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 **حمؿدذصاقبذؿقزات

صادرمعؿعددةمظؾؿعؾقعات،مزائرمسؾكمعترتؽزماٌعرصةماٌرتؾطةمبلققماظعؿؾميفماى
مبقـفا مامعـ مظظؿقؼقؼات ماظلـقؼة محقل مظإلحصاء ماظقرين اظيتمم،اظؿشغقؾؾدؼقان

بـاءمسؾكماظـؿائجمواضعماظؿشغقؾميفماىزائرممسـتعطلمصرصةمظؾؾقرةمصقرةمباغقراعقةم
رشؿمبعضممحصائقةاٌعطقاتماإلمػذهتؾؼكمم.قصؾمسؾقفاميفماظلـقاتماألخريةؿاٌ

  ؛ 2011اظدوظل، اظؾـؽ) حدؼـةهاظقؾممؾـاءظمعفؿةصرصةمم،قفااظضعػماٌلفؾمص
OIT, 2009  ؛ IIES, 2010) م ماظؿقحقل ماىزائرمصمؾة دؼاتماظيتمرمبمسؾك
م مالآجعقاجفؿفا م. مصإن مسؾقف متؾؽمو مضقء مسؾك مؼطرح ماظذي ماألدادل اظؿلاؤل
طقػموم:معامػلماظؿقجفاتماظؽربىمظلققماظعؿؾميفماىزائر؟مؼؿؿـؾميفماظؿقاظقؾ

 اظؿقدؼاتماىدؼدة؟ميفمػذهماظؿقجفاتمسؾكماظؿـؾؤمبؿؾؽدؿلاسدغاماظؼراءةم
ميؽـمظؾـشاراتماٌؿاردةمعـمررفمخمؿؾػماظػاسؾنيماالجؿؿاسقنيمأنمتؽشػم

مرتغّقوجقدمػقمميفماىزائر،مصؿامؼالحظمبداؼًةمظلققماظعؿؾمـماظؿقجفاتماظؽربىس
خاللممعصققبمباواهمععدالتماظؾطاظةمدمقماالذمػاض،ميفمساملماظشغؾمومهّقل

                                                                                                                                   
قؼـمـراػـماظعالضةمبنيماظؿؽ"ماٌقدقم:اٌؾؿؼكماظقرينمداخؾةمضدعفاماظؾاحثميفمـاظـصماياظلمػقميفماألصؾمع *

ماظشغؾ مباظؿـلقؼمععمعدؼرؼيتم"و ماظـؼاصقة مو ماالجؿؿاسقة ماظؾقثميفماألغـروبقظقجقا معـمررفمعرطز ماٌـظؿ ،
مأغظر:. 2011 أطؿقبر 06 و 05 اظؿشغقؾموماظؿؽقؼـمظقالؼةموػرانمأؼام

Musette, M.-S. (2012), « Panorama du marché du travail en Algérie : tendances récentes 

et défis nouveaux », in Benghabrit-Remaoun N. (dir.), Quelles formations pour quel 

emploi en Algérie, Oran, éditions du Crasc, p. 37-51. 
م ** ماالجؿؿاع، ماظؿطؾقؼلمعرطزخمؿصميفمسؾؿ ماظؿـؿقةماظؾقثميفماالضؿصاد مأجؾ ،ماىزائرم(CREAD)معـ

ماىزائر.م،16000ماظعاصؿة،
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ماألخرية مواضاظلـقات متؼؾص معع مـ، ماظػح مبنيمـاظؾطاظمغلبميفمقارقـظػفقة ة
عـمجفةممػؽاتماظعؿرؼةـشريػؿمعـماظذؾابموةمـعـمجفة،مومصؽماظـلاءوممرجالـاظ
م"،اظدائؿموