التكوین في وقت معین العال

الوفاء باحتیاجات سوق العمل ال سیما في ظل مرحلة التنمیة المخططة حیث اعتمدت الدولة على 
سیاسة التعیین المباشر لحاملي الشهادات العلیا والشهادات الجامعیة وكذلك خریجي المعاهد 

وذلك یرجع إلى خصوصیة المرحلة، وتزاید عرض العمل الذي وفرته  1الوطنیة،والمدارس 
  .المؤسسات العمومیة، جراء توسیع مشروعاتها

ولقد استمرت مؤسسات التكوین والتعلیم على وثیرة ضخ مخرجاتها إلى سوق العمل غیر أن 
خرجات مؤسسات ى كساد في ملفترة األزمة االقتصادیة غیّرت معطیات هذا السوق، مما أدى إ

التكوین التي لم تجد عروضا للعمل  تتوافق ومؤهالتها، وهو ما أدى إلى تفاقم نسب البطالة في 
 .أوساط الفئات المكونة

  :ویمكن تفسیر الخلل الحاصل بین منظومة التكوین وسوق العمل من خالل ما یلي
ن معاهد التكوین المهني فمراكز التكوین في الجزائر بدایة م: تغلیب سیاسة الكم على الكیف -

إلى المؤسسات الجامعیة تخرج سنویا آالف الطلبة والمتربصین الذین یتوجهون إلى سوق العمل، 
الذي لسان حاله  یؤكد على أن واقع الدولة االقتصادي ال یتناسب والید العاملة المتخرجة، وتشیر 

ط من المتربصین یجدون فق %20أن أقل من  1995أرقام الدیوان الوطني لإلحصائیات لسنة 
  2.عمال في إطار اختصاصهم

عدم وجود تنسیق بین المؤسسة االقتصادیة ومراكز التكوین المهني وهو ما یجعل مخرجات هذه  -
المراكز تختلف عن احتیاجات المؤسسة االقتصادیة، ما یفضي إلى بطالة الید العاملة، لحصولها 

  .على تأهیل ال یوافق احتیاجات السوق

                                                             
  . 57، ص  بلقاسم سالطنیة ، مرجع سابق -  1
  .55قصاب سعدیة، مرجع سابق، ص  - 2
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إن أهم سمة سایرت تطور التعلیم في الجزائر هو انتشار : شار ظاهرة التسرب المدرسيانت -
ألف  560و  500ظاهرة المتسربین خالل فترة التسعینات خاصة، حیث بلغت أعداد مؤهالت 

أن عدد  1997تلمیذ سنویا، وتسیر احصائیات المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي لسنة 
من مجموع التالمیذ  %6أي ما نسبته  1تلمیذ 360300ألساسي بلغ المتسربین من التعلیم ا

  .المتمدرسین
إن نسبة كبیرة من المتسربین من المدرسة یجدون في السوق غیر الرسمي مالذا لهم ال 
سیما في ظل غیاب المؤهالت العلمیة التي تمكنهم من الحصول على منصب عمل في القطاع 

  .المهیكل
التي تم اجراؤها على السیاسة التعلیمیة المطبقة في  ات اإلمبریقیةوتجمع العدید من الدراس

الجزائر على أن هذه األخیرة عاجزة عن تلبیة حاجات سوق العمل، نظرا الفتقارها لعناصر التكامل 
والتناسق، السیما في إطار تزاید خریجي مؤسسات التكوین بشهادات ومؤهالت ال تخدم النمط 

  .حتى معطیات سوق العملاالقتصادي السائد وال 
و لقد ساهمت هذه العالقة الغیر متوازنة في تدعیم رصید البطالین في الجزائر، ال سیما في فترة 
التسعینات، في ظل الوضع االمني المتدهور، الذي دفع العدید من المتمدرسین إلى التخلي عن 

لمعیشي لألفراد، األمر الدراسة، خاصة وأن  تردي الوضع االمني صاحبه تدهور في المستوى ا
الذي دفع العدید من األسر إلى تشغیل ابناءها ما دون السن القانوني للعمل في نشاطات مختلفة، 
وهذه الفئة كونت الید العاملة للسوق غیر الرسمیة في الجزائر، هذه األخیرة التي عرفت زیادة 

ة لهذه السوق خالل سنتي سنویة خاصة في فترة التسعینات، حیث  بلغت نسبة الزیادة السنوی
  .، وهذا دلیل على تزاید الملتحقین بهذه السوق وارتفاع معدالتهم سنویا 2 7,8%، 1993-1994

                                                             
  .73، ص 1999، ماي 1998التقریر الوطني حول التنمیة البشریة المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  -  1
 -  ،لمزید من التفاصیل أنظر التشغیل-حول اشكالیة التعلیم، التكوینمن بین هذه الدراسات، دراسة لألستاذ جمال فروخي:  

FEROUKHI Djamel, la problématique de l’ Adéquation (Formation-Emploi). CREAD, Algérie, 2005. 
، الصادر في دیسمبر 17العدد رقم . ''1993/1994احصائیات '' المجموعة االحصائیة السنویة للجزائر الدیوان الوطني لإلحصائیات،  -2

  .58، ص 1996
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بأن سوق العمل في الجزائر تحكمه العدید من  تؤكد هذه الدراسةمن خالل الطرح السابق         
یل فعالة إال من خالل المتغیرات وتؤثر فیه وال یمكن بأي حال من األحوال وضع سیاسة تشغ

، و مواطن الخلل األخد بعین اإلعتبار خصوصیة سوق الشغل في الجزائر و كذا مراحل تطوره 
   .التي تحول دون تحقیق توازنه 

لقد أدى التحول إلى نظام االقتصاد اللیبرالي في الجزائر مع مطلع التسعینات، ظهور 
واالقتصادیة واالجتماعیة تتصدرها صعوبة التوفیق إشكاالت معقدة أمام الهیئات العمومیة السیاسیة 

بین المكاسب االقتصادیة والتضحیات االجتماعیة، خاصة ما تعلق منها اإلختالالت الكبیرة التي 
وقعت في سوق العمل، والمتمیزة بالتراجع الحاد في عروض العمل، مقابل التزاید المستمر في 

ل یقفز إلى المراتب األولى ضمن أولویات برامج الطلب على التشغیل، مما جعل موضوع التشغی
  .التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
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  :األولخالصة واستنتاجات الفصل 
سیاسة التشغیل في الجزائر، وتتبع مراحلها من االقتصاد الموجه إلى  تحلیلمن خالل 

  :مجموعة من النتائجإلى  تخلص الدراسةاالنفتاح االقتصادي 
عرف الجزائر استراتیجیة عمومیة وطنیة للتشغیل قائمة بذاتها في مرحلة مخططات لم ت

التنمیة إذ أن التشغیل أنذاك كان هدفا مشتركا لجمیع القطاعات و الخطة اإلقتصادیة تتضمن في 
جوانبها المختلفة حجم مناصب الشغل المزمع تحقیقها ، فلم یكن طالب العمل یجد صعوبة في 

خصوصا مع بعض السیاسات المرفقة كتنظیم الهجرة و العمل في الخارج التي  إیجاد منصب شغل
  .ساهمت كسیاسة في تقلیص حجم البطالة في الجزائر 

فبالتالي سیاسة التشغیل في هذه الفترة ارتبطت بالخطة التنمویة و حجم اإلستثمار و ما 
لنا إبرازه من خالل ما سبق ینتج عنه من مناصب شغل سواءا اكانت دائمة أو مؤقتة و هو ما حاو 

  :ذكره و ذلك یقودنا إلى جملة من النتائج 
 التشغیل عرفت انتعاشا كبیرا ال سیما في مرحلة مخططات التنمیة التي تمیزت بضخامة  -01

  :حجم االستثمارات وهو األمر الذي أدى إلى
یة ونتاجا استحداث مناصب العمل بشكل مكثف نظرا لتزاید احتیاجات المؤسسات العموم -

  .لضخامة المشاریع المبرمجة
ساهمت اإلدارة العمومیة في امتصاص حجم كبیر من الید العاملة في إطار سیاسة الدولة  -

  .الرامیة إلى امتصاص البطالة والتوظیف المباشر لحاملي الشهادات العلیا
لسیاسة  سیاسة التشغیل لم تكن خاضعة لمنطق اقتصادي عقالني، بقدر ما كانت تجسید -02

الدولة آنذاك والتي كانت الصدف من خاللها تكریس مشروعیة النظام وهو األمر الذي خلق بطالة 
  .مقنعة داخل المؤسسات العمومیة التي كانت تستوعب أضعاف احتیاجاتها من العمال

ما ساعد على انتعاش سیاسة التشغیل هو الوفرة المالیة من جراء مداخیل النفط الذي عرفت  -03
  .عاره ارتفاعا قیاسیا في األسواق الدولیةأس
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عقب األزمة االقتصادیة التي شهدتها الجزائر بدایة من  جذریالقد شهدت سیاسة التشغیل تحوال  -
  :وهو األمر الذي أدى إلى  1985سنة 

  .تراجع حجم االستثمارات العمومیة والذي بدوره أدى إلى تراجع مستویات التشغیل  -1
  :الذي أدى إلى األمرالهیكلیة وهو  واإلصالحاتلسیاسة التعدیل  نتهاج الدولةا -2
  .توقف الدولة عن دعم المؤسسات العمومیة، وتوقف هذه األخیرة عن استحداث مناصب العمل -
غلق العدید من المؤسسات العمومیة وخوصصتها والذي أدى بدوره إلى تسریح اآلالف من  -

  .العمال
   ن اإلنفتاح اإلقتصادي سطرت الدولة برامج خاصة لتشغیل الشبابفنتیجة لهذا الوضع الناتج ع 

والهدف منها التخفیف من حدة البطالة كانشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و عقود ما قبل 
إلى تزاید  باإلضافةن تضاعف عدد البطالین في الجزائر نتج عن عملیات التسریح أالتشغیل غیر 

وضع االقتصادي زاید عدد خریجي المعاهد والجامعات بالمقابل تدهور الالنمو الدیمغرافي، وت
  .حال دون فعالیة هذه السیاسات وغیاب االستثمارات 
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  الدوافع و المضامین : برامج التنمیة في الجزائر : الفصل الثاني 
من خالل  ،عد تحقیق التنمیة الشاملة، الهدف األسمى الذي تسعى إلیه الدول قاطبة ی

        لقد حظیت مسألة التنمیة باهتمام العدید من المدارس الفكریة فسیاساتها اإلقتصادیة، 
  :ألخیرة في تعریفها للتنمیة إلى قسمیننقسمت هذه ااو اإلقتصادیة؛ حیث 

  العملیة الهادفة إلى «ف التنمیة على أنها الغربي الذي یعرّ  االقتصاديقسم یمثل الفكر  -
   1.»خلق طاقة تؤدي إلى تزاید دائم في متوسط دخل الفرد الحقیقي بشكل منتظم لفترة طویلة 

العملیة الهادفة إلى إحداث «یة على أنها فون التنمالعالم الثالث، ویعرّ  اقتصادیوقسم یمثله  -
  لألغلبیة الساحقة من األفراد في المجتمع، جتماعیة یتحقق بموجبها ا، قتصادیةاهیكلة 

بالتدرج مشكالت  مستوى من الحیاة الكریمة التي تقل في ظلها ظاهرة عدم المساواة ونزوال
المشاركة وحق المساهمة في البطالة والفقر والجهل، ویتوفر للمواطن قدر أكبر من فرص 

 2.»توجیه مسار وطنه ومستقبله

كان البد من من أهداف هذه الدراسة فو لما كان تحلیل برامج التنمیة في الجزائر 
التمییز بین مفهومین أساسیین حتى نتمكن من إعطاء تقییم لهذه البرامج في نهایة الفصل  

  :هذا التمییز یتعلق بمفهومي التنمیة و النمو 
لنمو یقصد به الزیادة الكمیة في متوسط الدخل الفردي الحقیقي الذي یرتبط بحدوث فا

هو الركود  االقتصاديتغیرات هیكلیة اقتصادیة أو اجتماعیة والمفهوم العكسي للنمو 
كأحد  االقتصادي، في حین أن التنمیة هي ظاهرة مركبة تتضمن النمو  3االقتصادي

 االجتماعیةو  قتصادیةقرونا بحدوث تغییر في الهیاكل االمعناصرها الهامة ، ولكنها تتضمنه 
التغیرات  والسیاسیة والثقافیة والعالقات الخارجیة ، ویمكن القول بأن التنمیة تتمثل في تلك

  .للدولة  االجتماعیةقتصادیة و السیاسیة و العمیقة في الهیاكل اال
                                                             

مركز دراسات الوحدة العربیة،  ."دراسات في التنمیة والتعامل االقتصادي العربي"حقیقة التنمیة النفطیة على خلیفة الكواري،  -1
  .372- 370، ص ص 1985بیروت، 

2 - Raul Meadous, les nombreux visages du changement. Cambridge, la masse, 1977, pp294,298. 
دار التعلیم الجامعي للطباعة و النشر .  التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و التغییر الھیكلي في الدول العربیةعصام عمر مندور ،  -  3

  36، ص  2011و التوزیع ، اإلسكندریة ، 
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، انطالقا  وفواعل أساسیة وسائل وال بد من أسالیب  بجمیع أبعادهاولتحقیق التنمیة 
القطاع العمومي وصوال إلى مؤسسات  من خاللمن الفاعل الرسمي المتمثل في الدولة 

اإلشكال الذي یطرح في دور الدولة  دد هذه الفواعل إال أّن عرغم تو  القطاع الخاص ،
 ياالقتصاد، الذي یحتّم على الدولة تحجیم دورها االقتصادي االنفتاحفي ظل  االقتصادي

الحدیث، الذي یكرس تدخل الدولة  االقتصاديهذه النظرة لها ما یبررها في الفكر  غیر أّن 
  .1 من خالل سیاسة اإلنفاق العام من أجل تحقیق التنمیة

من أجل تحقیق التقدم وتدارك التأخر في التنمیة الذي لحقها جراء  ،الجزائرعمدت قد و 
مج للتنمیة یمتد اي مرت بها البالد، إلى تسطیر بر الت االقتصادیة و السیاسیة ،األمنیةاألزمة 

اإلنعاش  برنامجمن  نطالقااتنمویة،  برامجفي شكل  2014-2001مداها من سنة 
  .2014-2010: ما بین برنامج توطید النمو اإلقتصاديإلى غایة  االقتصادي

 البرامجالدوافع التي جعلت الدولة تعتمد هذه  حول ینصبهذا الفصل في  والبحث
أهم المشاریع التنمویة وحجم األغلفة المالیة وذلك من خالل  مضامینالالتنمویة إضافة إلى 

مرحلة فاصلة  یقف على اعتبارهالمخصصة لذلك، وتكمن أهمیة هذا الجزء من الدراسة في 
بین حقبتین، فالمرحلة التي سبقت بدایة األلفیة الثالثة عرفت تراجعا كبیرا في مستویات النمو 

لإلصالحات  ایل نتیجة األزمة اإلقتصادیة والمالیة التي عاشتها الجزائر، ونتاجوالتشغ
مج التنمیة رامن قبل صندوق النقد الدولي، في حین أن مرحلة تطبیق بو المفروضة  المعتمدة
مكن من تفي هذا الفصل س الدراسةنتعاشا، ونموا وتراجعا في نسب البطالة، فشهدت ا

 انطالقاالتنمویة التي تتضمن بدورها إستراتیجیة وطنیة للتشغیل، الوقوف على اإلستراتیجیة 
 .الوثیق بین التنمیة والتشغیل االرتباطمن 

  
                                                             

ببروز تیار جدید  الماركسیةمجموعة من التیارات الفكریة اإلقتصادیة التي تدعو إلى تدخل الدولة ، فقد ساھمت األفكار لقد برزت  -  1
في الفكر اإلقتصادي سمي بتیار العالم الثالث الذي ركز أكثر على مكانة و دور الدولة في التنمیة ، كما أفرز الفكر اإلقتصادي 

الدولة یستمد أفكاره من النظریة الكنزیة ، و التي ترى بأن الطلب الفعلي للمواد اإلستھالكیة ووسائل  الرأسمالي تیار یدعو إلى تدخل
اإلنتاج یحدد مستوى اإلنتاج و بالتالي مستوى التشغیل ، و ألن میكانیزمات السوق غیر قادرة على إحداث التوازنات المطلوبة في 

: لمزید من التفاصیل أنظر . ث انعاش الطلب الذي یؤدي بدوره إلى انعاش اإلقتصاد اإلقتصاد فھذا یستدعي تدخل الدولة من أجل بع
  190،191عیسى مرازقة ، مرجع سابق ، ص ص 
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 مج التنمیة في الجزائراأسباب ودوافع بر : المبحث األول

       زت فترة التسعینات في الجزائر من الناحیة السیاسیة ـــیّـ مة األساسیة التي مــّس ـإن ال
تدهور الوضع األمني الذي رافق األزمة اإلقتصادیة، وبالتالي عاشت هي واإلقتصادیة، 

سلبا  انعكسوالسیاسي، ولعل ذلك  االقتصاديالدولة في هذه العشریة أزمة على المستویین 
خطیر  ا، التي عرفت بدورها تراجعا في المستوى المعیشي وارتفاعاالجتماعیةعلى المؤشرات 

في سیاسة التشغیل ماعدا بعض البرامج التي تبنتها  في معدالت البطالة، وعدم وضوح
معالم في منها إلى سیاسة واضحة ال االجتماعیةالدولة، وهي أقرب إلى برامج المساعدة 

  .الحد من اآلثار السلبیة التي رافقت برامج التعدیل الهیكليفي رغبة منها ، مجال التشغیل
النفط، غیر أن عودة الریع النفطي هذه الفترة كذلك شهدت بدورها تراجعا في أسعار  

نت نسبیا من الوضع التي حّس  االستثماریةمع بدایة األلفیة سمحت بتبني العدید من المشاریع 
  .1االقتصادي

أهم الدوافع واألسباب التي أدت إلى تبني  علىمن خالل هذا المبحث  وتنصب الدراسة
   :خالل التطرق إلى  البرامج التنمویة من

  .م للدولة قبل انطالق برامج التنمیة الوضع العا -
  .  برامج التنمیة ومنطق الدولة الریعیة -

                                                                                                                        : الوضع العام للدولة قبل انطالق برامج التنمیة: المطلب األول 
وسیاسیا ممیزا نظرا لظروف  اقتصادیاشهدت الجزائر خالل مرحلة التسعینات ظرفا   

على العدید من  اوتأثیر  اانعكاس، وهو ما كان له ) األمنیة -قتصادیةاال( األزمة المزدوجة
  . منها االجتماعیةالحیاة، السیما  مناحيو المؤشرات 

من قبل  مفروضةالصالحات الوطني مجموعة من اإل االقتصادوفي ذات المرحلة شهد 
المؤسسات المالیة الدولیة بغیة الوصول إلى تحقیق التوازنات المالیة، لكن على حساب تكلفة 

سنة  %29، خاصة فیما یتعلق بجانب التشغیل لتصل البطالة نسبة باهظةإجتماعیة 
                                                             

  01: أنظر تطور أسعار النفط في ھذه الحقبة من خالل الملحق رقم  -  1
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لتخفیف إیجاد وسائل قادرة على ا خالل، وهو األمر الذي كان على الدولة تداركه من 20001
للدولة  الوضع العام یبحث فيهذا الجزء من الدراسة و  ،من الوضع اإلجتماعي المتدهور

خالل مرحلة التسعینات ، اعتبارا من أن هذه األوضاع تعد من األسباب المباشرة التي 
  .  2001من سنة  ابتداءسارعت بتبني الدولة لمجموع البرامج التنمویة 

  :)و معدالت النمو االقتصادي التوازن( : اإلقتصادیةاألوضاع : أوال 
تلك  حـوّض یالجزائري في مرحلة التسعینات ل لالقتصادإن تحلیل الوضع العام 

، فعلى الرغم من أنها االقتصاديالتي نتجت عن تطبیق سیاسات اإلصالح  االنعكاسات
في بعض المناحي  ها، نجد إخفاقاإلقتصادیة الكلیة  ساهمت في تحسین بعض المؤشرات

إجراءات الخوصصة، هذه  وتباطؤوفشل عملیات إعادة الهیكلة ، 2القطاع الصناعي كانهیار
  .خصوصا  عنها فقدان الطبقة الشغیلة لمناصب عملها انجراألخیرة التي 

للحدیث عن مؤشرات النمو  بدوره اإلقتصادیة یدفع األوضاعن الحدیث عن إ
     وضع التوازنات اإلقتصادیة الكلیة وكذا التركیز على في مرحلة التسعینات  االقتصادي

، ذلك أن الفلسفة التي استند إلیها صندوق النقد  و معدالت النمو المحققة في هذه الفترة 
تنطلق من فكرة  ، ومنها الجزائر الدول النامیة القتصادیاتالدولي في برامجه التصحیحیة 

و في ظل هذه  انكماشیةدوث آثار مفادها أن تطبیق برامج التعدیل الهیكلي قد یترتب عنها ح
و إعادة توازناتها الكبرى على أن  االقتصادیاتاآلثار ستعمل السیاسات المنفذة على تطهیر 

، وهو 3بأسرع وتیرة ممكنة  االقتصاديیكون الهدف النهائي من تطبیقها هو بعث اإلنعاش 
ا الهدف خالل هذه إلى تحقیق هذحقیقة،  ،هل أدت هذه السیاسات :تساؤل مفاده  یطرحما 

  :واإلجابة تكون وفق ما یأتي   الفترة ؟
انخفاضا مستمرا، وسجل  االقتصاديالنمو  تمعدال تشهد: االقتصاديمعدل النمو  - 1

إال أنها عرفت تحسنا نوعیا ما هذا النمو معدالت سالبة في بعض سنوات التسعینات، 
                                                             

  . 95 ، ص، مرجع سابق  2011/2012 ي لألمةتقریر حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعالمجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  -  1
  .105رضوان سلیم، مرجع سابق، ص  - 2
  80المرجع نفسھ ، ص  -  3
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هذه الفترة   قتصادي فيعدم انتظام النمو اإل یؤكد، وهو ما  1997-1995بین سنوات 
نظرا و العام والخاص، سواء  االستثمارجع حجم اتر ویرجع هذا التذبذب في أساسه إلى 

التي كانت تسعى إلى تحقیق توازنات مالیة ألهداف السیاسة اإلقتصادیة في ذات الفترة 
دالت النمو في قطاع المحروقات باإلضافة إلى تدهور الوضع األمني، كما شهدت مع

و الجدول أدناه  األخیر بتغیرات أسعارها في السوق الدولیة هذا الرتباط مرده ذباتذب
 .یوضح هذا التطور 

  نسبة مئویة: الوحدة  1.المحليتطور معدالت نمو إجمالي الناتج :  01جدول رقم 
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات

النمومعدالت   -1.2 1.8 -2.1 0.9-  3.8 4.1 1.1 5.1 3.2 

یرجعه خبراء صندوق  1995من سنة  ابتداءإن التحسن الذي شهدته معدالت النمو 
النقد الدولي إلى تحسن الوضع المالي للجزائر عقب ضخ موارد مالیة ضخمة في إطار 

، في حین 2عملیة إعادة الجدولة و كذا الترتیبات المتخذة إلنجاح برامج التصحیح الهیكلي 
بعض الخبراء و األكادمیین إلى أن األداء اإلیجابي لإلقتصاد الوطني مرده  تشیر تحلیالت

، نتیجة تحسن مزدوج في الكمیة  1996التحسن النسبي في أداء قطاع المحروقات سنة 
أكثر من  و كذا األسعار ، حیث تجاوزت حصة الجزائر من حیث الكمیة المنتجة المنتجة

سمح للجزائر  اع أسعار النفط في األسواق العالمیة ماألف برمیل یومیا إضافة إلى ارتف 800
، إضافة إلى ذلك المساهمة المعتبرة للقطاع الفالحي في الناتج 3بتحقیق عوائد مالیة هامة 

سنة  % 21لتصل إلى  1995سنة  % 15المحلي اإلجمالي حیث انتقلت هذه المساهمة من 
1996 4 .  

                                                             
لجنة آفاق التنمیة اإلقتصادیة  اإلجتماعیة  .  تقریر حول السیاسة النقدیة في الجزائرالمجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  -   1

    143، ص  2005الدورة السادسة و العشرین ،  
   16ص  ، 1998د،  .ن .ص. "دراسة خاصة :"الجزائر تحقیق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوقكریم النشاشیبي وآخرون،   -  2
الجمعیة العلمیة ، نادي . اآلثار اإلقتصادیة و اإلجتماعیة لبرنامج التصحیح الھیكلي في الجزائرروابح عبد الباقي ، غیاط شریف ،  -  3

  . 15، ص ) د،س،ن(اإلقتصادیة  ، الجزائر ، الدراسات 
  ،  1998تقریر حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعي  السداسي الثاني لسنة المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  -  4

  . 13، ص  1999ماي 
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  :حجم المدیونیة الخارجیة - 2
في حجم المدیونیة الخارجیة، ولم تشهد  متواصال ات التسعینات ارتفاعشهدت سنوا  

النفط لم تعرف  إال بدایة من األلفیة الثالثة، ومرد ذلك إلى أن أسعار انخفاضاقیمة الدیون 
  .2000بدایة سنة مع تحسنا ملحوظا إال 

ة الدین خدملكن األثر اإلیجابي الذي اعتبرته الحكومة مكسبا هو ما یتعلق بانخفاض  

، بعدما 1997-1994ملیار دوالر خالل الفترة  4,5لتصل إلى حدود الخارجي بشكل محسوس 
ملیار دوالر سنة  5,18، لتسجل 1993-1990ملیار دوالر خالل الفترة  9كانت تتجاوز 

  .تبع حجم المدیونیة الخارجیة في الجزائر من خالل معطیات الجدول أدناهتویمكن  .1998
  1)الوحدة بالملیار دوالر(.2000-1994تطور حجم المدیونیة الخارجیة في الجزائر  :  02 جدول رقم

السنوات/ المؤشرات   1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 25.2 28.3 30.4 31.2 33.6 31.5 اجمالي الدین الخارجي

 47.2 58.9 64.8 66.4 73.5 76.1 نسبة الدین الخارجي إلى الناتج المحلي
الخارجيخدمة الدین   4.2 4.5 4.4 5 5.18 4.5 

إن المتتبع لمعطیات الجدول یالحظ ضخامة حجم الدین الخارجي ، الذي فاقت نسبته       
أمام التنمیة في هذه الفترة  اكبیر  ا، و هو ما شكل عائق 1995من الناتج المحلي لسنة   76%

، إال أن اإلنخفاظ قتصادیة و تعتبر أزمة المدیونیة الخارجیة أحد أبرز تداعیات األزمة اإل
إلى التحسن الذي شهده مرده  2000الذي شهده إجمالي الدین الخارجي السیما منذ سنة 

و یأتي  2000-1996خالل الفترة  % 7.06إحتیاطي الصرف و الذي سجل متوسطا قدر ب 
  .  2هذا التحسن في سیاق تحسن سعر النفط

                                                                   :معدالت التضخم-   3
شهدت سنوات التسعینات منذ بدایتها إرتفاعا قیاسیا في نسبة التضخم ، و على الرغم من 

جملة من اإلصالحات إال أن نسب التضخم لم تعرف  1990اعتماد الدولة بدایة من سنة 
  : لتطور و الجدول التالي یوضح هذا ا 1997انخفاضا إال بدایة من سنة 

                                                             
1 - Bank d’Algérie , évolution de la dette extérieur  de l’Algérie 1994-2004 . 
www.bankofalgeria.dz/docs_.htmSource  consulté le 26-08-2013  

مذكرة ماجستیر في .  " 2009- 2001دراسة حالة الجزائر " أثر سیاسة اإلنفاق العام على النمو اإلقتصادي كریم بودخدخ ،  -  2
   192، ص  2010- 2009السنة الجامعیة التسییر ، قسم علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، علوم 
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 جدول رقم 03 : تطور معدالت التضخم خالل الفترة 1993- 1999   الوحدة: نسبة مئویة 1
 1999  1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات

 2.6  5 5.7 18.7 29.8 29.0 20.5 31.7 25.9 نسبة التضخم

     

، و یرجع  %31.7لت أین وص 1992معدالت التضخم ذروتها بدایة من سنة  سجلت لقد  
شهدت تخفیضا لقیمة الدینار حیث بلغت قیمة الدوالر  1991أن نهایة سبتمبر ذلك إلى 

و كان  1990دینار سنة  8.9بعد أن كان الدوالر الواحد یقابله  1991دینار سنة 18.5الواحد 
ذلك نتیجة للتعدیالت التي مست المنظومة المالیة نتیجة اإلصالحات المتخذة من قبل 

، كما شهدت ذات الفترة زیادة في اإلستهالك الحكومي ما دفع الدولة إلى إصدار   2الحكومة
  * 3.النقد لتغطیة العجز في المیزانیة و هو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم

تحسنا، نتیجة لإلصالحات اإلقتصادیة التي تبنتها الجزائر  عرفت هذه المعدالت إال أن
صندوق النقد الدولي  معاتفاقیة النوایا الحسنة  أن حیث نیة والنقدیةمن خالل السیاسات المیزا

على  تحدید اللجوء إلى اإلصدار النقدي، وهذا ما ساعد بنودها من بین كان 1994 سنة
لتشهد إنخفاضا  % 1995،29,8بلغت نسبة التضخم سنة  إذ، التضخم  انخفاض معدل

   . 1999 سنة % 2,6ملحوظا أین وصلت إلى 
  :عیة المیزان التجاري ومیزان المدفوعاتوض - 4

ب أسعار اري عموما في الجزائر مرده إلى تذبذالحاصل في المیزان التج بذبذلتاإن 
 من صادرات الجزائر، وقد شهد % 98من أن المحروقات تشكل ما نسبته  اعتباراالنفط، 

من خالل رصید میزان المدفوعات في أكثر من سنة نسبا سالبة وهو ما یمكن إیضاحه 
  :معطیات الجدول التالي

                                                             
   143، مرجع سابق ،ص  تقریر حول السیاسة النقدیة في الجزائرالمجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  -  1
  . 134،135مرجع سابق ، ص ص .  اإلصالح اإلقتصادي و سیاسة التشغیلمدني بن شھرة ،  -  2
  20،ص  2004دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  . محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیةبلعزوز بن علي،  -  3
تشیر النظریات المفسرة للتضخم إلى أن ھذا األخیر یرتبط بكمیة النقود إذ تعتبر ھذه األخیرة العامل الھام و الفعال في التأثیر على  -  *

كلما زادت  غیرات الحاصلة في األسعار إنما ترجع إلى التغیرات الحاصلة في كمیة النقود ، بمعنى أن ھذه الكمیةحركة األسعار، فالت
، 1989، دار البحث، قسنطینة، النظریات النقدیةمروان عطوان، : لمزید من التفاصیل انظر . كلما أدى ذالك إلى ارتفاع األسعار 

  .78ص
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  1)الوحدة بالملیار دوالر( :2000 -1996المیزان التجاري ومیزان المدفوعات  :  04جدول رقم
السنوات/ المؤشرات  1996 1997 1998 1999 2000 

 21.68 12.32 10.14 13.82 13.25 صادرات

 9.34 8.96 8.63 8.13 9.09 واردات

 12.34+ 3.36+ 1.51+ 5.69+ 4.16+ رصید المیزان التجاري

 7.58+ 2.38- 1.74- 1.16+ 2.09- رصید میزان المدفوعات

إن تفسیر التوازن الذي شهده المیزان التجاري ، یعود إلى اإلرتفاع و التحسن الذي 
ملیار  9.7ملیار دوالر مقابل  12.6أین سجلت  1996شهدته عائدات النفط بدایة من سنة 

الذي یعبر  - حین أن النسب السالبة التي شهدها میزان المدفوعاتفي ،  2 1995دوالر سنة 
حجم المدیونیة و نسبة خدمة الدین إلى  ، تعود- الوضعیة المالیة الخارجیة للدولة عن

  3 1997سنة  %  30.3 مقابل 1998سنة  %47.5المرتفعة التي وصلت إلى حدود 

كلة الكثیر من المؤسسات كما نتج عن اإلصالحات االقتصادیة المتبعة، إعادة هی
، باإلضافة  *كما أشرنا في الفصل السابقوخوصصة البعض منها وتصفیة بعضها نهائیا، 

إلى ذلك نجد بعض القطاعات تأثرت سلبا بهذه اإلصالحات ، كالقطاع الصناعي الذي 
  .عرف مؤشرات نمو سالبة 

وضوح مالمح شهدت العدید من المظاهر التي تبرز ب 2000-1990إن فترة ما بین 
ن كانت اإلصالحات التي تبنتها الدولة بمعیة  فترة تمیزت باألزمة على جمیع األصعدة، وإ

 ذكره سبقالمؤسسات المالیة الدولیة قد ساهمت في تحسن بعض المؤشرات اإلقتصادیة، كما 
المستوى المعیشي المدیونیة الخارجیة وتدهور  ارتفاع إال أن تراجع بعض المؤشرات و

، إضافة إلى عدم القدرة  السیاسة التقشفیة و كذا غیاب اإلستثمارات العمومیة، نتیجة لألفراد
على الرغم من القوانین التي أصدرتها الدولة بغرض تحفیز فعلى بعث اإلستثمارات األجنبیة 

                                                             
  34،  33 ص ص ، 2001، سبتمبر  01/163رقم  . حول الوضع اإلقتصادي في الجزائر تقریرصندوق النقد الدولي ،  -  1
  03التقریر السنوي لمجموعة من السنوات ، أنظر الملحق رقم .  رئالتطور اإلقتصادي و النقدي للجزابنك الجزائر ،  -  2
  125مرجع سابق ، ص  . سیاسة اإلصالح اإلقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالیةمدني بن شھرة ، -  3
  . 42، 41، ص ص  الخوصصة و سیاسة التشغیلارجع إلى الفصل األول ، المبحث الثاني ،  -   *
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المستثمر األجنبي إال أنها لم تستطع دفع وتیرة هذا األخیر ومرد ذلك الى الوضع األمني 
  .التسعیناترة فت الذي میز

إیجابي على  لبشك انعكست 2000مطلع سنة الجزائر غیر أن المؤشرات التي عرفتها 
، قد أحدث * 2000-1999، إذ نجد أن إرتفاع سعر النفط بدایة من سنة  ياإلقتصادالوضع 

 %70إنفراجا مالیا ملحوظا بدلیل أن هذا اإلرتفاع أدى إلى إرتفاع إحتیاطي الصرف بنسبة 
توسیع  تضمنت 2000سیاسة تنمویة جدیدة مع مطلع سنة  أدى إلى اعتمادر الذي وهو األم
اإلنفاق العام، والخروج من وضعیة التقشف التي صاحبت مرحلة اإلصالحات طیلة قواعد 

  .عقد من الزمن
  )المستوى المعیشي و معدالت البطالة( :اإلجتماعیة األوضاع: ثانیا 

لم تكن لتتعدى  **قتصاد الجزائري على المستوى الكليا اإلهالتي حقق النوعیةإن النتائج 
هذا المستوى فتشمل النواحي اإلجتماعیة، ففي ظل غیاب حلول آنیة للعدید من المشكالت 
اإلجتماعیة ، صارت هذه األخیرة مصدر قلق لدى السلطة والمجتمع على حد سواء، والسیما 

تزامن مع توافد لعدد كبیر من البطالین مسألة التشغیل، فاإلنهیار الخطیر لمستوى المعیشة 
أرباب العائالت  من العمال لشهادات والمسرحینلإلى سوق العمل من فئة الشباب الحاملین 

فكل هذه المظاهر جعلت الجبهة اإلجتماعیة  تأخذ منعطفا خطیرا في وضع ساده عدم 
 .اإلستقرار السیاسي

وعة من اآللیات التخفیف من حدة قد حاولت من خالل مجم الحكومات المتعاقبةولعل  
الوضع اإلجتماعي ال سیما بالنسبة للشرائح اإلجتماعیة المتضررة من السیاسة اإلنكماشیة إال 

الوضع اإلجتماعي  وهذا الجزء من الدراسة سیبحث في  .أن هذه اآللیات كانت فاقدة للفعالیة
دایة برنامج التنمیة على الذي ساد المجتمع الجزائري من خالل مرحلة التسعینات وقبل ب

  .إعتبار أن السیاق اإلجتماعي كان دافعا أساسیا لتبني الدولة لجملة البرامج التنمویة
                                                             

كفایة اإلحتیاطات "بلقاسم زیاري ، : لمزید من التفاصیل أنظر  2000دوالر سنة  28.5دوالر لیرتفع إلى  17.8نجد أن سعر النفط بلغ إلى  -  *
    61، ص  2009، العدد السابع الصادرة في السداسي الثاني  مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا". ائري الدولیة في اإلقتصاد الجز

  التي من أھمھا تحقیق معدالت نمو إیجابیة ، و تخفیض المدیونیة الخارجیة و ھو ما أشرنا إلیھ في العنصر السابق الذكر -  **
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  :تدهور المستوى المعیشي  -1
إجتماعیة  نات المالیة أنتجت تكلفةصندوق النقد الدولي للجزائر لتحقیق التواز  ةإن وصف

عنه إتساع دائرة الفقر  انجرعیشي لألفراد مقابل ذلك، فتزاید التدهور الذي میز المستوى الم
  .في العدید من المناطق، خاصة في ظل تزاید النمو الدیمغرافي

في قیمة الـدینار  االنخفاضالمیزة األساسیة في اإلصالحات التي مست األسعار، هو 
رتفاع السلع اإلستهالكیة وجمود أجـور الوظیـف العمـومي، فصـارت الفئـات الضـعیفة الـدخل  وإ

ك المنعدمة تواجه معاناة حقیقیـة فـي تغطیـة إحتیاجاتهـا األساسـیة، وهـو األمـر الـذي أدى وكذل
إلــى اإلنتشــار الســریع للفقــر وتوســعه لیشــمل الطبقــة المتوســطة، وتشــیر بعــض المصــادر التــي 

مــن ســكان الجزائـر خــالل ســنة * % 40أخـدت مــن دراسـة لبرنــامج األمــم المتحـدة أن مــا یقـارب
زاد الوضـع سـوءا هـو ارتفـاع أسـعار السـلع نتیجـة رفـع  ومـا .ة الفقـریعیشـون تحـت عتبـ 1995

وسـنة  1990وتشیر اإلحصائیات أن معدالت األسعار قد تضـاعفت بـین سـنة دعم الدولة لها 
مرات في حین بلغ ارتفـاع أسـعار  10أكثر من  ـ، حیث ارتفعت مثال أسعار األدویة ب  1998

ضـرورة جدولتـه  ىسـتدعاوهو ما شكل مظهرا مخیفا  ،1مرات 08المواد الغذائیة إلى أكثر من 
إجتماعیــة، ومســاس باإلســتقرار  انحرافــاتمــن أجــل الوصــول إلــى تــدارك مــا ینجــر عنــه مــن 

ـــات فـــي  ـــة النزالق ـــت مهیئ ـــة العامـــة السیاســـیة واإلقتصـــادیة، كان ـــار أن البیئ اإلجتمـــاعي، باعتب
  . الجبهة اإلجتماعیة

ر من مظاهر الركود اإلقتصادي وضعف إن أهم مظه :تطور معدالت البطالة -  2
اإلستثمارات هو تفاقم معدالت البطالة، هذه األخیرة كظاهرة تعد من أهم المشكالت التي 

  .سلبیة على المجتمع انعكاساتتفرز 

                                                             
بتقدیر عدد  1995الدیوان الوطني لإلحصاء حول مستوى معیشة األسر في سنة  النتائج الصادرة عن التحقیق الذي أجراه و تشیر-  *

 ملیون شخص یعانون من الفقر الغذائي منھم أزید من ملیون شخص في األریاف 1.6الفقراء، حیث تّم إحصاء على المستوى الوطني  
من  األول للسداسي  لظرف اإلقتصادي و اإلجتماعيحول اتقریر ، المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي  :لمزید من التفاصیل أنظر 

  .22،ص  1998  سنة
، جوان ،  2001تقریر حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعي للسداسي الثاني من سنة لس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ، المج -  1

  . 19،ص  2002
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السلبیة على  االنعكاساتم به أن المیزة األساسیة لبرامج التعدیل الهیكلي هي والمسلّ 
ت العمومیة وتسریح العمال، ففي هذه الفترة التي شملتها سوق العمل من جراء غلق المؤسسا
منصب عمل جلها من الوظائف الحكومیة،  300000اإلصالحات فقد سوق العمل نحو 

مهددا إلى  االجتماعي، األمر الذي جعل النسیج 1فاسحا بذلك المجال لتنامي ظاهرة البطالة
  .جانب التدهور اإلقتصادي والسیاسي

التي تطورت فیها ظاهرة البطالة في الجزائر، لیؤكد أن التحوالت  ولعل تحلیل الظروف
الهیكلیة التي عرفها اإلقتصاد الجزائري لم تكن لتسمح بتوسیع مجال التوظیف، فسوق العمل 

ملیون سنة   85, 5من  انتقلتقوة العمل ف ،عرف مزیدا من الضعف *نتیجة لمعطیات جدیدة
إذ أن  لملحوظ في قوة العملا االرتفاعاإلشارة إلى ، مع 1998ملیون عام  8,25إلى  1990

  1998.2عام  % 9,6إلى  1966عام  % 1,8من ارتفعمعدل نشاطها 
  3 1997- 1992تطور نسبة البطالة في الجزائر  :  05 رقمالجدول 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنة

 29 28 28.3 28 27.9 24.4 23.2 23 20.6 %نسیة البطالة 

ومن المعلوم أن البطالة من أبرز المشاكل التي صاحبت عملیة النمو الحضري غیر 
المعدل السنوي للنمو الدیمغرافي مقابل  ارتفاع، وذلك راجع إلى 4المخطط والتصنیع البطئ

  .معدالتها ارتفاعنمو سنوي أقل لمعدل التشغیل وهو الذي أسهم كثیرا في 
ت إلى تنامي ظاهرة البطالة في الجزائر هي اإلصالحات دأمن األسباب كذلك التي 

  . الهیكلیة المتكررة للقطاع الصناعي والذي تمخض عنها تسریح عدد كبیر من العمال

                                                             
1 -Mohamed Ratoul,economic reform and political openings from algeria.Warld policy jaurnal 
,September 2008 , p.06. 

من بین هذه المعطیات إرتفاع نسبة فئة الشباب الطالبین للتوظیف ألول مرة، وتزاید عدد خریجي الجامعات و إرتفاع معدالت  -  *
 . النساء العامالت الذي یعكس التحسن الحاصل في المستوى التربوي والتعلیمي للمرأة

  .117م، مرجع سابق، ص رضوان سلی - 2
  .101،ص 1999موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، . تسعینیات اإلقتصاد الجزائريعبد المجید بوزیدي،  -  3

  .134، مرجع سابق، ص سیوسیولوجیة التكوین المهني وسیاسة التشغیل في الجزائر ، طنیةبلقاسم سال - 4
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اإلقتصاد الجزائري وكذا مردودیة  أداءإن هذه اإلصالحات كانت ترمي إلى تحسین 
التي میزت بدایة لسوق نحو إقتصاد االمؤسسات العمومیة بما یتناسب وسیاسة اإلنفتاح 

التسعینات بما یكرس اإلنسحاب التدریجي للدولة وفتح المجال أمام القطاع الخاص، فهذا 
من وظائف  أصیلةاألمر تسبب في حدوث إختالل على مستوى التشغیل الذي كان وظیفة 

الدولة فترك هذه الوظیفة لصالح القطاع الخاص یؤدي إلى حدوث أزمة في ظل غیاب 
واعد أساسیة تحكم هذا القطاع في هذا المجال، وهو األمر الذي یؤدي إلى تطور ضوابط وق

الفرد تطال ظاهرة البطالة بما یمكن أن یخلق العدید من األمراض اإلجتماعیة التي قد 
عادة النظر في قضیة . البطال فمن هذا المنطلق كان على الدولة ضرورة العودة وإ

  .ة بحمایة السلم اإلجتماعي واستقرارهاإلنسحاب، وضرورة إیجاد حلول كفیل
هدف دمج  فئة بإن المالحظ خالل فترة التسعینات هو ظهور بعض اآللیات للتشغیل  

صیغة العمل : ، في هذا اإلطار تم إنشاء بعض صیغ التشغیل منها الشباب في عالم الشغل
غة القرض بأجرة بمبادرة محلیة، وصیغة األشغال ذات المنفعة العمومیة العالیة وصی

    :الصیغ في هذه الفترة و نستعرض فیما یلي واقع التشغیل بهذه  المصغر،
بموجب هذا البرنامج یتم إدماج الشباب البطال : * PEJبرنامج تشغیل الشباب    - أ

التي تشرف علیها الهیئات المحلیة في  األشغال العامةبصفة مؤقتة في ورشات 
 .ابات و البناء مجاالت الزراعة ، الموارد المائیة و الغ

الهدف من إنشاء هذا الجهاز هو خلق : DIPS 1 جهاز اإلدماج المهني للشباب   - ب
مالیین دینار   03سقف اإلستثمار حدد بـ أنشطة صغیرة و تعاونیات شبانیة ، حیث أن 

   كقرض بنكي  %70من قیمة هذا الغالف المالي كإعانة مالیة من طرف الجهاز و  30%
 : آلیات هي  03من خالل و یعمل هذا الجهاز 

                                                             
* -programme d’emploi des  jeunes  

إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة الماتقى الدولي حول .  أثر برامج سیاسة التشغیل على مواجھة البطالة في الجزائري ، ریاض ریم  -  1
  . 2011نوفمبر  17-16، جامعة المسیلة یومي  وتحقیق التنمیة المستدامة



       .والمضامین الدوافع : الجزائر في التنمیة برامج                                                                               :الفصل الثاني

 

77 
 

أو ما یعرف ببرنامج الشغل المأجور بمبادرة محلیة أو التشغیل الموسمي :  ESIL برنامج -1
من قبل الجماعات المحلیة لمدة  إنشاؤهاو هو عبارة عن وظائف مؤقتة یتم بمبادرة محلیة 

 .1شهر لفائدة الشباب العاطلین عن العمل و ذوي المهارات المتدنیة  12إلى  06

 .بشكل فردي أو جماعي  تقدیم الدعم إلنشاء األنشطة التي یقترحها الشباب -2

 .ن متخصصة یفي مؤسسات تكو  أشهر 06تكوین أصحاب التعاونیات لمدة  -3

تعاونیة أنشأت تحت إشراف جهاز اإلدماج المهني للشباب  10335و حسب تقییم مس 
  : 2خلصت إلى مجموعة من اإلستنتاجات 

و ذلك لعدم قدرتها على  % 24عن مزاولة نشاطها بنسبة  توقف بعض التعاونیات -
 .تسدید مستحقات البنوك 

نقص التنظیم و غیاب التسییر و سوء تمركز داخل السوق ، و انعدام المیزة التنافسیة  -
 .لمنتجاتها 

فعلى الرغم من المساعدات الممنوحة فإن الشغل المأجور بمبادرة محلیة لم یبرز قدرته على 
بطالة في هذه الفترة ، زد على ذلك أن النشاطات الممولة في إطار هذا الجهاز مواجهة ال

      هي نشاطات غیر إنتاجیة و غیر دائمة ، كما أن األجر الممنوح للمستفیدین ضعیف 
 .یسد الحاجات األساسیة مما یفتح باب الممارسة غیر الرسمیة أمام الفئة البطالة  و ال

  :ل التشغیلبرنامــج عقــود ماقب  -ج
موجه إلدماج الشباب المتحصلیـن على  وهو ویعتبر من أهم البرامج المطبقة حالیا 

  .شهادات جامعیة الذین یدخلون سوق الشغل ألول مرة
    02/12/1998: المــؤرخ فـي  98/402: وضع البرنامج حیز التنفیذ بموجب المرسوم رقم  

اج المتحصلین على شهادات علمیة في و یهدف إلى زیادة العروض وتشجیع وتسهیل إدم
عقد ما قبل التشغیل في إكتساب تجربة  إیاهمسوق الشغل من خالل الفرصة التي یمنحها 

                                                             
  01 :الملحق رقم أنظر لتتبع عملیات اإلدماج المھني للشباب التي أنجزت بمبادرة محلیة  -  1
أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم اإلقتصادیة ، قسم العلوم اإلقتصادیة ، .  الجزائر بین البطالة و القطاع غیر الرسميعبد القادر بلعربي ،  -  2

  82، ص  2009/2010جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، السنة الجامعیة 
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تساعدهم على اإلدماج النهائي لدى أصحاب العمل وهم كل الهیـآت والمؤسسات العمومیة 
  .والخاصة

اإلجتماعیة طیلة مدة عقد وتتكفل الدولة باألجور األساسیة للمدمجین مع تكالیف التغطیة 
ماقبل التشغیل الذي یمكن أن یصل إلى سنتین، كما یستفید المدمج من نظام العالوات یدفــع 

  .من طرف صاحب العمل
غیر أن هذه الصیغ لم تحقق الفعالیة المطلوبة في ظل محدودیة التمویل واألغلفة 

  .المالیة المخصصة لها
د من البطالة، وكذا التخفیف من حجم اآلثار إن السیاسات التي تبنتها الدولة للح

 اعتمدتالسلبیة التي انجرت عن سیاسات التصحیح الهیكلي، كانت لها نتائج ظرفیة، 
  . األسلوب الترقیعي الذي ال یرتقي إلى سیاسة واضحة األهداف والمقاصد

  ) .الوضع األمني و تغیر النخبة الحاكمة ( :السیاسیة الظروف: ثالثا 
 1992سنة  لى إثر توقیف المسار اإلنتخابيعاألمنیة التي مرت بها الجزائر  إن األزمة

لها تداعیات خطیرة على مختلف الجوانب اإلجتماعیة واإلقتصادیة خاصة، فالدولة في  تكان
العدید من األبعاد اإلجتماعیة واإلقتصادیة، وركزت على الجانب  فلتخضم هذه األزمة أغ

  .المالیة األخرىالقطاعات ات المالیة العسكریة، قد إنعكس على األمني بدلیل أن ثقل النفق
أفاد أن اإلقتصاد الجزائري خسر  2007نوفمبر  26فمن خالل تقریر دولي نشر بتاریخ 

د في بسبب األزمة التي عاشتها البال 2006-1990ملیار دوالر خالل السنوات  60ما یقارب 
ات الجزائر في ذات الفترة في ما یخص مواجهة الوضع األمني المتدهور، إذ أن وارد

  .1ملیار دوالر 4,1التجهیزات العسكریة بلغت ما یعادل 
أضحى الحل األمني والسیاسي هو الشغل الشاغل للدولة، وهو ما تكرس بالفعل ف

 ، و لعل هذا 1999جویلیة  13بتوجیه السلطة السیاسیة إلى إقرار قانون الوئام المدني في 

                                                             
1   - Iván MARTÍN , ALGERIA’S POLITICAL ECONOMY (1999-2002): AN ECONOMIC SOLUTION TO 
THE CRISIS . The Journal of North African Studies, Vol. 8, No. 2, Summer 2003 , p 07 
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إنتهت  و،1999اما وهو اإلنتخابات الرئاسیة التي جرت في أفریل الحدث أعقب حدثا ه
المتبناة بإنتخاب رئیس جدید للبالد، تحددت معها بشكل مباشر المعالم الكبرى للسیاسات 

  .على جمیع األصعدة
فیفري  27وبموجب إجراءات الوئام المدني والتي أعقبتها تدابیر المصالحة الوطنیة في 

، وبدأ األمن یستتب جزئیا ،كما شهدت هذه السنة انفراجامنیة تعرف بدأت األزمة األ 2005
جراء لمالي من اتحسن في المؤشرات اإلقتصادیة الكلیة، ولعل ذلك مرده إلى عودت التحسن 

 54.6لتصل إلى  2000دوالر سنة  28.8، حیث انتقلت هذه األخیرة من  إرتفاع أسعار النفط
  .*ما أدى إلى ارتفاع الجبایة البترولیة ، و هو 1 2005سنة دوالر للبرمیل 

إن السمة األساسیة  التي تمیزت بها بدایة األلفیة الثالثة هو تغیر في هرم النخبة 
الحاكمة في الجزائر، وما أسفرت علیه من تحول في الخیارات السیاسیة و اإلقتصادیة، عما 

مما جعل مسألة التنمیة  حكومي، استقراركانت علیها في الحقبة السابقة التي عرفت عدم 
  .إضافة إلى ملفات أخرى محل تأجیل

لتوظیفه باتجاه السیاسیة السلطة  تولعل اإلنفراج األمني الذي میز هذه الفترة سع
، و فتح مجال اإلستثمارات  سیاسة إقتصادیة، تنمویة بواسطة إحالل المشاریع الكبرى قإطال

  .و تشجیعها 
الت النظام السیاسي التي تستدعي اإلستجابة إن هذه األسباب مجتمعة شكلت مدخ
الجدولة في األجندة السیاسیة و إیجاد  تتطلب، الفوریة اعتبارا من كونها مشكالت عامة 

ال سیما و أن الحفاظ على التوازنات التي تحققت بفعل  .الحلول الكفیلة بعالجها 
ادة إنعاش االقتصاد اإلصالحات على المستوى اإلقتصادي یستدعي استدامتها من خالل إع

  .دفع حركیة اإلستثمارات العمومیة ، و  الوطني

  
                                                             

   : نقال عن موقع األنثرنث  . 2005التقریر السنوي لسنة . تقریر األمین العام لمنظة األوابیك  -  1
http://www.opec.org/opec_web/en 02/02/2013: تاریخ اإلطالع     

  02الملحق رقم : لمزید من التفاصیل حول تطور أسعار النفط  أنظر  -   *



       .والمضامین الدوافع : الجزائر في التنمیة برامج                                                                               :الفصل الثاني

 

80 
 

  :امج التنمیة ومنطق الدولة الریعیةر ب: الثاني  المطلب
أي أن  بامتیاز،سلمنا بأن اإلقتصاد الجزائري هو إقتصاد ریعي  اال یختلف إثنان إذ

ولة الریعیة منطق على وللد. بالدرجة األولى الدولة تعتمد في مداخیلها على عائدات النفط
هذا الجزء من الدراسة إبراز تأثیر  یحاولأساسه تضع سیاستها في مختلف المجاالت، وعلیه 

سیاسات الدولة ومؤشرات اقتصادها منطق الریع على برامج التنمیة في الجزائر، ذلك أن 
عل البحث في و ل، مرتبطة إرتباطا مباشرا و وثیقا بتقلبات أسعار النفط في األسواق الدولیة 

یمكن من فهم مصیر سیاسات الدولة في ظل اإلعتماد على مصدر غیر سوف  هذا اإلطار
  .مستقر تبعا لألسواق والظروف الدولیة

  .البحث في المصطلح : الدولة الریعیة : أوال     
إن استخدام مصطلح الریع في اإلقتصاد ارتبط بالعدید من المفكرین بدایة من كارل 

شار إلى تسمیة الرأسمالیة الریعیة ، و كان یقصد من خاللها ، ظاهرة ماركس الذي أ
إقتصادیة اجتماعیة ، تعبر عن طبقة رأسمالیة غیر منتجة اقتصادیا ، وتعتمد في دخلها من 
خالل امتالكها لمصادر الریع من أراضي و عقارات ، و یستخدم هذا المصطلح في دراسات 

دافید ، و استخدم هذا المصطلح 1الطفیلیة غیر المنتجة علم اإلجتماع للتعبیر عن الطبقات 
  . *مبادئ اإلقتصاد السیاسي و الضرائب: ،في كتابه ریكاردو

غیر أن الدراسة التي ربطت بین مفهوم الریع و الدولة هي الدراسة التي قام بها الباحث 
الدول الریعیة  نمط و مشاكل التنمیة اإلقتصادیة في: تحت عنوان " حسین مهدوي " اإلیراني 

                                                             
  : ، نقال عن موقع األنثرنث"  الدولة الریعیة و الدیكتاتوریة" عدنان الجنابي ، -  1
 iraqieconomists.net/.../A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf    04/05/2013: تاریخ اإلطالع .  

 المساحة وحدة نفس استعمال من االقتصادیة المیزة من المتأتي الزراعیةاألرض  من اإلضافي الدخل هو الریكاردي بالمعنى الریعف -  *
 فإن .ورأسمال عمل من االنتاج عناصر تساوي عند الكلفة، یتجاوز ام أي .الغرض لنفس المستعملة الحدیة األرض عائد یتجاوز بما

 و األرض .ومیاه وعملأسمدة  و بذور من المدخالت نفس استعملنا لو حتى الردیئة األرض من أكثر غلة تنتج الخصبة األرض
 غیر المعنى بهذا وهو ."ریع" هو الحدیة من االخصباألرض  من الناتج والدخل .تستغل ال الحدیة دون وما .الكلفة تغطي "الحدیة"

 هذا ومن .الطبیعیة والعوامل الموقع میزات على الریكاردي الریع وینطبق .للغیر العقار أو األرض من المتأتي التعاقدي اإلیجار
 كلفة تكون ندماع والغاز النفط مثل الطبیعیة الموارد إنتاج من المتأتي الریع على الیوم یطبق الذي المنجم ریع اشتقاق تم المفهوم
  .المرجع نفسه عدنان الجنابي ، : لمزید من التفاصیل أنظر  البیع سعر من بكثیر أقل اإلنتاج
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لى دخل عحیث عرف الدولة الریعیة بأنها الدولة التي تعتمد بالدرجة األولى  –حالة إیران  –
، فهي من خالل ذلك تعتمد على دخل مستدیم یأتي من  )النفط(ریعي یتأتى من مادة أولیة 

   1الخارج 
ي دخلها عن ، هو أنها الدولة التي تعتمد فبذلك األصل في مصطلح الدولة الریعیةإن 

اإلقتصادیة والطبیعیة التي تتواجد فیها  مصادر الدخل، دون أن  ، إستغالل البیئة السیاسیة
  .ینتج ذلك بریع الموارد الطبیعیة

الدخل المتحقق عن میزة ترتبط بموقع الدولة وهي كذلك الدولة التي تعتمد على 
وط النقل اإلستراتیجیة، وعلى كریع الممرات وخط. الجغرافي أو ما یسمى بالریع اإلستراتیجي

الرغم من تعدد مفاهیم  الریع وأشكاله إال أننا نتفق على أن الریع هو الدخل غیر الناتج عن 
  .العمل

والمظهر األساسي لدولة الریع، هو اإلقتصاد الریعي،  باعتباره المدعوم أساسا باإلنفاق 
القطاع الذي یولد الریع وبین  من هذا المنظور تصبح وسیطا بین فهذه األخیرةمن الدولة، 

القطاعات اإلقتصادیة األخرى، إذ نجد أن الدولة تتسلم العائدات الریعیة ومن تم یجري 
، فهي بذلك تعتمد  تخصیصها إلى فروع النشاط اإلقتصادي من خالل برامج اإلنفاق العام

لتي تفرضها على على التوزیع أكثر مما تسعى إلى زیادة دخلها من خالل الجبایة الضریبیة ا
األفراد بما یجعلهم أكثر مساهمة في اإلقتصاد و كذا الحیاة السیاسیة ، و هو ما یجعلها 

      طاع الخاص على حساب هیمنة تهیمن على اإلقتصاد و تقصي الفواعل األخرى كالق
  .هو القطاع العام  فاعل أساسي و و سیطرة
في الفصل األول من  اإلشارة سبقتهي الصورة الموجودة في الجزائر، فقد هذه و 

، شهدتها *أسعار النفط قد نتج عنه إستثمارات عمومیة ضخمة  ارتفاعالدراسة إلى أن 
 1986 الجزائر في فترة السبعینات، إلى غایة الثمانینات، غیر أن الصدمة النفطیة في سنة

  .عمومیةقد قلبت موازین اإلقتصاد الجزائري مما أدى إلى إنخفاض حجم اإلستثمارات ال
                                                             

  .المرجع نفسھ  -  1
  .سیاسة التشغیل في إطار مخططات التنمیة : أنظر المبحث األول من الفصل األول  -  *
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فالنفط غلب على الدولة في فترات عدیدة سیاسة التوزیع بدل العمل على استغالل 
الراحة المالیة إلقامة إقتصاد خارج المحروقات ، بدلیل أن تطور اإلنفاق الحكومي ال یعدو 
من أن یكون انعكاسا لتطور أسعار النفط ، و العكس صحیح ، و الشكل أدناه یوضح هذه 

  .العالقة 
  1 2000-1968تطور تغیر اإلنفاق الحكومي والناتج المحلي الخام من المحروقات خالل الفترة  : 01 ل رقمالشك

  
  
  
  
 

وال تزال الدولة إلى یومنا هذا تعتمد بالدرجة األولى في صادراتها على النفط بحیث 
في حین شكلت  ،2*  %97.19ما یقارب  2011بلغت نسبة صادرات المحروقات لسنة

في ذات السنة، وهو ما یوضح سیطرت % 2,81درات خارج قطاع المحروقات نسبة الصا
  .النمط الریعي على الدولة وكذا إقتصادها

شكالیة التنمیة **تراكم الفوائض النفطیة : ثانیا    : وإ
واكب تطور أسعار المحروقات في فترات معینة تدفقات مالیة ضخمة لدى مجموع   لقد

نقدیة تفوق الحاجات اإلقتصادیة  ةوقد شكلت أرصد. جزائرالدول المصدرة للنفط ومنها ال
واإلجتماعیة لهذه البلدان، وعلى الرغم من النواحي اإلیجابیة لهذه العائدات في مجاالت 

                                                             
1  -  IMF, Country Report No: 05/50. (2005).P:6. 

  05: أنظر الملحق رقم  2007-2000خالل الفترة من  د من التفاصیل حول نسبة الصادرات النفطیة لمزی - *
 حول تطور التجارة الخارجیة إحصائیات،  االستثمارمنشورات الوكالة الوطنیة لدعم   2 -.

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique   01/04/2013:   اإلطالعتاریخ  
تمثل الفرق الموجب بین العائدات من الصادرات النفطیة على وجه الخصوص وبین مجمل الواردات كأرصدة  الفوائض النفطیة - **

  .متراكمة تتحصل علیها الدولة
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جتماعیة، أي قد  اقتصادیةهذه الفوائض نظرا لكبر حجمها تكلفة لالحیاة المختلفة، إال أن  وإ
  1.والمفاجئ نتج نواحي سلبیة عن هذا التدفق السریعت

فهذه الفوائض تعجز إمكانیات اإلقتصاد الوطني عن إستعابه في أنشطة إستثماریة 
منتجة مما یجعله یتراكم سنة بعد أخرى، وهذا الفائض فائض ظاهري ألنه لم یتولد عن إنتاج 

نما ناتج عن إستهالك لمورد طبیعي غیر متجدد ، وتعتبر العدید من 2سلعة متكررة وإ
وجهة نظر الدول الصناعیة أن هذه الفوائض هي فوائض غیر مستحقة، إذ الدراسات، من 

  .أنها ال تعبر عن ثروة حقیقیة بقدر ماهي أرباح فرضها اإلحتكار والتملك لسلعة البترول
الذي یطرح هو مدى قدرة إقتصاد الدولة على إستخدام هذه الموارد المالیة  التساؤللكن 

  .؟ الالزم فیهابشكل منتج یؤدي إلى تحقیق النمو 
 ما تشیر بعض الدراسات اإلقتصادیة إلى أن تقدیر رأس المال الالزم إلقتصاد بلد

ألجل تحقیق نسبة معینة من النمو اإلقتصادي یتم بعد حساب المدخرات الداخلیة لذلك 
اإلقتصاد ونسبة رأس المال إلى اإلنتاج، فالفرق بین ما یستطیع اإلقتصاد تولیده داخلیا وبین 

یحتاج إلیه ذلك اإلقتصاد لتحقیق النمو المرغوب فیه، یشكل طاقة إستیعاب للموارد ما 
إن هذه الموارد النفطیة بضخامة الوفرة المالیة الناتجة عنها  3،القادمة من مصادر خارجیة

إذ أن هذه األموال أكبر بكثیر من المخصصات  افي الدول النفطیة تشكل عبء إقتصادی
  .اد قصد تحقیق النمو المطلوبالالزمة لحاجة اإلقتص

إن هذه المشكلة في الجزائر ال تكمن فقط في ضیق مجال إستثمار الفوائض المالیة 
المتراكمة وتحسین المؤشرات اإلقتصادیة وتحقیق عدالة توزیعیة للثروة، ولكن المشكلة تكمن 

خلق في العجز في تحویل هذه الفوائض إلى رأس مال عیني ووسائل إنتاج قادرة على 

                                                             
ر في العلوم یمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجست. ت اإلقتصادیةقطاع المحروقات الجزائریة في ظل التحوالعیسى مقلید،  -1

  .56، ص 2007/2008، السنة الجامعیة ، جامعة باتنةاالقتصادیة
.246، ص 1983بیروت  الطلیعة للطباعة و النشر،، دار العالم الثالث والتحدي التكنولوجي الغربيمحمد عبد الشفیع عیسى،  - 2 

مكانیة إستثمارها في المنطقة العربیةفائض األالسید عبد المولى،  -1 ، الصادرة في 1، العدد"مجلة دراسات عربیة ".موال العربیة وإ
.110، ص1975نوفمبر   
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مناصب شغل وقیمة مضافة في إطار سیاسة تنمویة واضحة تؤدي إلى تحوالت هیكلیة 
  1.إجتماعیة تقلل من اإلعتماد الكلي على البترول إقتصادیة و

إن الریع النفطي في الجزائر قد ساهم في جعل القطاع الخاص المنتج الذي یعد 
هذا لكون الدولة تحصل على المصدر الفعلي للثروة و مناصب الشغل الدائمة هامشیا و 

مواردها من الخارج ، فهي بذلك في غنى عن موارد محلیة مما یفسر تحجیم دور هذا 
  ، بالمقابل أعطى الریع للدولة اإلستقاللیة عن الفاعلین اآلخرین في المجتمع  الشریك الخاص

  : إن منطق الدولة الریعیة یعتمد على سیاستین 
ر النفط و عائداتها المالیة دل سیطرتها الكلیة على مصامن خال:  السیاسة اإلستخراجیة

من خالل تحكمها في توزیع عائدات هذه الثروة على األفراد و كذا :  السیاسة التوزیعیة
شرات الربح ؤ المشاریع ،دون مراعاة المنطق اإلقتصادي في ذلك الذي یأخد بعین اإلعتبار م

    لسیاسة الدولة هو شراء السلم اإلجتماعي و مردودیة اإلنتاج ، ذلك أن الهدف األساسي 
  .و تعزیز المشروعیة السیاسیة 

إن العرض السابق للظروف التي سبقت انطالق برامج التنمیة في الجزائر ، یوضح 
بعث النشاط إعادة لنا حجم الدافع إلى ضرورة توسیع حجم اإلستثمارات العمومیة من أجل 

مناحي الحیاة المختلفة ال سیما الناحیة ریك اإلقتصادي الذي بدوره سیعمل على تح
  .اإلجتماعیة التي عرفت تراجعا واضحا 

تبني الدولة  ن من فهم األساس الذي علیهـكّ ـإن البحث في منطق الدولة الریعیة یم
     سیاساتها التنمویة ، مما یمكن كذلك من إعطاء تقییم لها و معرفة توجهاتها و أبعادها 

فطي في الجزائر یعد المؤشر الهام في التحلیل اإلقتصادي و مصیرها ذلك أن الریع الن
  .علیه فإن أي سیاسة عامة یمكن أن تفهم في سیاق هذا المنطق و  الجزائري

  
  

                                                             
  .57عیسى مقلید، مرجع سابق، ص -1
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  :في الجزائر التنمیة و اإلنعاش اإلقتصاديبرامج : المبحث الثاني
المداخیل الخارجیة الناتجة عن التحسن المستمر في أسعار النفط، في ظل وفرة 

  :رت الجزائر ثالث برامج أساسیة هيسط
  2004- 2001برنامج االنعاش االقتصادي  *

PSRE : Programme De Soutien A La Relance Economique 2001-2004. 

  2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو  *
PCSRE : Programme Complémentaire A Soutien  La Relance Economique  

  2014-2010االقتصادي  نموتوطید البرنامج 
PCCE : Programme De consolidation A La Croissance Economique. 

وقد سطرت الجزائر من خالل هذه البرامج أغلفة مالیة معتبرة من أجل توسیع حجم 
االستثمارات العمومیة وتجاوز حقبة الركود الذي شهدته الفترة السابقة، وقد تمحورت األهداف 

البرامج حول النمو االقتصادي والتشغیل والتنمیة الشاملة، والجدیر بالتحلیل في  العامة لهذه
هو مدى جدوى هذه المشاریع في تحقیق التنمیة المنشودة، التي من مظاهرها،  السیاقهذا 

  .توسیع التشغیل والتقلیل من نسبة البطالة
النظري لهذه  الحدیث عن سیاسة االنعاش االقتصادي یقود إلى محاولة التأصیلإن 

السیاسة، إذ أن هذه األخیرة، كفكرة إقتصادیة، تعتبر إحدى أهم وسائل سیاسة المیزانیة التي 
تستخدمها  الدولة للتأثیر على الوضع اإلقتصادي في المدى القریب، فهي تندرج ضمن 
السیاسات الظرفیة بالدرجة األولى، وتهدف إلى دعم النشاط اإلقتصادي بوسائل 

نى الدولة برنامجا لتنشیط الطلب الكلي عن طریق الزیادة في اإلنفاق، تبالبا ما توغ1.مختلفة
قصد تحفیز اإلنتاج، وكذا تحفیز المؤسسات على اإلستثمار بغیة تلبیة الزیادة في الطلب 

  .وبالتالي دعم النمو وامتصاص البطالة
  :ن هامتین، هماوسیلتی الوقوف عند وسائل سیاسة اإلنعاش یقود إلى فالبحث فيوعلیه، 

                                                             
ة ، مطبع2012، الصادرة في 10، العدد مجلة الباحث، "سیاسة اإلنعاش اإلقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو"محمد مسعي،  -1

  .148، ص 2012جامعة  قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 .اإلنعاش بواسطة تنشیط الطلب الكلي -

 .اإلنعاش بواسطة تنشیط العرض الكلي -

وتتخذ سیاسة اإلنعاش اإلقتصادي بواسطة تنشیط الطلب الكلي مجموعة من المظاهر 
كالتحویالت اإلجتماعیة التي تدفعها الدولة لألفراد، من خالل المنح والمساعدات اإلجتماعیة 

مما یؤدي إلى تحفیز الطلب، باإلضافة إلى اإلنفاق العمومي الكلي، وكذا ودعم األسعار، 
مشروعات األشغال الكبرى التي تقوم بها الدولة كحل مؤقت تلجأ إلیه للحد من مشكل 
البطالة إلى أن یتمكن اإلقتصاد من اإلنتعاش وتوفیر  مناصب شغل مناسبة للعاطلین عن 

سطة العرض، تقتضي تدخل الدولة من خالل في حین أن سیاسة اإلنعاش بوا1.العمل
  :مظهرین هما

 .تخفیض الضرائب اإلستثمار الخاص المنتج من خاللتشجیع  -

 .تكثیف اإلستثمارات العمومیة، األمر الذي یؤدي إلى تحقیق توفیرات خارجیة -

ولتطبیق سیاسة اإلنعاش اإلقتصادي عموما البد من توفر جملة من الشروط والتي 
  :ما یليیمكن حصرها فی

قدرة المؤسسات اإلقتصادیة على القیام باستثمارات منتجة، على أن ال تؤدي زیادة  -
  .اإلنتاج إلى زیادة اإلستیراد، الذي من شأنه أن یحدث خلال  في المیزان التجاري

قدرة المؤسسات اإلقتصادیة على تحقیق التوازن بین هوامش الربح والكمیات المنتجة  -
    2.من السلع
خراج وبال تالي فالدولة تستخدم سیاسة میزانیة توسعیة بغیة  تحقیق النمو المنشود، وإ

اإلقتصاد من الركود، السیما في ظل وضع یتسم بارتفاع نسبة المدیونیة الخارجیة، وهو 
لبرنامج اإلنعاش اإلقتصادي الذي  اعتمادهااألمر الذي سعت الجزائر إلى تحقیقه من خالل 

  .2004-2001شمل الفترة ما بین 

                                                             
  .149محمد مسعي، مرجع سابق، ص  -1
  . 150، ص  المرجع نفسه -2
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  : 2004 - 2001 برنامج اإلنعاش اإلقتصادي :المطلب األول 
اإلنعاش اإلقتصادي أول برنامج تنموي اعتمدته الجزائر مع بدایة األلفیة  برنامجیعد 

الثالثة، سعت من خالله إلى توسیع نفقاتها العمومیة على مشاریع مختلفة بغیة تدارك التأخر 
كذا مخلفات األزمة و ، اإلجتماعيولتجاوز تدهور الوضع الذي لحق بالتنمیة اإلقتصادیة، 

، فهو بذلك مشروع حكومي ذو طبیعة اقتصادیة یعمل على دعم  السیاسیة واإلقتصادیة
  .1النشاطات المنتجة للثروة و القیمة المضافة و الموفرة لمناصب الشغل 

  :مضمون برنامج اإلنعاش اإلقتصادي :  أوال
مع هذا المخطط  وتوافق إطالق، ملیار دوالر 7یة للمخطط قد بلغت القیمة اإلجمالل

سنة  2ملیار دوالر 11,9التحسن في مداخیل الدولة الذي أسفر عن إحتیاطي للصرف  بقیمة 
  :، ویهدف هذا البرنامج إلى تحقیق األهداف التالیة2000

 .الحد من الفقر وتحسین مستوى المعیشة -1

 .خلق مناصب الشغل والحد من البطالة -2

عادة تنشیط الفضاءات الریفیةد -3  .عم التوازن الجهوي وإ

 .إعادة اإلعتبار للمحیط الریفي، أبعاده الثالث اإلقتصادیة، اإلجتماعیة والبیئیة -4

، 2000-1990إیقاف النزوح والهجرة التي عرفت إتجاها تصاعدیا في عشریة  -5
 .في القطاع الفالحي  فضال عن خلق فرص حقیقیة للشغل

نعاش تنطلق بدایة من إعادة تنشیط الطلب الكلي  بما یسایرها من إلاوعلیه، فعملیة 
دعم للنشاطات المنشئة للقیمة المضافة ومناصب الشغل عن طریق ترقیة مؤسسات اإلنتاج 
عادة اإلعتبار للمنشآت القاعدیة التي تسمح بانطالق النشاطات  الصغیرة والمتوسطة وإ

  :عتبار تحقیق المحاور التالیةاإلقتصادیة، وهذا من خالل األخذ بعین اإل

                                                             
مجلة  " . دراسة مقارنة بین الجزائر ، المغرب ، تونس" اإلصالحات و النمو اإلقتصادي في شمال إفریقیا "حاكمي بوحفص ،  -  1

  15ص  ، 2009في السداسي الثاني صادرة ال. العدد السابع  ، إقتصادیات شمال إفریقیا
-   ملیار دج 525یعادل هذا المبلغ بالدینار الجزائري، ما قیمته.  

2 -  World Bank, a public expenditure review, report n° 36270, vol, 2007, P 04. 
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دعم األشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة من أجل إقامة بنیة  تحتیة متینة كفیلة بجدب  -
 .اإلستثمارات المختلفة وتوفیر مناصب الشغل

دعم التنمیة المحلیة والبشریة وذلك من خالل التخصیصات المالیة المحلیة للنهوض  -
 .بالتنمیة على المستوى المحلي

م قطاع الفالحة حیث أعادت الدولة النظر في أولویة  النهوض بهذا القطاع من دع -
خالل إطالق برامج لتوسیع المساحات الصالحة للزراعة وفك العزلة عن المناطق الریفیة 
وفك المسالك  وكذا تأهیل المستثمرات الفالحیة ویمكن توضیح هذه المحاور من خالل 

 :الجدول التالي
 جدول  رقم 06 : المحاور األساسیة لبرنامج اإلنعاش اإلقتصادي (2001 -2004 ) الوحدة بـ: الملیار دینار1

نسب رخص 
 البرامج

 رخص البرامج بالملیار دج
مجموع رخص  القطاعات

 البرامج
2004 2003 2002 2001 

 أشغال كبرى و ھیاكل قاعدیة 93 77,8 37,6 02 210,4 40.1

 تنمیة محلیة و بشریة 71,8 72,8 53,1 6,5 204,2 38,9

 قطاع الفالحة و الصید البحري 10,6 20,3 22,5 12 65,4 12.4

 دعم اإلصالحات 30 15 - - 45 8,6

 المجموع 205,4 185,9 113,2 20,5 525 100
 

صات المالیة المقررة خالل السنوات األولى من المخطط یللتخص ة األولیةإن المالحظ
السنوات، ذلك أن الدولة أرادت إعطاء دفعة قویة لعملیة  ضخامتها مقارنة ببقیة  لتوضح

اإلنعاش اإلقتصادي بهدف التعجیل بتنفیذ مشاریع البرنامج، قصد إحداث قطیعة مع الفترة 
  .السابقة التي میزتها جمود اإلستثمارات العمومیة

 15974وقد بلغ عدد المشاریع المدرجة في إطار مخطط اإلنعاش اإلقتصادي حوالي 
 .2قطاعات النشاط اإلقتصادي المختلفة موزعة على  وعامشر 

ویمكن تتبع التوزیع السنوي للمبالغ المالیة المخصصة لبرنامج اإلنعاش اإلقتصادي من 
  :خالل ما یلي

                                                             
، الدورة العامة التاسعة  2001للسداسي الثاني من سنة  تقریر حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعيالمجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  -   1

    123، ص  2001عشر ، نوفمبر 
  03: أنظر التوزیع القطاعي للمشاریع المدرجة في إطار برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي ، ملحق رقم  -  2
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 جدول  رقم 07 : التوزیع السنوي لألغلفة المالیة المخصصة لبرنامج اإلنعاش اإلقتصادي1
الملیار دج: الغالف المالي بـ  نسبة المبالغ   السنوات  

39,12 205,4 2001 

35,41 185,9 2002 

21,56 113,2 2003 

3,90 20,5 2004 

 المجموع 525 100

 صات المالیة بحسب المحاور التي یهدف برنامجیإن المالحظ من خالل التخص
من طرف الدولة بقطاع  اكبیر  ااهتمامیجد أن هناك دها یإلى تجس اإلنعاش االقتصادي

رغبة منها لتدارك العجز والنقص الكبیرین في خاصة أشغال البنیة التحتیة ال الكبرى األشغ
اع األشغال الكبرى في التنمیة كذلك  إلى الوعي بدور قط االهتمامهذا القطاع، ویرجع هذا 

   2.قتصادیة وتأثیره على بقیة القطاعات األخرىاال
وى الجبائي، كان الهدف منها كذلك إجراءات تخفیفیة على المست البرنامج تضمنوقد 

ن جنبیة لممارسة أنشطة بدیلة في قطاعات تمتلك ملیة واألتشجیع االستثمارات المح
دوار األولى في خلق القیمة المضافة، كقطاع الفالحة المؤهالت ما قد یجعلها تلعب األ

  .والصید البحري والبناء واألشغال العمومیة
نعاش االقتصادي، یجد ضمنها برنامج االتالتي ی ظ لهیكل النفقات العمومیة إن المالح

طت األولویة لترقیة الصاعدة، التي أع االقتصادیاتأن الجزائر حاولت أن تحدو حدو 
نتاجیة الخالقة للثروة، مما یسمح بتحقیق قفزة نوعیة في وقت قیاسي كتلك التي النشاطات  اال

ظاهرها توسیع مجال التشغیل والحد ، هذه القفزة التي  من أهم م3حدثت في بلدان شرق آسیا
  .لها عمن البطالة التي الزمت االقتصاد الوطني كحالة تستدعي ضرورة إیجاد حل  ناج

                                                             
1 -  services de gouvernement algérienne : le programme de soutien à la relance économique 

، الصادرة بتاریخ فیفري 29، العدد مجلة العلوم اإلنسانیة، "برامج التنمیة  بین األهداف المنشودة والنتائج المحدودة"فوزیة خلوط،   -2
  .100، ص 2013، جامعة بسكرة، 2013

  .167رضوان سلیم،  مرجع سابق، ص  -3
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قتصادیة في اإلطار األساسي للسیاسات اال االقتصادينعاش لقد شكل  برنامج اال
الذي   من خالله السبیل رتأتا، الحكومة، كبرنامج تبنته 2004-2001الجزائر خالل الفترة 

  .الذي شهدته الجزائر خالل الحقبة السابقة االقتصاديیحقق التنمیة المنشودة، بعد الركود 
رتبط هذا البرنامج وما أعقبه من برامج تنمویة بهرم السلطة، أي بشخص رئیس  إوقد 

الجمهوریة، مما یبرر أن الحكومات المتعاقبة لم تجسد برامج مستقلة  بقدر ما كان عملها 
من هذا المنطلق فإن  السید عبد العزیز بوتفلیقة ، تطبیق برنامج رئیس الجمهوریة األساسي

  :من خالل ما یلي تم إرفاقه بتعلیمات وتوجیهات  البرنامجنجاح هذا ا
 .الصادرة عن رئیس الجمهوریة اتالتعلیم احترام -

 .وضع لجان للمتابعة على مستوى الوالیات -

 .بتوجیهات رئیس الحكومة االلتزام -

 .لقیام بزیارات دوریة لمتابعة وتقییم المشروعات المبرمجةا -

ى إال من خالل النهوض بالقطاع االنتاجي من  لن یتأت اقتصادیةإن الحدیث عن تنمیة 
نتاجیة في مختلف الفروع، بما یضمن تحسین مساهمتها في خالل دعم وترقیة األنشطة  اإل

  .ئم في هذه القطاعاتالقیمة المضافة  وكذلك توسیع إطار التشغیل الدا
ن الدولة ، لیكرس الفكرة أعاله، ذلك أاالقتصاديإن العرض القطاعي لبرنامج اإلنعاش 

وعلى رأسها القطاع  االقتصادينتاجیة في فروع النشاط حاولت أن تعطي دفعا  لألنشطة اال
مشروع خاص ثم قطاع الصناعة  1668الفالحي والصید البحري، حیث تم  اعتماد قرابة 

  1.مشروع 59 عتمادبا
خیارا جدیدا متبنى كبدیل  اعتبارهالدولة بالقطاع الفالحي مرده أساسا إلى  اهتمامف

  2.للقطاع الصناعي الذي تمیز بضعف األداء على الرغم  من سیاسات اإلصالح المتعاقبة
                                                             

 - ت رئیس الجمهوریة، اعتبارا من أن تكریس مشروعیة النظام السیاسي إن هذه التعلیمات والتوصیات ما فتأت تخلو من خطابا
  .مرهون بنجاح هذه السیاسات إلى جانب اإلستتباب النوعي لألمن

  .169رضوان سلیم، مرجع سابق، ص  -1
  .نفسها المرجع نفسه، الصفحة -2
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اإلهتمام بالقطاع  الفالحي یالحظ  من خالل تبني الدولة للمخطط الوطني للتنمیة إن 
 %10نسبته  نمو سنوي  ي كان الهدف منه أساسا تحقیقو الذ 2004-2001 لفالحیةا

نشاء  منصب شغل في إطار المخطط  250000منصب عمل من بینها  650000وإ
  1.الوطني للتشجیر

مخطط الوطني  للتنمیة المن خالل تبني  الدولة لهذه السیاسة الفالحیة  كما أن
ذل بلید العاملة في المناطق الریفیة  مع فتح اآلفاق و الفالحیة، الهدف منها هو تثبیت ا

  .الفرص الحقیقیة للتوظیف والتشغیل إلیقاف النزوح الریفي المتصاعد
بدورها قطاع الصید  االقتصاديتدابیر اإلنعاش  شملتإلى جانب هذا القطاع، 

الوطني  لالقتصادمن األهمیة التي ینطوي  علیها هذا األخیر بالنسبة   اعتباراالبحري، 
إمكانیات الساحل الجزائري  االعتباروقدرته  على توفیر مناصب شغل، إذا ما أخذنا بعین 

معتبرة، وعلیه فقد استفاد هذا  القطاع  سمكیةكلم بما یحتویه من ثروة  1200الذي یقدر بـ 
بتدعیم  العتاد والتجهیزات الضروریة وكذا تطهیر الدیون  المتراكمة من خالل إجراءات 

  2001.2نها قانون المالیة  لسنة تضم
لـ  االعتبارإعادة  : وقد حظي  القطاع الصناعي  بدوره بمجموعة من التدابیر منها كما

وحدة  38ذات نشاط صناعي، باإلضافة إلى إعادة تأهیل  مناطق 05منطقة صناعیة و 21
  3.صناعیة

ل هذا المخطط، ذات الطابع اإلجتماعي من خال األنشطةب اهتمامهاكما أولت الدولة 
من خالل  اتدهور  األخیربغرض تحسین المستوى المعیشي للسكان، بعد أن عرف هذا 

مخلفات اإلصالحات الهیكلیة التي تبنتها الدولة في عشرینیة التسعینات، ومن بین هذه  
ة وتخصیص  ما ماإلجراءات نخص بالذكر إجراءات  دعم  التشغیل في المناطق المحرو 

                                                             
  .103فوزیة خلوط، مرجع سابق، ص  -1
المؤرخ في  2000/06رقم قانون الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،   الجمهوریة: ظر لمزید من التفاصیل حول هذه اإلجراءات أن -2

  . 24/12/2000، الصادرة في  80، الجریدة الرسمیة العدد   قانون المالیة المتضمن 23/12/2000
  .170رضوان سلیم، مرجع سابق، ص  -3
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كما تضمن المخطط  1الكثافة العالیة للید العاملة،ینار لترقیة األشغال ذات ملیار د 16یقارب 
تحسین مؤشرات التنمیة البشریة من خالل غالف مالي معتبر لتغطیة حاجیات السكان في 

  .مجال الصحة والتعلیم والتكوین
الذي   االهتمامیبرز حجم  االقتصاديإن  هذا العرض لبعض جوانب مخطط اإلنعاش 

، بما یبرز بدوره محاولة تكریس واالقتصادیة االجتماعیةلناحیتي  الحیاة  الحكومةأولته 
 االجتماعیةوتحقیق نقلة نوعیة، تمكن من تحقیق رضا الجبهة مع المرحلة السابقة القطیعة 

  .الذي شهدته هذه األخیرة االستقرارعدم  عدي یعد تحدیا بذال
نه أاألغلفة المالیة المرصودة، كان من شإن األهداف المسطرة لهذا البرنامج، مع حجم 

أن  یحقق جانبا من التنمیة، غیر أن ذلك یتوقف على الضمانات التي أحاطتها الدولة به 
السیاسیة واإلدارة الرشیدة التي تقتضي الشفافیة في التسییر والتقییم والتقویم الذي  اإلرادةوكذا 

ن هذه الجوانب یمكن أن نستخلصها یرافق كل خطوة من خطوات تنفیذ أي سیاسة عامة، إ
وتحقیقه من   أهدافمن خالل تقییم هذا البرنامج ومقارنة ما تم تسطیره  بما تم إنجازه من 

لتشغیل، اعتبارا ف سیاسة اقدرة هذه البرامج والمشاریع على تحقیق أهدا مدىنتائج، السیما 
تنمویة  من بعدها  من أن لكل  قطاع سیاسته في التشغیل وال یمكن إفراغ أي سیاسة

تشغیل  إستراتیجیة، و قد تم وضع  القضاء على البطالة في المجتمع هدفهالبشري، الذي 
  قطاعیة بحجم المناصب المراد استحداثها خالل تطبیق المخطط و الجدول أدناه یوضح ذلك 

 جدول رقم 08 : مناصب العمل المتوقع استحداثھا من خالل بعض القطاعات 2
ب عمل مؤقتةمناص المجموع طبیعة المناصب/ القطاعات  مناصب عمل دائمة   

 الفالحة و الصید البحري / 100.000 100.000

 السكن و العمران 60.000 10.000 70.000

 منشآت السكة الحدیدیة 1.300 15.000 16.300

 أشغال عمومیة 40.000 2.000 42.000

 قطاعات أخرى 1.500 19.000 20.500

 المجموع 102.800 146.000 148.800

 

                                                             
الملتقى الوطني حول التحوالت السیاسیة واشكالیة  التنمیة . المستدامةجهود الجزائر في األلفیة الثالثة لتحقیق التنمیة هودة عبو،  -1

  .12/12/2008في الجزائر، واقع  وتحدیات، جامعة الشلف، 
  111ص مرجع سابق ، نبیل بوفلیح ،  -   2
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 :البطالة  معدالت على النمو و االقتصاديبرنامج اإلنعاش أثر :ثانیا 

  : مؤشرین أساسیین هما یعتمد على االقتصاديبرنامج اإلنعاش  إن تقییم 
و كذا تحقیق التوازنات اإلقتصادیة  ، االقتصاديقدرة البرنامج على رفع معدالت النمو  -

  لتوازنات خفض نسبة التضخم ، و تحقیق توازن میزان المدفوعات ، و یقصد بهذه ا األخرى
  .و توسیع نطاق التشغیل  قدرة البرنامج على خفض نسبة البطالة -

  :بالنسبة للتوازنات اإلقتصادیة  - 1
العمومیة ، و علیه فإن نجاحه  االستثماریةشكل هذا البرنامج البدایة لسلسلة من البرامج لقد 

    دالت النمو ته على تحقیقه ألهدافه المسطرة و لعل أبرزها رفع معیتوقف على مدى قدر 
  : ما یليقتصادیة و یمكن أن نستعرض ذلك من خالل و تحقیق التوازنات اال

  :بالنسبة لمعدالت النمو   - أ
، وقد بلغ اقتصادیةالهدف األساسي ألي سیاسة یعد إن تحقیق معدالت نمو مرتفعة 

وهو  51%4.5حوالي  2004-2001خالل الفترة ما بین  االقتصاديمتوسط معدالت النمو 
  .%  3,2أین بلغ  2000-1995یفوق معدل النمو المحقق خالل فترة اإلصالحات 

  : نمو الناتج المحلي الخام من خالل مایلي ویمكن تتبع تطور معدالت 
  2 2004- 2001یبین تطور معدالت النمو خالل الفترة :  09جدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  السنوات

  5.2  6.8  4.1  2.1  معدالت النمو

  5.9  5.9  4.2  4.5  النمو خارج قطاع المحروقات

 % 2.1،  2001الحظ تطور معدل النمو الذي بلغ سنة یمعطیات الجدول من خالل 
وهو تطور إیجابي ،إذا ما قورن بمعدالت النمو التي شهدتها  2004سنة  %5.2لیصل إلى 

حمل هذه النسب على التأثیر اإلیجابي لبرنامج اإلنعاش اإلقتصادي  یمكنالحقبة السابقة و 
  .على معدل النمو عموما 

  

                                                             
  . 97ع سابق ،ص ، مرج 2011/2012 تقریر حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمةالمجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  -  1
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -  2
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خالل الفترة التي شملت تطبیق برنامج اإلنعاش  بنك الجزائردراسة أعدها  و في
  :یلي من خالل مایمكن تتبع معدالت النمو القطاعیة ، اديصاالقت

 1 %الوحدة بـ   2001/2004دي القطاعیة  طور معدالت النمو اإلقتصات:  09قم جدول ر
السنوات/ القطاعات  2001 2002 2003 2004  

 المحروقات 1.6- 3.7 8.8 3.3
 الفالحة 13.2 1.3- 19.7 3.1
 المناجم 2.8- 6.1 0.6 1.0-
 الطاقة و المیاه 5.0 4.3 6.6 5.8
 صناعات مصنعة 1.0- 1.0- 3.5 1.3-

الخاص صناعات القطاع 3.0 6.6 2.9 2.5  

 بناء و أشغال عمومیة 2.8 8.2 5.5 8.0
 خدمات خارج اإلدارة العامة 3.8 5.3 4.2 7.7

 خدمات اإلدارة العامة 2.0 16.7 2.3 10.2

لنمو یبین أن في هذا ا االقتصاديإن العرض المفصل لمدى مساهمة قطاعات النّشاط 
قطاع الصناعي لم یتجاوب مع با في النمو، وما یمكن القول أن القطاع الصناعة عرف تذبذ

المالیة والهیكلیة التي یعاني منها هذا القطاع  لالختالالتنظرا  االقتصاديبرنامج اإلنعاش 
وهو ما أدى إلى تسجیل متوسط نمو سلبي خالل فترة تطبیق المخطط في حین سجل 

، غیر أن هذه 2002سنة  % 6.6القطاع الخاص الصناعي متوسط نمو إیجابي وصل إلى 
، ولعل مرد ذلك إلى 2النسبة غیر كافیة إذا ما قورنت بما تم تقدیره خالل وضع البرنامج

السیما من ناحیة التمویل وكذا التعقیدات اإلداریة، ولعل ضعف  االستثماريعجز الجانب 
أداء المؤسسة اإلقتصادیة إنعكس على قدرة منتوجاتها المنافسة في األسواق الدولیة وكذا 

  .المحلیة، واحتلت بذلك المنتوجات الصینیة والتركیة أكبر مكان في السوق المحلیة
ب في النمو الذي شهده القطاع الصناعي إنعكس بدوره على مساهمته إن هذا التذبذ

في التشغیل، فتطور حجم العمالة في هذا القطاع یبرز المساهمة المنخفضة، وبالتالي عدم 
  :ناصب الشغل ویمكن أن نتبع هذا التطور من خالل ما یليالقدرة على الخلق الفعال لم

                                                             
1  -  banque d’algerie : rapport annuel  l’année 2005 , p 176    http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.htm  , 
consulté  le : 20/04/2013  
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  1  )الوحدة باأللف( 2004-2001تطور حجم العمالة في القطاع الصناعي : 10 جدول رقم
  2004  2003  2002  2001  السنوات

  523  510  504  503  حجم العمالة 

في  ثم سجل تراجعا 2001سنة  % 13,2بالنسبة لقطاع الفالحة قد سجل نسبة قدرها
السنة الموالیة نظرا لظاهرة الجفاف، ومع تحسن الظروف المناخیة سجل نموا قیاسیا قدر 

، غیر أن النتائج المحققة في هذا القطاع، خاصة المسطرة ضمن 20042سنة %17ب
جوة، أما فیما یخص التشغیل فقد ر المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة، تبقى دون األهداف الم

منصب شغل دائم،  336000منصب شغل منها  747000نشاء سمح هذا المخطط من إ
  .وهو ما یتجاوز نسبة التشغیل السنویة المتوقعة في القطاع عند وضع المخطط

هذا األخیر من غالف مالي  استفادأما بالنسبة لقطاع البناء واألشغال العمومیة، فقد 
منحتها الدولة للقطاع التي ، ذلك لألولویات االقتصاديمعتبر في إطار برنامج اإلنعاش 

، وهو ما سمح بتسجیل واالقتصادیة االجتماعیةنجاز السكنات والمنشآت القاعدیة بهدف ا
  .2002سنة 8,2% نمو في القطاع بـ 

 457000وقد ساهم القطاع كذلك من تحسین نمطیة التشغیل وهو ما سمح بإنشاء 
  . 2003-2001منصب شغل في هذا القطاع خالل الفترة ما بین 

كز أي تقد تم التركیز على هذه القطاعات الثالث باعتبارها القطاعات الحیویة التي تر ل
  .قتصادیة األخرىعلیها بهدف النهوض بالقطاعات اال سیاسة إقتصادیة

 :لتضخم معدالت ال بالنسبة – ب

 %2.6رفت نسبة التضخم ارتفاعا عما كانت علیه في السنوات السابقة أین بلغت لقد ع
ن الطلب الكلي الفعال یعتبر عامال رئیسیا في وبم ، 1999سنة  قتضى التحلیل الكینزي فاٍ

وفي حالة التضخم یعبر عن الخلل في التوازن . تحدید مستویات العمالة، الدخل، واالنتاج
نخفاض العرض الكلي عن مستوى التشغیل  رتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي أو باٍ باٍ

                                                             
1 - banque d’algerie , rapport annuel  l’année 2008 , op.cite.p 180  
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ات عملت الدولة على تحفیز الطلب الكلي ، من خالل توسیع ، في هذه الفترة بالذ الكامل
أن  االرتفاعو یمكن لهذا . ارتفاع مستویات التضخم إلى العام و هو ما أدى  االستثمارحجم 

   . االستثماریةتى على مردودیة المشاریع االقتصادي ، و حیؤثر سلبا على معدالت النمو 
  . االقتصاديتطبیق برنامج اإلنعاش  م خالل فترةو الجدول أدناه یبین تطور معدالت التضخ

 ) %الوحدة( 20041-2001تطور معدالت التضخم خالل الفترة :  11جدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  السنوات

  4  2.59  3  3.5  معدل التضخم

  : بالنسبة لتوازن المیزان التجاري  - ج
النفطیة رة ، و ارتفعت الفوائض یجابیا خالل هذه الفتإالمیزان التجاري توازنا لقد شهد 

ملیار دوالر  18.53إذ عرفت ذات السنة تحقیق عوائد بقیمة  ،  2001 سنة المحققة منذ
و هو األمر الذي یرجع أساسا إلى  20042ملیار دوالر سنة  31.55لترتفع هذه القیمة إلى 

حجم الدیونیة تخفیض نسبي لالتطور الذي شهدته أسعار النفط في هذه الفترة و الذي مكن 
ملیار دوالر سنة  21.41لتنتقل إلى  2001ملیار دوالر سنة  22.44الخارجیة إذ انتقلت من 

   :الذي شهده المیزان التجاري من خالل ما یلي  التطورو یمكن تتبع .2004
  3)الوحدة بالملیار دوالر( 2004- 2001خالل الفترة  توازن المیزان التجاري:  12جدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  السنوات

  14.27  11.14  6.70  9.61  المیزان التجاري

  21.41  23.20  22.54  22.44  المدیونیة الخارجیة 

 : و معدالت التشغیل على البطالة االقتصاديبرنامج اإلنعاش  أثر - 2

التي شهدت تطبیق برنامج  2004-2001سوق الشغل في ظل الفترة  تمیزلقد 
إذ إرتفع حجم العمالة النشطة وحجم العمالة المشتغلة  نوعیة  حركیةباإلنعاش اإلقتصادي، 

ملحوظا ، بدلیل أن تقدیرات الدیوان الوطني لإلحصائیات  انخفاضاالبطالة  نسبة شهدت كما

                                                             
اریح ، الصادرة بت 11، العدد  مجلة الباحث، " میزان المدفوعات الجزائریة في ظل السعي إلى المنظمة العالمیة للتجارة"جمیلة الجوزي ،  -  1

  235، ص  2012، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  2012
  188ص  . 2004التقریر السنوي لسنة .  التطور اإلقتصادي و النقدي للجزائربنك الجزائر ،  -  2
  196، ص  2005، التقریر السنوي لسنة  تقریر حول ھیكلة المدیونیة الخارجیةبنك الجزائر ،  -  3
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لتعرف تراجعا ملحوظا  خالل فترة  2000سنة  % 29,5تشیر إلى أن نسبة البطالة بلغت 
   1  17,7% أین وصلت االقتصادياإلنعاش  برنامجتطبیق 

و یمكن تتبع تطور قوة العمل خالل فترة اإلنعاش اإلقتصادي من خالل معطیات 
  : الجدول التالي 

 2 الوحدة باأللف 2004-2001تطور قوة العمل خالل الفترة :  13جدول رقم 

  2004  2003  2001  السنوات/المؤشرات 
  469 9  762 8 568 8  الفئة النشطة
  798 7  684 6  228 6  الفئة المشتغلة

المالحظ أن سوق الشغل عرف تطورا ملحوظا للفئة النشطة ، نتیجة لتوافد العدید من 
خریجي الجامعات و كذا مراكز التكوین ، إضافة إلى ذلك شهدت هذه الفترة عملیة 
خوصصة المؤسسات العمومیة و تسریح العمال ، ما أدى إلى تزاید عبء التكفل بهذه الفئة  

عن للفئة المشتغلة خالل هذه الفترة ، و ذلك ناتج  متسارعاع و نمو بالمقابل نجد إرتف
مساهمة القطاعات المختلفة في إستحداث مناصب الشغل ، و یمكن إبراز هذه المساهمة من 

  : خالل معطیات الجدول اآلتي 
 3 %الوحدة  2004-2001خالل الفترة  المساهمة القطاعیة في خلق مناصب الشغل:  14جدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  السنوات/ قطاعات ال
  20.74  21.1  21.07  21.06  الفالحة
  13.60  12  13.01  13.82  الصناعة

  13.60  12  11.08  10.44  أشغال عمومیة
  53.25  54.9  54.71  54.68  الخدمات

 17.7 23.7  25.7 27.3  نسبة البطالة

                                                             
  95مرجع سابق ، ص .  2012-2011تقریر حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمة دي اإلجتماعي ، المجلس الوطني اإلقتصا -  1

2 - office national des statistiques , l’algerie  en quelques chiffres :  resultats 2005 , n°35-36 , edition 2005-2006 
, algerie , pp 12,14 
3 - idem . 
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تطبیق برنامج  المالحظ من خالل نسب التوزیع القطاعي لإلستخدام خالل فترة
اإلنعاش اإلقتصادي هو تمركز أكبر نسبة للتشغیل من خالل قطاعین ، هما القطاع 

  .الفالحي و كذا قطاع الخدمات الذي یشمل التجارة ، اإلدارة ، النقل و المواصالت 
و إذا كان تطور حجم التشغیل في القطاع الفالحي مرده إلى الدعم الذي حظي به هذا 

من  %21لمخطط الوطني للتنمیة الریفیة و الذي سمح بتركز ما نسبته القطاع من خالل ا
أن هذا القطاع  یعنيالید العاملة به ، فإن نسبة الید العاملة المتمركز في قطاع الخدمات ال 

له مساهمة كبیرة في الناتج الداخلي و إنتاجیته أعلى من إنتاجیة القطاعات األخرى  و إنما 
، حیث یكون فیها توظیف عوائد الریع بتضخیم إقتصادیات الریع یعد هذا مظهر من مظاهر 

الجهاز اإلداري مما یتسبب في ارتفاع حجم العمل غیر المنتج و غیر الضروري ، و الناجم 
  .عن تزاید حجم اإلنفاق العام 

عكس على نسبة مساهمته انالنمو مما  في حین عرف القطاع الصناعي تراجعا في     
العجز الذي سجله أداء  بسببعدم اهتمام الدولة بهذا القطاع  في التشغیل، في ظل

المؤسسات العمومیة وكذا حاالت اإلفالس وتراكم الدیون، في هذه المرحلة بالذات مع صدور 
عرض العدید من المؤسسات العمومیة الذي بموجبه تم  2001لسنة  قانون الخوصصة

  . *غلة بهالعمالة المشتللخوصصة الكلیة والجزئیة، وانعكس ذلك على نسبة ا
أما أداء قطاع األشغال العمومیة فقد شهد تطورا في استحداث مناصب الشغل خالل سنوات 
تطبیق البرنامج و ذلك ناتج لحجم المشاریع التي كانت مبرمجة و التي بدأت تعرف إنتعاشا 

 . 2004و توسعة إبتداءا من سنة 

  2009- 2005 االقتصاديإلنعاش البرنامج التكمیلي لدعم ا: المطلب الثاني   
تحسین الوضعیة المالیة للجزائر، إذ بلغ  إلىفي أسعار النفط أدى  ن التحسن المستمرإ

 43,1یقارب  الصرف إلى ما احتیاطيدوالر، مما أدى إلى تراكم  38,5حدود  2004سنة

                                                             
  الخوصصة على سیاسات التشغیل  في الفصل األول  أنظر إنعكاسات   *
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 08 ـسیة لالرئا االنتخابات، وقد تزامن إطالق هذا البرنامج عقب 1ملیار دج في السنة ذاتها
حیث تم توجیه تعلیمة رئاسیة إلى الحكومة فور تنصیبها من أجل تحضیر  2004أفریل 

  .برنامج تكمیلي لدعم النمو
  : االقتصاديمضمون البرنامج التكمیلي لدعم اإلنعاش : أوال 

یعتبر البرنامج التكمیلي لدعم النمو برنامجا غیر مسبوق في تاریخ الجزائر 
  .دوالرملیار  155بلغت قیمته  إذجم الغالف المالي المخصص من حیث ح ،االقتصادي

  :باإلضافة إلى هذا البرنامج تم إقرار برنامجین آخرین هما
  .ملیار دج 432برنامج تنمیة الجنوب بقیمة  -
  .ملیار دج 668برنامج تنمیة الهضاب العلیا بقیمة  -
اسي األول، یرجع قرار خوض تجربة تنمویة عمومیة بحجم المخطط الخم اتخاذ إّن 

للعدید من األسباب منها الظرف والمتطلبات الملحة للمجتمع، ذلك أن اتخاذ مثل هذه الخطوة 
العمومیة، مع األخذ بعین  االستثماریةیستدعي الدراسة المتخصصة لمختلف الجوانب 

كما أن هذه . لتفادي حدوث وتكرار األخطاء االقتصادينتائج تجربة اإلنعاش  االعتبار
  .ورفع مردودیته االستثماري دراسات مالیة وفنیة معمقة لتجاوز مخاطر عجربة تستدالت

، 2009-2005العمومیة خالل الفترة  االستثماریةإن الحجم المالي المخصص للبرامج 
، وهو مبلغ ضخم، كان ینتظر منه أن یساهم في توفیر ملیار دوالر أمریكي 155بلغ 

األجنبي والخاص  لالستثمارتوفیره لألرضیة المحفزة  اإلطار األفضل للمعیشة، وفضال عن
   .2المحلي

  .المنتج للقیمة المضافة ومناصب الشغل الدائمة لالستثمارضف إلى ذلك خلق میادین 
  : هي االقتصاديوعلیه فإن أهم األهداف التي سعى لتحقیقها البرنامج التكمیلي لدعم النمو 

                                                             
، العدد السابع ، الصادرة في مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا.  "كفایة اإلحتیاطات الدولیة من اإلقتصاد الجزائري"بلقاسم زیراوي ،  -1

  62،ص  2009، جامعة الشلف ، 2009السداسي الثاني 
- النمو، برنامج تنمیة الجنوب، برنامج تنمیة مناطق الهضاب العلیابرنامج دعم : هذا المبلغ هو محصلة كل من .  
  .173رضوان سلیم، مرجع سابق، ص  -2
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حسین الجوانب المؤثرة على نمط المعیشة  تحسین مستوى معیشة األفراد، من خالل ت  -
من أنه  اعتبارامن سكن ، صحة، تعلیم، تكوین مهني، وكذا ترقیة وتطویر الموارد البشریة، 

 .یشكل عامال محفزا ومنشطا في تحقیق التنمیة

المحلي  االستثمارا تشكل اإلطار األساسي لبعث وتحفیز هاعتبار بتطویر البنى التحتیة  -
 .واألجنبي

التنمیة اإلقتصادیة ال سیما في والیات الجنوب والهضاب العلیا، من أجل فك العزلة دعم  -
 .عن هذه المناطق

  :الجدول التالي فيهذا البرنامج  فيالدولة  اعتمدتهاویمكن أن نوضح أهم المحاور التي 
 جدول  رقم 15 : مضمون البرنامج التكمیلي لدعم النمو 20091-2005

الملیار دج: المالي بـ الغالف  نسبة المبالغ   القطاعات 
 تحسین ظروف معیشة السكان 1908.5 45.5
 تطویر المنشآت األساسیة 1703.1 40.5
 دعم التنمیة اإلقتصادیة 337.2 08
 تطویر الخدمات العمومیة  203.9 4.8
االتصالتطویر تكنولوجیا  50 1.1  
 المجموع 4202.7 100

 

ریین األول والثاني ، األهمیة التي أولتها الدولة للمحو ما یالحظ من خالل الجدول أعاله
 2.من إجمالي الغالف المالي المخصص% 40,5و 48,4 %متصا على التواليبدلیل أنهما ا

جتماعي من أن إقامة السلم اال اعتبارا، اعطاء األولویة للمحور االجتماعي أساساذلك أن 
، ال سیما وأن النظام السیاسي في تتبابهاسیستدعي بالضرورة دعم األنشطة التي تساعد على 

اسیة الرئ االنتخاباتمن خالل  3هذه الفترة كان بصدد تدعیم مشروعیته بعد أن حقق شرعیته
ي هي عالنوعي لألمن، تستد االستتبابنجاز المتمثل في ، ولعل مشروعیة اال2004لسنة 

                                                             
1 -   services de gouvernement algérienne , le programme de soutien à la relance économique : http://xn--
mgbaa2be1idb4afr.xn--lgbbat1ad8j/ consulté le 02/02/2013 

  .175، ص رضوان سلیم ، مرجع سابق -2
نسحاب باقي المترشحین امنعرجا في شرعیة النظام الحاكم، ال سیما بعد  1999لقد شكلت اإلنتخابات  الرئاسیة لسنة -3

ابة تحقیق النظام لشرعیته، حیث حصل السید عبد العزیز تعد بمث 2004من اإلنتخابات الرئاسیة، غیر أن إنتخابات 
  % 84,99بوتفلیقة على األغلبیة المطلقة من األصوات ب
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قد  االجتماعیةلوضعیة أن ااعتبارا من األخرى تحقیق مستوى معیشي یستشعره المواطنون، 
  .عانت الضعف طیلة حقبة طویلة من الزمن

ما  وهو االقتصاديفي البنیة التحتیة له من األهمیة البالغة على النمو  االستثماركما أن 
یة، والتي من بینها نظریة قأشارت إلیه العدید من الدراسات اإلقتصادیة واألبحاث اإلمبری

، فحوى هذه النظریة أن التطورات '' rostein rodbhanروزشتاي رودان ''الدفعة القویة 
 على حد سواء ستكون عامال واالجتماعیةقتصادیة تحدث في جانب البنیة التحتیة اال التي

، ضف إلى ذلك أن تطویر البنیة التحتیة یلعب االقتصاديقالع ا في حدوث االومحفز  احاسم
  .1دوره في خلق مناصب الشغلالخاص الذي یساهم ب االستثماردورا في التأثیر على 

ه العدید من الدول تالبنك الدولي من خالل دراسته وتقاریره أن النمو الذي حققیؤكد 
  . األسیویة مرده إلى التطور المحقق في بنیتها التحتیة

لیصل إلى  2000سنة  % 8,90 من ارتفع في البنیة التحتیة في الجزائر االستثمارإن 
في هذا  االستثماريجهودها ممتسارع یؤكد تركیز الدولة ل فاعارتوهو 2 2006سنة  % 47,5
  .المجال

  : الدولة ببعض الجوانب من خالل هذا البرنامج أهمها اهتمتإضافة إلى ذلك 
  3:قطاعات هي 05دعم التنمیة اإلقتصادیة ویتضمن هذا المحور دعم  -
ر، مما یبین األهمیة ملیا300خصصت الدولة ما قیمته  حیث: الفالحة والتنمیة الریفیة - 1

من كونه میدانا یمثل مكمنا  اعتباراالوطني  االقتصادالتي تولیها الدولة لهذا القطاع في 
  .معتبرا للنمو والتشغیل

                                                             
  .179رضوان سلیم، مرجع سابق، ص -1
  .180المرجع نفسه ، ص  - 2
-http://www.premier: نقال عن موقع األنثرنث  2009- 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو بوابة الوزیر األول ، -3

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf 
  . 19/05/2013:  اإلطالعتاریخ 
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ملیار دج من أجل تحسین  13,5حیث تم تخصیص غالف مالي بقیمة : الصناعة - 2
ظ كذلك بأهمیة كبیرة تنافسیة المؤسسات الصناعیة، ومما یالحظ أن القطاع الصناعي لم یح

  .في إطار هذا البرنامج
  ملیار دج ، من أجل دعم نشاطات الصید  12بتخصیص ما قیمته : الصید البحري - 2

  و تحسین وضعیة قطاع الصید البحري و استغالل أفضل للثروة السمكیة ، السیما 
منطقة  42إنشاء  إلى ملیار یهدف  3,2وتم تخصیص غالف مالي قدره : السیاحة - 4
  .وسع سیاحيت

دعم المؤسسات الصغیرة  و یعد:  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة - 5
و المتوسطة من األهداف المحوریة لهذا البرنامج لما لها من أهمیة في خلق الثروة          

   . و مناصب الشغل 
ویر كما عمدت الدولة من خالل هذا البرنامج إلى تسطیر غالف مالي قصد تط

، العدالة واالتصالالخدمة العمومیة وتحدیثها، في قطاعات البرید وتكنولوجیا اإلعالم 
الداخلیة، التجارة والمالیة، وذلك قصد تدارك التأخر الذي مس هذه القطاعات، السیما في 

  .فترة التسعینات
 اعتماد، فقد تم 2009-2004 االقتصاديإضافة إلى مضمون برنامج دعم النمو 

  :ین مرافقین همابرنامج
ویهدف هذا البرنامج أساسا إلى تحسین ظروف معیشة : برنامج تنمیة مناطق الجنوب - 

 ملیار دج 250بـ  ترقیة المستدامة في المنطقة وتم رصد غالف مالي یقدرالسكان المنطقة و 
  1.ملیار دج لدعم مشاریع إضافیة100ثم أضیف مبلغ آخر بحوالي 

برنامج تنمیة الهضاب العلیا إلى تثبیت السكان و یهدف  :یا برنامج تنمیة الهضاب العل -
بإقلیمهم ، األمر الذي یستدعي تحقیق نمو متساو للنمو الطبیعي بمناطق التل و تحقیق 

                                                             
  .11فوزیة خلوط، مرجع سابق، ص -  1



       .والمضامین الدوافع : الجزائر في التنمیة برامج                                                                               :الفصل الثاني

 

103 
 

ا على توفیر جو مالئم للسكان و تلبیة س، و هذه التنمیة تعتمد أسا1من الهجرة رصید سلبي 
  .و خاصة تلك المتعلقة بالتشغیل  اعیةاالجتمقتصادیة و حاجیاتهم و طلباتهم اال

 باالستجابةفأهمیة تنمیة كل من مناطق الهضاب العلیا و الجنوب مرتبطة بالخصوص 
     قتصادیة ق لم تستفذ من برنامج للتنمیة االالمستمرة لحاجیات السكان لكون هذه المناط

  .من قبل كغیرها من مناطق الوطن  االجتماعیةو 
  : معدالت البطالةمج التكمیلي لدعم النمو و على النمو و البرناأثر : ثانیا 
لقد سمح حجم الغالف المالي المخصص في إطار البرنامج التكمیلي لدعم النمو   

بتحقیق معدالت نمو قطاعیة معتبرة ، ال سیما في قطاع األشغال العمومیة ، إذ بلغت 
بول عموما یعكس األثر و هو مؤشر مق %  10.5معدالت النمو خارج قطاع المحروقات 

هذا البرنامج على مجموع القطاعات اإلقتصادیة و یمكن قیاس أثر  اإلیجابي لإلنفاق العام
  : من خالل ما یلي 

 :  التوازنات اإلقتصادیةعلى  االقتصاديأثر برنامج دعم النمو  - 1

بعا تحسنا في مؤشراتها ت وفقا لإلحصائیات الرسمیة ، فقد شهدت معدالت النمو القطاعیة
  : یلي  ذلك من خالل ما إبرازلحجم األغلفة المالیة المخصصة و یمكن 

من  االقتصاديو مو یمكن تتبع معدالت الن :بالنسبة لمعدالت النمو اإلقتصادي   - أ
 : من خالل الجدول التالي خالل معدالت النمو القطاعیة 

  20092-2005النمو  معدالت النمو القطاعبة خالل البرنامج التكمیلي لدعم :  16جدول رقم 
السنوات/ القطاعات   2005 2006 2007 2008 *2009 

5.3- 5.0 4.9 1.9 القطاع الفالحي  20 
4.5- القطاع الصناعي العمومي  -2.2  -3.9  1.9 3.5 
 / / 3.2 2.1 1.7 صناعات القطاع الخاص

 8.7 9.8 9.8 11.6 7.1 قطاع األشغال العمومیة و البناء
ةخدمات اإلدارة العام  3.0 3.1 6.5 8.4 7.0 

 8.8 7.8 6.8 6.5 6.0 خدمات خارج اإلدارات العامة

                                                             
،   2010-10- 21، الصادرة بتاریخ  61الجریدة الرسمیة ، العدد المخطط الوطني للتھیئة اإلقلیم ،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -  1

  21ص 
2 - banque d’algerie , rapport annuel  l’année 2008 .  op.cit ,p 183  
* - banque d’algerie , rapport annuel  l’année 2010 .  op.cit ,p 161  
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أشرنا إلى األهمیة اإلقتصادیة ألشغال البنیة أن سبق و : النسبة لقطاع األشغال العمومیة ب - 
و تأثیرها على النمو ، و قد شهد هذا القطاع توسعا كبیرا في برمجة و انجاز التحتیة 

و تعد  % 9.8األساسیة و قد بلغ معدل نمو هذا القطاع  نشآت الهیاكل القاعدیة و الم
 .أعلى النسب المحققة مقارنة بالقطاعات األخرى 

الت النمو في هذا القطاع تذبذبا مرده إلى دفقد شهدت مع: بالنسبة للقطاع الفالحي  - 
في باألحوال الجویة ،و قد ساهم الغالف المالي المخصص لهذا القطاع  األخیرارتباط هذا 

ملیار دینار في دعم معدالت النمو بحیث وصل متوسط نسبة نمو القطاع  300حدود 
معدالت نمو  2008في حین شهدت سنة  % 3.1إلى  2007- 2005خالل الفترة ما بین 
جمالي للقطاع خالل فترة تطبیق و بلغ متوسط النمو اال  % 5.3-سالبة وصلت إلى 

شهدت أكبر نموا  2009، إال أن سنة   % 1.62البرنامج التكمیلي لدعم النمو حوالي 
 .%20على مستوى قطاعات النشاط بحیث بلغ هذا المعدل 

لم یحقق  االقتصاديلقد سبق و أشرنا إلى أن برنامج اإلنعاش : بالنسبة للقطاع الصناعي  - 
، و على الرغم من الغالف المالي  على نمو القطاع الصناعي العمومي أثرا إیجابیا

إطار البرنامج التكمیلي لدعم النمو فإن مردودیة القطاع تبقى دون  المخصص له في
 2007-2005المستوى ، حیث نالحظ بأن القطاع سجل معدالت نمو سالبة ما بین سنتي 

و إن هذا الضعف في األداء یبرز .  % 3.9-و إلى  2005سنة  % 4.5-تراوحت مابین 
 .1مصنعة و كذا التجهیزات الصناعیة تزاید حجم الواردات من المواد المصنعة و النصف 

  : تتبع معدالت النمو القطاعیة من خالل الجدول التالي ویمكن 
 : معدالت التضخم  - ب 

 1.6د شهدت معدالت التضخم ارتفاعا خالل مرحلة تطبیق البرنامج حیث قدرت بـ لق  
یادات و هو األمر الذي یمكن إیعازه إلى ز  2009سنة  %5.74لتصل إلى  2005سنة  %

                                                             
  . 220بودخدخ كریم ، مرجع سابق ، ص  -  1
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و التي شملت مختلف القطاعات و اإلدارات  2008األجور التي اعتمدتها الحكومة منذ 
  . 2009-2005العمومیة ، و الجدول أدناه یوضح تطور معدالت التضخم خالل الفترة 

  20091- 2005تطور نسب التضخم خالل البرنامج التكمیلي لدعم النمو  :  17جدول رقم 
 2009 2008 2007 2006 2005 السنـة

 5.74 3.3 3.5 2.5 1.6 نسبة التضخم

  : توازن المیزان التجاري -  ج
على الرغم من المیزان التجاري الجزائري توازنا خالل مرحلة تطبیق البرنامج  سجل  

، غیر أنه سنة  2008منحنى تصاعدي سنة تذبذب حجم الفائض في المیزان الذي عرف 
، اعتبارا أن  2009تراجع أسعار النفط سنة  عرف منحى تنازلي و یرجع ذلك إلى 2009

جل صادرات الجزائر من النفط ، و علیه فإن التذبذب الحاصل في المیزان التجاري عموما 
  .  مرده إلى التقلبات التي تعرفها أسعار النفط 

  20092-2005خالل البرنامج التكمیلي لدعم النمو   المیزان التجاري تطور :  18جدول رقم 
 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 7.78 40.60 34.24 34.06 26.47 المیزان التجاري

  :التشغیلالبطالة و معدالت أثر البرنامج التكمیلي لدعم النمو على  -  2
، قد ساهمت  2005التي تم إطالقها مع بدایة سنة  االستثماریةإن حجم المشاریع   

، و هو األمر الذي یالحظ من خالل  بشكل محسوس في رفع معدالت التشغیل القطاعیة
  : من خالل مایلي  النشطة و المشتغلة  عرض تطور حجم العمالة

 3  الوحدة باأللف 2009-2005تطور قوة العمل خالل الفترة :  19جدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات/المؤشرات 
  544 10  315 10  968 9  109 10 027 10  الفئة النشطة

  472 9  146 9  594 8  868 8  044 8  المشتغلةالفئة 

                                                             
1 - ibid.  p 188 

  236، ص مرجع سابقجمیلة الجوزي ،  -  2
3 - office national des statistiques , l’algerie  en quelques chiffres :  resultats 2006 -2010 , n°39-40 , edition 
2009-2010 , algerie , pp 12,15 
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قوة العمل تطورا ، یالحظ ذلك من خالل تطور معدل الفئة المشتغلة و التي سجلت    
یعكس تأثیر في نهایة البرنامج ، و هو نمو إیجابي  000 428 1عرفت زیادة تقدر بـحوالي 
  .البرنامج على سوق الشغل 

ادي تطورا في معدالت التشغیل و یمكن تتبع ذلك و سجلت بدورها قطاعات النشاط اإلقتص
  : من خالل الجدول أدناه 

 1 %الوحدة  2009-2005خالل الفترة  المساهمة القطاعیة في خلق مناصب الشغل:  20جدول رقم 
  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات/القطاعات 

  13.11  13.69  13.62  18  17.16  الفالحة
  12.61  12.48  11.96  14.25  13.16  الصناعة

  18.41  17.22  17.73  14.18  15.07  أشغال عمومیة
  56.14  56.61  56.69  53.42  53.87  الخدمات

  10.2  11.3  11.8  12.3  15.3  نسبة البطالة

أن قطاع الخدمات ظل في الترتیب األول  تبین  إن المالحظة األولى لمعطیات الجدول  
لة إذ قدر متوسط معدل نمو العمالة فیه صاص البطامن خالل مساهمته في التشغیل و امت

قطاع األشغال العمومیة حیث فاقت ، یلیه  % 5.4،  2009-2005خالل الفترة مابین 
  : راجع لسببین أساسیین  هذاقطاعات النشاط األخرى و  بقیة في التشغیل نسبة مساهمته

 .حجم الغالف المالي الكبیر الذي استفاد منه القطاع  -

  .نحو بناء و تشیید المنشآت و البنى التحتیة ولة التوجه الجدید للد -

جمود في مستوى العمالة و هو ما یعكس في حین أن القطاع الصناعي شهد نوعا من ال
  .حدودیة تأثر القطاع بالبرنامج م

، نظرا الرتباطه مستویات التشغیل  فيأما القطاع الفالحي فعرف في هذا البرنامج تراجعا 
  .بات الجویة بظروف المناخ و التقل

                                                             
1 - idem . 
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شهدت معدالت البطالة بدورها تراجعا خالل فترة تطبیق البرنامج بحیث انتقلت هذه  كما
  .  2009سنة  %10.2لتصل إلى  2005سنة  % 15.3األخیرة من 

  : 2014-2010 النمو اإلقتصادي توطیدبرنامج  :المطلب الثالث  
 اجتماعمج الخماسي الثاني من خالل إقرار البرناكتكملة للبرامج التنمویة السابقة تم      

، و بلغت القیمة  2010ماي  24مجلس الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریة یوم اإلثنین 
  .*1ملیار دوالر  286ملیار دینار أي ما یعادل  21.214اإلجمالیة لهذا المشروع حوالي 

خابات إن هذا البرنامج التنموي یدخل ضمن سیاق سیاسي معین ، إذ أنه أعقب اإلنت
الرئاسیة التي كرست العهدة الثالثة لرئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة ، ما یعني 
استمراریة دینامیكیة التنمیة التي اعتمدتها الدولة منذ العهدة األولى للرئیس و هو ما یبرر ما 

م فیه تناوله الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة خالل الكلمة التي ألقاها في مجلس الوزراء الذي ت
  :اعتماد البرنامج الخماسي الثاني  بقوله  

هذا البرنامج جاء وفاء للعهد الذي قطعته على نفسي أمام األمة في شهر فبرایر من " 
عمار الوطني التي تم الشروع فیها منذ االبقاء على دینامیكیة إعادة اال السنة الفارطة بغیة 

حقیقه خاصة و أن تنفیذه قد انطلق مع عشر سنوات ، إنه یتعین على الحكومة أن تتولى ت
ا منه أداة ة المواطنین لكي یتجندوا و یجعلو كما یستوقف البرنامج هذا كاف..... بدایة السنة 

     2"قویة للنمو و إلنشاء مناصب الشغل و تحدیث البالد

: االقتصاديالنمو  توطیدمضمون برنامج : أوال   
  : بشقین أساسیین هما  االهتمام 2014-2010 العمومي االستثماريو یستلزم البرنامج   
استكمال المشاریع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة :  األول
  .ة و الطرق و المیاه یالحدید

                                                             
  . 01، ص  )2014- 2010(، برنامج التنمیة الخماسي بیان اجتماع مجلس الوزراء  -  1
عنوانھ حساب تسییر عملیات اإلستثمارات   302- 134و تم فتح على مستوى الخزینة العمومیة حساب تخصیص خاص تحث رقم  -*

  : لمزید من التفاصیل أنظر  2014-2010برنامج دعم النمو اإلقتصادي  العمومیة المسجلة بعنوان
، الجریدة الرسمیة ،  المتصمن قانون المالیة 30/12/2009المؤرخ في  09/09قانون الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، 

  . 31/12/2009، الصادرة بتاریخ  78العدد 
  . 2010ماي 24سید عبد العزیز بوتفلیقة بمجلس الوزراء المنعقد في یوم مقتطف من كلمة رئیس الجمھوریة ال -  2
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  .إطالق مشاریع تنمویة جدیدة :  الثاني
من موارد هذا البرنامج  % 40التخصیصات المالیة أن أكثر من و المالحظ من خالل 

صت لتحسین التنمیة البشریة ، اضافة إلى برامج مرافقة بقطاعات األشغال العمومیة و خص
  قطاع الري و كذا التنمیة المحلیة ، 

المالیة بحسب المحاور المراد تجسیدها من خالل  االعتماداتو الجدول أدناه یوضح توزیع 
  .البرنامج الخماسي للتنمیة 

 جدول  رقم 21 : المحاور األساسیة للبرنامج الخماسي للتنمیة  (2010 - 2014 ) الوحدة بـ: الملیار دینار1
  النسبة المئویة  الغالف المالي المخصص  المحاور األساسیة  البرنامج

  برنامج تحسین ظروف معیشة السكان

 السكن - 

 التربیة ، التعلیم العالي ، التكوین المهني - 

 الصحة - 

  .تحسین اإلدارة العمومیة  - 

9903  45.42% 

  تطویر الهیاكل القاعدیة برنامج
 قطاع األشغال العمویمة - 

 قطاع المیاه - 

  قطاع التهیئة العمرانیة - 
4800  38.52 % 

  برنامج دعم التنمیة اإلقتصادیة

 قطاع الفالحة و التنمیة الریفیة - 

 دعم القطاع الصناعي - 

دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة       - 
  و التشغیل

3500  16.05% 

، یبرز رغبة الحكومة  2014-2010رنامج التنمیة الخماسي للفترة إن التوزیع القطاعي لب
النمو و كذا مستویات  معدالتفي استهداف أهم القطاعات التي تؤثر بصورة مباشرة على 

،نظرا للحاجیات  ، و لعل تركیز الدولة أساسا على مؤشر التنمیة البشریة 2لتشغیلا
  .تعلیم و الصحة و الشغل االجتماعیة المتزایدة و الطلب على السكن و ال

في دعم البنیة التحتیة یعد من أبز الخیارات التي تبنتها النخبة من خالل  االستمراركما أن 
إقرارها لألغلفة المالیة للبرنامج و ذلك بغیة استكمال أهم المشاریع التي تمت مباشرتها و كذا 

  .تهیئة البیئة األكثر جاذبیة للمستثمر األجنبي 
                                                             

  .مرجع سابق  .)2014-2010(برنامج التنمیة الخماسي بیان اجتماع مجلس الوزراء ، : مصدر الجدول  -   1
مجلة األكادیمیة  . » 2010-2001المطبقة في الجزائر في الفترة  االقتصاديدراسة تقییمیة لبرامج اإلنعاش « نبیل بوفلیح ، -  2

  .  48، ص  2013، العدد التاسع ، الصادرة في مارس و اإلنسانیة   االجتماعیةللدراسات 
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دولة خالل هذه الفترة مجهودها التنموي للنهوض بالقطاعات التي تمس لقد كرست ال
ها سكان الجزائر تزایدا فبحسب السكان بالدرجة األولى السیما في ظل فترة عرف فی

، ما ملیون نسمة  36.6بلغ عدد سكان الجزائر  2010لسنة حصاء السكاني األخیر اال
  .ما یتعلق بالتشغیل و السكن و الصحة ها منالمختلفة ، ال سیما  االحتیاجاتیعني تزاید 

  : على معدالت النمو و البطالة 2014- 2010 االقتصاديالنمو  توطیدبرنامج أثر : ثانیا 
ج إن الدراسة التحلیلیة لمضمون البرنامج الخماسي للتنمیة تمكن من تحدید ما استطاع البرنام

و هو ما سنستعرضه من  البطالةو نسب  قتصادیة الكبرىتحقیقه على مستوى التوازنات اال
  : خالل ما یلي 

نستعرض في هذا السیاق أثر برنامج دعم النمو : بالنسبة للتوازنات اإلقتصادیة -1
، و ذلك  2012-2010خالل الفترة المشمولة بالدراسة و هي الفترة من  االقتصادي

  :بالنسبة للمؤشرات التالیة 
تحسنا معتبرا ،إذ  االقتصاديالنمو  لقد سجلت معدالت:  االقتصاديبالنسبة للنمو   - أ

بعد أن كانت في  2010سنة  % 3.4سجلت معدالت نمو الناتج الداخلي الخام نسبة 
و قد بلغت ،  2011سنة  %2.4لتنتقل هذه النسبة إلى  1 2009سنة  % 2.4حدود 

و حسب توقعات صندوق النقد الدولي و البنك   %2.6تقدر ب  2012نسبة النمو لسنة 
و الجدول أدناه یبین تطور الناتج .  2013سنة  % 3.4 ستصل ي فإن نسبة النموالعالم

  . 2012-2010الداخلي الخام خالل الفترة مابین 
 جدول رقم 22 : تطور الناتج الداخلي الخام  في الجزائر خالل فترة 2012/2010 2

 السنوات 2010 2011 2012
 الناتج الداخلي الخام 3.3 2.4 2.6

                                                             
   33، ص  2010مصالح الوزیر األول ، أكتوبر .  ملحق بیان السیاسیة العامةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -  1
  :، نقال عن موقع األنثرنت  وص الوضعیة اإلقتصادیة في الجزائربحصتقریر صادر عن البنك الدولي ،  - * 

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/05/15/developing-countries-to-dominate-
global-saving-and-investment-but-the-poor-will-not-necessarily-share-the-benefits-says-report 
consulté le : 02/08/2013                :.                                                                                                                         

  93، مرجع سابق ، ص  2012- 2011تقریر حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،   -  2
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لقد عرفت معدالت التضخم ارتفاعا قیاسیا لتصل إلى  :سبة لمعدالت التضخم بالن - ب
و یرجع السبب في هذا  2010سنة  % 3.91بعد أن كانت في حدود  2012سنة  8.4%

إلى ارتفاع األسعار و كذا الزیادات في األجور التي تعتمدها الحكومة منذ سنة  االرتفاع
شهدته معدالت التضخم من خالل معطیات  ، و یمكن مالحظة هذا التطور الذي 2008

  :الجدول أدناه 
 جدول رقم 23 : تطور معدالت التضخم خالل فترة 2010/ 2012 1

 السنوات 2010 2011 2012
 معدالت التضخم 3.91 4.5  8.4  

لقد عرف المیزان التجاري تطورا إیجابیا منذ سنة  :بالنسبة لتوازن المیزان التجاري  -ج 
ملیار دینار و هي نسبة  27000جل هذا األخیر فائضا یقدر بأكثر من بحیث س 2010

المحسوس الذي عرفته  االرتفاعمرد ذلك إلى مرتفعة عموما مقارنة بالسنوات السابقة ، و 
  . أسعار النفط في األسواق الدولیة 

 2011ملیار دوالر سنة  4.40كما عرف الدین الخارجي انخفاضا و تراجعا بحیث قدر ب
ملیار دوالر سنة  04ین تشیر التوقعات اإلقتصادیة إلى تواصل انخفاضه إلى أقل من في ح

   : و یمكن ابراز ذلك من خالل الجدول التالي .2 2012-2013
 جدول رقم  24 : یبین وضعیة المیزان التجاري خالل الفترة 2012-2010 3 

السنوات/ المؤشرات  2010 2011 2012  
صادراتال 053 57 489 73 981 73  
 الواردات 472 40 247 47 801 46
 المیزان التجاري 581 16 242 26 180 27

 الدیون الخارجیة 5.681 4.40 4

  :التشغیل معدالت على البطالة و  االقتصاديالنمو  توطیدأثر برنامج  -  2
یؤدي إلى توسیع آفاق التشغیل و بالتالي  االستثماریةمن المسلم به أن تكثیف البرامج 

و قد سجلت مؤشرات قوة العمل معدالت نمو موجبة نتیجة النمو ، حجیم معدالت البطالة ت
السریع في عدد السكان البالغین سن العمل ، فضال عن زیادة معدالت المشاركة في القوة 

                                                             
  .: نقال عن موقع األنثرنث .  احصائیات التجارة الخارجیةر ، الوكالة الوطنیة لدعم االستثمار -  1

  http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique 02/08/2013: تاریخ اإلطالع  
  مرجع سابق. صندوق النقد الدولي ، نشرة معلومات معممة  -  2
  .، مرجع سابق  حصیلة التجارة الخارجیة: ر الوكالة الوطنیة لدعم االستثما -  3
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، لتنتقل إلى  2010سنة   000 812 10العاملة ، و هو ما یبرر إنتقال الفئة النشطة من 
في ذات  000 599 9في حین انتقل حجم الفئة المشتغلة إلى  2011سنة  000 661 10

  :السنة و الجدول التالي یبین ذلك  
   1الوحدة باأللف 2012-2010تطور قوة العمل خالل الفترة :  25جدول رقم 

  2012  2011  2010  السنوات/المؤشرات 
  -  661 10 812 10  الفئة النشطة
  -  599 9  736 9  الفئة المشتغلة

یمكن عرضها من خالل الجدول  نةمتبایا سجلت قطاعات النشاط معدالت تشغیل كم    
  : التالي 

 2 %الوحدة  2012-2010خالل الفترة  المساهمة القطاعیة في خلق مناصب الشغل:  26جدول رقم 
  2012  2011  2010  السنوات/القطاعات 

  -  10.08  11.67  الفالحة
  -  14.02  13.73  الصناعة

  -  16.6  19.37  أشغال عمومیة
  -  58.4  55.23  الخدمات

  9.7  10  10  نسبة البطالة

      2012-2010من خالل الفترة ما بین سجلت معدالت البطالة بدورها تراجعا  
و المالحظ أن أهم القطاعات المساهمة في تراجع هذه النسبة هو قطاع الخدمات و اإلدارة  

تصاد خدمات بقدر ما یعكس سیاسة التشغیل و هذا ال یعني أن إقتصاد الجزائر تحول إلى إق
 .القائمة على تضخیم العمالة في جهاز اإلدارة العمومیة 

أن أي برنامج تنموي ال یمكن أن یكون له التأثیر اإلیجابي ما لم یكن  من المسلم به 
       االقتصاديفقا لمعطیات الظرف جیة محددة األهداف و المعالم ، و مبني على استراتی

فعال النتاجي ورة توفر الجهاز االر یاسي و اإلمكانات المتاحة ، ضف إلى ذلك ضو الس

                                                             
1  - office national des statistiques , l’algerie  en quelques chiffres :  resultats 2011 , n°42 , edition 212 , algerie , 
pp 12,14 
2 - idem  
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ستراتیجیة مع ضرورة ارفاق كل ذلك بآلیة و أجهزة رقابیة الذي یعد المنفذ األول لهذه اال
المال العام  بإنفاقوالتقویم و المحاسبة الضروریة ألن األمر یتعلق   تعمل على التقییم

من هذا المنطلق فإنه من خالل التحلیل السابق لبرامج التنمیة نصل .  لتحقیق الصالح العام
  : إلى القول بأن 

الوطني خالل هذه المرحلة ، ال تعكس في حقیقة  االقتصادن معدالت النمو التي شهدها أ -
بحسب  االقتصاديلنمو األمر األهداف المرجوة من خالل األغلفة المالیة المرصودة ، فا

و اجتماعي ، فهو من جهة یعبر عن فعالیة األداء  إقصاد مدلوالنصادیة له قتاألدبیات اال
و من جهة أخرى یعبر عن رفاهیة أفراد المجتمع ، لكن هذه الدالالت في  االقتصادي

للقطاعات المختلفة یبقى دون المستوى المرغوب فیه في  االقتصاديالجزائر تختلف فاألداء 
تطل السواد األعظم من أفراد المجتمع ،ذلك أن هذه األخیرة لم   االجتماعیةحین أن الرفاهیة 

  .دخول و هو األمر المفقود في الجزائر ممن بین أبرز مظاهرها عدالة توزیع ال
     الوطني یعد المظهر العام و البارز للدولة  االقتصادإن طغیان المنطق الریعي على  -

خارج المحروقات قادر على رد  قتصادااو التي لم تستطع طیلة عقود من التنمیة أن تطور 
  .الصدمات المختلفة 

على حساب و دور الدولة الذي یتسع  االقتصاديكلیة للقطاع العام على النشاط  ةسیطر  -
القطاع الخاص الذي حجمت الدولة من دوره على الرغم من وجود منظومة قانونیة قادرة 

إطار سیطرة بیروقراطیة الدولة التي  على تكریس حریة هذا القطاع إال أنها غیر مفعلة في
فالدولة خالل أكثر من عقد .تعمل في كثیر من األحیان على عرقلة استثمارات هذا األخیر 

من انطالق برامج التنمیة لم تعمل على خلق قطاع خاص منتج قادر على المساهمة الفعالة 
للقطاع  االستبعادإن هذا . و في الخلق الفعال لمناصب الشغل الدائمة  االقتصاديفي النمو 

ن األطراف األخرى ، فهي دولة الریع الذي یجعلها في غنى ع الخاص ناتج عن منطق
  .المالكة لمصدر الریع و مصدر القرار السیادي 
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و على الرغم من أن الخطاب السیاسي الرسمي یكرس دائما لفكرة خلق اقتصاد خارج 
 % 98الزالت تشكل  المحروقاتدلیل أن إال أن لسان الحال یؤكد عكس ذلك بالمحروقات 

  .خارج المحروقات منتجةمن مجموع مداخیل الدولة ما یطرح إشكالیة البحث عن قطاعات 
الواسع  االنتشاریة هي و إن المیزة العامة التي شهدتها مرحلة تطبیق هذه البرامج التنم – 

. االستثماریةد من المشاریع للفساد المالي ، الذي یعد سببا هاما في التأخر الذي لحق بالعدی
إن أهم مظهر لهذا الفساد هو استفحال اختالسات المال العام و انتشار الصفقات المشبوهة 
و كذا الرشوة ، ما یكرس فكرة انعدام الرقابة و فشل النظام المحاسبي في رقابة الصفقات 

تي كان یفترض ال 1العمومیة  و على الرغم من أن الدولة عملت على انشاء بعض الهیئات
إال أن تزاید قضایا الفساد یضع كفاءة هذه  االستثماریةعلى نوعیة انجاز المشاریع  أن تسهر

    .الهیئات موضع تساؤل 
التي  االحتجاجاتجملة من األحداث في مقدمتها  2012-2010لقد شهدت المرحلة مابین  -

شة و غالء ، نظرا لتدهور مستوى المعی 2011عرفتها الجزائر منذ بدایة سنة 
، و هو ما یبین أن البرامج التي تم تبنیها منذ لبطالة التي تفشت في وسط الشباب وا األسعار

لم یستشعرها المواطن ألن األصل في التنمیة هو تحقیق الرفاهیة ، و توفیر على  2001
لحد األدنى لمتطلبات المعیشة لألفراد ، و بحسب بعض التحلیالت فإن ثمار هذه لاألقل  

 . 2014أي في آفاق  االقتصاديبرامج لن تتأتى إال بعد استكمال برامج مخطط دعم النمو ال

إن استعراض هذه البرامج التنمویة بالتحلیل سیمكن من تحدید أثرها على سیاسات  -
سوف یحدد مكانة سیاسات التشغیل التي بمؤشراته المختلفة  االقتصاديالتشغیل ، فالوضع 

رامج التنمیة و التي سعت من خاللها إلى تحقیق توازنات سوق اعتمدتها الدولة في ظل ب
    .العمل ، و كذا تقلیص معدالت البطالة 

  
  

                                                             
  .2004في جوان  الصندوق الوطني لتجھیز التنمیةحیث تم انشاء -  1
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 : تأثیر برامج التنمیة على أداء سیاسات التشغیل في الجزائر : الفصل الثالث 

في تحسین أداء اإلقتصاد  2001لقد أسهمت برامج التنمیة التي سطرتها الدولة منذ سنة       
الكلي ، بدلیل التحسن الذي عرفته التوازنات اإلقتصادیة الكبرى ، و شكلت نسبة البطالة المرتفعة 

ة إنجاز هذه البرامج رهانا ،كان لزاما على الحكومة إیجاد اآللیات و البرامج الالزمة في بدای
لتجاوزها والحد منها ، ولعل ضخامة اإلستثمارات العمومیة المسطرة شكلت رافدا من خالله شهدت 

ة وهو ما یجعلنا نؤكد الفكر سیاسات التشغیل إنتعاشا نوعیا ، مظهره العام تراجع معدالت البطالة 
یجابا باألداء اإلقتصادي الكلي وخاصة بالناتج المحلي  القائلة أن أسواق العمل تتأثر سلبا وإ

      : اإلجمالي وهذا یتم من خالل آلیتین هما
وما ینتج عنه من توسع فرص العمل في اإلقتصاد : معدل نمو الناتج ومدى إستقراره واستدامته -

    1.الوطني
النمو ناتج من قطاعات إنتاجیة كثیفة  العمل أم ال وما یترتب عن  وین النمو أي إذا ما كانتك -

ذلك من قدرة هذا النمو على زیادة معدل التشغیل، ومن هنا تبرز أهمیة قیاس محتوى التشغیل إلى 
وهو األمر الذي یقودنا إلى التساؤل إذا كان نمو اإلقتصاد الجزائري هو نمو . النمو اإلقتصادي

أم هو نمو بال وظائف ومن تم تعمیق مشكلة البطالة  والئقةكافیة  مكن من خلق فرص عمل
                واتساع حجم العمل غیر الرسمي؟ 

تعدد األجهزة             هيإن المیزة األساسیة لسوق الشغل في الجزائر في ظل برامج التنمیة ،   
األمر الذي یبرز ضرورة  ، و هوو المؤسسات التي تشرف على صیاغة و تنفیذ برامج التشغیل 

 حصر الخریطة المؤسساتیة لهذا السوق و كذا تحلیل أهم السیاسات المبرمجة في مجال التشغیل 
، و إعطاء تصور حول مصیر و الحد من البطالة ، حتى یتسنى لنا إعطاء تقییم لهذه األجهزة 

    .هذه السیاسات بعد تشخیص وضعها 
  

                                                             
، جامعة 2012، الصادرة في 10، العددمجلة الباحث ". 2011- 2000تقییم أداء سیاسات الشغل في الجزائر "د الرزاق موالي لخضر، عب -1

  .198، ص2012قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  التشغیل في إطار برامج التنمیة دینامیكیة سیاسات  :المبحث األول
تشكل سیاسات التشغیل الجزء األهم والذي ال یتجزأ من سیاسات التنمیة االقتصادیة         

واإلجتماعیة في أي دولة، بحكم أن الهدف األساسي للتنمیة هو توفیر القدر الكافي من سبل 
فرص شغل لكل القادرین على العمل،  العیش الكریم للمواطن، هذه الغایة التي ال تتأتى إّال بتوفیر

وكذا تسطیر البرامج واآللیات الكفیلة الحتواء طلبات العمل للقادمین من الجامعات والمعاهد 
                 .ومراكز التكوین

الواقعة  إّن تحقیق هذا الهدف یستدعي بالضرورة تنظیم سوق الشغل وتصحیح االختالالت   
رفع مستوى عروض العمل وتحسین المؤهالت  ، ن مظهره العاموالوصول إلى تنظیم أحسن یكو 

والحدیث عن سوق الشغل  .المهنیة بغرض خلق التوازن بین العرض والطلب في مجال التشغیل
  :في الجزائر، یعني الحدیث عن مجموعة من

  .التشریعات والقوانین المنظمة لسوق الشغل  - 
        .یاسات التشغیل وتقییمهااإلطار المؤسساتي الذي یشرف على تطبیق س -
    اآللیات والبرامج التي تبنتها الدولة من أجل ترقیة التشغیل والحد من نسب البطالة -
إن تجربة الجزائر في إدارة سوق العمل تعود إلى مرحلة اإلقتصاد الموجه على الرغم من أن   

ضخامة حجم اإلستثمارات  هذا السوق أنداك لم یكن یعاني من اختالالت عدیدة، ال سیما في ظل
التي أدت إلى الخلق المستمر للوظائف، ما یعني أّن إشكالیة البطالة لم تكن تطرح بالشكل الذي 
یستدعي وضع إستراتیجیة قائمة بذاتها، غیر أن مفرزات األزمة اإلقتصادیة السلبیة، أدت إلى 

االت والتحدیات اإلقتصادیة بروز البطالة، والتي وفي مدة قصیرة أصبحت تشكل إحدى أهم اإلنشغ
     .واإلجتماعیة للمؤسسات الرسمیة

وأمام هذا المعطى اإلجتماعي اإلقتصادي  یضاف له التغیرات الحاصلة على مستوى البیئة    
الدولیة، بتكریس اإلنفتاح على اقتصاد السوق في ظل هیمنة األحادیة القطبیة وانهیار المعسكر 

موعة من البرامج والمشاریع، كمحاولة سریعة منها لتدارك الوضع، الشیوعي، فقد تبنت الدولة مج
   .ما جعل من هذه األخیرة قلیلة الفعالیة في الحد من تنامي هذه األزمة
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اإلحاطة بترتیبات سوق الشغل في الجزائر، من حیث إبراز أهم  الجزء من الدراسةهذا  یحاول    
   .نهالفواعل، وكذا اآللیات الموجهة إلى تحقیق تواز 

  )الفواعل واآللیات:  (إدارة سوق الشغل في الجزائر :المطلب األول
 1989/ 1986إّن إهتمام الدولة بوضع برامج وسیاسات تشغیل قائمة بذاتها یعود إلى سنة      

.1990برامج لتشغیل الشباب والذي حل محله جهاز اإلدماج المهني للشباب سنة  أین أنشأت
جهزة التي تم إنشاؤها والتي تشكل في مجملها اإلطار المؤسساتي لسوق المالحظ أن العدید من األ

العمل في الجزائر، هي محاوالت من طرف الدولة لخلق دینامیكیة في سوق الشغل في ظل ظرف 
ود اإلستثمارات العمومیة وعلى الرغم من ذلك فإّن نسبة البطالة ظلت مرتفعة مما یعني متمیز بج

   .جهزة في الفترة التي سبقت مرحلة البرامج التنمویةمحدودیة فعالیة هذه األ
                        :یتناول هذا الجزء من الدراسة على هذا األساس 

أجهزة وآلیات التشغیل الممولة من طرف الدولة، وكذا أجهزة وآلیات التشغیل المعتمدة على  -
ني والمؤسساتي وكذا اآللیات والبرامج المبادرة الفردیة من أجل إعطاء تقییم حول اإلطار القانو 

  .إعتبارا من كونها تشكل مجتمعة السیاسة العامة للدولة في مجال التشغیل للتشغیل، المعتمدة
  :في ظل برامج التنمیة الخریطة المؤسساتیة لسوق الشغل:  أوال
ت تنفیذ سیاسا أهم األجهزة و المؤسسات المشرفة على هذا الجزء من الدراسةستعرض ی    

دارة سوق الشغل في الجزائر    .التشغیل وإ

                                     * ANEM: الوكالة الوطنیة للتشغیل -  01
تعد هذه الوكالة من أقدم الهیآت العمومیة للتشغیل ، إذ تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذي      

متمما لألمر رقم ، حیث جاء هذا المرسوم معدال و  08/09/19901المؤرخ في  90/259رقم 
و المتضمن تنظیم المكتب الوطني للید العاملة و تغییر تسمیته  17/06/1971المؤرخ في  71/42

، حیث تضمنت المادة األولى منه تغییر تسمیة المكتب الوطني للید العاملة لیصبح الوكالة الوطنیة 

                                                             
* - Agence national de l’emploi . 

المؤرخ في  42-71یعدل و یتمم األمر رقم  08/09/1990في  مؤرخ 259-90مرسوم تنفیذي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -  1
   12/09/1990، الصادرة بتاریخ  39، الجریدة الرسمیة العدد و المتضمن تنظیم المكتب الوطني للید العاملة  17/06/1971
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        نت تحث وصایة وزارة العمل للتشغیل  و تم وضعها تحث وصایة الوزارة المكلفة بالتشغیل بعد أن كا
  .و الشؤون اإلجتماعیة 

  :من خالل تطلع الوكالة بمجموعة من المهام ،إذ تقوم بتنظیم وتطویر وضعیة سوق الشغل     
و ضع نظام للمعلومات یساعد على تقدیم المعلومات الدقیقة و المنتظمة بشأن تقلبات سوق  -

                                                . الشغل و تسییر الید العاملة 
  .       تطویر أدوات تسییر سوق الشغل وأدوات التدخل في تنظیم العرض و الطلب  -  
  .               تتولى استقبال طلبات التشغیل و تقوم بتوجیه طالبي الشغل و إعالمهم  -  
لمؤسسات اإلقتصادیة للقطاعین التقریب بین طالبي العمل و أصحاب العمل و هم مجموع ا -  

                                . العام و الخاص 
بمهام جدیدة  25/12/2004المؤرخ في  04/90و قد تم تدعیم الوكالة بموجب القانون رقم      

كاإلشراف على تنصیب العمال و مراقبة التشغیل ، كما حظیت الوكالة من أجل تدعیم دورها في 
نة الجهاز وفقا للمعاییر الدولیة من خالل تدعیمها باإلمكانیات سوق الشغل من مخطط لعصر 

الضروریة ، و العمل على حل المشاكل التي تعیق سیرها و العمل على تحقیق فعالیة التدخل في 
سوق الشغل وتمكینها من طرق التسییر و التدخل تماشیا مع التطورات التكنولوجیة الراهنة ، مما 

و تحسین الخدمة التي تقدمها للمتعاملین معها سواءا طالبي العمل أو یجعلها قادرة على تطویر 
  .  1أصحاب العمل

  : و تشرف على تسییر هذا الجهاز كل من 
 .المدیریة العامة  -

 .و كاالت جهویة   10 -

و كالة محلیة  240وكالة محلیة و ینتظر أن یصل عدد الوكاالت المحلیة إلى  157أكثر من  -
، إعتبارا من كون الوكاالت المحلیة هي  2014النمو اإلقتصادي آفاق في نهایة برنامج دعم 

                                                             
.  2009-2006یات لتفعیل التنمیة ، عرض نتائج لتطویر و عصرنة البرامج و اآلل مدخل: التشغیل في الجزائر الحبیب بن بایرة ، محمد بن كاملة ،  -  1

  . 2011أفریل  14-13الملتقى الوطني حول سیاسة التشغیل و دورھا في تنمیة الموارد البشریة ، جامعة یسكرة ، یومي 
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األساسیة و الهامة لكونها المتعامل المباشر مع طالبي العمل و عارضیه  و كذا الخلیة الخلیة 
 : المسیرة للسیاسة العامة للجهاز، و تتلخص مهامها عموما في 

القیام  وا المنصب الذي یسعون لشغله العمل و تسجیلهم بحسب مؤهالتهم و كد ياستقبال طالب -
 .بتوجیههم 

تتلقى عروض العمل من القطاعات المختلفة ، القطاع اإلقتصادي ، القطاع الخاص  قطاع  -
 . اإلدارة العمومیة 

على جهاز اإلدماج المهني  و سنقوم  2008و تشرف الوكالة الوطنیة للتشغیل ابتداءا من سنة 
  .  DAIPاء جهازبتقییم أدائها اعتمادا على أد

              *  CNAC: الصندوق الوطني للتأمین على البطالة - 02
، كأحد اإلجراءات التخفیفیة من آثار برامج التعدیل  1994هذا الجهاز إلى سنة إنشاءیعود  

،  واقتصر دوره 19941ماي  26المؤرخ في  183-94الهیكلي، حیث تم إنشاؤه بموجب القانون 
حث لهم بالتسریح ألسباب إقتصادیة عن طریق ضمان تقدیم تعویضات، وال في التكفل بضحایا

عن مناصب عمل جدیدة، ومساعدتهم عن طریق القروض لخلق مؤسسات صغیرة ومتوسطة وفق 
تخصصاتهم، ثم تطور دور هذا الجهاز لیصبح أداة لخلق مناصب عمل لغیر هذه الفئة ال سیما 

سنة والراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة الذي یبلغ  50-35: فئة الشباب البطال البالغ من العمر
ویساهم الصندوق في إطار مهامه باإلتصال مع المؤسسات   .مالیین دج 05سقف إستثمارها 

     **.المالیة والصندوق الوطني لترقیة التشغیل، من أجل تقدیم المساعدات للشباب البطال
لجهاز مشجع ومحفز على روح المبادرة وحیث أن التخفیف من حدة البطالة جعل  من هذا ا  

التي یقوم بها الشباب البطال من خالل خلق بعض الحرف أو الورشات الحرفیة التي تدخل ضمن 
مجال تخصصهم المهني، إما المكتسب عن طریق التكوین المهني، أو التمهین حیث ال یحتاج 

                                                             
* - Caisse nationale d’assurance chômage 

یتضمن القانون األساسي ، 06/06/1994المؤرخ في  188- 94الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  الدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة  - 1
  .1994جوان  07، الصادرة بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة، العددللصندوق الوطني للتأمین على البطالة

  .، من المرسوم التنفیذي السابق الذكر5، المادة4لمزید من التفاصیل أنظر المادة - **
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نتاج أو المواد الخام المستخدمة هؤالء إال لمبالغ مالیة صغیرة أو متوسطة القتناء بعض أدوات اإل
      1.في المهنة أو الحرفة أو بناء مقرات تمكنهم من ممارسة نشاطهم

لقد برمج هذا الصندوق في إطار المساعدة التي یقدمها للباحثین عن العمل فلسفة اإلدماج   
    : لذلك مركزین هما و أنشأ عبر التكوین المستمر

      Centre de recherche d’emploi: مركز البحث عن العمل

، من أجل تسهیل إعادة 1998أطلق الصندوق هذا الجهاز كآلیة جدیدة بدایة من سنة     
إدماج البطال أو الباحث عن العمل من خالل تنمیة قدرات هذا األخیر وتلقینه لتقنیات تحصیل 

دفین مختلف المعارف في سبل البحث عن مناصب الشغل المعروضة، فكرس هذا المركز بذلك له
                      : هما
  حو اإلندماج المهني في سوق العمل استرجاع ثقة الفرد في نفسه وجعله مستقال في خطواته ن -
، هذه إعطاء تقویم للكفاءات والخصائص المهنیة للبطال محل المتابعة من طرف المركز -

یم فروع المركز عبر تم تعمفاإلجراءات التي تبناها مركز البحث عن العمل حققت نتائج إیجابیة، 
        2.والیة على مستوى القطر الوطني 22
      : مركز على المستوى الوطني 48 و یبلع عددها :مركز دعم العمل الحر   

یعد هذا المركز كفضاء متخصص للمترشح صاحب المشروع الراغب في مرافقته في مسعى 
        : إحداث مؤسسة برعایة فریق من المنشطین المكلفین بـ

    .الم المترشح حول مختلف مراحل إنشاء مؤسستهإع -
    .تكوین المترشح الكتساب المعارف الالزمة لتنفیذ مشروعه -

                                                             
، الملتقى الوطني حول السیاسة العامة ودورها في بناء في مجال التشغیل ومكافحة البطالة في الجزائرالسیاسة العامة حمیة، اسلیمان  -  1

  .2009أفریل  26،27الدولة والمجتمع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة موالي الطاهر، سعیدة أیام 
 - دوق الوطني للتأمین على البطالة الذین فقدوا مناصب شغلهم، تشمل اإلستفادة من خدمات هذا المركز جمیع المستفدین من أداءات الصن

باإلضافة إلى األشخاص الذین لیست لهم كفاءات، وكذلك األشخاص الراغبون في إسترداد منصب شغل مأجور، وحسب إحصائیات 
  .في مجال تقنیات البحث عن الشغل المركزبطال تم تكوینهم من طرف  583  11: الصندوق،فقد تم تسجیل

 .CNAC .DZ www: الكتساب معارف تؤهلهم إلعادة اإلدماج في حیاتهم المهنیة أنظر موقع 1998بطال تابعوا تكوینا مند  780 12 
  01/07/2013تاریخ اإلطالع    www.cnac.dz: منشورات الصندوق الوطني للتأمین على البطالة ، نقال عن موقع األنثرنث  - 2
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متابعة المترشح ومساعدته على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضه في إنشاء مؤسسته وعكف  -
مشاریع على تسطیر التكوین بإعادة التأهیل لصالح البطالین ذوي ال 2004الصندوق منذ سنة 

بتداء من سنة . والمؤسسات المدمجة في إطار إجراءات ترقیة التشغیل سمحت اإلجراءات  2010وإ
سنة من اإلستفادة  50-30الجدیدة المتخذة لفائدة الفئة  اإلجتماعیة التي یتراوح عمرها ما بین 
ذا إمكانیة مالیین دج وك 10بمزایا متعددة منها مبلغ اإلستثمار اإلجمالي الذي أصبح في حدود 

 .یع النشطینر توسیع إنتاج السلع والخدمات لذوي المشا

                         * ANSEJ :الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب - 03
تندرج الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب تحت وصایة وزارة التشغیل والعمل، وتعد بمثابة   

من اإلجراءات یعد أحد األسالیب والحلول جهاز لدعم تشغیل الشباب، باعتبار أن هذا الشكل 
المالئمة ضمن سلسلة اإلجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة مشكلة البطالة في ظل المرحلة 

                 1.اإلنتقالیة إلى إقتصاد السوق
ویوجه هذا الجهاز إلى فئة الشباب البطال، الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة وله میول   

      : م بهذا النوع من اإلستثمار، ال سیما إذا كان یتوفر علىواستعداد للقیا
    .مؤهالت مهنیة أو مهارات فنیة في النشاط الذي یقترحونه -
    .القدرة على المساهمة الشخصیة في تمویل المشروع بنسبة محددة -
  .سنة 35سنة،  19القانونیة والتي تتراوح ما بین  نالس -

    : هام تتمثل فيوتوكل لهذا الجهاز جملة من الم
    .تقدیم الدعم واإلستشارة ألصحاب المبادرات بإنشاء المؤسسات المصغرة -
  .إعالم أصحاب المبادرات المقبولة بالدعم الممنوح لهم واإلمتیازات المقررة -
  .هاومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خالل فترة اإلنجاز أو بعدة متابع -

                                                             
* - Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes 

  .79، ص2006، الجزائر،  2006في الجزائر لسنة  التقریر الوطني حول التنمیة البشریة،  المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي - 1
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، والذي 19961جوان  24المؤرخ في  96/14األمر رقم وقد تم إنشاء هذه الوكالة بموجب   
منه، التي نصت على فتح حساب  16في المادة  1996تضمنه قانون المالیة التكمیلي لسنة 

تحت عنوان الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب وبموجب  302.087تخصیص خاص رقم 
صندوق الوطني لترقیة بعنوان ال 302.049هذه المادة تم خلق حساب تخصیص خاص تحت رقم 

       2.التشغیل الذي تم تسخیره أساسا لصرف األموال المخصصة للمستثمرین الشباب

المؤرخ في  23/96س النهائي لهذا الجهاز بموجب المرسوم الرئاسي یوتم التأس  
إلى وزارة  2001تحت وصایة وزارة التشغیل لتنتقل الوصایة سنة  هوتم وضع 02/07/1996

ُسر الذي األم، التضامن ر من خالله هذا الجهاز في كونه إقتصادي أم ییعكس المنطق الذي ی
ة إلى میعلى هذا الجهاز لیتوافق وسیاسة الدولة الرا اجتماعي، وقد تم إدخال العدید من التعدیالت

ویندرج هذا ** 06/09/2003المؤرخ في  03/288ترقیة التشغیل، السیما المرسوم التنفیذي 
 .زة التي أقرتها الدولة في إطار السیاسة الوطنیة للتشغیل ومكافحة البطالةالجهاز ضمن األجه

        ***  ANGEM: الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر - 04  
 04/14تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بموجب المرسوم التنفیدي رقم   

غیل لتنتقل الوصایة بعدها إلى وزارة ووضع تحت وصایة وزارة التش 20043جانفي  22المؤرخ في 
الذي  2008جانفي  27المؤرخ في  10-08التضامن االجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

                .یعدل المرسوم السابق الذكر

                                                             
،  1996یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  24/06/1996المؤرخ في  14-96األمر رقم الشعبیة،  الدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة  - 1

  . 26/06/1996، الصادرة بتاریخ  39الجریدة الرسمیة العدد 
  . 171رشید شباح، مرجع سابق، ص  - 2
 -ي لدعم تشغیل الشباب هي موضوعة تحت تصرف وزارة التشغیل والعمل والضمان االجتماع الوطنیة غیر أن الوصایة حالیا بالنسبة للوكالة

 .www.anses.org.dzأنظر الموقع الرسمي للوكالة  
نص ھذا المرسوم التنفیذي على مجموعة من الصالحیات التي أضیفت إلى صالحیات الوكالة باإلضافة إلى  تشكیلة مجلس التوجیھ الذي یختص   -  **

  .بدراسة مشاریع الشباب 
*** - Agence nationale de gestion du micro credit 

یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  22/01/2004مؤرخ في  14-04المرسوم التنفیذي رقم لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ا - 3
  .2004جانفي  25، الصادرة بتاریخ 06الجریدة الرسمیة العدد ،لتسییر القرض المصغر وتحدید مهامها وقانونها األساسي
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وقد مر تطور هذه الوكالة بموجب مجموعة من المراسیم، منها المرسوم التنفیذي رقم   
المقدمة للمستفیدین من القرض المصغر وكذا المرسوم  نةاإلعا الذي یحدد شروط 133-111

هة بحتجاجات الجاالمتعلق بجهاز القرض المصغر، وهذین األخیرین أعقبا  112-134الرئاسي 
، وجاءا من أجل تفعیل آلیة الجهاز وتعدیل بعض 2011التي شهدتها الجزائر سنة  االجتماعیة

  . 04/14البنود التي تضمنها المرسوم 
  3:بة للمهام الموكلة لهذه الوكالة یمكن إدراجها فیما یليبالنس  

    .تسییر جهاز القرض المصغر وفقا للمشاریع والتنظیم المعمول بهما -
    .تدعم المستفیدین وتقدم لهم االستشارة وترافقهم في تنفیذ أنشطتهم -
          .تمنح قروض بدون مكافأة -
    .دین من النّشاطتنشأ قاعدة للمعطیات حول األنشطة والمستفی -
تقدم االستشارة والمساعدة للمستفیدین من هذا الجهاز في مسار التركیب المالي ورصد القروض  -

      .وتنفیذ خطة التمویل ومتابعة إنجاز المشاریع واستغاللها
یر هذه الوكالة من خالل مجلس توجیهي ولجنة للمراقبة، تحت إدارة المدیر العام الذي سوت  

          .ناء على اقتراح من وزیر التشغیلیعین بمرسوم ب
عضو یمثلون مختلف القطاعات والمؤسسات التي لها صلة التمویل  16ویتكون مجلس التوجیه من

وكذلك تدخل في المیادین والمجاالت المدعمة من قبل هذه الوكالة، وأعضاء هذا المجلس تسند 
عداد المخطط الوطني  لهم مهام وضع برنامج نشاط الوكالة وكذا ضبط نفقات تسیرها وتجهیزها وإ

 .یل أنشطة الوكالةو السنوي لتم

 
 

                                                             
، الجریدة بجهاز القرض المصغر یتعلق 22/03/2011مؤرخ في  133-11مرسوم رئاسي رقم الشعبیة،  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة - 1

  .2011مارس 27، الصادرة بتاریخ 19الرسمیة، العدد 
یتعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  12/03/2011مؤرخ في  134-11مرسوم رئاسي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -  2

  .27/03/2011، الصادرة في 19، الجریدة الرسمیة العدد 04-15
  .مرجع سابق 14-04من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 3
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  * ADS: االجتماعي  مدیریات النشاط –وكالة التنمیة االجتماعیة  – 05
، كإحدى األجهزة  96/232وكالة التنمیة اإلجتماعیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشأت   

یة لإلصالحات الهیكلیة على المستوى التي وضعتها الدولة بغرض التخفیف من اآلثار السلب
اإلجتماعي ، وقد وضعت أنذاك تحت تصرف الوزارة المكلفة بالتشغیل و أوكلت لها مهمة 

  : اإلشراف على جملة من البرامج اإلجتماعیة و نذكر منها 
و یوفر هذا الجهاز نوعین من اإلجراءات التي تدخل في إطار  :جهاز الشبكة اإلجتماعیة  –أ 

  : اإلجتماعي و تشغیل الشباب و هما الدعم 
 .المنحة الجزافیة للتضامن  -

 .   )IAIG(منحة التعویض عن النشاطات ذات المنفعة العامة    -

  و أهم هذه البرامج  :برامج التشغیل  –ب 
 ). CPE(برنامج عقود ما قبل التشغیل   -

 ). ESIL(برنامج مناصب الشغل المأجور بمبادرة محلیة   -

  . )TUP.HIMO(المنفعة العمومیة ذات االستعمال المكثف للید العاملة  برنامج أشغال  -
              : ** ANDI: إلستثمارلدعم االوكالة الوطنیة  - 06

إال  24/09/20011المؤرخ في  01/282تم إنشاء هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  
من  ةباشرتها الدول التي في إطار اإلصالحات األولى 1993كان سنة الهفعلي أن أول إنشاء 

خالل مرحلة التسعینات والتي كانت تدعى بـ وكالة ترقیة ودعم ومتابعة اإلستثمار ولقد تجسد 
اإلنتقال من وكالة ترقیة ودعم ومتابعة اإلستثمار إلى الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار في 

            : تعدیالت على مستوى األطر المؤسساتیة والتنظیمیة ونذكر منها

                                                             
* - Agence de développement sociale  
** - Agence nationale de développement de l’investissement 

، یتضمن صالحیات الوكالة 24/09/2001المؤرخ في  01/282م التنفیذي رقم المرسو الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة،  -  1
  .26/09/2001الصادرة بتاریخ  55الجریدة الرسمیة العدد ،الوطنیة لتطویر اإلستثمار وتنظیمها 
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هیئة یترأسها رئیس الحكومة مكلفة باستراتیجیات وأولویات كإنشاء المجلس الوطني لإلستثمار،  -
                    .التطویر

إنشاء هیاكل جهویة للوكالة التي تساهم بالتشاور مع الفاعلین المحلیین في التنمیة الجهویة،  -
 یةأجل تسهیل وتبسیط عملوتتمثل هذه المساهمة خاصة في توفیر وسائل بشریة ومادیة من 

  .اإلستثمار
والوكالة بحسب القانون المنظم لها، هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة 
المعنویة واإلستقالل المالي، وتتولى الوكالة في مجال اإلستثمارات جملة من المهام یمكن حصرها 

    : فیما یلي
      .نبیة وتطویرها ومتابعتهاتتولى ترقیة االستثمارات الوطنیة واألج -
تستقبل المستثمرین المقیمین والغیر مقیمین وتعلمهم وتساعدهم في إطار تنفید مشاریع  -

    .اإلستثمارات
نجاز المشاریع -   تسهل إستفاء الشكلیات التأسیسیة عن إنشاء المؤسسات وإ
      .تمنح المزایا المرتبطة باإلستثمار في إطار التنظیم المعمول به -
      .والمحافظة العقاریة الموجهة لإلستثماراإلستثمار تسییر صندوق دعم  -
، وتضعه ةن بنكا للمعطیات اإلقتصادییكما تعمل الوكالة على تحدید فرص اإلستثمار وتكو  -

      .تحت تصرف أصحاب المشاریع
.282-01رقم من المرسوم التنفیذي  06المادة  علیها وأما فیما یخص تنظیم الوكالة، فقد نصت 

  : إن العرض السابق لإلطار المؤسساتي لسوق الشغل في الجزائر یؤكد فكرتین    

                                                             
 -  ظر، الجریدة لمزید من التفاصیل أن 24/09/2001المؤرخ في  01/281بموجب المرسوم التنفیذي رقم وقد تم إنشاء هذا المجلس

  .الرسمیة، المرجع سابق الذكر
 -  20/08/2001المؤرخ في  03- 01األمر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، : أنظر الجهازینلمزید من التفاصیل حول هذین 

  .منه 28-26المادتین .  22/08/2001الصادرة في  47الجریدة الرسمیة رقم  .یتعلق بتطویر اإلستثمار
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      منطق إقتصادي تبرره البرامج المسیرة : أن برامج التشغیل في الجزائر تدور في منطقین  -
و منطق إجتماعي یبرز من خالل البرامج . و الموضوعة تحت وصایة وزارة التشغیل و العمل 

 .ة من قبل وزارة التضامن الوطني و من قبلها وكالة التنمیة اإلجتماعیة المسیر 

أن التنوع المؤسساتي و تعددها یؤكد رغبة الدولة في الحد من البطالة ال سیما في وسط  -
 . الشباب البطال حامل الشهادات الجامعیة و شهادات التكوین 

ي التعامل مع مشكلة البطالة في و لو أن هذا التعدد یمكن أن یجمل من منطق اإلیجابیة ف
المجتمع إال أن العبرة تكمن في مدى فعالیة هذه األجهزة و كذا مدى قدرتها على تنظیم سوق 
الشغل بشكل یؤدي إلى تحقیق التوازن بین العرض و الطلب باإلضافة إلى قدرتها على خلق 

  . مناصب عمل دائمة و لیست مؤقتة 
  :في الجزائر  سیاسات و آلیات التشغیل:  ثانیا

  : تدور سیاسات التشغیل في الجزائر عموما حول محورین أساسیین هما       
و من خالل هذه السیاسات یتم تنصیب الشاب :  السیاسات القائمة على دعم العمل المأجور -

و لمدة معینة   البطال في إطار مؤسسة أو هیئة تابعة للقطاع االقتصادي أو اإلدارة العمومیة  
عقد یبرم بین الهیئة و الجهاز المشرف على التشغیل و یتقاضى خاللها المدمج  بموجب

تعویضا مالیا ، و یكتسب خبرة مهنیة تمكنه من الولوج لعالم الشغل مع إمكانیة إدماج المعني 
  في إطار الهیئة المشغلة

نشاط و هي أو ما یسمى باألجهزة الخالقة لل:  السیاسات القائمة على دعم المبادرات الفردیة -
عبارة عن أجهزة مدعومة من طرف الدولة تقوم بتمویل مشاریع الشباب البطال الراغب في 
إنشاء مشاریع أو مؤسسات مصغرة ، على أن تقوم هذه المشاریع بدورها بخلق مناصب عمل ، 
بالتالي فالهدف من هذه السیاسات خلق النشاط و خلق مناصب الشغل على حد سواء و هذه 

 : تدیرها الدولة من خالل جملة من األجهزة هي السیاسات 

 .الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب  -

 .الصندوق الوطني للتأمین على البطالة  -
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 .الوكالة الوطنیة للتسییر القرض المصغر  -

الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار و هذا الجهاز یساهم في تسهیل عملیة إستثمار الشباب  -
التي یمنحها للمستثمر المحلي و األجنبي ، دون تقدیم قروض للمستثمرین  من خالل اإلمتیازات

 فهو جهاز یمكن إدراجه ضمن آلیات تحفیز اإلستثمار الخالق لمناصب الشغل 

ستعرض هذا الجزء من الدراسة أهم آلیات و سیاسات التشغیل و سنراعي من خالل هذا یو  
إعطاء تقییم حول مجمل اآللیات التي تشكل العرض، الترتیب المذكور أعاله حتى نتمكن من 

 .السیاسة العامة للتشغیل في الجزائر 

  : ANEMالوكالة الوطنیة للتشغیل آلیات التشغیل في إطار  -  01 
إن استراتیجیة الدولة لتحقیق نهضة في قطاع التشغیل اقتضت وضع جملة من اآللیات 

ین مع سوق الشغل، فوضعت تحت تصرف والسیاسات، ال سیما لتكییف مخرجات التعلیم والتكو 
، جهاز المساعدة على اإلدماج المهني وذلك بموجب المرسوم ''ANEM''الوكالة الوطنیة للتشغیل 

  :والهدف األساسي لهذا الجهاز هو. 1 2008أفریل  19المؤرخ في  126-08التنفیذي رقم 
        .تشجیع اإلدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئین -
      .شجیع كافة أشكال النشاط والتدابیر الرامیة إلى ترقیة تشغیل الشبابت -

  :فئات من طالبي العمل، وهي 03وقد تم توجیه هذا الجهاز إلى 
الشباب حاملي شهادات التعلیم العالي والتقنیین السامین خریجي المؤسسات الوطنیة : الفئة األولى

  .*''CID''ماج حاملي الشهادات للتكوین المهني، والذین یستفیدون من عقود إد
الشباب خریجي التعلیم الثانوي للتربیة الوطنیة ومراكز التكوین المهني أو الذین تابعو : الفئة الثانیة

  .** ''CIP''الذین یستفیدون من عقود اإلدماج المهني و تربصا تمهینیا 

                                                             
، یتعلق بجهاز المساعدة على اإلدماج 19/04/2008مؤرخ في  126-08مرسوم تنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -   1

  .20/04/2008الصادرة بتاریخ  22الجریدة الرسمیة، العدد  المهني،
  

* - Contrat d’insertion des diplômés  
** - Contrat d’insertion professionnelle 
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د تكوین، وعلى هذا األساس الشباب بدون تكوین وال تأهیل الذین یستفیدون من عقو : الفئة الثالثة
اإلدماج المهني لدى  *''CFI''ینصب المستفیدون من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود 

دارات العمومیة، في حین تستفید الفئة الثالثة من المؤسسات العمومیة والخاصة والمؤسسات واإل
ما لدى ورشات األشغال المختلفة التي تبادر بها الجماعات المحلیة ومختلف قطا عات النشاط وإ

  .حرفیین معلمین لمتابعة تكوین
ویتقاضى المستفیدون من هذا الجهاز بفئاته الثالث أجرة شهریة تحسب باالستناد إلى الراتب 

    .304- 07األساسي لألصناف واألرقام االستداللیة المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 
جراء آخر یسمى بعقد  زیادة على الفئات المذكورة أعاله ، فقد  *** ''CTA''أضیفت فئة أخرى وإ

عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات ، و هي الصیغة التي یتم المرور من خاللها  أي 
من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة المستخدم بمساهمة الدولة و قصد تشجیع المستخدم على 

ره امتیازات جبائیة  و شبه جبائیة و امتیازات من منح هذا النوع من العقود یمنح المستخدم بدو 
  .شأنها أن تدفع إلى خلق مناصب الشغل 

العمل المؤقتة ، و إن كان یستقطب أكبر  س لمناصبرّ هذا النوع من آلیات التشغیل یكإن   
إذ كان الهدف من إنشاء هذا الجهاز هو تكریس سیاسة اإلدماج في ، عدد من طالبي العمل 

مدة عقد العمل ، و التي تقدر بسنة واحدة بالنسبة للقطاع اإلقتصادي   انقضاءعد منصب العمل ب
و سنتین بالنسبة لقطاع اإلدارة العمومیة ، و قد كان هذا الجهاز بصیغه المختلفة موجها بصفة 

طالب العمل في منصب عمل دائم ألن التوظیف  إدماجخاصة للقطاع اإلقتصادي نظرا إلمكانیة 
ع یتسم بالمرونة عكس التوظیف في القطاع اإلداري ، إال أن الطلب المتزاید نتیجة في هذا القطا

لتوافد العدید من خریجي الجامعات و معاهد التكوین ، دفع بالدولة إلى التراجع عن فكرة إقتصار 

                                                             
* - Contrat Formation - Insertion 

*-  حول أجور الفئات المستفیدة من جهاز لمزید من التفاصیلDAIPانظر ،:  
  .، من المرسوم التنفیذي السابق الذكر27، 26، 17، 16: المواد -
 االستداللیةالشبكة  المتضمن 29/09/2007المؤرخ في  304-07المرسوم الرئاسي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -

  . 30/09/2007، الصادرة في  61الجریدة الرسمیة العدد  . لمرتبات الموظفین و نظام دفع رواتبهم
*** - contrat de travail aidé 
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العمل إلى الجهاز  يالجهاز على القطاع اإلقتصادي و الخاص و بالتالي قامت بتوجیه طالب
و الذي ال یتیح فرصة اإلدماج المباشر في المنصب الدائم نظرا لخصوصیة عملیة اإلداري ، 

  .و إداریة معینة التوظیف التي تخضع إلجراءات قانونیة 
إن هذا األمر دفع الدولة إلى تمدید عقد العمل من سنة قابلة للتجدید إلى ثالث سنوات قابلة 

، و هو ما یؤكد سنوات  06العمل المؤقت لمدة  للتجدید ، أي إمكانیة بقاء طالب العمل مقید بعقد
أن هذا الحل المكرس یؤجل حل أزمة البطالة دون أن یسعى إلى وضع حد لها فالمستفیذ من هذه 
العقود یبقى في وضع غیر مستقر طیلة مدة الخدمة في المؤسسة أو اإلدارة العمومیة التي ال 

  .ماج من عدمهدتضمن له بعد انتهاءها إمكانیة اإل
  : - مدیریات النشاط اإلجتماعي –آلیات التشغیل في إطار وكالة التنمیة اإلجتماعیة  - 02

     لقد أشرفت وكالة التنمیة اإلجتماعیة على مجموعة من آلیات التشغیل التي انتقلت و صایتها
اإلجتماعي على المستوى المحلي و من أهم هذه اآللیات  النشاطو اإلشراف علیها إلى مدیریات 

  : نذكر 
وضع هذا البرنامج بموجب المرسوم التنفیذي رقم  CPE: برنامج عقود ما قبل التشغیل  -
، بهدف تسهیل إدماج الحاصلین على شهادات علمیة في  02/12/1998المؤرخ في  98/402

      سوق العمل من خالل تمكین الشباب الجامعي البطال و التقنیین السامین العاطلین عن العمل
سنة من شهادات عمل و اكتساب تجربة  35سنة و  19ثین عنه البالغین من العمر بین و الباح

 .تساعدهم على اإلدماج النهائي 

ومن خالل هذا الجهاز یتم تنصیب المترشحین لدى مؤسسة عمومیة أو لدى القطاع الخاص 
المؤرخ في  08/127و بموجب المرسوم التنفیذي رقم . شهرا قابلة للتجدید مرة واحدة  12لمدة 

  PID 1صار یطلق علیه تسمیة منحة اإلدماج اإلجتماعي للشباب حاملي الشهادات  30/04/2008
  .  الوطنيوزارة التضامن یة ووضع هذا اإلجراء تحت وصا

                                                             
دماج اإلجتماعي للشباب حاملي یتعلق بجھاز اإل 30/04/2008مؤرخ في  127-08المرسوم التنفیذي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -  1

  . 04/05/2008، الصادرة بتاریخ  23، الجریدة الرسمیة العدد الشھادات 
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حسب ما نصت علیه  هذا الجهاز و یهدف: جهاز اإلدماج اإلجتماعي للشباب حاملي الشهادات  -
إلى اإلدماج اإلجتماعي للشباب خریجي الجامعات أو  08/127فیذي المادة الثانیة من المرسوم التن

الحائزین على شهادة تقني سام ، ال سیما حاملي الشهادات بدون دخل و في وضعیة هشة أو بدون 
  .نشاط أو ذوي إعاقات 

و یعمل هذا الجهاز على إدماج المستفیذین منه في نشاطات توافق شهاداتهم أو تأهیلهم لدى 
ت و اإلدارات العمومیة و كذا الهیئات و المؤسسات و المنظمات العمومیة أو الخاصة المؤسسا

  .التابعة لكل قطاعات النشاط 
  : و یوجه هذا الجهاز للشباب الذین یستوفون الشروط التالیة 

 .الجنسیة الجزائریة  -

 .سنة  35سنة و  19البالغین من العمر  -

 .أن یكون المستفیذ بدون دخل  -

 .عیة إتجاه الخدمة الوطنیة إثبات الوض -

 . تقدیم الشهادات و اإلجراءات المطلوبة  -

و بعد أن یستفید المترشح المقبول في إطار هذا الجهاز یبرم عقد إدماج بین المستفیذ  و الهیئة 
المستقبلة و مدیر النشاط اإلجتماعي للوالیة و كذا ممثل وكالة التنمیة اإلجتماعیة  و تحدد مدة 

  . سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة هذا العقد ب
  : 1و یتقاضى المستفیدون من هذا الجهاز منحة إدماج و تحدد كاآلتي 

 دج شهریا  10000: بالنسبة لحاملي شهادات التعلیم العالي تقدر بـ  -

 .دج شهریا  8000: بالنسبة لتقنیون السامون تقدر المنحة بـ  -

لعالج مشكلة البطالة ، و یالحظ ذلك من خالل تشكل هذه اإلجراءات الجانب اإلجتماعي 
و لیس  منحة هوما یتقاضاه طالب العمل  ینص على أنالمرسوم التنفیذي المنشئ لهذا الجهاز ، إذ 

من  هاتمنحها لها الدولة من خالل تمكینإجتماعیة للفئة البطالة  ةراتبا ، أي هو عبارة عن مساعد
                                                             

  .من المرسوم التنفیذي السابق الذكر  17،  16المواد  : لمزید من التفاصیل حول أجور ھذه الفئات أنظر  -  1
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دوره یكرس لمناصب العمل المؤقتة باإلضافة إلى ضعف ، و هذا الجهاز بممارسة نشاطات مهنیة 
المنحة المقدمة للمستفیذ من هذا الجهاز و التي ال تتوافق و متطلبات المعیشة ، و على الرغم من 

  . اإلقبال على هذا الجهاز في تزاید و هو ما تسجله مدیریات النشاط اإلجتماعي سنویا  ذلك فإن 
  :CNACلصندوق الوطني للتامین على البطالة آلیات التشغیل في إطار ا -  03 

مین على البطالة منذ إنشائه، حیث عمل الصندوق ألقد تطورت مهام الصندوق الوطني للت
في بدایة األمر على تخفیف اآلثار االجتماعیة المتعاقبة الناجمة عن تسریح العمال األجراء في 

لصندوق في تطبیق نظام تعویض شرع هذا ا 1994القطاع االقتصادي، حیث ابتداء من سنة 
البطالة لفائدة العمال األجراء الذین فقدوا مناصب شغلهم بصفة ال إرادیة وألسباب اقتصادیة، 

من مجموع  %94، 2006بحیث بلغت نسبة االستفادة من تعویض البطالة إلى غایة سنة 
  1.مسجال 201505المسجلین الذي قدر عددهم بـ 

على آلیات التشغیل التي یوفرها الصندوق الوطني للتأمین على  من التحلیل ویركز هذا الجزء
  :البطالة وذلك من خالل ما یلي

  .التكوین التحویلي -
  .جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف البطالین أصحاب المشاریع -
  .جهاز تشجیع ودعم ترقیة الشغل -
لصندوق الهدف منها هو تطویر إن هذا النوع من اإلجراءات التي یوفرها ا: التكوین التحویلي -أ

التالحم بین سوق الشغل وسوق التكوین، كوسیلة فعالة للعودة للعمل، إن أن تحسین فرص 
الحصول على منصب عمل جعلت الصندوق یعمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنیة للتكوین 

  :المهني على
  .في سوق العمل تحسین مؤهالت البطالین المهنیة قصد مساعدتهم على االندماج ثانیة -
  .تطویر عملیات التكوین المستهدفة والتي تفتح آفاق تطویر المعارف -

                                                             
 /http، نقال عن موقع األنترنت الوطني للتأمین عن البطالة تعریف الصندوقمنشورات الصندوق الوطني للتأمین على البطالة ،  -1

WWW.CNAC. Dz/default.   12/08/2013: تاریخ اإلطالع   
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من المستفیدین من نظام التأمین على البطالة ینتمون إلى قطاع  %65وقد أحصى الصندوق قرابة 
البناء واألشغال العمومیة، فركز جهوده على هذه الفئة من خالل التكوین التحویلي ومن أجل 

  :حسن لهذا البرنامج، نجد أن الصندوق قد وقع جملة من االتفاقیات ومنهاالسیر ال
اتفاقیات مع وزارة التكوین المهني والمركز الوطني للتكوین المهني عن بعد ومركز التكوین  -

  .التقني لبني عمران
  .ویهدف هذا اإلجراء إلى تمكین البطال من شهادة مهنیة تمكنه من الحصول على منصب عمل

  .النشاطات من طرف البطالین أصحاب المشاریع إحداثهاز دعم ج -ب
رافق استحداث هذا الجهاز برامج التنمیة في الجزائر، واعتبر احدى السیاسات المتبعة في 
إطار برنامج ترقیة الشغل ومحاربة البطالة، واسندت للصندوق تسییر هذا الجهاز الذي یتكفل بدعم 

  .سنة 50-35البالغین من العمر ما بین  احداث المشاریع من طرف البطالین
  :د حدد هذا الصندوق جملة من الشروط لالستفادة من الجهاز منهاقو 
  .سنة 50سنة و  35أن یتراوح عمر البطال ما بین  -
  .التسجیل لدى الوكالة المحلیة للتشغیل المتواجدة بمقر سكنه -
  .عدم ممارسة أي عمل مأجور أو نشاط مهني -
  .تقدیم مساهمة مالیة شخصیة الستكمال المشروع القدرة على -
توجه هیاكل المرافقة للبطالین ذوي المشاریع الذین ال یملكون وثائق تثبت اكتسابهم لمؤهالت  -

  .مهنیة أو ملكات معرفیة بالنشاط المراد القیام به
لبطالین ویتولى الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة تنظیم عملیة احداث النشاطات من طرف ا

  .أصحاب المشاریع وتمویلها
  :1التركیبة المالیة للمشروع في إطار هذا الصندوق تتمثل في مستویین

  
  

                                                             
 المرجع نفسھ -  1
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  :المستوى األول
قیمة المشروع أقل أو یساوي 

  ملیون دج 02
  القرض البنكي  نسبة القروض بدون فائدة  الحد األدنى لنسبة المساهمة الشخصیة

  %70  %25 %5  جمیع المناطق

  :الثاني المستوى
ملیون  20قیمة المشروع أكثر من 

  ملیون دج 05أو یساوي 
  القرض البنكي  نسبة القروض بدون فائدة  الحد األدنى لنسبة المساهمة الشخصیة

 %70 %20  %10  مناطق عادیة

مناطق والیات الجنوب 
  والهضاب العلیا

08% 22%  70% 

صاحب العمل یستفید بدوره من فإن صاحب المشروع أو  ،إضافة إلى هذا الجانب التمویلي
جملة من االمتیازات في حالة توفیره لمناصب شغل من خالل النشاط الممارس حیث أنه یستفید 

   1:أشهر على األقل بـ 06من تخفیضات في حالة تعیینات لمدة 
من حصته في حالة تعیینه لطالبي العمل في قطاعات السیاحة والصناعة التقلیدیة  20% -

  .لفالحة وكذا ورشات البناء واألشغال العمومیةوالثقافة وا
  .في حالة تعیین طالبي العمل المبتدئین في قطاعات النشاط ذاتها 28% -
من حصته كمستخدم في حالة تعیین كافة فئات العمل في مناطق الهضاب العلیا  36% -

  .والجنوب
 09ذي یشغل كما أنه وفي حالة مضاعفة العدد األصلي للعمال من طرف المستخدم ال

فإن  CNASعمال على األقل یتم تصریحهم لدى الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة 
  .بالنسبة للسنة الواحدة %8المستخدم یستفید من تخفیض قدره 

أخرى في حالة المستخدم الذي یضع عماله في تكوین وتحسین  إعفاءاتإضافة إلى 
  .عمل غیر محدد المدة مع العاملالمستخدم لعقد  إبرامالمستوى، وكذا في حالة 

                                                             
وكیفیات منح االمتیازات  یحدد مستوى 5/12/2007مؤرخ في  386- 07المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -1

الجریدة  والمتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل، 11/12/2006المؤرخ في  21-06المنصوص علیها في القانون رقم 
  .09/12/2007في  الصادرة ، 77الرسمیة، العدد 
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إن الدولة من خالل هذا الجهاز عمدت إلى خلق تدابیر تشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل 
والمالحظ من خالل العرض السابق، أن هذا الجهاز یحوي جملة من اآللیات التي من شأنها أن 

من السیاسات التي  تعمل على تكثیف االستثمار الخاص في المشاریع الصغیرة والمتوسطة وجملة
ن من خالله أن نسلم كتهدف إلى خلق مناصب شغل في إطار هذه المؤسسات، األمر الذي یم

ن إ بأن هذا الجهاز من خالل التدابیر الذي تدعم بها یشكل أحد اآللیات وكذا األجهزة، التي و 
  .استغلت بطریقة رشیدة، فإنها قادرة على أن تلعب الدور الفعال في میدان التشغیل

فباإلضافة لكونه أداة لحمایة البطال من جراء التسریحات ، لجهاز دور مزدوج لكما أن 
ألسباب إقتصادیة و التي قد یتعرض لها العامل في القطاع اإلقتصادي هو كذلك أداة للتشغیل ، 

  .من خالل دعم المشاریع المنتجة و المستحدثة للمناصب 
  :ANSEJوطنیة لدعم تشغیل الشباب سیاسات التشغیل في إطار الوكالة ال -  04

لقد شكل إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب اإلطار العام لخلق الشغل عن طریق 
االستثمار المنتج، وتعتمد هذه الوكالة على دعم المشاریع الصغیرة ومرافقة الشباب لخلق هذه 

من خالل اعتماد آلیات لتسهیل  2002األخیرة، وقد عرفت هذه الوكالة دینامیكیة ابتداء من سنة 
نشاء إوتعتمد الوكالة مجموعة من اإلجراءات من أجل دعم . الحصول على التمویل متوسط األجل

  1:المؤسسات المصغرة
وتخص هذه اإلجراءات إنشاء مؤسسة مصغرة من طرف : إجراءات متعلقة باستثمار اإلنشاء - 1

  .كالةشباب أو عدة شباب مؤهلین لالستفادة من جهاز الو 
وتضمن هذه اإلجراءات لالستثمارات المنجزة عن طریق  :إجراءات متعلقة باستثمار التوسیع -2

  .مؤسسات مصغرة من أجل توسعتها وفقا لجملة من الشروط
فال بد أن یتوفر المستثمر الشباب على جملة من : وعلیه فبالنسبة إلجراءات استثمار اإلنشاء -

  :الشروط هي
  .االأن یكون الشاب بط -

                                                             
 13/08/2013: تاریخ اإلطالع  www.ansej.dz: منشورات الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ، نقال عن موقع األنثرنث  -  1
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سنة بالنسبة لمسیر المؤسسة  40سنة ویمكن أن یصل السن إلى  35و  19أن یتراوح سنه  -
  .مناصب شغل دائمة 03على أن یتعهد بتوفیر 

  .أن تكون لدیه مؤهالت مهنیة ذات عالقة بالنشاط المرتقب -
  .أن یقدم مساهمة شخصیة في تمویل المشروع -

فإن تمویل المشروع یعتمد صیغتان في إطار الوكالة في حال استفاء المعني لشروط التأهیل، 
  .الوطنیة  لدعم تشغیل الشباب

ویشمل هذا التمویل المساهمة المالیة لصاحب المشروع، والقرض بدون : التمویل الثالثي -1
  1:فائدة المقدم من طرف الوكالة والقرض البنكي ولهذا النوع من التمویل مستویین

  دج 5000000ار ال یتجاوز مبلغ االستثم: المستوى األول
  القرض البنكي  )الوكالة(القرض بدون فائدة   المساهمة الشخصیة

01%  29%  70%  
  دج 10000000إلى  5000001مبلغ االستثمار من : المستوى الثاني

  القرض البنكي  )الوكالة(القرض بدون فائدة   المساهمة الشخصیة
02%  28%  70%  

مة المالیة للشباب صاحب المشروع والقرض بدون فائدة المقدم ویشمل المساه: التمویل الثنائي - 2
  :وینقسم بدوره هذا التمویل إلى مستویین. من طرف الوكالة

  دج 000 000 5مبلغ اإلستثمار ال یتجاوز: المستوى األول
  )الوكالة(القرض بدون فائدة   المساهمة الشخصیة

71% 29%  
  دج000 000 10إلى 001 000 5مبلغ اإلستثمار من : المستوى الثاني
  )الوكالة(القرض بدون فائدة   المساهمة الشخصیة

%72  %28  

او  كان نجاح المؤسسة المصغرة التي تنشأ في إطار هذا الجهاز یعتمد على كفاءة  لمّ
، جعلت الوكالة تكوین الشباب أصحاب المشاریع ضروریا قبل تمویل مشاریعهم مسیریها فقد

قامت بوضع برنامج تكوین یستجیب لالحتیاجات و الصعوبات التي  یثكأسلوب لترقیة األداء ،ح
                                                             

المؤرخ في  103-11مرسوم تنفیذي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، : لمزید من التفاصیل حول مستوى اإلعانة المقدمة للشباب أنظر  -  1
الذي یحدد شروط اإلعانة المقدمة للشباب ذوي  2003سبتمبر  06المؤرخ في  290 – 03ذي رقم المعدل و المتمم للمرسوم التنفی 2011مارس  06

  .   2011مارس  06، الصادرة بتاریخ  14، الجریدة الرسمیة العدد  المشاریع و مستواھا



 تأثیر برامج التنمیة على أداء سیاسات التشغیل                                                                           الثالثالفصل 

 

135 
 

و عملي، على  یسمح لهم اإلطالع، بفضل أسلوب سهل. یواجهها غالبا الشباب حاملي المشاریع
  .المبادئ األساسیة النطالق مؤسستهم المصغرة و تسییرها

ه من الضروري نظرا لخصوصیة المؤسسات المصغرة و مؤهالت أصحابها، رأت الوكالة أنو 
  .نیها الخاصینوّ أن یكون لدیها مك

  .لدى كل فرع محلي مكون استفاد من تكوین حول البیداغوجیة و محتوى المواد
  .تسیر برمجة الدورات التكوینیة و تطبیقها، محلیا من طرف المكون بالتشاور مع مدیر الفرع

  :1 یتضمن برنامج تكوین الشباب أصحاب المشاریع أربع مواد
  .إجراءات اإلنشاء ذات الصلة بالمحیط اإلقتصادي و اإلجتماعي: اإلنشاء مادة  - أ

  .دراسة السوق: التسویقمادة  -ب
  .اإلجراءات و األسس الضریبیة: مادة الضرائب -ج
  .المیزانیة، تسییر الخزینة، تحلیل التكالیف و المنتجات: مادة التخطیط المالي - د

تهدف إلى ترقیة روح المبادرة الفردیة و الجماعیة  ازإن هذه اإلجراءات المسطرة ضمن هذا الجه
و استحداث فرص عمل جدیدة ، و قد أعطت إجراءات تسهیل باستحداث أنشطة إقتصادیة 
دفعا جدیدا و مرونة أكثر في عملیة إستحداث و إنشاء  2011اإلستثمار المعلن عنها سنة 

الشخصیة لصاحب المشروع المؤسسات المصغرة ، خاصة من خالل تخفیض نسبة المساهمة 
، مما قد یسمح للفئة البطالة ، التي تمتلك أفكار إستثماریة جیدة و رفع قیمة القرض الممنوح 

  .و ال تملك القدرة المالیة و اإلداریة على تحویل هذه األفكار إلى مشاریع إستثماریة 
  : سیاسات التشغیل في إطار الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر -  05

تضع الوكالة لتسییر القرض المصغر سیاسة لتحفیز التشغیل من خالل دعم المشاریع 
  2: الصغیرة، ومنح المساعدة للشباب البطال الذي یستوفي مجموعة من الشروط منها

                                                             
: نقال عن موقع األنثرنث .  تكوین الشباب المقاولالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ،  -  1

http://www.ansej.org.dz/FormationPromoteursDG.aspx  01/07/2013: تاریخ اإلطالع .  
من القرض  الذي یحدد شروط اإلعانة المقدمة للمستفیدین 11-134المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -  2

  .، مرجع سابقالمصغر ومستواها
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  .وأن یتوفروا على إقامة مستقرة: سنة فما فوق 18بلغ من العمر یأن  -
  .وغیر منظمأن یكونوا بدون دخل أو ذوي دخل ضعیف مستقر  -
  . أن یتوفروا على مهارات لها عالقة بالنشاط المرتقب -
  .أن یقدموا مساهمة جزافیة على الموافقة -

  والذي أنشأ '' صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة''وتملك الوكالة هیئة تحت اسم 
ومهمة هذا الصندوق عموما هي  ،  02-05و  16-04: بموجب المرسومین التنفیذیین

من الدیون  %85مان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة المنخرطة فیه بنسبة ض
   1.المستحقة وفوائدها في حالة فشل المشروعات الممولة

  :آلیات للتمویل هي 03وتعمل الوكالة الوطنیة على تمویل المشاریع المصغرة من خالل 
  :بین كل من یجمع هذا النوع من التمویل: التمویل الثنائي - 01

حیث یقوم هذا األخیر بمنح سلفة للمقترض بعنوان  شراء مواد  :ANGEMالمقترض وجهاز  -أ
  .إقتصادیة مبسطة أولیة، وهذه السلفة تمنح المشاریع الصغیرة التحویلیة، حسب دراسة تقنو

یة بین ویشمل هذا النوع من التمویل المشاریع التي تتراوح كلفتها االجمال :البنك والمقترض -ب
  ).سنوات 5-1(دج، فترة سدادها من  100000دج و  50000

، ویخص هذا النوع من التمویل المشاریع التي ANGEM -بنك–مقترض : التمویل الثالثي - 02
في حین تساهم  %1دج، حیث تكون المساهمة الشخصیة للمقترض بـ 1000000تفوق تكلفتها 

 - %5مة البنك وهو قرض بفائدة تتراوح ما بین من قیمة المشروع بمساه %70، و %29الوكالة بـ
20%.  

  : إن العرض السابق لسیاسات و آلیات التشغیل المعتمدة في الجزائر یؤكد فكرتین 

                                                             
 -  الجریدة .  یتعلق بجهاز القرض المصغر 22/01/2004المؤرخ في  13-04مرسوم رئاسي رقم الشعبیة ،  الدیمقراطیةانظر الجمهوریة

   25/01/2004:، الصادرة بتاریخ  06الرسمیة العدد رقم 
، الملتقى الدولي حول استراتیجیة الحكومة للقضاء على صب شغل في الجزائرالقرض المصغر كاستراتیجیة لخلق مناناصر مغني،  - 1

  .2011نوفمبر  16-15البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، جامعة مسیلة، أیام 
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وجود إرادة سیاسیة واضحة تهدف إلى امتصاص بطالة الشباب ، من خالل تنویع األجهزة   - أ
 .مستحدثةة المناصب البغض النظر عن طبیع المستفیدینواآللیات لتتسع ألكبر عدد من 

لسیاسة إنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خالل تنویع األجهزة تكریس الدولة   - ب
 .المدعمة للمبادرات المقاوالتیة 

  : مخطط الوطني لترقیة الشغل و مكافحة البطالة ال: ثالثا 

  ة البطالة المخطط الوطني لترقیة الشغل و مكافح 2008/ 01/06اعتمدت الحكومة بتاریخ     
   و الذي وضع آلیات لمحاربة البطالة و توسیع نطاق التشغیل عبر إنشاء المؤسسات المصغرة 
و دعم أجهزة التشغیل المختلفة ، و یهدف هذا المخطط إلى تحقیق جملة من األهداف و یمكن 

  : 1إدراجها فیما یلي 
 .محاربة البطالة من مقاربة اقتصادیة  -

 .على المدى القصیر و المتوسط ترقیة ید عاملة مؤهلة  -

 .تنمیة روح المبادرة المقاوالتیة  -

 .تكثیف الشعب و التخصصات و التكوین حسب احتیاجات سوق العمل  -

 .دعم اإلستثمار اإلنتاجي المولد لمناصب الشغل  -

 .إنشاء هیئات تنسیقیة بین القطاعات  -

 .عصرنة آلیات المتابعة و المراقبة و التقییم  -

 .م الوساطة في سوق الشغل تحسین و تدعی -

ملیون منصب شغل من خالل البرنامج التكمیلي لدعم النمو  02بدل جهود لخلق أكثر من  -
 .  2009آفاق 

 .تدعیم ترقیة تشغیل الشباب و تحسین نسبة التوظیف في فترة اإلدماج  -

 . 2014-2010خالل الفترة  % 09خفض نسبة البطالة إلى أقل من  -

                                                             
: ث نقال عن موقع األنثرن.  المخطط الوطني للتشغیل و محاربة البطالةمنشورات وزارة العمل و التشغیل و الضمان اإلجتماعي ،  -  1

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/ 01/07/2013اإلطالع  تاریخ   
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ساس السیاسة الوطنیة لترقیة التشغیل في الجزائر ، و حسب وزیر إن هذا المخطط یشكل أ
، في  2008میزة هذا المخطط عن المقاربات المعتمدة قبل سنة إن فالطیب لوح / السید العمل 

مجال سیاسة التشغیل أنها تأخذ بعین اإلعتبار الجوانب الجزئیة و الكلیة لإلقتصاد و مختلف 
و كذا مساهمة الفاعلین و الشركاء في هذا المجال و ضرورة العوامل المؤثرة على التشغیل 

اعتماد مرفق عمومي للتشغیل یكون ناجعا ، إضافة إلى التنسیق ما بین القطاعات من أجل 
  .1تبسیط سوق العمل 

و قد تم إعتماد هذا المخطط من أجل إعطاء بعد إقتصادي أكبر لسیاسات التشغیل و هذا 
محاور أساسیة  07یرتكز بدوره على  2008بدایة من سنة  المخطط الذي شرع في تطبیقه

  : یمكن إستعراضها كااآلتي 
 .دعم اإلستثمارات في القطاع اإلقتصادي المولد لمناصب الشغل  -1

 .ترقیة سیاسة تحفیزیة لخلق مناصب الشغل لفائدة المؤسسات  -2

 .ترقیة التكوین التأهیلي من أجل تسهیل عملیة اإلدماج في عالم الشغل  -3

 .ترقیة سیاسة تحفیزیة لخلق مناصب شغل لفائدة المؤسسات  -4

 .تحسین و عصرنة تسییر سوق الشغل  -5

 .إنشاء و تنصیب هیاكل التنسیق المشترك بین القطاعات  -6

 . متابعة و مراقبة و تقییم آلیات تسییر سوق الشغل -7

  : 2و تعتمد سیاسة ترقیة تشغیل الشباب وفقا لهذا المخطط على ركیزتین هما 
 .م تنمیة المبادرات المقاوالتیة دع -

 .دعم ترقیة الشغل المأجور  -

                                                             
، الصادرة بتاریخ دیسمبر  24العدد رقم  . المجلة السداسیة للمفتشة العامة للعمل.  "ترقیة الشغل و مكافحة البطالة"مفتشیة العمل ، نشرة  -  1

  03ص  ، 2010
ستعرضھا في ھذا السیاق على یبشرح مفصل خالل المطلب السابق  إلى تعریف ھذه األجھزة و منھجیة عملھا ، و  أشار الباحثسبق و لقد  -  2

سبیل استعراض المخطط الوطني للحكومة في مجال التشغیل من أجل ابراز عناصره و محاوره و أھدافھ و كذا الوسائل التي یعتمدھا كأساس 
  .قیق ھذه األھداف لتح
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وضعت الحكومة ثالث أجهزة لخلق النشاطات في :  دعم تنمیة المبادرات المقاوالتیة –أ 
جهاز الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ، الجهاز المسیر من طرف : إطار التشغیل و هي 

و كذا جهاز القرض المصغر المسیر من طرف ، الصندوق الوطني للتأمین على البطالة 
  .الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 

لى عترجم هذا اإلجراء من خالل وضع جهاز المساعدة :  دعم ترقیة الشغل المأجور –ب 
اإلدماج المهني ، و یهدف هذا الجهاز إلى تسهیل اإلستفادة من منصب عمل دائم للشباب 

سجلین لدى شبكة الوكالة الوطنیة للتشغیل ، بإدماجهم في القطاع طالبي العمل ألول مرة الم
اإلقتصادي العمومي و الخاص ، و یولي هذا الجهاز إهتماما خاص لحاملي الشهادات بدون 

  .1وظیفة 
  :  2و یتخذ هذا المخطط أرضیة محفزة لتجسیده ، تتمثل في 

 . إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسبوجود  -

 . خارج قطاع المحروقاتتسجیل عودة النمو  -

  . احتیاطات صرف هامة -
  . تضخم متحكم فیه -
  .برامج هامة لالستثمار العمومي والخاص -
 .عودة السلم واالستقرار -

في هذا السیاق إلى أن الهدف األساسي لهذا البرنامج هو إحداث مقاربة  و تجدر اإلشارة
محاور التي تضمنها تساهم في اقتصادیة في مجال التشغیل ، و على الرغم من أن األهداف و ال

من خالل وضع تقییم ألداء  تتناوله هذه الدراسةهذا الهدف إال أن مدى تحقیق هذا الهدف تحقیق 
  . هذه األجهزة من خالل المطلب الموالي 

  
  

                                                             
   مرجع سابقالمخطط الوطني للتشغیل و محاربة البطالة ، منشورات وزارة العمل و التشغیل و الضمان اإلجتماعي ،  -  1
  .المرجع نفسھ  -  2
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  :أداء سیاسات التشغیل في ظل برامج التنمیة تقییم : المطلب الثاني 
تباط الوثیق بین برامج التنمیة و سیاسات التشغیل، اعتبارا اإلر تؤكد األدبیات اإلقتصادیة على      

من أن هذه األخیرة تشكل أحد العناصر الهامة ألي برنامج إستثماري عمومي أو خاص ، كما أن 
، أمام هذا المعطى  توسع اإلستثمارات على اختالف مصدرها یؤدي بدوره إلى حركیة سوق الشغل

تقییم أداء سیاسات التشغیل من خالل عنصرین ة یحاول فهذا الجزء من الدراساإلقتصادي ، 
  : أساسیین 

 .سیاسات التشغیل القائمة على أساس تنمیة المبادرات الفردیة  -
    .سیاسات التشغیل القائمة على أساس دعم العمل المأجور  -
  : تقییم أداء سیاسات التشغیل القائمة على أساس تنمیة المبادرات الفردیة :  أوال

أجهزة رئیسیة یعتمد علیها في خلق  03لترقیة التشغیل على  الوطنيمخطط النص لقد 
   النشاطات و التي تشكل مجتمعة اإلطار المؤسساتي الذي یهدف إلى خلق المؤسسات الصغیرة 

، هذه األجهزة هي جهاز الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ، الصندوق و المتوسطة في الجزائر 
ى البطالة و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر ، و نتطرق عرضیا إلى الوطني للتأمین عل

أداء الوكالة الوطنیة لدعم اإلستثمار لیس على أساس كونها جهاز لخلق النشاط بقدر ما هي 
خلق اإلستثمار من أجل إبراز الحوافر المشجعة على اإلستثمار التي جهاز خاص بتسهیل عملیة 

   .ناصب الشغل بدورها تساهم في خلق م
 ANSEJتقییم أداء جهاز : تشغیل الشباب  مالوكالة الوطنیة لدع-1
إلى  1997الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب منذ انطالق نشاطها سنة  سعتلقد      

استحداث مناصب الشغل من خالل تمویل المشاریع الصغیرة ، و قد عرفت هذه العملیة وتیرة 
 1791مشروع و هو ما أدى إلى استحداث  69تمویل  1997 متباطئة نسبیا إذ شهدت سنة

و یرجع هذا اإلنخفاض أساسا إلى حداثة الجهاز أنذاك و ارتفاع حجم المساهمة  منصب شغل فقط
الشخصیة لصاحب المشروع باإلضافة إلى انخفاض الغالف المالي المخصص لدعم هذا المشاریع  

                                                             
  2006الجزائر ، .  2006- 2001حصیلة الشغل خالل الفترة منشورات المدیریة العامة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ،  -  1
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عرف منحى تصاعدي سواء على مستوى تمویل  2012-2001إال أن أداء الوكالة خالل الفترة 
  .المشاریع و كذا إستحداث مناصب الشغل 

    و تعد الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب األداة الفاعلة في ید الحكومة للحد من البطالة    
و تفعیل آلیة التشغیل القائمة على دعم المبادرة الفردیة و المقاوالتیة للشباب ، و یمكن رصد 

  :حصیلة هذا الجهاز من خالل الجدول التالي 
  20121-2001خالل الفترة    ansejتطور عدد المناصب المستحدثة في إطار جهاز : 01 جدول رقم

برنامج  فترة
اإلنعاش 

اإلقتصادي 
2001-2004  

  2004  2003  2002  2001  السنوات
  691 6  664 5  087 7 279 7  عدد المشاریع الممولة

  19077  14771  631 19  152 20  مستحدثةعدد المناصب ال

فترة البرنامج 
التكمیلي لدعم 
النمو            

2005-2009  

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات
  848 20  634 10  102 8  645 8  549 10  عدد المشاریع الممولة

  812 57  418 31  685 22  500 24  376 30  عدد المناصب المستحدثة

فترة برنامج دعم 
لنمو ا

اإلقتصادي           
2010-2014  

  2012  2011  2010  السنوات
  -  -  641 22  عدد المشاریع الممولة

  812 65  404 92  132 60  عدد المناصب المستحدثة

التطور الذي شهدته عملیة استحداث مناصب  أن المالحظ لمعطیات الجدول أعاله لیجد إن       
ثیر برامج التنمیة واضح بدلیل أن ارتفاع التخصیصات الشغل عرف منحى تصاعدي ، كما أن تأ

المالیة من برنامج آلخر كان له األثر اإلیجابي ، من خالل تزاید عدد المشاریع الممولة و كذا 

                                                             
  : تم إعداد الجدول باإلعتماد على معطیات   -  1
  منشورات المدیریة العامة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -

  . مرجع سابق.  2012-2011تقریر حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمة المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ، و 
Et  république algérienne démocratique et populaire  , ALGERIE 2eme Rapport National sur les objectifs du 
millénairepour le développement , septembre 2012, p 237 
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منصب عمل  20152شهدت خلق  2001ارتفاع حصیلة المناصب المستحدثة ، إذ نجد أن سنة 
  . 2011منصب سنة  92404إلى  مشروع ، لیرتفع هذا العدد 7279من خالل تمویل 

و ال نختلف في أن المالحظة المبدئیة لتطور عدد المشاریع الممولة من طرف هذا الجهاز         
بدلیل عدد الملفات المودعة للدراسة و التي تتزاید  حسنتؤكد على أنه استطاع أن یحقق أداء 

ت المصغرة و الصغیرة و الذي باستمرار و هو األمر الذي ینجر عنه الخلق المتزاید للمؤسسا
یؤدي بدوره إلى التزاید الطردي لمناصب الشغل و یمكن أن نوضح هذا المنحى من خالل الرسم 

  :البیاني التالي 
  20121-2001خالل الفترة    ansejتطور عدد المناصب و عدد المشاریع الممولة في إطار :  01 الشكل رقم

  
راءة التحلیلیة للمعطیات أعاله ، تؤكد أن هناك إقبال من قبل الشباب البطال على هذا الجهاز  إن الق

لما یقدمه من تحفیزات لتشجیع اإلستثمار و من بینها رفع الدولة لعتبة اإلستثمار و تخفیض 
باإلضافة إلى التخفیضات الجبائیة التي یستفید منها المنتسب   المساهمة الشخصیة للمستثمر

جملة من القرارات لفائدة تشجیع  22/02/2011للجهاز، و لقد اتخذ مجلس الوزراء المنعقد بتاریخ 
   2:و تنمیة المؤسسات و المشاریع المصغرة الهادفة لخلق مناصب الشغل و نذكر منها 

                                                             
 01: تم إعداد المنحنى البیاني باإلعتماد على معطیات الجدول رقم  -    1

2   - république algérienne démocratique et populaire  , ALGERIE 2eme Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le 
développement , op.cit. p 234  
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 %05تخفیض المساهمة الشخصیة لتمویل اإلستثمارات حیث تم تخفیض هذه المساهمة من  -
عن  %02إلى  %10مالیین دینار و كن  05مارات التي ال تتجاوز لإلستث %01إلى 

.                                                           مالیین دینار 10تصل إلى  اإلستثمارات التي
 سنوات  03تمدید فترات سداد أصل الدین المصرفي إلى و كذا  -
دج من أجل كراء محالت أو شراء مركبات  500000إعطاء منح دون فوائد إضافیة تصل إلى  -

 .                              قصد تحویلها إلى ورشات عمل 
 دج من أجل فتح مقرات لممارسة النشاط  000 1000منح قروض بدون فوائد تصل إلى  -
 .سنوات عن المشروعات الصغیرة  03إعفاءات ضریبیة تصل إلى  -
  .المحلیة لفائدة المؤسسات الصغیرة  حجز حصة من العقود العمومیة -

إن هذه التحفیزات ، ساهمت بشكل كبیر في تحسین أداء الوكالة ، و في تزاید المنتسبین     
نجد أن  ansejلهذا الجهاز من الشباب غیر أنه و بالنظر إلى طبیعة المشاریع الممولة من قبل 

      اقي القطاعات األخرى كقطاع الفالحة قطاع الخدمات یحتل أكبر نسبة و كذا قطاع النقل ، أما ب
 و الصناعة فتحتل نسب متفاوتة ، و هو ما یجعلنا نتساءل عن الجدوى اإلقتصادیة لهذه المشاریع 
و مدى قدرة األنشطة التي تخلق من خالل هذا الجهاز على المنافسة في األسواق ما یطرح بذلك 

  : أمرین 
           ره یؤدي إلى خلق مناصب شغل و كذا الحفاظ علیها ن نجاح المشروع و استمراره و تطویأ  -

 .و تنمیتها كما أن توسیع النشاط سیؤدي إلى تزاید مناصب الشغل 

ن فشل المشروع یؤدي إلى تحقق نتیجة عكسیة و فقد مناصب الشغل التي كان یتوقع خلقها من أ -
 . خالل تمویل النشاط 

لدعم تشغیل الشباب عملت على تأكید الجدوى على هذا األساس فإن الوكالة الوطنیة   
هل التزاید المستمر للطلبات الناتج  التساؤل الذي یطرحاإلقتصادیة للمشاریع قبل تمویلها ، لكن 

ن من كّ عن تزاید بطالة الشباب ، و كذا التوترات اإلجتماعیة التي تحدث بین الحین و اآلخر قد م
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تمویلها ؟ فقطاعي النقل و الخدمات مثال یعرفان في  إحقاق هذا اإلجراء في المشاریع التي تم
العدید من الوالیات تشبعا إال أن هناك استمرار في تمویل مثل هذا النوع من المشاریع نظرا 

هل القصد من تمویل مشروع : و هو الذي یطرح التساؤل الذي مفاده . لطلبات الشباب المتزایدة 
ر اإلجتماعي أم تحقیق الجدوى و الفائدة اإلقتصادیة التي الشباب هو تحقیق رضاه لتحقیق اإلستقرا

   ؟یتضمنها المشروع 

یؤكد الفرضیة األولى التي تجعل                                                 2011إن المقیم ألداء هذا الجهاز السیما لسنة   
درجة األولى على تمویل  و دعم منه أداة لشراء السلم اإلجتماعي ال سیما و أن الجهاز یعتمد بال

الدولة ، و علیه فهو أداة في ید الحكومة لتحقیق و دعم مشروعیة النظام السیاسي بغض النظر 
على المعطى اإلقتصادي الذي یقتضي توازن سوق الشغل تحقیقه ، هذا المعطى یفترض خلق 

یر إنتاج السلع والخدمات أنشطة ومشاریع قادرة على المساهمة في القیمة المضافة لإلقتصاد وتوف
  .بشكل مستمر و كذا خلق مناصب شغل دائمة 

إن فعالیة هذا الجهاز كذلك مرتبطة بالتمویل الحكومي ، ذلك أنه في إطار برامج التنمیة قد   
عرف الجهاز أداءا إیجابیا نظرا لحجم الدعم الذي تخصصه الدولة في إطار دعم سیاسات 

الجبائیة التي تبنتها الحكومة في الفترات التي تتخلل تطبیق البرامج إن التحفیزات فوعلیه  ،التشغیل
، ساهمت بدورها في رفع أداء  2014-2010التنمویة  ال سیما من خالل فترة الخماسي للتنمیة 

شغل آفاق مالیین منصب  03الجهاز السیما و أنه من بین األهداف التي تضمنها البرنامج خلق 
إلى أنه على الحكومة مراعاة من اإلشارة سابق ألداء الجهاز ، البد و من خالل العرض ال 2014

البعد اإلقتصادي من خالل نمط التشغیل وفق هذا الجهاز ، فهل بالفعل استطاعت الدولة أن 
تخلق مؤسسات صغیرة و متوسطة قادرة على اإلنتاج و المنافسة في األسواق المحلیة و الدولیة 

دامة المناصب التي تم استحداثها في إطار هذا الجهاز؟، فالدولة و كذا ما مدى إست بمتوجاتها
صحیح تمتلك إحصائیات بشأن عدد المشاریع الممولة و عدد المناصب المراد استحداثها لكن ، 

الناتج بالمشاریع الناجحة فعال ، و التي فعال تساهم في  یصعب الحصول على إحصائیات متعلقة
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تم رصدها لهذا الجهاز منذ انطالق البرامج التنمویة بدایة من سنة  المحلي ، ذلك أن األموال التي
     كان بإمكانها أن تؤسس لقاعدة إقتصادیة متینة من خالل دعم نشاطات خالقة للثروة  2001

    .و مناصب الشغل 
 :  أداء الصندوق الوطني للتأمین على البطالة  -2

من أجل تقدیم تعویضات للمسرحین صادي إقتلقد كان الهدف من إنشاء هذا الجهاز، إجتماعي 
ألسباب إقتصادیة ، بعدما تعرضت مجموعة من المؤسسات العمومیة للغلق و الخوصصة ، إال 
أن مهام الصندوق تطورت ، بتطور أهدافه و استراتیجیاته و جعلت منه الحكومة أحد أبرز 

  .مشاریع الشباب البطال األجهزة التي تعتمد علیها لترقیة سیاسات التشغیل من خالل تمویل 
و قد عرف أداء الصندوق تطورا ال سیما في جانب استحداث مناصب الشغل من خالل الدعم 

و التعدیالت التي أدخلت على آلیة  مع انطالق البرامج التنمویةخاصة الموجه لمشروعات الشباب 
 إستراتیجیةلق عمل الجهاز و التي تدخل في إطار مسعى الحكومة إلصالح التشغیل من خالل خ

  .من شأنها تسهیل إجراءات إنشاء المؤسسات المصغرة و تمویلها 
  : إذ یقترن أداء الصندوق بالتعدیالت التي مست جانبین 

سنة  35تعدیالت متعلقة بسن اإلستفادة من إمتیازات الصندوق إذ تم تخفیض سن المستفیذ من  -
 .سنة  30إلى 

مبلغ اإلستثمار الممنوح من الصندوق و كذا : لین تعدیالت تمس قیمة اإلستثمار و تتخذ شك -
  .نسبة المساهمة الشخصیة في تمویل المشروع من قبل المستفیذ 

و یمكن تتبع أداء الصندوق من خالل مناصب العمل التي تم استحداثها بدایة من سنة  
2008  
  20121-2008خالل الفترة  على البطالةالمناصب المستحدثة في إطار الصندوق الوطني للتأمین عدد  : 02رقم الجدول 

  2012  2011  2010  2009  2008  السنة
  59125  35953  15804  9574  5781  عدد المناصب

                                                             
 1 - république algérienne démocratique et populaire  , ALGERIE 2eme Rapport National sur les objectifs du millénaire 
pour le développement, op.cit. p 237 . 
- statistique sur les projet de CNAC , arreté le 30/06/2012 
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إن النتائج المسجلة فیما یخص خلق األنشطة المصغرة من خالل هذا الجهاز عرفت تطورا ال 
م یتم منصب شغل و ل 15804و هو األمر الذي أدى إلى خلق  2010منذ سنة سیما في 

منصب  141331أین بلغ عدد المناصب المستحدثة  2006تسجیل هذه النسبة المرتفعة منذ سنة 
عرفت ارتفاعا قیاسیا  2012إال أن سنة ، 2011لیتضاعف عدد المناصب بدایة من سنة . شغل 

  : یمكن مالحظته من خالل المنحنى البیاني التالي 
   20122-2008للفترة   cnacب الشغل في إلطار منحنى بیاني یبین تطور مناص :02الشكل رقم 

  
             

  : إن تفسیر هذا اإلرتفاع القیاسي یمكن إیعازه إلى مجموعة من األسباب و نذكر منها      
 2012جانفي من شهر) 18(المؤرخ في الثامن عشر 12-23لمرسوم الرئاسي رقم ا صدور -

من % 20نسبة  باحتفاظلمصالح المتعاقدة لصفقات العمومیة التي تسمح المتضمن تنظیم ال
  الطلبیة العمومیة لصالح المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات
هذا اإلجراء یضمن نسبة من الصفقات العمومیة لصالح الشباب أصحاب المشاریع الصغیرة ، 

 .3تهم األمر الذي یؤدي إلى توسیع نشاطا
 . تنشیط اآللیات المتعلقة بضمان قروض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  -

                                                             
 :نقال عن موقع األنثرنث .  31/12/2006المؤسسات المستحدثة في وضعیة نشاط إلى غایة منشورات الصندوق الوطني للتأمین على البطالة ،  -  1

http://www.cnac.dz/default.aspx?id=174   30/07/2013:  اإلطالعتاریخ  
  02: تم إعداد المنحنى البیاني بناءا على معطیات الجدول رقم  -  2
 www.cnac.dz: منشورات الصندوق الوطني للتأمین على البطالة نقال عن موقع األنثرنث  -  3
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   1تحفیز إنشاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خالل دعم الصندوق الوطني لدعم اإلستثمار -
و على الرغم من األهمیة التي تولیها الحكومة لهذا الجهاز إعتبارا من أنها تعول علیه في 

، فإن مساهمة . شغل و الوصول إلى أهدافها المتعلقة بتقلیص نسبة البطالة استحداث مناصب ال
الجهاز في خلق مناصب الشغل تبقى محدودة ، ال سیما و أن هذه المحدودیة تبررها مجموعة من 

  : األسباب منها 
إجراءات البنوك التي تبدي تحفظا على الملفات التي سبق وحصلت على الموافقة من قبل لجان  -

مما یجعل  2وتستمر بوضع قواعد احتیاطیة صارمة للتحكیم -للصندوق–تیار والمراقبة االخ
على القروض صعبا جدا، مع صعوبة الحصول على العقار بالخصوص في المدن الكبرى،  الحصول

  .وصعوبة توفیر التمویل 
  : أداء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر  -  3

لتسییر القرض المصغر مع نهایة تطبیق برنامج اإلنعاش  لقد تزامن إنشاء الوكالة الوطنیة
حیث كلفت وكالة  1999اإلقتصادي  على الرغم من اعتماد الدولة للقرض المصغر منذ سنة 

التنمیة اإلجتماعیة بتسییره ، و كان یهدف هذا الترتیب إلى معالجة المشاكل اإلجتماعیة 
إقامتهم األصلیة والتي غادروها ألسباب  واالقتصادیة كتشجیع للسكان إلى العودة إلى مقرّ 

أما الهدف االقتصادي  یكمن في تحفیز البطالین وتشجیعهم على خلق . اقتصادیة أو أمنیة 
محدودیة فعالیة هذا اإلجراء في  ،3منصب عمل بأنفسهم والمساهمة في خلق الثروة  و المداخیل

القروض السیما و أن البنوك كانت تشكل هذه الفترة یكمن في تعقد اإلجراءات لإلستفادة من هذه 
دج  50000: األداة المحوریة لهذه العملیة ، كما أن قیمة القرض كانت صغیرة عموما و قدرت بـ

دج ، باإلضافة إلى ارتفاع المساهمة الشخصیة للمستفیذ ، إال أن األمر اختلف  350000إلى 
ن حجم الغالف المالي الكبیر المخصص الوكالة الوطنیة لدعم القرض المصغر ، كما أ إنشاءبعد 

                                                             
 2011یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  18/07/2011المؤرخ في  11-11القانون رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -  1

  19-15-05أنظر المواد .  20/07/2011الصادرة بتاریخ  40، الجریدة الرسمیة العدد 
2   - Bouadam Kamel et Djamel Khacef, Les dispositifs de soutien à l’emploi en Algérie : apports et carences. Les  
Journées  Scientifiques Internationales sur l’Entrepreneuriat: Le dispositif algérien d’aide à la création des entreprises: 
Opportunités et contraintes, Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie,03/04/05 Mai 2011 

  212سعدیة قصاب ، مرجع سابق ، ص  -  3
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للبرنامج التكمیلي لدعم النمو اإلقتصادي قد أعطى دفعا لهذه الوكالة ، باإلضافة إلى جملة 
    11/134و المرسوم التنفیذي  11/133اإلصالحات التي تضمنهما كل من المرسوم التنفیذي 

  : ما یلي   صغر من خالل و علیه فیمكن تتبع أداء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض الم
من خالل الدعم و المساعدة على :  بالنسبة للخدمات الغیر مالیة في إطار تحسین التشغیل - 

 :1 31/12/2012إنشاء األنشطة بتكوین المقاولین و قد بلغت حصیلة النشاط إلى غایة 
  دورة تكوینیة  426: عدد الدورات التكوینیة بلغت 
  .مكون  7090: بـ عدد المقاولین المكونین قدر 

 قرض    608 451،  2012حیث بلغت إلى نهایة سنة ،  بالنسبة للقروض الممنوحة - 
بدایة مع البرنامج التكمیلي لدعم النمو ،  2005و ترجع بدایة النشاط الفعلیة للوكالة  إلى سنة 

 614 145قرض لیصل في نهایة البرنامج إلى  3329حیث بلغ عدد القروض في هذه السنة 
قرض و یمكن تتبع هذا تطور حصیلة القروض من   608 451إلى  2012تصل سنة ل 

  3 2012-2005العدد اإلجمالي للسلف بدون فوائد خالل الفترة  03 الشكل رقم: 2خالل مایلي 

  
و یمكن تتبع حصیلة النشاط بحسب القطاعات و كذا الجنس المستفیذ من خالل الرسم               

   :البیاني التالي 

                                                             
  01/08/2013: تاریخ اإلطالع  /www.angem-dz.com/ar: نشورات الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر نقال عن موقع األنثرنث م -  1
   نفسھالمرجع  -  2
  المرجع نفسھ -  3
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17%

19%

21%
8%

35%

2012حصیلة السلف حسب القطاعات إلى غایة سنة 
قطاع الفالحة قطاع الصناعات التقلیدیة قطاع الخدمات البناء و األشغال العمومیة قطاع الصناعة

  
هو أن كل من قطاع الخدمات و كذا القطاع  أعاله الدائرة البیانیة ما یالحظ من خالل          

 ، حیث نجد أن الطلب یزید على هذین القطاعین نسب السلفالصناعي ، یستحوذان على أكبر 
المنجزة في إطار هذین القطاعین من قبل الشباب المقبل على تمویل مشاریعه ، إال أن المشاریع 

    .مشاریع متناهیة الصغر ال تعدو من كونها 
إن األرقام السابقة توضح إرتفاع عدد القروض الممنوحة السیما و أن فترة نشاط الوكالة    

، و كذا برنامج دعم  2009- 2005شملت مرحلتین مرحلة تطبیق البرنامج التكمیلي لدعم النمو 
عرفت  2012-2010، و المالحظ أن الفترة الممتدة ما بین  2014-2010النمو اإلقتصادي 

المخصصات المالیة في إطار  ارتفاعحجم القروض الممنوحة ، ال سیما مع  يإرتفاعا قیاسیا ف
  . 2011برنامج التنمیة الخماسي ، و كذا التسهیالت التي اعتمدتها الوكالة بدایة من سنة 

إن اإلرتفاع المستمر للقروض الممنوحة من :   ستحدثةبالنسبة لحصیلة مناصب الشغل الم - 
طرف الوكالة قد انعكس على حجم مناصب العمل المستحدثة ، فبعد أن كانت انطالقة الوكالة 

منصب   412 677فإن هذا العدد ارتفع لیصل إلى  2005منصب شغل سنة  4994  بإنشاء
 : 1 شغل و هو ما یمكن تتبعه من خالل الرسم البیاني التالي

 
 

                                                             
   نفسھالمرجع  -  1
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 20121-2005حصیلة مناصب الشغل المستحدثة خالل الفترة :  04الشكل رقم 

  
إن هذا التطور الحاصل في عدد مناصب الشغل المستحدثة وفق هذا الجهاز یبرز أهمیته         

في دعم المشاریع المنتجة و الخالقة لمناصب الشغل ، و على الرغم من كونه یساهم في التقلیص 
البطالة إال أن نسبة مساهمته في التشغیل وطنیا ضعیفة ، مقارنة باألجهزة األخرى من معدالت 

 3.03لتصل إلى  2005سنـة  % 0.06: و قد قدرت نسبة مساهمة هذا الجهاز في التشغیل بـ .
  . 2 2010سنة  %

عموما بالنظر إلى تطور قیمة القرض المصغر و التي وصلت  المحدودةإن هذه النسبة        
نشاطات و مؤسسات مصغرة ، و یمكن  وهو مبلغ معتبر كفیل بخلق دج 000  1000ى حدودإل

  : إیعاز السبب في محدودیة أداء الجهاز إلى مجموعة من العوامل 
 .الكفاءة المهنیة للكثیر من المستفیدین من القروض المصغرة أو الطالبین لها نقص  -
على حساب ) طلب مناصب شغل كثیرة الذي ال یت( ترجیح النشاط التجاري و الخدماتي  -

 .االستثمار المنتج المولد لمناصب الشغل 
وجود نسبة معتبرة من عدم تسدید القروض في آجالها ، إذ تقدر إحصائیات الوكالة نسبة  -

 .من القروض لم یتم تسدیدها على الرغم من بلوغ آجالها  50%
تلبیة كل الطلب على القروض كما أنه من الناحیة العملیة ال یمكن للهیئات المالیة  -

المصغرة أو مواءمة كل الجمهور، فنوعیة األنشطة التي یمكن تمویلها بالقروض المصغرة 
   .لیست دائما مرغوبة من قبل الراغبین في إنشاء المشاریع المصغرة  

                                                             
  .المرجع نفسھ  -  1
  ق ناصر مغني ، مرجع ساب -   2
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  : تقییم أداء الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار -4
    و المتخذة في إطار تحفیز اإلستثمار الوطني  إلیها اإلشارة تإن التدابیر التي سبق    

واألجنبي كان لها دفع إیجابي عموما فیما یتعلق بتوسیع حجم اإلستثمارات الخالقة لمناصب 
 :ذلك من خالل التعرض ألداء الوكالة  یتضح و  الشغل

لقد عرفت هذه :  بالنسبة لتطور التصریح باإلستثمار و تطور التصریح بمناصب الشغل  - أ
، و هذا التطور انعكس بدوره على حجم  2002عملیة تطورا على فترات بدایة من سنة ال

الغالف المالي المستثمر و كذا عدد مناصب الشغل المراد إستحداثها و یمكن تتبع هذا 
 :التطور من خالل الجدول التالي 

  20121-2002ترة من حصیلة التصریح باإلسثمار و عدد المناصب المصرح بها خالل الف:  03الجدول رقم
 السنـة عدد المشاریع المبلغ عدد الوظائف

30 674 104 804 523 2002 
37 579 403 758 1 882 2003 
25 007 240 847 903 2004 
44 244 206 731 873 2005 
62 887 509 350 2 226 2006 
91 808 655 670 4 556 2007 
97 698 1 773 545 7 133 2008 
72 440 469 205 8 024 2009 
67 594 401 348 6 759 2010 

133 824 1 352 811 6 999 2011 
91 415 815 545 7 715 2012 

  المجموع 593 47 611 933 6 170 755

أن عدد المشاریع المصرح  هيلجدول أعاله ، ا قراءة معطیاتإن المالحظة األولى من خالل     
، و هذه  2012مشروع في سنة  7715إلى  لیصل 2002مشروع في سنة  523بها انتقل من 

  : الوتیرة في ارتفاع عدد المشاریع المصرح بها یمكن إیعازها لمجموعة من األسباب و نذكر منها 
المتعلق بتطویر  01/03فبعد صدور األمر رقم : تطور التشریعات المحفزة لإلستثمار  -

متمم لألمر السابق و الذي المعدل و ال 06/08نجد صدور األمر رقم  2001اإلستثمار سنة 

                                                             
  12/08/2013تاریخ اإلطالع  www.andi.dz:منشورات الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار نقال عن موقع األنثرنث  -  1
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و قد أعطى مرونة أكبر فیما یتعلق بإجراءات اإلستثمار ، كتقلیص مدة  1 2006صدر سنة 
ساعة بعد أن كانت  72حصول المستثمر على المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة باإلنجاز إلى 

 2.بیة یوما ، باإلضافة إلى تقریر جملة من اإلعفاءات الضری 60هذه المدة في حدود 
تدعیم اإلطار المؤسساتي لترقیة اإلستثمار ، كتدعیم صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  -

و كذا إنشاء مدیریة  3اإلستثمار  وكذا إنشاء إنشاء مدیریات والئیة للصناعة و ترقیة اإلستثمار
 .4الوالیة للصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة اإلستثمار 

مني الذي شهدته الجزائر وهو األمر الذي یعتبر محفزا لمناخ اإلستثمار السیما اإلستتباب األ -
 .األجنبي منه 

إن تطور التصریح بالمشاریع رافقها تطور في عدد المناصب المصرح بها و المراد 
استحداثها  فمن خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ  أن وتیرة التصریح بمناصب الشغل 

قفزة في عدد المناصب المصرح بها أین  2011اعدي لتشهد سنة عرفت بدورها منحى تص
  .منصب  824 133وصلت 

        :بالنسبة لتطور التصریح باالستثمار األجنبي و دوره في خلق مناصب الشغل   - ب
اإلستثمار األجنبي یشكل بدوره أحد أهم رؤوس األموال التي تزید من فعالیة أداء إن 

في الدول النامیة ، خاصة فیما یتعلق بقدرته على خلق مناصب اإلقتصادیات الوطنیة السیما 
الشغل و الحد من البطالة ، و على الرغم من األهمیة التي یحوزها اإلستثمار األجنبي إال أن 
        واقع هذا األخیر في الجزائر ال یرقى إلى المستوى المطلوب بدلیل المساهمة الضئیلة 

  : اإلستثمار الوطني ویمكن إبراز ذلك من خالل الجدول التاليوالمحدودة إذا ما قورنت بحجم 
 

                                                             
المؤرخ في  03-01یعدل و یتمم األمر  15/06/2006المؤرخ في  08-06األمر رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -  1

  . 19/06/2006المؤرخ في  47الجریدة الرسمیة العدد  ستثمار ،المتعلق بتطویر اإل 20/08/2001
  .من األمر سابق الذكر  07المادة : لمزید من التفاصیل أنظر  -  2
یتضمن إنشاء  17/02/2009مؤرخ في  86-09مرسوم تنفیذي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، : في ھذا الصدد أنظر  -  3

  . 22/02/2009: الصادرة بتاریخ  12، الجریدة الرسمیة العدد للصناعة و ترقیة اإلستثمار و تنظیمھا و سیرھا مدیریات الوالیة 
یتضمن إنشاء  25/01/2011مؤرخ في  19-11مرسوم تنفیذي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، : في ھذا الصدد أنظر  -  4

الصادرة  05، الجریدة الرسمیة العدد الصغیرة و المتوسطة و ترقیة اإلستثمار و مھامھا و تنظیمھا مدیریة الوالیة للصناعة و المؤسسات 
  . 26/01/2011بتاریخ 
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  نسبة مساهمة اإلستثمار األجنبي من خالل المشاریع المصرح بها و عدد المناصب: 04 جدول رقم
  20121إلى غایة سنة 

 %النسبة   عدد الوظائف %النسبة   عدد المشاریع  طبیعة المشاریع
 % 88 057 664 % 99.1 170 47  اإلستثمار المحلي

 % 4  400 27 % 0.4  208  الشراكة
 % 8  713 63 %  0.5  215  اإلستثمار األجنبي

 % 12  113 91 %0.9  423  إجمالي اإلستثمار األجنبي
 % 100  170 755 % 100 593 47  المجمــوع

من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ أن نسبة مساهمة اإلستثمار األجنبي في خلق    
و هي نسبة كما أسلفنا الذكر منخفضة مما  2012إلى غایة سنة  % 8درت بـ مناصب الشغل ق

  یطرح إشكالیة هل مناخ اإلستثمار األجنبي في الجزائر غیر متوفر ؟ 
          إن المتتبع لتطور المنظومة القانونیة الخاصة باإلستثمار یالحظ أن هناك إطار قانوني 

ذلك نسجل جملة من النقائص و التي تشكل عراقیل و مؤسساتي محفز نسبیا و على الرغم من 
مشكل العقار الصناعي ، و كذا نقص في أساسیات البنیة : أمام هذا النوع من اإلستثمارات أهمها 

   التحتیة و التي تشكل إحدى أسباب نفور المستثمر األجنبي ، هذا إلى جانب وجود قطاع موازي 
   2.و نقص في شفافیة اإلجراءات اإلداریة 

إن المعطیات المتعلقة باإلستثمار تؤكد نوایا اإلستثمار الخاصة بأنشطة بعض المؤسسات 
      الصغیرة و المتوسطة حول بعض النشاطات الحیویة التي تدخل في إطار القطاع الصناعي 
و من أمثلتها الصناعة البترولیة ، الكهربائیة ، الصناعة الصیدالنیة ، قطاع السیارات ، و هذا 

مر یفسره هلمش الربح الذي تحوزه هذه األنشطة ، إذ أن قطاع المحروقات یستحوذ على أكبر األ
  .نسب اإلستثمار مقارنة بباقي النشاطات الصناعیة األخرى 

إلى استحداث هذا الجهاز و مجموعة من الهیئات  2001إن إرادة الحكومة إتجهت منذ سنة 
        شریعات اإلستثماریة ، و كذا منح اإلمتیازات اإلستثماریة و التركیز على سن جملة من الت

                                                             
  منشورات الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار ، مرجع سابق -  1
ة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادیة ، كلیة العلوم رسالة مقدمة لنیل شھاد.  تقییم مناخ اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائریحي سعید ،  -  2

  . 238، ص  2006/2007السنة الجامعیة اإلقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة قسنطینة ، 
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والتحفیزات الخاصة باإلستثمار الوطني و األجنبي على حد سواء ، من أجل اإلرتقاء إلى توسیع 
  . المشاریع اإلستثماریة بشكل عام و كذا توسیع إنشاء و استحداث مناصب الشغل

       شغل المأجورتقییم أداء السیاسات القائمة على ترقیة ال:  ثانیا
في تقییم السیاسات القائمة  تعتمد هذه الدراسةإلى جهاز المساعدة على اإلدماج المهني إضافة 

إعتبارا  من أن البرامج التي  الوطنيعلى ترقیة الشغل المأجور كذلك على برامج وزارة التضامن 
الطابع تشرف على تسییرها تصب في إطار ترقیة الشغل المأجور ، بغض النظر عن 

                           .اإلجتماعي الذي یكرس من خالل هذه البرامج 

 DAIPتقییم أداء جهاز اإلدماج المهني  : الوكالة الوطنیة للتشغیل -1
لقد تم اعتماد جهاز اإلدماج المهني كأداة لتكریس المخطط الوطني للتشغیل و مكافحة البطالة 

، و قد تزامن إنشاؤه في إطار البرنامج التكمیلي لدعم النمو   في شقه المتعلق بدعم العمل المأجور
المتضمن خلق  2009-2005و یعد هذا الجهاز بمثابة وسیلة لتجسید أهداف برنامج التنمیة 

عملیة ادماج سنویة في إطار هذا الجهاز خالل  000 300ملیوني منصب شغل ، و تحدید رقم 
، و ذلك بفضل الغالف  1 2014-2010مو اإلقتصادي الفترة التي تشمل تطبیق برنامج دعم الن

و یمكن تتبع إنشاء مناصب العمل المأجور من خالل .المالي الذي تم تخصیصه في هذا اإلطار
  :الجدول التالي 

  20122-2008خالل الفترة  DAIPتطور عدد المناصب المستحدثة في إطار جهاز :  05 الجدول رقم
  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
  993 241  810 660  141 273  618 277 296 164  عدد المناصب

إن عملیة خلق مناصب الشغل في إطار هذا الجهاز عرفت وتیرة تصاعدیة بدایة من سنة 
 :  و یمكن تتبع هذا التطور من خالل الرسم البیاني التالي  2008

  
                                                             

كلمة الطیب لوح وزیر العمل و التشغیل و الضمان اإلجتماعي ،الملتقى الجھوي حول الوساطة في وزارة التشغیل و الضمان اإلجتماعي ،  -  1
  . 2010أكتوبر  6إلى  3، الجزائر ، . لتشغیل و دورھا في أسواق العمل و إدارة العمل و الحكم الراشدا

2 - république algérienne démocratique et populaire  , ALGERIE 2eme Rapport National sur les objectifs du 
millénaire pour le développement , op. cit, p 237 
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 DAIP  1زل جهامنحنى بیاني لتطور مناصب العمل المستحدثة من خال  05: الشكل رقم 

  
إن هذا التطور الحاصل في إستحداث مناصب الشغل یرجع أساسا إلى األهمیة التي أولتها   

الدولة لهذا الجهاز،السیما و أنه یشكل أداة أساسیة إلدماج خریجي الجامعات و معاهد التكوین 
صادي و كذا اإلدارات العمومیة ، و قد في مجاالت العمل على مستوى قطاعات النشاط اإلقت

كرست الحكومة سیاسة اإلدماج المهني مع إعطاء األولویة للتنصیبات على مستوى قطاعات 
النشاط اإلقتصادي ، نظرا لإلمكانیة التي توفرها هذه األخیرة لطالب العمل في الحصول على 

قطاع النشاط اإلقتصادي لم منصب شغل دائم بعد انقضاء مدة اإلدماج ، إال أن المالحظ أن 
یستوعب كافة طلبات العمل على غرار قطاع اإلدارة العمومیة إال أن هذا األخیر ال یعمل على 
توظیف المستفیدین من هذه العقود في مناصب دائمة نظرا لخصوصیة عملیة التوظیف التي 

التي ال تعتمد تخضع لإلجراءات التنظیمیة المنصوص علیها في قانون الوظیفة العمومیة ،و 
أسلوب اإلدماج المباشر في منصب العمل و هو األمر الذي اضطر الحكومة إلى توقیف تنصیب 

  . طالبي العمل على مستوى اإلدارات العمومیة في فترات معینة 
إن المتتبع ألداء هذا الجهاز یالحظ أن عدد المناصب تطور بشكل مستمر ابتداءا من سنة 

طالب عمل ، و قد شهدت سنة  296 164اط الجهاز بتنصیب التي شهدت بدایة نش 2008
یاتها موجة من اارتفاعا قیاسیا ، نظرا لخصوصیة هذه السنة التي عرفت في بد 2011

اإلحتجاجات األمر الذي أدى بالحكومة إلى تكثیف وتیرة خلق مناصب الشغل على مستوى 

                                                             
     05: تم إعداد الرسم البیاني باإلعتماد على معطیات الجدول رقم  -  1
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و كذا القطاع الخاص اللذین امتصا قطاعات النشاط المختلفة السیما قطاع اإلدارة العمومیة ، 
  .أكبر عدد من طلبات العمل في إطار عقود اإلدماج المهني 

و المالحظ كذلك أن حجم الغالف المالي المخصص لتغطیة إجراءات اإلدماج المهني انتقل 
و تجدر اإلشارة أنه في إطار برنامج 1 2011ملیار سنة  75إلى  2008ملیار دج سنة  42من 

قد خصصت الحكومة غالف مالي یتعلق بدعم التنمیة  2014-2010اإلقتصادي دعم النمو 
و هو ما یشكل  ملیار دینار 3500اإلقتصادیة بما فیها دعم سیاسات التشغیل قدر هذا الغالف بـ 

من حجم الغالف المالي المخصص للبرنامج ككل ، و هو ما سیؤدي إلى ارتفاع 2 16.05%
، خاصة و أنه في إطار  2014-2013از خالل الفترة مابین التنصیبات على مستوى هذا الجه

عصرنة الوكالة الوطنیة للتشغیل فقد عمدت الدولة في إطار برنامج الخماسي لدعم النمو إلى 
و بالنظر إلى طبیعة القطاعات .  2014و كالة في آفاق  240تكثیف عدد الوكاالت لیصل إلى 

كن تتبع نصیب كل قطاع من عروض العمل التي التي توفر عروض العمل في هذا الجهاز فیم
  :یوفرها من خالل الشكل البیاني التالي 

  3و نسب مساهماتها DAIPرسم بیاني یبین أهم القطاعات المساهمة في عروض العمل لجهاز :  06الشكل رقم  

    

                                                             
1   - république algérienne démocratique et populaire  , ALGERIE 2eme Rapport National sur les objectifs du millénaire 
pour le développement , op , cit , p 240 

  .مرجع سابق ،  )2014- 2010(رنامج التنمیة الخماسي ، ببیان اجتماع مجلس الوزراء  -  2
3 - ministère du travaille , de l’emploi et de la securité sociale , bilan de la creation d’emplois (2010-2012) . 1 er 
semestre 2013 ,mai 2013 , p 02 
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تضح أن قطاع البناء و األشغال من خالل القراءة التحلیلیة للدائرة البیانیة أعاله ، ی  
العمومیة یحتل الصدارة في نسبة عروض العمل التي یوفرها في إطار هذا الجهاز لیلیه القطاع 

  .الصناعي ، ثم بقیة القطاعات األخرى بنسب متفاوتة 
  :- مدیریات النشاط اإلجتماعي –ء و كالة التنمیة اإلجتماعیة اتقییم أد-2

من من خاللها خلق مناصب الشغل في تقییم أداء الوكالة على الصیغ التي تض تعتمد هذه الدراسة
  :  البرامج التالیة و هي محددة من خالل 

 ). CPE(برنامج عقود ما قبل التشغیل  -

 ). ESIL(برنامج مناصب الشغل المأجور بمبادرة محلیة   -

 . )TUP.HIMO(لة برنامج أشغال المنفعة العمومیة ذات اإلستعمال المكثف للید العام  -

 : بالنسبة للمناصب المستحدثة في إطار عقود ما قبل التشغیل  -1
، فمن برنامج عقود ما قبل سبق و أشرنا إلى أن هذا البرنامج مر بتطورات و تعدیالت  لقد

التشغیل إنتقل إلى برنامج منحة إدماج حاملي الشهادات بموجب التعدیل األخیر الذي طرأ 
لصیغة من بین الصیغ األولى التي برمجتها الحكومة لعم التشغیل و تعتبر هذه ا. علیه 

المأجور ، و التي كان الهدف منها تمكین الباحث عن العمل من اكتساب خبرة مهنیة تمكنه 
من الولوج بسهولة إلى عالم الشغل ، السیما و أن المناصب التي كانت توزع في هذا الجهاز 

ما یعني أن طلبات العمل یتم إیداعها على مستوى  كانت تعتمد نظام المؤهل و التخصص ،
الوكالة الوطنیة للتشغیل أو على مستوى مدیریات النشاط اإلجتماعي حالیا و التي تقوم بتلبیة 
العروض التي تستقبلها من طرف القطاع الخاص أو قطاع اإلدارة العمومیة ، و عادة ما یتم 

من قبل مدیریات التشغیل الوالئیة أو حصر احتیاجات هذه القطاعات من خالل مراسلة 
مدیریات النشاط اإلجتماعي ، إلى قطاعات النشاط على مستوى الوالیة و یتم وفق ذلك توزیع 

   و یمكن تتبع أداء هذا الجهاز من خالل معطیات الجدول اإلحتیاجات على هذه القطاعات 
  : التالي و الشكل البیاني 
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  12011- 2001: في إطار عقود ما قبل التشغیل خالل الفترة من عدد المناصب المستحدثة ل انيمنحنى بیجدول و   07الجدول رقم 

  

و معاهد أعاله یبین أن وتیرة تنصیب خریجي الجامعات  األعمدة البیانیةإن تفسیر              
ق برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي في هذا البرنامج شهدت وتیرة متباطئة في بدایة تطبیالتكوین 

، و مرد هذا التحسن إلى التعدیل الذي خضع له هذا شهدت تحسنا  2004إال أنه بدایة من سنة 
، و شمل هذا التعدیل 2 01/04/2004المؤرخ في  102-04البرنامج بموجب المرسوم التنفیذي 

مج من غالف مالي في ذات السنة و قد استفاد هدا البرنامستویات األجر و كذا مدة العقد المبرم ،
مالییر دینار ، و هو ما أدى إلى انتعاش عملیة التنصیبات لخرجي الجامعات  03قدر بأكثر من 

  .و معاهد التكوین 
وعلى الرغم من مساهمة هذا البرنامج في امتصاص بطالة الید العاملة ، إال أنه لم یخلو من 

  : بعض النقائص التي یمكن عرضها فیما یلي 
                                                             

 : لیة باإلعتماد على المعطیات التا األعمدة البانیة تم إعداد  -  1
  .، مرجع سابق  2011بوابة الوزیر األول ، حصیلة اإلنجازات لسنة  -
  .مرجع سابق . الوزیر األول ، ملحق بیان السیاسة العامة  بوابة -
  . 194شباح رشید ، مرجع سابق ،  -

المؤرخ  402-98یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي  01/04/2004المؤرخ في  102-04المرسوم التنفیذي الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -  2
، الجریدة  المتضمن اإلدماج المھني للشباب الحاملین شھادات التعلیم  العالي و التقنیین السامین خریجي المعاھد الوطنیة للتكوین 02/12/1998في 

  . 04/04/2004، الصادرة بتاریخ   20الرسمیة ، العدد 
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غالبیة التنصیبات على مستوى هذا الجهاز یساهم فیها القطاع اإلداري الذي یمتص أكثر من  -
 .نصف طلبات العمل المعروضة 

اإلجتماعي الذي تعالج وفقه الدولة مشكلة البطالة و علیه فأداء هذا  بیمثل هذا الجهاز الجان -
لتنمیة و التي غالبا ما یعتمد على التخصیصات المالیة المرصودة في إطار برامج ا الجهاز 

 .تكون غیر كافیة لتلبیة عروض العمل لكثرتها 
التي یمنحها هذا الجهاز ، إذ أن مدة العمل تقدر بسنة قابلة للتجدید ، مع عدم دیمومة الوظائف  -

إمكانیة تمدید عقد العمل للسنة الثانیة ،إال أن غالبیة المستفیدین من هذا الجهاز یضطرون بعد 
م إلى إعادة التسجیل على مستوى الوكالة الوطنیة للتشغیل ، للحصول على أنماط انتهاء عقوده

من أجل  2008، هذا األخیر الذي استحدث سنة  DAIPأخرى من العقود في إطار جهاز 
 .تدارك النقائص الموجودة على مستوى برنامج عقود ما قبل التشغیل 

  )ESIL(برنامج مناصب الشغل المأجور بمبادرة محلیة -2
السیاسات المنتهجة من أجل تشغیل الشباب ال سیما في مرحلة لقد شكل هذا البرنامج أحد 

التسعینات ، وظلت الدولة تعتمد علیه في امتصاص بطالة الید العاملة ، على الرغم من أن 
، و قصر مدة العمل المقدرة بسنة المنحة التي یتحصل علیها المنتسب لهذا البرنامج ضعیفة 

استفاد منه  2009إلى غایة  1999أنه منذ سنة  یتضحفي تقییم أداء هذا البرنامج  و ،واحدة 
و عموما یندرج المستفیدون من هذا الجهاز ضمن البرنامج الوطني الذي 1قرابة ملیون بطال 

- 2005اتبعته الحكومة لبلوغ هدف ملیوني منصب شغل خالل البرنامج التكمیلي لدعم النمو 
، و قد مالیین منصب شغل خالل البرنامج الخماسي للتنمیة  03هدف ، و كذا تحقیق  2009

منصب   775 111خلق ما یقارب  2011الذي شهد سنة  DAISحل محل هذا البرنامج جهاز 
  ،ویكرس هذا الجهاز توجه الدولة القائم على كم المناصب دون نوعها  2عمل
  
 

                                                             
   232  ،ص رشید شباح ، مرجع سابق   -  1
  10ص .، مرجع سابق ،  2011حصیلة اإلنجازات لسنة بوابة الوزیر األول ،  -  2
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 : )TUP.HIMO(للید العاملة برنامج أشغال المنفعة العمومیة ذات اإلستعمال المكثف  - 3

زت أهداف هذا البرنامج حول إنشاء مناصب عمل مكثفة قصیرة األجل من كّ لقد تر     
      خالل إطالق برامج إلعادة تأهیل البنیة التحتیة العامة و المساهمة في تحقیق التنمیة المحلیة 

شراك  2010رنامج لسنة و قد بلغت حصیلة هذا البباب البطال في تحقیق هذا الهدف شال وإ
من برنامج الجزائر البیضاء ، إذ بلغ  المستفیدین، بما في ذلك  1منصب شغل 855 10خلق 

  .آالف ملیار دینار  04بغالف مالي قدر بأكثر من  مستفید 744 23عدد المستفیدین منه 
 :  )IAIG(برنامج منحة التعویض عن النشاطات ذات المنفعة العامة  - 4

      نامج ذو هدف مزدوج ، إذ تعتمده الحكومة في إطار سیاسة التشغیلیعد هذا البرنامج بر   
 كذلك في إطار سیاسة محاربة الفقر ، و یتمیز هذا البرنامج بارتفاع عدد المستفیذین منه  و

  .منصب شغل في إطاره 918 2271فقط خلق قرابة  2011إذ شهدت سنة 
برامج التنمیة البد من الوقوف على  من خالل العرض السابق ألداء سیاسات التشغیل في ظل

  : جملة من المالحظات 
الشك أن تزاید حجم المشاریع اإلستثماریة العمومیة و الخاصة ، و ضخامة حجم اإلنفاق العام  -

، إال أن مقاربة  2001أدى إلى تزاید وتیرة التشغیل وفق منحى تصاعدي بدایة من سنة 
ف عند هذا البعد و إنما تتعداه إلى أبعاد أخرى تصب سیاسات التشغیل إلى برامج التنمیة ال تق

مجتمعة في البعد الذي یبحث في مدى المساهمة الفعلیة لهذه البرامج في ترقیة سیاسات 
 : مظاهر أساسیة و هي  03التشغیل بشكل یسمح بتحقق 

 .تحقیق توازن سوق العمل   -
 .الئقة الدائمة و الشغل الرفع نسبة مناصب  -
 .ت البطالة بشكل یتوافق مع النمو اإلقتصادي التحكم في معدال -

 
                                                             

1 -1-république algérienne démocratique et populaire  , ALGERIE 2eme Rapport National sur les objectifs du millénaire 
pour le développement , op , cit , p 241 

  10مرجع سابق ، ص  2011جازات لسنة حصیلة اإلن -  2
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 : بالنسبة لتحقیق توازن سوق العمل -1
لقد شهدت الجزائر منذ مرحلة التسعینات انخفاظا في معدالت الخصوبة و تراجع معدل النمو 

، فقد شهد تراجعا لیصل  1985سنة  %3.1السكاني ، فبعد أن كان هذا المعدل یصل إلى نسبة 
، هذا التباطؤ یؤدي بالضرورة إلى تقلیص الضغط على سوق الشغل ، 1 2008 سنة  %1.5إلى 

أن هذا التراجع صاحبه انخفاض  كماو یساهم في الحد من اإلرتفاع الكبیر لمعدالت البطالة ، 
كنسبة مشاركة  %41.4ما یقارب  2009في معدالت المشاركة في سوق العمل إذ سجلت سنة 

یفة إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي للمشاركة في سوق العمل و هي نسبة ضع 2في سوق الشغل 
والتي  ، ما یؤكد هذه الفكرة هو تتبع تطور الفئة النشطة في الجزائر %64والذي یسجل متوسط 

، وهو تطور 4 2011سنة   000 661 10، لتصل إلى 3 2001سنة   221 568 8انتقلت من
  .ضعیف نسبیا 

          ات النشاط المختلفة إذ یساهم القطاع اإلداريوینتج عرض العمل من خالل قطاع
، أما القطاع  %19.4، في حین نجد قطاع األشغال العمومیة یضم  %55.2و الخدماتي بنسبة 

  . %11.7لیلیه القطاع الصناعي بـ  % 13.7الفالحي 
میة في إن هذه البرامج التي تشكل السیاسة العامة للتشغیل ساهمت منذ إنطالق برامج التن

زیادة وتیرة عرض العمل في مؤسسات الدولة السیما قطاع اإلدارة العمومیة و القطاع اإلقتصادي 
بدرجة أقل ، كما ساهمت في زیادة القوة المشتغلة بشكل مستمر من خالل امتصاص خریجي 

ي لكن التساؤل الذ. الجامعات و معاهد التكوین ، بما أدى بدوره إلى تراجع مستویات البطالة 
استطاعت هذه البرامج أن تضم كل الوافدین إلى سوق الشغل ؟ إن اإلجابة  بأي طریقةیطرح 

  .إلى إستعراض النقاط الموالیة  تدفع التساؤلعلى هذا 
  

                                                             
 ،الدولي للسالم كارنیغي مؤسسة ، كارنیغي أوراق. العربي العالم في البطالة تحدیات: الالئق غیر بالعمل البطالة مقایضة، عاشي الحسن -   1

  . 7 ص، 2010 و یونی الصادر في  23 العدد
  المرجع نفسھ  -   2 

  12، ص  2002، الجزائر ،  ر حول وضعیة سوق الشغل في الجزائرتقری، الدیوان الوطني لإلحصائیات -  3
  76مرجع سابق ، ص .  2011/2012 تقریر حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمةالمجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  -  4
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  : بالنسبة لخلق مناصب شغل دائمة و الئقة  - 2
ل ال نختلف في أن سیاسات و برامج التشغیل في الجزائر تعتمد على توفیر فرص العمل من خال

آلیات منها دعم العمل المأجور و كذلك برامج األشغال العامة و إعانات األجور، التي تستهدف 
فئات كبیرة من خریجي الجامعات و المعاهد و كذلك فئات الشباب ذوي المؤهالت الضعیفة 

  : الباحثین عن العمل ، و المیزة األساسیة لهذه البرامج 
أنها كما یصات المالیة باهضة مقابل مردودیة منخفضة أنها برامج ذات تكلفة عالیة ، فالتخص -

 دج  15000دج و  6000تستحدث مناصب عمل متدنیة األجر فمتوسط األجر یتراوح بین 
و هي أقرب إلى المنح و المساعدات اإلجتماعیة منها إلى رواتب و أجور تحفظ كرامة 

 .منها  المستفید
        م العمل الالئق الذي یستدعي دوام الوظیفة أنها وظائف مؤقتة ، فهي بذلك بعیدة عن مفهو  -

 .و مالئمتها للمؤهالت العلمیة و األجر المحترم 
الواقع في الجزائر أن هذه البرامج تأخد أكبر نسبة من نسب التشغیل ، ما یعني أن غالبیة 

تي سیاسة الحكومة الالمناصب التي تم استحداثها هي مناصب مؤقتة ، و یعود ذلك إلى توجه 
و نؤكد هذه الفكرة من خالل اإلحصائیات الرسمیة . تعتمد على كم الوظائف و لیس على نوعیتها 

 بمنص 810 660بلغ  DAIPإذ تبین أن ما تم خلقه من مناصب في إطار جهاز  2011لسنة 
شغل و هو عدد أكبر من مجموع ما تم استحداثه من مناصب في نفس السنة من وظائف دائمة 

  . 1قطاعات و المؤسسات العمومیة مجتمعةعلى مستوى ال
      : التحكم في معدالت البطالة بشكل یتوافق مع معدالت النمو اإلقتصادي -3

المسلم به في النظریات اإلقتصادیة أن أسواق العمل تتأثر سلبا أو إیجابا باألداء  إن  
قة اإلقتصادیة اإلقتصادي الكلي و بخاصة نمو الناتج المحلي اإلجمالي انطالقا من تحقق العال

 :التالي 

 .  نخفاض معدالت البطالةا        ارتفاع معدل النمو           ارتفاع نسبة التشغیل      
                                                             

   06، مرجع سابق ، ص  2011ماعیة لسنة حصیلة اإلنجازات اإلقتصادیة و اإلجتبوابة الوزیر األول ، : لمزید من التفاصیل أنظر  -  1
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و هذا ما یؤكده التحلیل الكنزي الذي یرتكز على سیاسة اإلنعاش عن طریق الطلب و ینطلقون من 
اإلقتصادي فهل تحققت هذه فكرة أن البطالة سوف تنخفض تلقائیا إذا ارتفعت معدالت النمو 

  المعادلة في الجزائر ؟
   :یمكن تتبع معدالت النمو و مستویات البطالة من خالل الجدول التالي لتأكید الفكرة أو نفیها

  20121-2001تطور نسبة البطالة إلى معدالت النمو خالل الفترة : 06 جدول رقم
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  2  5.1  5.2  6.8  4.1  2.1  معدل النمو
  12.3  15.3  17.7  23.7  26.06  28.43  نسبة البطالة

  
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  2.6  2.4  3.3  2.4  2.4  2.98  معدل النمو
  9.7  10  10  10.2  11.3  11.8  نسبة البطالة

انخفاض نسبة من خالل معطیات الجدول نالحظ أن العالقة القائمة بین تطور معدالت النمو و   
البطالة غیر محققة في الجزائر ، ذلك أن التفسیر المنطقي لتراجع معدالت البطالة هو ارتباطها 
بمنطق الدولة الریعیة بدلیل أن هناك عالقة و ثیقة بین ارتفاع سعر النفط و انخفاض معدالت 

زیادة اإلنفاق الحكومي البطالة ، و هو ما یؤكد الفكرة القائلة أن ارتفاع معدالت التشغیل هو بفعل 
 .نتیجة إرتفاع العوائد النفطیة 

و نثیر في هذا الصدد نقطة مهمة فیما یتعلق بمدى مصداقیة معدل البطالة المعلن عنه من قبل   
الهیئات الرسمیة ، و فیما إذا كان بالفعل یعبر عن النسبة الموجودة في الواقع أم أنه خاضع 

معدل الموجود في الواقع ، فمن خالل دراسة قام بها األستاذ لمعطیات ال یمكن أن تحدد بدقة ال
اعتمد  2010-2000المطبقة في الجزائر في الفترة  االقتصاديبوفلیح نبیل لتقییم سیاسة اإلنعاش 

معدل البطالة الرسمي و معدل البطالة المصحح حیث أن هذا األخیر : على معدلین للبطالة فیها 
  : الیة تم حسابه وفقا للمعادلة الت

  

                                                             
 95،ص  مرجع سابق.  2012-2011تقریر حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمة المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  -  1
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   فئة العمال الغیر منظمین+ فئة العاطلین عن العمل = معدل البطالة المصحح 
  الفئة النشطة                                            

، فمن أجل إضفاء قدر من الموضوعیة على اإلحصائیات المعلن عنها رسمیا ، فإن هذه و علیه   
یین باإلضافة الشباب الذین یؤدون الخدمة الوطنیة ، وفي األخیرة تستثني فئة العمال الغیر رسم

هذه الفئة تضم إلى فئة العاطلین عن العمل مادام أنها ال تمارس عمال مصرحا نظر الباحث فإن 
  : به ، و علیه فقد خلصت هذه الدراسة إلى المعطیات التالیة 

  20081-2000رة یبین تطور مستویات التشغیل و البطالة خالل الفت:  07جدول رقم  
  2008  2006  2004  2002  2000  السنوات/المؤشر

  1.220  1.265  1.729  2.388  2.610  فئة العاطلین عن العمل

  2.579  2.485  2.070  1.455  1.263  فئة العمال غیر المنتظمین

  10.801  10.267  9.780  9.305  8.850  الفئة النشطة

  11.3  12.3  17.7  25.7  29.5  معدل البطالة الرسمي

  35.17  36.52  38.84  41.30  43.76  معدل البطالة المصحح

، هو التفاوت الموجود بین معدالت البطالة  إن المالحظ من خالل معطیات الجدول  
ارتفاع حجم الفئة العاملة في الرسمیة و معدالت البطالة المصححة ، و مرد هذا التفاوت إلى 

بطالة الرسمي یقصي هذه الفئة فتندرج ضمن إطار القطاع غیر الرسمي ، اعتبارا من أن معدل ال
و المالحظ أن معدل هذه الفئة یزداد ، ففي إطار اعتماد الدولة لسیاسات توظیف الفئة المشتغلة 

  .من البطالة لها مالذا مؤقتة ال تجد هذه الفئة سوى االنضمام إلى هذا القطاع الذي تجد فیه 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  51نبیل بوفلیح ، مرجع سابق ، ص  -   1
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  سیاسات التشغیل في الجزائرالتحدیات التي تواجه : ي الثانالمبحث 
لقد شكل اإلنفاق الحكومي على برامج التنمیة رافدا لتطور أداء سیاسات التشغیل في      

الجزائر خالل الفترة المشمولة بالدراسة ، ما أحدث دینامیكیة في سوق العمل بغض النظر عن 
ظ أن سیاسة الدولة طبیعة المناصب المستحدثة سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، إال أن المالح

تتجه نحو اإلهتمام بالكم في العدید من المجاالت السیما في مجال السیاسة اإلجتماعیة و منها 
التعلیم و التشغیل ، ففي الوقت الذي یكرس فیه الخطاب السیاسي الوصول إلى أكثر من ملیون 

 03تحقیق سعیها لبتكرس الحكومة ذات المنطق من خالل سیاسة التشغیل طالب جامعي ، 
یدل على غلبة المنطق السیاسي على السیاسات  ما، و هذا  2014مالیین منصب شغل آفاق 

تمتلك  هاو لعل تكریس هذا المنطق یتوافق مع الوضعیة المالیة للدولة  فطالما أن، العامة للدولة 
تي و األرقام ال المال ، فهي تسعى إلى تلمیع صورة األداء الحكومي من خالل اإلنجازات 

  . تستعرضها في حصیلتها السنویة 
لقد كان على الحكومة أن تسعى لبناء اقتصاد قوي خارج نطاق المحروقات التي ال یزال     

اإلستقرار اإلجتماعي   ساهم في تعزیزسی، و هو األمر الذي كان  بها مرتبطا أداء اإلقتصاد
ن عقد من الزمن على إنطالق السیما و أن الجبهة اإلجتماعیة و على الرغم من مرور أكثر م

      البرامج التنمویة إال أنها لم تستشعر أثرها على الواقع المعیشي و ما یبرر ذلك هو اإلحتجاجات 
الفئة احتجاجات ، ال سیما  *تحدث بین الحین و اآلخرو المظاهرات واإلعتصامات التي 

ض اإلرتباط الموجود بین اعر ستاو العاملة بعقود مؤقتة ، و هو األمر الذي یجعل   البطالة
ضع تصورات عن لیتم و  أمرا ضروریا سیاسات التشغیل في الجزائر و اإلستقرار اإلجتماعي

  . لدولةالریعي لمنطق الالمآالت التي قد تصیر إلیها هذه السیاسات في ظل 

                                                             
التي كان من أسبابھا غالء األسعار و إرتفاع معدالت البطالة  2011في جانفي من بین ھذه اإلحتجاجات ، اإلحتجاجات اإلجتماعیة التي شھدتھا الجزائر  -*

عمال األسالك بین الشباب ، و تتجدد ھذه اإلحتجاجات و تختلف باختالف المطالب اإلجتماعیة ، كاضرابات األساتذه في قطاع التربیة و التعلیم ، و كذا 
جریدة : لمزید من التفاصیل أنظر .  2012-2011زیادة في األجور  و التي شھدتھا الجزائر مابین سنتي المختلفة كالصحة و األسالك المشتركة للمطالبة بال

:  النھار أون الین اإللكثرونیة ، نقال عن موقع األنثرنث   
. 02/08/2013: تاریخ اإلطالع   http://www.forum.ennaharonline.com/thread49200.html  
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ا كان تشخیص مواطن الضعف الكامنة في سیاسات التشغیل في إطار برامج التنمیة ـمّ ـو ل
إستعراض أهم البدائل الكفیلة بتفعیل  ى الباحثفي هذه الدراسة كان لزاما عل مطروحا أمر

، سواءا من خالل اإلستدالل تدارك الخلل الحاصل  خالله سیاسات التشغیل بشكل یمكن من
، أو من خالل طرح بدائل أخرى تعتمد على خصوصیة ببرامج الدول في هذا الصدد و تجاربها 

  .قتصاد الوطني اإلالبیئة و طبیعة 
  مصیر سیاسات التشغیل في الجزائر: ب األول المطل  

تصورات حول  یمّكن من بناءإن العرض التحلیلي لسیاسات التشغیل في ظل برامج التنمیة 
مصیر هذه السیاسات و مدى قدرتها على تحقیق السلم اإلجتماعي ، فاألصل في نجاح أي 

على تحسین المستوى المعیشي من خالل ضمان رته و برنامج تنموي یكمن في مدى قدأسیاسة 
       .الباحث عن العمل و دائم ، یحفظ كرامة الفرد  منصب شغل الئق

  : سیاسات التشغیل و اإلستقرار اإلجتماعي  - أوال 
لقد تطورت نظریات النمو اإلقتصادي بشكل یبحث في مصادر النمو المستدام طویل األجل     

ار توفیر القاعدة المادیة المناسبة لبناء الرفاه المجتمعي ، وكذا توزیع عوائد الذي یأخذ بعین اإلعتب
النمو بشكل منصف للحفاظ على اإلستقرار اإلجتماعي الذي یعد أحد المقومات األساسیة إلستدامة 

ولعل أبرز مظهر لعوائد النمو ، هو الخلق المستمر لمناصب الشغل  إنطالقا من  ،النمو نفسه 
د قطاع إقتصادي قوي و متین خالق للثروة و مناصب الشغل بصورة دائمة و متوازنة مسلمة وجو 

لقد سیرت الحكومة طیلة أكثر من عقد من الزمن برامج تنمویة في شكل مخططات ألجل النهوض 
بإقتصادها الوطني ، و تحقیق التنمیة المنشودة ، و على الرغم من أن هذه البرامج إستطاعت أن 

جابیا على المستوى الكلي اإلقتصادي إال أن هذا األداء یبقى دون المستوى المطلوب تحقق أداءا إی
إذا ما قورن بحجم اإلنفاق العام المخصص ، و في المقابل نجد معدالت البطالة إستقرت وفق 

فهل هذا  2%9.7 2012لتصل سنة  1%28.43أین بلغت  2001منحى تنازلي إبتداءا من سنة 

                                                             
   95، مرجع سابق ص  2012-2011تقریر حول الوضع اإلقتصادي اإلجتماعي لألمة صادي اإلجتماعي ، المجلس الوطني اإلقت -  1
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -  2
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قتصاد الوطني إستطاع أن یستوعب كافة القادمین الجدد إلى سوق الشغل یعطي إنطباعا بأن اإل
  خالل هذه الفترة ؟ 

سلسلة من اإلحتجاجات و المظاهرات على إثر األوضاع  2011لقد عرفت بدایة سنة     
اإلجتماعیة و المعیشیة السیئة ، كالبطالة و غالء المعیشة و اإلرتفاع المحسوس ألسعار المواد 

  : و لعل السمة األساسیة لهذه اإلحتجاجات   الغذائیة
 .سیطرة الحركة الشعبیة العفویة -
 .طغیان فئة الشباب في مجمل حركات اإلحتجاج اإلجتماعي  -
 .غیاب تأطیر من قبل منظمات المجتمع المدني أو األحزاب السیاسیة  -
 .بذاتها  غیاب لوائح مطلبیة واضحة تتضمن مطالب إجتماعیة ، إقتصادیة ، سیاسیة محددة -

إن المیزة األساسیة لهذه الحركات اإلحتجاجیة هي اإلصطدام و المواجهات العنیفة مع قوات   
األمن  التي تخللها تخریب للمتلكات العامة و الخاصة في ظل غیاب تأطیر من قبل تنظیمات 

  .المجتمع المدني 
أن هذه البرامج كان إن هذه اإلحتجاجات وضعت فعالیة برامج التنمیة موضع تساؤل ، ذلك     

من المفروض أن تحقق نقلة نوعیة في حیاة المواطن بشكل یتحسس من خالله تغیرا في مستواه 
اإلجتماعي إلى األفضل ، ال سیما ما یتعلق بوضع الفئة البطالة ، فعلى الرغم من توفر اإلطار 

هذه األجهزة  القانوني و المؤسساتي الذي یضمن مناصب شغل و لو مؤقتة إال أن وتیرة عمل
ظلت بطیئة تعیقها اإلجراءات و التعقیدات اإلداریة ، ال سیما فیما یتعلق بخلق النشاط عن طریق 

  .الصنادیق المخصصة لذلك 
إن هذه اإلحتجاجات وضعت اإلستقرار اإلجتماعي موضع تهدید ، و وضعت أجهزة الحكومة   

رات سیاسیة جملة من اإلجراءات في وضع یستدعي ضرورة التعامل ، فأعطت بذلك من خالل قرا
اإلصالحیة التي دفعت إلى شراء السلم اإلجتماعي من خالل دعم آلیات وأجهزة التشغیل  فالعرض 
التحلیلي ألهم اإلصالحات التي أعقبت هذه اإلحتجاجات من جانب سیاسات التشغیل یؤكد الطرح 

  : و یمكن إبراز مضمون هذه اإلصالحات من خالل مایلي .أعاله 
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 .إصالح اإلطار القانوني و التشریعي لسیاسات التشغیل  -
  ANSEJ-CNAC-ANGEMرفع وتیرة منح القروض في إطار الوكاالت المختلفة  -
 .و كذا عقود ما قبل التشغیل  DAIPمضاعفة عدد المستفیذین من جهاز  -
 .تعمیم نعلیمات اإلستفادة من قروض البنوك إلنشاء المشاریع المختلفة  -
 .یظات الجبائیة و اإلمتیازات الضریبیة بالنسبة للشباب أصحاب المشاریع توسیع التخف -

إن مثل هذه التعدیالت و اإلصالحات التي أعقبت هذه األحداث تكرس مبدأ التلقائیة في   
معالجة مشكل البطالة دون مراعات ضوابط سوق الشغل و إحتیاجات اإلقتصاد الوطني ، األمر 

  .لمال ، و غیر خالقة للثروة و ال لمناصب الشغل الذي كرس خلق أنشطة هادرة ل
لقد صارت سیاسات التشغیل في الجزائر بمثابة أداة لشراء السلم اإلجتماعي و الحفاظ على   

من توسیع لمناصب و آلیات التشغیل و إذا  2011إستقراره و دوامه ، بدلیل ما أعقب إحتجاجات 
مریحة مكنت من اتخاذ إجراءات فوریة إلحتواء كانت الوضعیة المالیة في ذات الفترة جیدة و 

غضب الشباب البطال ، فالسؤال الذي یطرح هو ما مصیر اإلستقرار اإلجتماعي لو لم یكن 
الوضع المالي جیدا في هذه الفترة ؟ ففي ظل غیاب قاعدة إقتصادیة متینة و قطاعات منتجة     

لمحاور األساسیة التي یجب أن تؤخد بعین و خالقة للثروة ، تبقى مسألة السلم اإلجتماعي أحد ا
  .اإلعتبار في أي قرار سیاسي أو اقتصادي 

 37 أزید منبشأن مجموع السكان في الجزائر إلى  2012و تشیر العدید من التقدیرات لعام   
، حیث سیشكل 2 2014ملیون نسمة بحلول سنة  38، و أن هذا العدد سیتجاوز 1ملیون نسمة 

 72قرابة  أنو من المسلم به .  3من إجمالي سكان الجزائر %68ة نسبة سن 34من هم أقل من 
من الجزائریون یعیشون في المدن ، هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تقلص فرص الحصول  %

على العمل و السكن الالئق مستقبال و یمكن أن تؤدي إلى موجة واسعة من السخط قد تسهم في 
  .تهدید اإلستقرار اإلجتماعي 

                                                             
  : نقال عن موقع األنثرنث .  "النمو السكاني " اإلحصایئات اإلجتماعیة الدیوان الوطني لإلحصائیات ،   -  1

  http://www.ons.dz/-Population-et-Demographie-.html  10/10/2013: تاریخ اإلطالع 
  .المرجع نفسھ  -  2
  .المرجع نفسھ  -  3
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و ال نختلف في أن العقد األخیر قد شهد إنخفاظا في معدالت البطالة ، فبحسب اإلحصائیات 
لكن هذا التراجع ترافق مع تزاید في عدد  *2012سنة  % 9.7الرسمیة فإن هذا المعدل بلغ 

  .المناصب المؤقتة و أنشطة القطاع غیر الرسمي 
  : 1هما و ثمة عامالن یمكن أن یساعدا في تفسیر هذا التطور  
 .هو ظهور عدد كبیر من المشروعات المتناهیة الصغر و الصغیرة :  العامل األول -
تراجع في استقرار الوظائف ، بحیث تشیر بعض الدراسات إلى أن ثلث :  العامل الثاني -

العاملین في الجزائر یبحثون عن وظیفة أخرى ، إما ألن وظائفهم الحالیة غیر مستقرة أو ألنهم 
 .را زهیدة یتقاضون أجو 

أحد أوجه التهمیش و الیأس الذي  **عموما تمثل البطالة في الجزائر و سوء نوعیة الوظائف  
  تشعر به شریحة واسعة من الشباب وهو األمر الذي من شأنه أن یمس بالسلم اإلجتماعي مستقبال 

یاسي إن المنطق الذي تعتمده الحكومة في تكریس السلم اإلجتماعي ، و تغلیب المنطق الس  
على المعطى اإلقتصادي قد یؤدي إلى التسبب في اختالالت هیكلیة في اإلقتصاد الوطني ، قد 

  .   تحرمه من المزایا النسبیة التي تمكن من تحقیقها من خالل برامج التنمیة و اإلنعاش اإلقتصادي 
الوضع  و إذا كان النظام السیاسي قد استطاع أن یضمن نوعا من اإلستقرار اإلجتماعي بفضل

  .المریح للخزینة العمومیة إال أن التساؤل الذي یطرح إلى متى سیستمر ؟
  :مصیر سیاسات التشغیل في ظل المنطق الریعي للدولة  –ثانیا 

معالجة هذا الجزء من الدراسة یطرح سیناریوهین مختلفین مرتبطین بالوضعیة المالیة للدولة بین    
  .ر النفط اجع أسعار إستمرار الوضع القائم أو ت

سیناریو إستمرار الوضع الحالي:   لقد صاغت الحكومة بدایة من سنة 2001 ثالث برامج 

للتنمیة ، و رصدت لذلك أغلفة مالیة ضخمة من أجل النهوض باإلقتصاد الوطني و تحقیق 

                                                             
  ، مرجع سابق  2012-2011حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمة  أنظر تقریر المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي -  *
  . 08، مرجع سابق ، ص  عاشي الحسن -  1
، ال من ناحیة التناسب مع الباحث عن العمل  ال ترقى إلى طموحات، أن نسبة كبیرة من المناصب التي یتم إستحداثھا ائف المقصود بسوء نوعیة الوظ -

.المؤھالت و ال من حیث األجر الذي یتقاضاه  **  
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دیة و كذا رفع المستوى المعیشي للمواطن ،و العمل على الحد من اإنتعاش المجاالت اإلقتص
.و ترقیة سیاسات التشغیل البطالة   

إن الحدیث عن هذه البرامج التنمویة ، یعني بالضرورة الحدیث عن الراحة المالیة التي انجرت    
، و كذا إحتیاطي  *عن اإلرتفاع و اإلستقرار الذي شهدته أسعار النفط في األسواق الدولیة

عالمیا ، فإلى نهایة سنة  11بة الصرف الذي جعل من الجزائر تحتل المرتبة األولى عربیا و المرت
بحسب تقریر صندوق النقد الدولي ، فقد تجاوز إحتیاطي الصرف من العملة الصعبة  2012
، إضافة إلى المبالغ الضخمة في شكل سندات الخزینة األمریكیة و صنادیق 1ملیار دوالر 205.2

في وضع برامج جدیدة  ضبط اإلرادات ، هذه الراحة المالیة تسمح بتوسیع اإلنفاق الحكومي و
  : و المتمثلة في للتنمیة أمام وجود استقرار على مستوى مؤشرات اإلقتصاد الكلي 

 .مؤشرات نمو إیجابیة عموما  -
 .توازن في میزان المدفوعات  -
 .التخلص من ضغوط المدیونیة  -

إن هذا الوضع من شأنه أن ینعكس إیجابیا على مستویات عدیدة ، لكن هذه اإلیجابیة   
بطة بحسن تسییر الفوائض المالیة بما یتناسب و المتطلبات اإلقتصادیة السیما ما یتعلق منها مرت

 .بجانب التشغیل 
إن مسألة التشغیل في ظل إستمرار الوضع الحالي ستعرف انتعاشا یعتمد أساسا على   

فاق مخطط الحكومة الرامي إلى الحد من البطالة و ترقیة التشغیل ، مما یعني استمرار اإلن
، فالدولة من خالل الراحة المالیة التي تشهدها الخزینة  بشكل موسعالحكومي على هذه السیاسات 

العمومیة تتحكم في زمام السلم اإلجتماعي ، فاإلحتجاجات التي یشهدها الشارع الجزائري بین 

                                                             
الدول المصدرة للنفط ، كشف الحصیلة  موقع منظمة: ، أنظر  2012إلى غایة سنة  2000لمزید من التفاصیل حول تطور أسعار النفط إبتداءا من سنة  -  *

  02/10/2013: تاریخ اإلطالع  http://www.opec.org/opec_web/en/202.htm: نقال عن موقع األنثرنث " .  2012تقریر سنة " السنویة 
1  - république algérienne démocratique et populaire ,portail du premier ministre « FMI:l’Algérie demeure la moins 
endettée dans la région MENA et 2ème détentrice des réserves de change » http://www.premier-
ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=1965&Itemid=246 consulter le 25/07/2013  
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حجم منطق یعتمد في كل مرة على توسیع قدرة الدولة على إخمادها وفق الحین و اآلخر أبرزت 
  .اإلنفاق العام بشكل یؤدي إلى إرضاء الجبهة اإلجتماعیة السیما ما یتعلق باحتجاجات البطالین 

إن استمرار أسعار النفط باإلرتفاع في األسواق الدولیة سیؤدي بالضرورة إلى إرتفاع الفوائض 
  : المالیة ، هذه الفوائض ستعمل الحكومة على توجیهها إلى میادین عدة و نذكر منها 

توسیع حجم اإلستثمارات العمومیة ، ال سیما في مجاالت البنیة التحتیة ، كتوسعة مشروع  -
الطریق السیار لیشمل نواحي عدیدة من الوطن و كذلك إعادة بعث مشاریع المدن الجدیدة       

وهي إستثمارات تستدعي أغلفة مالیة ضخمة و بالمقابل ستساهم هذه المشاریع بخلق موسع 
 .غل لمناصب الش

توسیع حجم التنصیبات على مستوى أجهزة اإلدماج المهني ، نظرا للتزاید المستمر لعدد خریجي  -
 .الجامعات و معاهد التكوین 

إمكانیة إدماج حاملي الشهادات المستفیدین من عقود اإلدماج في مناصب دائمة ، على مستوى  -
ذه الفئة ، في حین تؤجل المؤسسات التي یشتغلون بها و هو مطلب یرفع في كل إحتجاج له

الحكومة الفصل فیه في كل مرة ، فاإلستقرار اإلجتماعي بالتالي یستدعي اإلستجابة لهذا المطلب 
ال سیما و أن عدد المستفیذین من الجهاز كبیر نسبیا ، و قد تم هیكلة مطالب هذه الفئة في 

 .ة مستقبالشكل تنسیقیات و نقابات قد تشكل جماعة ضغط على جدول أعمال الحكوم
   الرفع من قیمة اإلستثمارات الموجهة للشباب من أجل إقامة مؤسسات صغیرة و متوسطة      -

 .و تدعیمها بامتیازات جبائیة جدیدة 
بخصوص إقرار برنامج التنمیة الخماسي  *إن تحلیل ما ورد في إجتماع مجلس الوزراء       

ادي الحالي في إعادة بعث مشاریع یؤكد أن الدولة تعول على الوضع اإلقتص 2010-2014
تنمویة و في رصد أغلفة مالیة إضافیة غیر تلك التي تم رصدها في إطار هذا البرنامج ، و لو أن 
خطاب الرئیس الموجه إلى المجلس ركز على فكرة و هي ضرورة اإلعتماد على اإلمكانیات الذاتیة  

و كذا اإلستفاذة من الراحة المالیة التي فهي بذلك إشارة إلى اإلعتماد على الفوائض النفطیة ، 
                                                             

. 2014-2010و الذي تم على إثره إقرار البرنامج الخماسي  2010ماي 24المنعقد في یوم  - *  
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تشهدها الجزائر ، كما أنه ما یستقى من هذا الخطاب هو وجود إرادة في الخروج من اقتصاد الریع        
و محاولة خلق اقتصاد قائم على قطاعات منتجة، إال أن هذه اإلرادة بقیت أسیرة الخطاب 

 2012ات النفط التي باتت تشكل بحسب إحصائیات السیاسي ، فال تزال الجزائر تعتمد على إیراد
  .1 %98ما یتعدى 

  :سیناریو تراجع أسعار النفط 
تجمع األدبیات اإلقتصادیة و السیاسیة على األهمیة و المكانة التي تحوزها العوائد النفطیة   

ائریة منذ في رسم السیاسات و اإلستراتیجیات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة التي تتبناها الحكومات الجز 
اإلستقالل ، فبرامج التنمیة اإلقتصادیة قدیما و حدیثا تمول بفضل هذه العوائد ، في ظل عدم 

  .وجود بدیل للدخل ناتج عن قطاعات منتجة تغطي متطلبات اإلقتصاد الوطني 
إن هذا اإلرتباط بمورد وحید زائل معرض لتقلبات األسواق الدولیة ، یجعل من اإلقتصاد   

ه غیر قار ، فهو لیس في منآى عن الصدمات اإلقتصادیة التي قد تحدث من جراء الوطني بدور 
  .إحتمال تهاوي أسعار النفط في أي لحظة 

و المستقرء لتطور اإلقتصاد الجزائري یالحظ أن الحكومة لم تستوعب الدرس من جراء األزمة 
الدولیة مما جعل  و التي نتجت عن تراجع أسعار النفط في األسواق 1986اإلقتصادیة لسنة 

اإلقتصاد الوطني أنذاك عاجزا و غیر قادر على احتوائها و دخلت البالد على أثرها في أزمات 
متتالیة و توقفت عجلة التنمیة و ما نتج عن ذلك من تردي الوضع اإلجتماعي و ارتفاع قیاسي 

  .في معدالت البطالة 
ال یجعلها بعیدة عن تكرار سیناریو  إن الوتیرة التي تعتمد من خاللها الجزائر على النفط  
، فالعدید من التحلیالت اإلقتصادیة تؤكد أن اإلقتصاد الجزائري على الرغم من  1986أزمة 

األموال التي ضخت في شكل برامج للتنمیة لم تتمكن من انعاشه و ال بتحقیق تنویع لموارده بحیث 
على وضع تصور للتنمیة من قبل  یرقى بأدائه إلى المستوى المطلوب ، في ظل غیاب القدرة

                                                             
  : نقال عن موقع األنثرنث  . حصیلة التجارة الخارجیةالوكالة الوطنیة لإلستثمار  ،  -  1

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur  02/10/2013: تاریخ اإلطالع   
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النخبة الحاكمة ، فالحكومة أبرزت في الكثیر من المواقف في تعاملها مع اإلنفجارات اإلجتماعیة 
  .أنها أداة لإلنفاق العام لیس إال 

أن تهاوي أسعار النفط في " و في هذا اإلطار یقول المحلل اإلقتصادي عبد الرحمن مبتول   
دوالر لن یتسبب فقط في توسیع عجز  100-80ستویات تتراوح بین األسواق العالمیة إلى م

   1"الموازنة الجزائریة بل سیرغم الحكومة على وقف آالف مشاریع الخماسي للتنمیة 
أنه في حال تراجع أسعار النفط فإن ذلك سیؤدي  *كما تؤكد تقاریر صندوق النقد الدولي  

حجم اإلستثمارات العمومیة و ارتفاع  علتالي تراجإلى حدوث إضرار كبیر باإلقتصاد الوطني ، و با
معدالت البطالة فأمام هذا المنطق الریعي الذي ال تزال الدولة تعتمده یدفعنا لتصور مصیر 

  : سیاسات التشغیل في حالة تراجع أسعار النفط و الذي یمكن أن نحدده من خالل مایلي 
على دعم العمل المأجور ، لعدم قدرتها تجمید الدولة عملیة إستحداث مناصب الشغل القائمة  -

على تغطیة نفقات إضافیة ، كما یمكن للدولة أن تلجأ إلى تقلیص مدة عقود العمل في إطار 
 . جهاز اإلدماج المهني و كذا صیغ عقود العمل األخرى  

التوقف عن دعم المشروعات الصغیرة في إطار سیاسات التشغیل القائمة على دعم المبادرات   -
دیة ، كما قد تلجأ الدولة إلى إلغاء التحفیزات الجبائیة و و تقلیص مدة تسدید القروض حتى الفر 

 .تضمن إستعادة قروضها و الحصول على مورد للخزینة 
تقلیص حجم اإلستثمارات العمومیة و التراجع عن اإلستثمارات المبرمجة مما یلغي فرص  -

 .ن مناصب الشغل التي قد تتیحها للعیدید من البطالی
إرتفاع معدالت البطالة من جراء تقلیص مناصب العمل القطاعیة و تجمید التوظیف على  -

    مستوى اإلدارات العمومیة لعدم قدرة الدولة على تحمل نفقات التسییر و في مقدمتها األجور
بأن الدولة قد تعجز عن تغطیة  2یرى المحلل اإلقتصادي عبد الرحمن مبتول  و في هذا الصدد

دوالر كما قد  70الموظفین في القطاع العام في حالة إنخفضت أسعار النفط إلى حدود أجور 
                                                             

  : الشروق أون الین ، نقال عن موقع األنثرنث " .  1986فط یعید الجزائر إلى وضع أسوأ من أزمة إنھیار أسعار الن"عبد الوھاب بوكروح ،  -  1
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/134056.html  19/09/2013: تاریخ اإلطالع .  

  . 02، ص  2013واشنطن ، جوان .  10/13نشرة معلومات معممة رقم صندوق النقد الدولي ، : ن التفاصیل أنظر لمزید م -  *
  .عبد الوھاب بوكروح ، مرجع سابق  -  2
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یجعل هذا األمر  الحكومة غیر قادرة على تمویل برامج التجهیز و التنمیة الواردة في البرنامج 
 .الخماسي للتنمیة 

اره غیر أسععلى مورد  الدولةإن ورود هذا اإلحتمال غیر مستبعد عندما یبنى إقتصاد      
، و عندما تبنى سیاسات اقتصادیة إجتماعیة كسیاسة التشغیل على  مستقرة في األسواق العالمیة

هذا المنطق فإن السلم اإلجتماعي یبقى رهین المجهول في غیاب القدرة على التحكم في موارد 
یرة التي تعرف الدولة التي تجعل من األسواق الدولیة المحدد األساسي لمواردها السنویة ، هذه األخ

  .ة التي تحدث في الساحة الدولیة یبتقلباتها و بخضوعها بدورها للتقلبات السیاس
إن اإلشكال الذي یطرح حول سیاسات التشغیل هو أنها لم تخرج من المنطق السیاسي    

بحیث تصیر خاضعة لمنطق إقتصادي بحت یأخد بتوازن العرض و الطلب ، ذلك أن مشروعیة 
وضعت كأولویة فبقاء النظام السیاسي و استقراره یرتبط بمشروعیة اإلنجاز ، وما  النظام السیاسي

أبرز دلیل على ذلك إذ كیف نفسر أن هذه 1 %9.7إلى  2012نسبة البطالة التي بلغت سنة 
النسبة هي نفسها الموجودة في دول متقدمة عدیدة بمستواها اإلقتصادي و مستوى الرفاه 

   اطنوها ، في حین نفس النسبة في الجزائر في غیاب تطور إقتصادياإلجتماعي الذي یعیشه مو 
  .و بمستوى إجتماعي متدني 

  :بدائل تفعیل سیاسات التشغیل في الجزائر: المطلب الثاني 
تجربة ناجحة بحذافیرها إلى دولة أخرى یعد من الصعوبة بمكان ،للعدید من إن نقل 

ولیدة بیئة محفزة في حد ذاتها بما تمثله من اإلعتبارات أبرزها أن التجربة الناجحة هي 
خصوصیات اقتصادیة و اجتماعیة و قیمیة ، إال أن اإلستدالل ببعض ما أسفرت عنه تجارب 
الدول في مجال التشغیل ومكافحة البطالة ، سیمكن من استخالص التوجهات الكفیلة بزیادة فعالیة 

  .هذه السیاسات في الجزائر 
  
  

                                                             
75مرجع سابق ، ص .  2011/2012تقریر حول الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي لألمة المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي ،  - 1  
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 -  برامج اإلنتقال من المدرسة إلى العمل  -ج التشغیل الدولیة سیاسات و برام:أوال 
إلى سوق الشغل لیست ) الجامعات-المدارس (نتقال من المؤسسة التعلیمیة إن عملیة اإل     

عملیة آلیة ، و إنما عملیة تتحكم فیها العدید من العوامل ، و تتخللها فترات طویلة نسبیا من 
د من الدول إیجاد برامج كفیلة بتسهیل عملیة اندماج الخرجین في البطالة ، ما حتم على العدی

سوق العمل ،  و قد أفضت تجارب الدول في هذا الصدد إلى اعتماد برامج متباینة بحسب نوع و 
طبیعة نظام التعلیم الذي یخضع له المتخرج و علیه نمیز بین عنصرین أساسیین في هذا الصدد 

  : و هما 
و هي التجربة التي أخدت بها كل من :   لتعلیم المهني و التعلیم العامعنصر المفاضلة بین ا -

ألمانیا ، النمسا و الدنمارك ، و تفید هذه التجربة إلى أن التعلیم المهني یمیل إلى رفع مستوى آفاق 
، لذا نجد أن الدول و یزید من رواتب الخرجین مقارنة بما تقدمه مدارس التعلیم العام  1التشغیل
      الذكر عمدت إلى المزج مابین التعلیم العام و التعلیم المهني من أجل تزوید الطالب سابقة 

 و الخرجین بالمبادئ النظریة و المهارات العملیة التي تزید من نسب توظیفهم 
و نجد هذه  :عنصر المفاضلة بین التمهن خارج أوقات الدراسة و التمهن داخل المدرسة -

أو المهن و إیطالیا ، إذ أثبتت بعض التجارب أن امتهان بعض الحرف التجربة في كل من فرنسا 
أوقات المدرسة یمنح فرص أفضل من التعلیم المهني داخل المدارس فیجعل بذلك طالب خارج 

العمل مرتبط برب العمل و كذلك مرتبط بمجال معین قد یبلور من خالله مهاراته و یحسن 
 .وضعیته المادیة 

      ن و ألمانیا من أكثر التجارب الناجحة في تحقیق ذلك الترابط بین التعلیم تجربتي الیابا وتعد
و التشغیل ، ففي ألمانیا نجد أن الطالب یختار في أولى مراحل دراسته الثانویة المهنة التي یریدها 
لیتم تحویله على هذا األساس إلى صاحب العمل المحتمل و المعین من قبل مكتب التشغیل 

  .2حتى یتلقى ساعات من التدریب خارج الدوام الدراسي  الفیدرالي

                                                             
  212، ص  دولة اإلمارات العربیة المتحدةصندوق النقد العربي ، .  تفعیل سیاسات التشغیل في الدول العربیةقریر اإلقتصادي العربي الموحد ، الت -  1
  213المرجع نفسھ ، ص   -  2
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     أما بالنسبة للیابان ، فإن مسؤولیة البحث عن فرص عمل للطالب یقع على عاتق المدارس  
  . و ذلك من خالل العالقات التي تكونها المدارس بمجتمع األعمال

ابلیة التشغیل للطالب بما غیل و كذا زیادة قإن العرض السابق یشكل فكرة توسیع نطاق التش    
خرجات التكوین و سوق العمل ، ما یجعل مسیرة المتكون المهنیة محدد میجعل التناسق قائما بین 

  .مسبقا منذ إلتحاقه بمیدان التكوین ، األمر الذي یحدد حركیته الوظیفیة و آفاقه المهنیة المستقبلیة 
     وجود خطة مستدامة ، ومرونة ثقافیةإن هذا النوع من التجارب الناجحة یتوقف على ضرورة 

مستوى التكوین بتحدید مسبق لإلحتیاجات : واستراتیجیة محددة األهداف والمقاصد على مستویین 
  .وفق تطور القدرة اإلنتاجیة لإلقتصاد ، و مستوى سوق العمل و توازنه 

  : جزائر لتفعیل سیاسات التشغیل في ال شریككللقطاع الخاص  االعتباررد  :ثانیا 
صار القطاع الخاص یشكل محور العملیة التنمویة ، بمختلف أبعادها اإلجتماعیة            لقد 

و اإلقتصادیة في العدید من بلدان العالم المتقدم و النامي و تشیر العدید من الدراسات إلى وجود 
ك أن تفعیل دور عالقات إیجابیة بین أنشطة القطاع الخاص و النمو اإلقتصادي و التشغیل ،ذل

هذا األخیر یؤدي إلى زیادة وتیرة اإلستثمارات الخاصة ما یؤدي إلى زیادة الناتج المحلي اإلجمالي 
كما أن إنتاجیة القطاع الخاص تفوق انتاجیة القطاع العام ،إذ تؤكد تجارب الدول على أن هناك 

أثیر اإلستثمارات العامة  تأثیر إیجابي واسع على النمو مصاحب لإلستثمارات الخاصة مقارنة بت
ما یعني أن اإلستثمار الخاص یساعد في الحد من البطالة ذلك أن وجود قطاع محلي قوي و فعال 
من شأنه أن یشكل قاعدة أساسیة لنمو اإلقتصاد من خالل توفیر فرص العمل و فرص تولید 

  . الدخل و الثروة 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آلفاق  و لما كان لهذا القطاع هذه األهمیة البالغة فقد دعى

إلى إستراتیجیة من شأنها تعزیز مكانة القطاع الخاص و تحفیزه و تنمیته بشكل یجعله  2015
في بلدان العالم النامي من خالل تحقیق  االقتصادیةو  االجتماعیةشریكا في تحقیق أهداف التنمیة 

  : التولیفة التالیة 
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  1ر في تفعیل سیاسات التشغیلدور اإلستثما:  08شكل رقم 

  
   

  
  
  
  
  
  

یحتل مكانة معتبرة في  أصبحأن القطاع الخاص  في الواقع الجزائري ومن المسلمات
اإلقتصاد الوطني ، إذ بات من الضروري في ظل التوجه اإلقتصادي الجدید للدولة نحو إقتصاد 

عام و الخاص في الحیاة اإلقتصادیة ، مع توسیع هامش السوق إعادة توزیع األدوار بین القطاع ال
  .حریة المبادرة للقطاع الخاص 

یؤثر  ذلكالدولة في الجزائر مختلف قطاعات النشاط ،إال أن  تعاظم دوروعلى الرغم من 
    مع نمو القطاع العام 2بشكل إیجابي على القطاع الخاص الذي نما و تطور تحت ظل الدولة 

  .له من خدمات ضروریة كتوسیع السوق اإلستهالكیة  و بفضل ما یقدمه
ففي ظل محیط اقتصادي و اجتماعي و سیاسي جدید یمكن للقطاع الخاص أن ینمو بشكل 
یساهم في استقرار الجبهة اإلجتماعیة ، ال سیما من خالل دوره الفاعل في بناء قاعدة متینة 

استحداث مناصب الشغل بشكل یسمح لتحقیق نشاط إقتصادي حقیقي قائم على إنتاج الثروة و 
  .بخلق وتیرة نمو و تطور على المدى الطویل یسیر وفقها النشاط اإلقتصادي 

                                                             
   من إعداد الباحث الرسم التخطیطي -  1
الصادرة جامعة ورقلة ،،   03، العدد  مجلة الباحث. " – ة مقاربة للتحلیلأی –في نشأة الدولة و اإلقتصاد في الجزائر "بن عیشة ، بادیس  -  2

  . 142، ص   2004بتاریخ 

 اإلستثمار في القطاع الخاص

رفع اإلنفاق على 
 الصحة

شغیلزیادة الت رفع مستوى الدخل زیادة اإلنتاجیة  

اقتصادينمو   

 توسیع آفاق التشغیل

اإلنفاق على 
 اإلسكان و التعلیم
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یهیمن على  2011و نجد أن القطاع الخاص في الجزائر بحسب اإلحصاء اإلقتصادي لسنة 
 ، و یستحوذ النشاط التجاري على هذه % 98النسیج اإلقتصادي بمجموع مؤسسات بلغت نسبتها 

، و یساهم القطاع الخاص في الجزائر مساهمة فعالة في القیمة * %55.6المؤسسات بنسبة 
  : المضافة و كذا في الناتج المحلي و یمكن إبراز ذلك من خالل المعطیات التالیة 

  نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي و القیمة المضافة :  08جدول رقم 
  12201خارج المحروقات خالل سنة 

 vaالقیمة المضافة   pibنسبة الناتج المحلي   طبیعة المساهمة/طبیعة القطاع
  %85.3 %79.6  القطاع الخاص
  %14.7  % 20.4  القطاع العام

هذه المساهمة من شأنها أن تشكل ركیزة أساسیة لتفعیل سوق الشغل من خالل إن 
الشغل ، و بحسب  اإلستحداث المستمر للنشاط الذي یؤدي بدوره إلى إستحداث مناصب

التصریحات بمشاریع اإلستثمار المعلن عنها من قبل الوكالة الوطنیة لإلستثمار ، فإن المشاریع 
في حین بلغت  %98.81بلغت نسبة  2012اإلستثماریة الخاصة المعلن عنها إلى غایة سنة 

و یمكن إبراز أما باقي النسبة فتقاسمها القطاع المختلط  %1.07نسبة مساهمة القطاع العام بـ 
  : ذلك من خالل معطیات الجدول أدناه 

  20122سنة  التشغیلنسبة مساهمة القطاع الخاص في :  09جدول رقم 
  النسبة  عدد الوظائف  النسبة  عدد المشاریع  القطاع القانوني
  % 86.92  817 656  % 98.81 028 47  القطاع الخاص
  % 10.72  934 80  % 1.07  509  القطاع العام

  % 2.31  419 17  % 0.12  56  المختلط
  % 100  170 755  % 100  593 47  المجموع

                                                             
  : نقال عن موقع األنثرنث .  2011الدیوان الوطني لإلحصائیات ، اإلحصاء اإلقتصادي : لمزید من التفاصیل أنظر  -  *

http://www.ons.dz/-Recensement-Economique-2011-.html  14/10/2013: تاریخ اإلطالع  
  25، ص  2012، طبعة  42تقریر رقم " .  2011-2009نتائج " الجزائر في أرقام الدیوان الوطني لإلحصائیات ،  -  1

  الوكالة الوطنیة لدعم اإلستثمار ، مرجع سابقمنشورات  -  2
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إن هذه المساهمة یمكن تفسیرها إلى مجموع الحوافز التي حظي بها القطاع الخاص في الجزائر 
، و التي ساهمت بشكل إیجابي في توسیع اإلستثمارات الخاصة 1 2011خاصة المعلن عنها سنة 

 .ت الصغیرة و المتوسطة السیما في إطار إنشاء المؤسسا
إن مسألة التشغیل حظیت باهتمام الدولة في إطار البرامج التنمویة، ألجل هذه الغایة تم دعم 
القطاع الخاص من أجل تمكینه من استیعاب الید العاملة ، السیما خریجي الجامعات و مراكز 

  . التكوین ، و ذلك لتدعیم مجهودات الدولة من خالل القطاع العام 
إطار التقاریر الصادرة عن الدیوان الوطني لإلحصائیات حول مسألة التشغیل ، نجد أن التقریر  في

بین أن  2010- 2008حول مسألة التشغیل في الجزائر في الفترة مابین  2010الصادر في سنة 
في حین أن  % 71، لتصل هذه النسبة إلى  % 65مساهمة القطاع الخاص في التشغیل بلغت 

  .2 %29ام بات یساهم بما نسبته القطاع الع
كما أن التنصیبات على مستوى الوكالة الوطنیة للتشغیل في إطار البرامج المختلفة لإلدماج المهني  

من  %70.62و كذا إدماج حاملي الشهادات ، فنجد في هذا اإلطار ، القطاع الخاص یستوعب 
  .3للقطاع العام  % 29.38هذه التنصیبات مقابل 

لماذا القطاع الخاص لم یرقى إلى المستوى المطلوب  فالتساؤل الذي یطرحطرح السابق من خالل ال
  منه أداؤه في اإلقتصاد الوطني ؟  

تشیر التقاریر الصادرة عن المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي و كذا الدیوان الوطني 
الرسمیة بنحو إلى أن القطاع الخاص في الجزائر یطغى علیه النشاطات غیر  *لإلحصائیات

                                                             
  : من بین ھذه التدابیر المحفزة نجد  -  1
بما  DAIPتدابیر خاصة بتخفیض األعباء اإلجتماعیة و األعباء الخاصة باألجور ، كمساھمة الدولة من خالل العمل المأجور في إطار جھاز  -

  . یخفف من أعباء أجور الید العاملة لدى المستثمر الخاص 
اإلجراءات المحفزة لإلستثمار ، كتخفیض الضریبة على األرباح و اإلعفاء من الرسم على النشاط  تدابیر خاصة بتخفیض األعباء الجبائیة و -

  .مرجع سابق . منشورات الوكالة الوطنیة لدعم اإلستثمار ، تدابیر لدعم اإلستثمار : لمزید من التفاصیل أنظر . المھني 
  11، ص  مرجع سابق".  2011-2009 نتائج" الجزائر في أرقام الدیوان الوطني لإلحصائیات ،  -  2
  .المرجع نفسھ  -  3
لجنة عالقات العمل ، .   مشروع تقریر حول القطاع غیر الرسميالمجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي : لمزید من التفاصیل حول ھذه التقاریر أنظر  -  *

  21، ص  2001الدورة  الرابعة و العشرون ، جوان 
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من  %32.6إذ كشف تقریر صادر عن الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أن قرابة  30%
  .  2004العمال في القطاع الخاص غیر مصرح بهم إلى غایة سنة 

و یعزز هذا الرأي التحقیق الذي أنجزه مركز البحث في اإلقتصاد التطبیقي الخاص بالتنمیة 
CREAD  من عمالها غیر مصرح  % 41و صغیرة ، تبین أن مؤسسة متوسطة  7500حول

، كما أن إشكالیة القطاع  1من رقم أعمالها تفلت من مصالح الضرائب  %30بهم ، كما أن نسبة 
الخاص في الجزائر تكمن كذلك في تردد الدولة في خیاراتها اإلقتصادیة ، و مدى جدوى القطاع 

في ظل مرحلة یفترض أنها تتمیز باإلنفتاح  العام و التردد بین اإلحتفاظ به أو التضحیة به
اإلقتصادي و تغلیب دور القطاع الخاص و التنازل التدریجي عن القطاع العام ، إذ نجد الدولة ال 
تزال تحاول بعث القطاع العام من خالل سیاسات التطهیر المالي و إعادة التأهیل الذي استفادت 

  .منها مجموعة من المؤسسات العمومیة 
ن سیاسة الدولة تجاه القطاع الخاص جعلت منه شریكا ثانویا في اإلقتصاد الوطني  كما أ

فاقتصر وجوده في قطاعات غیر  ، األمر الذي لم یمكنه من الخوض في اإلستثمارات المنتجة
  . منتجة نتیجة لتعاظم العراقیل البیروقراطیة و ضعف المنظومة المصرفیة 

وضع یتطلب جملة من اإلجراءات التي تمكنه من أن خراج القطاع الخاص من هذا الإ ّن إ
 : لیساهم في توسیع آفاق التشغیل من خالل مایلي  الوطني یحتل الصدارة في اإلقتصاد

وضع إطار قانوني و تشریعي مناسب ، من أجل توجیه نشاطات القطاع الخاص إلى مجاالت  -
ن طریق القروض بتطویر القطاع توفیر التمویل الكافي لتحقیق اإلستثمارات سواء عو إنتاجیة 

 .المصرفي
تشجیع اإلستثمار الخاص األجنبي ، بشكل یضمن زیادة مساهمته في معدالت النمو           -

في خلق الثروة و مناصب العمل  و التشغیل ، و تجارب الدول تؤكد على دور هذا األخیر
 .كتجربة دولة اإلمارات العربیة 

                                                             
  21، ص  مرجع سابق.   مشروع تقریر حول القطاع غیر الرسميقتصادي اإلجتماعي ، المجلس الوطني اإل -  1
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الدولة للقضاء على البطالة في الحقیقة یصطدم بمبدأ  شرط مشاركة القطاع الخاص معإن  -
الذي هو أساس كل نشاط خاص بحیث أن الخواص ال یعترفون بظاهرة  1العقالنیة االقتصادیة

و بالتالي البد من وضع صیغة توفیقیة بالتشارك لتحفیز القطاع الخاص لرفع البطالة المقنعة، 
  .من عملیة إستحداث مناصب الشغل  

  : القطاع الفالحي كبدیل لخلق الثروة و مناصب الشغل : ثالثا 
یعتبر القطاع الفالحي شریان الحیاة اإلقتصادیة لما له من تأثیر على قطاعات النشاط         

اإلقتصادي األخرى ، و ال نختلف إذا ما سلمنا بأنه القطاع المرشح لیكون بدیل الثروات الطبیعیة 
وج من نمط الدولة الریعیة یفرض ضرورة اإلهتمام بهذا القطاع األخرى كالبترول ، إذ بات الخر 

لضمان األمن الغذائي لألمة ، و العیش الكریم لألفراد و الذي من متطلباته الحد من البطالة من 
  .خالل توسیع خلق مناصب شغل دائمة 

سیدا و لما كان هذا القطاع بهذه األهمیة ، فقد سعت الدولة إلى اإلهنمام به من خالل تج
  : لبرامج النهوض به في ظل برامج التنمیة من خالل إعتمادها لبرنامجین أساسین هما 

 ) .2004-2001(المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة و الریفیة  -
 ) .2013-2007(برنامج التجدید الفالحي و الریفي  -

یة العالمیة ، و كذا إن هذه البرامج تسعى إلى إعادة تأهیل هذا القطاع لمواجهة التحدیات اإلقتصاد
تحقیق أفضل إستغالل للقدرات المحلیة المتاحة ، و نجد أن القطاع الفالحي في ظل برامج التنمیة 

- 2010ملیار دینار خالل فترة البرنامج الخماسي للتنمیة  1000استفاذ من غالف مالي یقدر بـ 
  : أهداف أساسیة هي  03، من أجل تحقیق 2 2014

عطاء األولویة لهذا الهدف كداعم لألمن والسیادة الوطنیة تعزیز األمن الغذائي -   .في البالد ، وإ
 .تحقیق تنمیة متوازنة للمناطق الریفیة و تحسین ظروف معیشة السكان في الریف  -

                                                             
  كریم بودخدخ ، مرجع سابق   -  1

2  - république algérienne démocratique et populaire  , ALGERIE 2eme Rapport National sur les objectifs du millénaire 
pour le développement , op , cit p . 74 
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المساهمة في النمو االقتصادي في ضوء تنویع النشاط اإلقتصادي الوطني ، و تخفیض  -
 .اإلعتماد على النفط و الغاز 

هذه األهداف سعت الحكومة إلى وضع و إنشاء شراكة بین القطاعین العام و الخاص  و لتحقیق
  : ركائز أساسیة  03اعتمادا على 

إطالق برامج تهدف إلى تكثیف و تحدیث اإلنتاج و اإلنتاجیة و تحقیق تكامل بین القطاعات  -
 ) .إنتاج الحبوب ، الحلیب ، اللحوم ، الزیتون ، النخیل(اإلستراتیجیة 

 .شاء نظام التحكم في المنتوجات واسعة اإلستهالك إن -
 .إنشاء بیئة آمنه و تأمین القروض الفالحیة  -

  : 1إضافة إلى جملة من التدابیر لتحفیز اإلستثمار في المجال الفالحي و نذكر منها 
 .لفائدة المستثمرات الفالحیة و المربین " الرفیق" استحداث قروض بدون فوائد  -
 . %20یف اقتناء و إعادة انتاج البذور و دعم أسعار اقتناء األسمدة بنسبة دعم الدولة لتكال -
  %45 - %25إقرار الدعم العمومي ألسعار العتاد الفالحي و معدات الري بنسب تتراوح بین  -
 .إقرار اإلعفاءات اإلیجاریة الخاصة بالعتاد الفالحي المنتج في الجزائر  -

تقرار في القطاع الفالحي نتیجة النزوح الریفي الذي لقد شكلت الوضعیة األمنیة فترة ال اس
       شهدته الجزائر مما أدى إلى هجر األراضي الفالحیة و النشاط ككل إال أن عودة األمن التدریجي 
و استتبابه دفعت الحكومة إلى إعادة بعث برامج طموحة للنهوض بالقطاع ، السیما من أجل 

فاتورة اإلستیراد و كذا توسیع آفاق التشغیل ، بخلق مناصب و الرفع من اإلنتاجیة و التخفیف من 
  .دعم انشاء المؤسسات الصغیرة 

إن السیاسة العامة للدولة في المجال الفالحي ارتكزت منذ انطالق برامج التنمیة على 
محاولة رد اإلعتبار لهذا القطاع باعتباره بدیال للقطاع الصناعي الذي عرفت مؤشراته تراجعا ، 

ءا على مستوى اإلنتاج و كذا المساهمة في إستحداث مناصب الشغل و تشیر اإلحصائیات سوا
منصب  000 380شهدت خلق أكثر من  2003- 2000في هذا الصدد إلى أن الفترة ما بین 

                                                             
  .، مرجع سابق  2009قانون المالیة التكمیلي لسنة ،  24المادة رقم  -  1
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خالل الفترة مابین  000 287شغل في القطاع الفالحي ، في حین انخفض هذا العدد إلى 
2004-2007 1.  

إلى دعم هذا القطاع بدلیل الحكومة من خالل البرنامج الخماسي للتنمیة  و یتوجه إهتمام
التسهیالت و التحفیزات التي تقرها من أجل دفع الشباب إلى اإلستثمار في هذا القطاع اعتبارا من 

  .أن الوصول إلى الحد من بطالة الید العاملة یستدعي إعطاء هذا القطاع أهمیة بالغة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1  - république algérienne démocratique et populaire  ,Algérie 1er RAPPORT SUR L’ÉTAT DE MISE EN OEUVRE 
DU PROGRAMME D’ACTION NATIONAL EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE .op.cit , p 212 
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  :ة و استنتاجات الفصل الثالث خالص
إن أهم اإلستنتاجات التي نخلص إلیها من خالل استعراض أداء سیاسات التشغیل في ظل        

  : برامج التنمیة مایلي 
إن سوق العمل في الجزائر تمیز خالل فترة تطبیق برامج التنمیة ، بتعدد في التشریعات  -

    األجهزة القائمة على تنفیذ سیاسات التشغیل  المنظمة له و كذا تعدد و تنوع المؤسسات و 
و لو أن هذا التعدد قد یؤدي إلى تداخل المهام و الصالحیات إال أنه یؤدي إلى توسعة عملیة 

 .خلق مناصب الشغل اعتبارا من أن لكل جهاز سیاسته المنتهجة في الحد من البطالة 
نتائج ل الفترة المشمولة بالدراسة لقد حققت برامج التشغیل الموضوعة من قبل الحكومة خال -

إیجابیة ، مظهرها األساسي تزاید عدد المستفیدین منها من سنة إلى أخرى و مرد ذلك إلى 
التخصیصات المالیة التي تضمنتها برامج التنمیة ، و ألن حجم الغالف المالي المخصص 

غیل التي یرتبط أداؤها على أداء أجهزة التشیتزاید من برنامج آلخر فإن ذلك ینعكس إیجابیا 
 .بحجم اإلنفاق الحكومي 

إن سیاسات التشغیل في الجزائر ال تزال تخضع لمنطق الدولة الریعیة ، فتناقص معدالت  -
البطالة في الجزائر لم یرتبط بمعدالت النمو اإلقتصادي المحققة بقدر ما یرتبط بارتفاع أسعار 

فاق العام المرتبط بما تحققه الخزینة من عوائد النفط و انخفاضها ، أي أنه یرتبط بمعدالت اإلن
 .نفطیة 

ا المنطق الذي یغلب على سیاسات التشغیل یجعلها أداة في ید الحكومة لشراء السلم ذإن ه -
 اإلجتماعي و إخماد اإلحتجاجات التي تحدث في أوساط الشباب البطال و الباحثین عن العمل 

ال یعد حال دائما لمشكلة البطالة ، و هو األمر الذي إن اعتماد الدولة لبرامج التشغیل المؤقت  -
یؤدي بالفئات المستفیذة من هذه العقود إلى المطالبة من خالل اإلحتجاجات و اإلعتصامات 

 .التي تنظمها بضرورة إدماجهم في مناصب شغل دائمة و الئقة 
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یجیة وطنیة إن الدولة البد أن تتجاوز النقص الموجود في سیاسات التشغیل لتضع استرات -
للتشغیل تهدف إلى تكریس اقتصاد كلي سلیم قادر على تحقیق أداء جید ألسواق العمل مبني 

 : ركائز أساسیة  03على 
 .إحداث برامج لربط مؤسسة التكوین بسوق العمل  -
 .إعادة اإلعتبار للقطاع الخاص  -
  .تفعیل أداء القطاع الفالحي لخلق الثروة و مناصب الشغل الدائمة  -
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هذه الدراسة  مناقشة قضیة جوهریة تمثلت في سیاسات التشغیل في ظل  سجلتلقد      
ولم یقتصر  ،2001برامج التنمیة التي أعلنت عنها الحكومة الجزائریة ابتـداءا من سنة 

البحث في هذا الموضوع على العرض المعروف في الدراسات اإلقتصادیة ، بل تجاوزه إلى 
هذه األخیرة التي أبرزت فكرة مهمة متمثلة في  ، ثل المقاربة السیاسیةالتحلیل والنقد الذي یم

منطق الدولة ومنظورها إلى سیاسة التشغیل وعلى هذا األساس یمكن تحدید مكانة هذه 
  : السیاسة في إطار برامج التنمیة ، وبناءا على ذلك فإن هذه الدراسة مرت بمحطات أساسیة 

في الجزائر من اإلقتصاد الموجه إلى اإلنفتاح اإلقتصادي بدایة باستعراض سیاسات التشغیل 
التي أدت إلى بغرض إعطاء ركیزة للتحلیل تتمثل أساسا في الكشف على أهم األسباب 

حدوث اختالالت سوق الشغل في الجزائر ، ال سیما وأن فترة اإلقتصاد الموجه لم تشهد 
نا إطالق الدولة لمخططات مستویات عالیة من البطالة نتیجة لجملة من العوامل مه

على امتصاص بطالة الید  ساعدمما إستثماریة واسعة كنتیجة للوضعیة المالیة المریحة ، 
على  1986العاملة ، غیر أن هذه الوضعیة لم تستمر لتكشف األزمة اإلقتصادیة لسنة 

مهدت هشاشة القاعدة اإلقتصادیة وهو األمر الذي انجر عنه دخول الدولة في مرحلة جدیدة 
لإلنفتاح اإلقتصادي ، تمیزت بإجبار الدولة على اإلنسحاب التدریجي مما أنتج تضاعف 

  .معدالت البطالة على إثر غلق المؤسسات العمومیة و خوصصتها 
هذا الوضع في حد ذاته أفرز اختالالت كبیرة على مستوى سوق الشغل ، فأمام ارتفاع 

ة ، توسع حجم اإلقتصاد غیر الرسمي ومنه معدالت البطالة وجمود اإلستثمارات العمومی
  .سوق الشغل غیر الرسمي أمام تدهور المستوى المعیشي 

وعلى إثر هذا التدهور الذي شمل مناحي الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة وحتى السیاسیة 
في سنوات التسعینات مما جعلها بین على حد سواء ، بدلیل أن الدولة دخلت في أزمة أمنیة 

         ، وهو األمر الذي انعكس على سیاسات التشغیل )اقتصادیة ، أمنیة(زدوجة أزمة م
معدالت البطالة التي ظلت في تزاید مستمر أمام زیادة الطلب الناتج عن تزاید خریجي و 

  .كذا انخفاض العرض الناتج عن جمود اإلستثمارات مؤسسات التعلیم و التكوین و 
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بدأت میزانیة الدولة تتعافى  2000سعار النفط مع بدایة سنة إال أنه مع عودت التحسن إلى أ
فأمام تراكم الفوائض النفطیة ، سطرت الدولة للخروج من مرحلة الركود اإلقتصادي ثالث 

بفضل ضخامة اإلنفاق العام  -التي استطاعت ، و  2001برامج للتنمیة بدایة من سنة 
حسن من أداء مؤشرات اإلقتصاد الكلي  أن ت - الموجه لتحقیق التنمیة في شتى القطاعات

  .السیما من خالل تراجع معدالت البطالة 
وألن معدالت البطالة ارتبطت بأداء سیاسات التشغیل ، فكان الجزء األخیر من الدراسة 
یبحث في أداء هذه السیاسات في ظل برامج التنمیة ، التي جعلت من محاورها األساسیة 

ن خالل دراسة الخریطة المؤسساتیة لسوق الشغل و دراسة دعم برامج و آلیات الشغیل م
  .و أدائها خالل الفترة المشمولة بالدراسة محتوى و أهداف هذه السیاسات 

ن من إعطاء تصور حول مصیر سیاسات التشغیل في ظل المنطق ـّكـم إن هذا الطرح
لى أي م دى سیساهم هذا الریعي الذي تعتمده الدولة والذي تبني من خالله سیاساتها ، وإ

     الذي یشوبه في كل مرة حراك للجبهة اإلجتماعیةالمنطق في استتباب السلم اإلجتماعي 
  .وفي مقدمتها الفئة البطالة 

یمكن من الخوض في نتائج اختبارنا لفرضیات الدراسة إن الوقوف على هذه المحطات 
  : من خالل مایلي 

السوق هو  اقتصادالتنموي في الجزائر إلى  فادها أن التوجهموالتي  : لفرضیة األولىا -
ارتفاع نسب البطالة ، فهي فرضیة صحیحة ذلك أن تسبب في اختالل سوق الشغل و  الذي

     ختالالت بلإالتنمیة الموجهة لم یعرف  إستراتیجیةالدراسة أثبتت أن هذا السوق في ظل 
فاق الطلب علیه في العدید  أن عرض العملالتشغیل شهدت رواجا كبیرا ، بدلیل  وتیرةوأن 

البد أن یقرء في سیاقه العام  الذي  إلى اقتصاد السوق االنتقالمن القطاعات ، وعلیه فإن 
 التصحیحاتالتدریجي ، وهو األمر الذي فرض كذلك جملة من  االنسحابأجبر الدولة على 

تزاید نسب  تسریح العمال بما أدى إلىغلق المؤسسات و  الهیكلیة التي كان من نتائجها
     .البطالة و وحدوث إختالالت في سوق الشغل 
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المتمثلة في أن مضمون برامج التنمیة من خالل المشاریع الهادفة :  ةلفرضیة الثانیا -
تراجع نسب البطالة ، فصحیح أن المسطرة في إطارها قد یساهم في رفع معدالت النمو و 

تحقیق نتائج إیجابیة على مستوى اإلقتصاد أدت إلى  2001برامج التنمیة منذ انطالقها سنة 
الفوائض النفطیة ، على هذا في  المستمراإلرتفاع  هو دعم هذه المكاسبوما الكلي ، 

معدالت نمو إیجابیة طیلة الفترة المشمولة بالدراسة ، كما أن نسب البطالة  األساس تم تحقیق
، لتصل  2000سنة  %29.4عرفت إنخفاضا محسوسا بدلیل أن هذه النسب إنتقلت من 

  . 2012سنة  % 9.07إلى 
قد ساهمت في تحسین أداء سیاسات  والتي مفادها أن برامج التنمیة:  الفرضیة الثالثة -

  : ، فهذه الفرضیة تم قراءتها في سیاقین التشغیل 
إن تحلیل أداء سیاسات التشغیل في الفترة التي شهدت تطبیق برامج التنمیة ، یبین التطور  -

منها القائمة على  سواءحصل في المناصب المستحدثة على مستوى مختلف البرامج الذي 
الحكومة كانت  أندعم المبادرة الفردیة أو القائمة على دعم العمل المأجور ، خاصة و 

تجعل من هذه السیاسات أداة لتحقیق أهداف التشغیل المسطرة من خالل كل برنامج تنموي 
هذه البرامج یطغى علیها الطابع المؤقت ، إذ شكلت عقود  إن المناصب المستحدثة في ظل–

عقود ما قبل التشغیل النسبة األكبر ، ما یعني أن الدولة تعالج أزمة البطالة اإلدماج المهني و 
من مقاربة ضیقة ، فعالوة على أن هذه العقود مؤقتة فكذلك األجور التي تمنح للفئة 

  .عل هذه الفئات في إحتجاجات دائمة یج المستفیذة منها ضعیفة ، األمر الذي
في حین أن فعالیة أداء األجهزة القائمة على أساس دعم المبادرة المقاوالتیة مرتبطة باإلنفاق 

بالتخصیصات المالیة التي تمنحها الدولة للوكاالت القائمة على تسییرها ،ضف إلى العام و 
األنشطة الصغیرة ، ما یعني ذلك طغیان بعض النشاطات الخدماتیة في عملیات استحداث 

    .ضعف مساهمتها في خلق الثروة و مناصب الشغل الدائمة 
سیاسات التشغیل في الجزائر في ظل برامج : وكنتیجة عامة لهذه الدراسة الموسومة بـ 

  التنمیة ، نخلص إلى أن سیاسة التشغیل في الجزائر یغلب علیها الطابع الریعي للدولة 
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سیاسة  فهي تعمل وفق قادرة على خلق الثروة قطاعات قامة إلالریع  تستغل عوائدفبدل أن 
في ، وهو األمر الذي جعل من سیاسة التشغیل تعتمد على الظرفیة توزیع عوائد الریع 

  .معالجة أزمة البطالة بتركیزها على برامج التشغیل المؤقتة 
لتشغیل خالل ن أداء سیاسات ایتحس ساهم فيدفعا  أعطتفصحیح أن برامج التنمیة 

إال أن ذلك كان  نسبة كبیرة من الفئة البطالة ، من خالل إمتصاص، 2012-2001الفترة 
على حساب خلق مناصب عمل مؤقتة و التي صارت تشكل النسبة األكبر من معدالت 
التشغیل ، كما أن األجر المخصص للمستفیذ من هذه البرامج أجر زهید ال یراعي أدنى 

إدماجها في بئیة ، ما یجعل هذه الفئة في احتجاجات مستمرة مطالبة معاییر القدرة الشرا
  .تحسین وضعیتها مناصب دائمة و 

وعلى الرغم من أن مضمون الخطاب السیاسي یؤكد على ترقیة سیاسات التشغیل وفق 
مضمون إقتصادي من خالل برامج التنمیة و من خالل خلق اقتصاد خارج المحروقات ، إال 

ذلك ، إذ یؤكد خضوع سیاسة التشغیل للقرار السیاسي بالدرجة األولى  وما أن الواقع غیر 
عقب اإلحتجاجات اإلجتماعیة خیر دلیل على ذلك   2011اإلصالحات التي تم إقرارها سنة 

واستتبابه   فشراء السلم اإلجتماعي جعل من سیاسة التشغیل وسیلة في ید الحكومة لتحقیقه 
  .لمحققة على مستوى مؤشرات اإلقتصاد الكلي مما قد ینعكس على المكاسب ا

كما أنه وعلى الرغم من أن الجزائر اعتمدت إستراتیجیة وطنیة للتشغیل في إطار 
اإلستراتیجیة التنمویة ، إال أن المالحظ عدم اإللتزام بمضمونها ال على مستوى التشغیل وال 

  .على الجانب التنموي 
إلى اقتراح وصفات لترقیة سیاسات التشغیل     یدفع  إن الوقوف على جوانب التحلیل السابقة

خراجها من الطابع الریعي و ذلك من خالل    : وإ
إعداد إستراتیجیة إقتصادیة قائمة على خلق قطاعات قادرة على إنتاج الثروة و خلق   -

 .مناصب شغل الئقة 
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خالل إعادة إعادة النظر في سیاسات التشغیل القائمة على العقود المؤقتة ، سواءا من   -
إدماج المستفید في منصب شغل دائم أو من خالل تحسین وضعه المادي بمنحه أجرا 

 .الئقا 
تمكینة و إعادة اإلعتبار للقطاع الخاص و منحه الدور الریادي في العملیة اإلقتصادیة ،   -

من اإلمتیازات التي تجعل منه قادرا على القیام بالدور المنوط به في ظل اإلنفتاح 
  .إلقتصادي بما یضمن مساهمته في الدخل و كذا في خلق مناصب الشغل ا
إعتبارا من كونه یشكل أساسا یمكن أن یبنى علیه اإلقتصاد  الفالحي بالقطاعاإلهتمام   -

، دون إغفال توسیع استحداث مناصب الشغل بما یضمن دیمومة الدخل و الوطني 
قطاعات النشاط األخرى كإعادة بعث القطاع الصناعي و تحفیز اإلستثمار في القطاع 

 .السیاحي 
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عادة تنظیم مسارها في الجزائربهلول محمد بلقاسم حسن ،   -03 قطاع : سیاسة تخطیط التنمیة وإ

  .1999، الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیة1ج.إقتصادي عمومي رائد
عادة تنظیم مسارها في الجزائر،، ) -،  -( -04 إعادة تنظیم اإلقتصاد « سیاسة تخطیط التنمیة وإ

  .1999 ، الجزائرلجامعیة،، دیوان المطبوعات ا2ج. » الوطني
دار الحامد للنشر . » التجربة الجزائریة«اإلصالح اإلقتصادي وسیاسة التشغیل بن شهرة مدني ،  -05

  .2008والتوزیع، عمان،
دار هومة  . سیاسة اإلصالح اإلقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیة، ) -،  -( -06

  .  2008الجزائر، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة  النظریات والسیاسات النقدیةمحاضرات في بلعزوز بن علي،  -07

  . 2004الجزائر ، 
  . 1999موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، . تسعینیات اإلقتصاد الجزائريبوزیدي عبد المجید ،  -08
 .والتحول إلى إقتصاد السوق في الدول العربیة عولمة اإلقتصادالكفري مصطفى العبد اهللا ،  -09

  .2008حاد الكتاب العرب ، دمشق ، منشورات إت
، "دراسات في التنمیة والتعامل االقتصادي العربي"حقیقة التنمیة النفطیة الكواري على خلیفة ،  -10

  .1985مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
 . التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و التغییر الهیكلي في الدول العربیةمندور عصام عمر ،  -11
  . 2011ر التعلیم الجامعي للطباعة و النشر و التوزیع ، اإلسكندریة ، دا

. ، دراسة خاصةالجزائر تحقیق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوقالنشاشیبي كریم وآخرون،  -12
  . 1998، )ن.د.د(

، المؤسسة 2ج. » 1945التنمیة مند عام « إقتصادیات العالم العربيصایغ یوسف عبد اهللا ،  -13
  1984عربیة للدراسات والنشر، بیروت ال
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 الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، . الخوصصة والتصحیحات الهیكلیةضیاء مجید الموسوعي،   -14
  . )ن.س.د(

   .1983، دار منار ، بیروت العالم الثالث والتحدي التكنولوجي الغربيعبد الشفیع عیسى محمد ،  -15
النشر المؤسسة الجامعیة للدراسات و .  ابستیمولوجیا السیاسة المقارنة، نصر محمد عارف  -16

  . 2002التوزیع ، بیروت ، و 
 الدار الجامعیة ، اإلسكندریة .  النظریة اإلقتصادیة الكلیة و الجزئیةعبد الرحمن یسري أحمد ،  -17

2004 .  
دار معید للكتب ، مصر ، .  النظریة اإلقتصادیة الكلیة، عبد القادر محمد عبد القادر عطیة  -18

1997.  
دیوان .  البطالة و إشكالیة التشغیل ضمن برامج التعدیل الهیكلي لالقتصاد، عبد الرحمن العایب  -19

  .2010المطبوعات الجزائریة ، الجزائر ، 
  . 2007دار وائل للنشر ، األردن ،.  اقتصادیات العمل، مدحث القریشي  -20
  . 2002ندریة ، ، اإلسكدار وائل للنشر.  مبادئ اإلقتصاد الكلي، حسین أحمد الرفاعي  -21
  .2007جدارة للكتاب العالمي للنشر و التوزیع ، عمان ،.  اإلقتصاد الكلي، ف حسن حلفیلح  -22

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكویت ،  . لبطالةاإلقتصاد السیاسي لرمزي زكي ،  -23
1998.  

مركز دراسات .دراسة سوسیولوجیة للصراع الصناعي : الجزائر  واقع التنمیة فيغربي علي ،  -24
  .  1999الوحدة العربیة ،بیروت ، 

  :المجالت  - ب 
داریة،." العمل والبطالة كمؤشر لقیاس التنمیة المستدامة"بقة شریف ،  -01  مجلة بحوث إقتصادیة وإ

 .2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع، الصادرة في دیسمبر

      حولیات جامعة قالمة للعلوم اإلجتماعیة.  "مقومات تطویر بورصة الجزائر"رشید ، بوكساني  -02
 .2010، مدیریة النشر لجامعة قالمة  ، 2010، الصادر في دیسمبر  05، العدد  و اإلنسانیة

-2001دراسة تقییمیة لبرامج اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة "بوفلیح نبیل ، -03
، العدد التاسع ، الصادرة في مارس  األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة  و اإلنسانیة مجلة".  2010
2013. 
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دراسة مقارنة بین الجزائر ، "  اإلصالحات و النمو اإلقتصادي في شمال إفریقیابوحفص حاكمي ،  -04
ني الصادرة في السداسي الثا. العدد السابع .  مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا " . المغرب ، تونس

 .2009، جامعة الشلف ، 2009
 مجلة.  - "أیة مقاربة للتحلیل –في نشأة الدولة و اإلقتصاد في الجزائر "بادیس بن عیشة ،  -05

  . 2004، الصادرة بتاریخ   03، العدد  الباحث
مجلة ".  میزان المدفوعات الجزائریة في ظل السعي إلى المنظمة العالمیة للتجارة"الجوزي جمیلة ،  -06

 .2012، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  2012، الصادرة بتاریح  11لعدد ، ا الباحث
مجلة إقتصادیات شمال .  "كفایة اإلحتیاطات الدولیة من اإلقتصاد الجزائري"زیراوي بلقاسم ،  -07

 .2009، جامعة الشلف ، 2009، العدد السابع ، الصادرة في السداسي الثاني  إفریقیا

أوراق .  "تحدیات البطالة في العالم العربي: بالعمل غیر الالئق  مقایضة البطالة"الحسن عیاشي ،  -08
 .23/06/2010، مؤسسة كارنیغي للسالم الدولي العدد  الصادر بتاریخ  كارنیغي

 1988، الجزائر،المجلة الجزائریة للعمل . "الجزائر، الواقع واآلفاق التشغیل في"محمد میطاهري ،  -09

، العدد مجلة الباحث ."إلقتصادي في الجزائر وأثرها على النموسیاسة اإلنعاش ا"مسعي محمد ،   -10
 2012، مطبعة جامعة  قاصدي مرباح، ورقلة، 2012، الصادرة في 10

مجلة . "2011- 2000تقییم أداء سیاسات الشغل في الجزائر "عبد الرزاق موالي لخضر،  -11
  .198، ص2012، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2012، الصادرة في 10، العددالباحث

مكانیة إستثمارها في المنطقة العربیة "السید عبد المولى ، -12 مجلة دراسات ." فائض األموال العربیة وإ
 1975، الصادرة في نوفمبر1، العددعربیة

إشارة إلى  :السكان والتنمیة في بلدان المغرب العربي"شرابي عبد العزیز ، عبد الرزاق بن حبیب ،  -13
 . 1998، الصادرة سنة  06، العدد العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییرمجلة كلیة ، "معضلة البطالة

مجلة العلوم " . دراسة حول الخوصصة و التحوالت الهیكلیة في الجزائر "شمام عبد الوهاب ، -14
 199، ص  1997الصادرة في  ، 08، منشورات جامعة قسنطینة ، العدد  اإلنسانیة

 مجلة العلوم اإلنسانیة، ."اف المنشودة والنتائج المحدودةبرامج التنمیة  بین األهد"خلوط فوزیة ،  -15
 2013، جامعة بسكرة، 2013، الصادرة بتاریخ فیفري 29العدد 
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  :الرسائل و الدراسات الغیر منشورة  -ج 
- 2001دراسة حالة الجزائر " أثر سیاسة اإلنفاق العام على النمو اإلقتصادي بودخدخ كریم ،  - 01

   . 2010-2009في علوم التسییر ، قسم علوم التسییر ، جامعة الجزائر ،  مذكرة ماجستیر.  " 2009
المؤسسة اإلقتصادیة السنویة بعنابة « سیاسة التشغیل في الجزائر،بن صویلح لیلیا ،  - 02

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علم اإلجتماع والتنمیة، قسم علم اإلجتماع، . » نموذجا
 2010/2011جامعة قسنطینة، 

مذكرة مقدمة لنیل . قطاع المحروقات الجزائریة في ظل التحوالت اإلقتصادیةمقلید عیسى ،  – 03
 2007.2008شهادة الماجستر في العلوم اإلقتصادیة، جامعة باتنة،

رسالة مقدمة لنیل شهادة .  تقییم مناخ اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائریحي سعید ،  - 04
لوم اإلقتصادیة ، كلیة العلوم اإلقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة قسنطینة ، دكتوراه دولة في الع

2006-2007 . 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة  .التكوین المهني و سیاسة التشعیل في الجزائر سالطنیة بلقاسم ،  - 05
  .1996/ 1995 دكتوراه دولة في علم اإلجتماع التنمیة ،قسم علم اإلجتماع ،جامعة قسنطینة ،

أطروحة مقدمة .  اختالالت سوق العمل و فعالیة سیاسة التشغیل في الجزائرقصاب سعدیة ،  - 06
لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادیة ، قسم العلوم اإلقتصادیة ، جامعة الجزائر ،  

2005/2006. 
  : المؤتمرات  والملتقیـات  -د 

الملتقى الدولي . مومیة الجزائریة بین الطموح والواقعاإلصالحات في المؤسسة العبوهرة محمد ،  - 01
حول إقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسسیر، جامعة 

  . 2004، نوفمبر سطیف 
إنعكاسات اإلصالحات اإلقتصادیة على التشغیل والبطالة في عبد الرزاق نذیر ، ،بن یوسف نوة  - 02

لملتقى الدولي حول إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، ا. رالجزائ
   2011نوفمبر كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة

آثار اإلنفتاح اإلقتصادي على مسار اإلصالحات السیاسیة في عكاش فضیلة ، زكري لمیاء ،  - 03
شكالیة التنمیة في الجزائر . الجزائر جامعة  » واقع وتحدیات«الملتقى الوطني حول التحوالت السیاسیة وإ

  2008الشلف، دیسمبر
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الملتقى الوطني حول . جهود الجزائر في األلفیة الثالثة لتحقیق التنمیة المستدامةهودة ،  دعبو  -04
شكالیةالتحوالت السیاسیة   12/12/2008حدیات، جامعة الشلف، التنمیة في الجزائر، واقع  وت  وإ

اآلثار اإلقتصادیة و اإلجتماعیة لبرنامج التصحیح الهیكلي في روابح عبد الباقي ، غیاط شریف ، -05
 . 2005مارس  ، المدیة، الجزائر

  : القوانین و المراسیم  -ه 
یتعلق  21/08/1982مؤرخ في  81/11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم  -01

  .24/08/1982بتاریخ  الصادرة 34، الجریدة الرسمیة العددباإلستثمار اإلقتصادي الخاص الوطني
المتعلق بتوجیه المؤسسات العمومیة  88/01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم -02

  03/01/1988الصادرة بتاریخ 02، الجریدة الرسمیة رقم اإلقتصادیة
 1990ماي 22المؤرخ في  143-90ئریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیدي رقم الجمهوریة الجزا -03

، الجریدة الرسمیة یتضمن ترتیبات اإلدماج المهني للشباب ویحدد القانون األساسي لتشغیل الشباب
  .23/05/1990الصادرة بتاریخ  21العدد 

مؤرخ في  259-90مرسوم تنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -04
و المتضمن تنظیم  17/06/1971المؤرخ في  42- 71یعدل و یتمم األمر رقم  08/09/1990

 .12/09/1990، الصادرة بتاریخ  39، الجریدة الرسمیة العدد  المكتب الوطني للید العاملة

الرسمیة الجریدة . 1994قانون المالیة التكمیلي لسنة  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -05
 . 1994جوان  24الصادرة یتاریخ  14العدد رقم 

المؤرخ في  188-94المرسوم التنفیذي رقم الشعبیة،  الدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة  -06
، الجریدة ، یتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمین على البطالة06/06/1994

 1994جوان  07، الصادرة بتاریخ 44الرسمیة، العدد
یتعلق بخوصصة المؤسسات ، 22-95جمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، أمر رقم ال -07

  1995الصادرة في  48الجریدة الرسمیة رقم .العمومیة

 24/06/1996المؤرخ في  14-96األمر رقم الشعبیة،  الدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة  -08
، الصادرة بتاریخ  39، الجریدة الرسمیة العدد  1996یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

26/06/1996 .  
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المؤرخ في  01/282المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -09
، الجریدة الرسمیة  ، یتضمن صالحیات الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار وتنظیمها24/09/2001

  .26/09/2001الصادرة بتاریخ  55العدد
یتعلق  20/08/2001المؤرخ في  03-01أمر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ال -10

   22/08/2001الصادرة في  47الجریدة الرسمیة رقم . بتطویر اإلستثمار
مؤرخ في  14-04المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -11

طنیة لتسییر القرض المصغر وتحدید مهامها وقانونها یتضمن إنشاء الوكالة الو  22/01/2004
  .2004جانفي  25، الصادرة بتاریخ 06، الجریدة الرسمیة العدداألساسي

المؤرخ في  102-04المرسوم التنفیذي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -12
 02/12/1998المؤرخ في  402-98یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي  01/04/2004

المتضمن اإلدماج المهني للشباب الحاملین شهادات التعلیم  العالي و التقنیین السامین خریجي 
  . 04/04/2004، الصادرة بتاریخ   20، الجریدة الرسمیة ، العدد  المعاهد الوطنیة للتكوین

یعدل  15/06/2006المؤرخ في  08-06األمر رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -13
، الجریدة الرسمیة  المتعلق بتطویر اإلستثمار 20/08/2001المؤرخ في  03-01یتمم األمر  و

  . 19/06/2006المؤرخ في  47العدد 
مؤرخ في  386-07المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -14

 21- 06نون رقم یحدد مستوى وكیفیات منح االمتیازات المنصوص علیها في القا 5/12/2007
، الجریدة الرسمیة، والمتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل 11/12/2006المؤرخ في 

  .09/12/2007، المؤرخة في 77العدد 
مؤرخ في  126-08مرسوم تنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -15

 22، الجریدة الرسمیة، العدد هني، یتعلق بجهاز المساعدة على اإلدماج الم19/04/2008
  .20/04/2008الصادرة بتاریخ 

مؤرخ في  127-08المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -16
، الجریدة الرسمیة یتعلق بجهاز اإلدماج اإلجتماعي للشباب حاملي الشهادات  30/04/2008

  . 04/05/2008، الصادرة بتاریخ  23العدد 
مؤرخ في  86-09مرسوم تنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -17

،  یتضمن إنشاء مدیریات الوالیة للصناعة و ترقیة اإلستثمار و تنظیمها و سیرها 17/02/2009
   22/02/2009: الصادرة بتاریخ  12الجریدة الرسمیة العدد 



                                                   قائمة المراجع

 

197 
 

الجریدة الرسمیة ،  مخطط الوطني للتهیئة اإلقلیم ،الالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،  -18
 2010-10-21، الصادرة بتاریخ  61العدد

مؤرخ في  133-11مرسوم رئاسي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -19
 27، الصادرة بتاریخ 19، الجریدة الرسمیة، العدد یتعلق بجهاز القرض المصغر 22/03/2011

  .2011مارس
مؤرخ في  134-11مرسوم رئاسي رقم ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوری -20
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 السنة 1997 1998 1999 2000

الشغلمناصب  86.1 72.2 68.3 55.1  
باأللفدة حالو  

المالیةالموارد  2.6 2.4 2.1 2.0  
بالملیار دینارالوحدة   
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الصناعة و الفالحة
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01: الملحــق رقم   
2000- 1997بمبادرة محلیة خالل الفترة مناصب الشغل المأجور تطور   

 

استحداث مناصب الشغل المأجورلمساھمة قطاعات النشاط في بیانیة دائرة   
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 السنوات 2000 2002 2004 2005 2007 2008 2009

 السعر 28.8 24.8 38.4 54.6 74.7 98.9 61.0
 المصدر : تقاریر األمین العام لمنظمة األوبك – أعداد مختلفة -  
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02: الملحــق رقم   
:مابین  خالل الفترة طور سعر النفط الجزائري جدول و منحنى بیاني لت  

الوحدة بالدوالر : 2009- 2000   
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  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
  59518  54613  46001  32083  24612  18827  19132  22301  قيمة الصادرات

  58206  53429  45094  31302  23939  18091  18484  21419  الصادرات من المحروقات
  97.79  97.83  98.03  97.56  97.26  96.1  96.61  96.04  درات المحروقاتانسبة ص

  السابع إفريقيا العدد شمال اقتصاديات مجلة:  المصدر
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2007-2000: مابین    
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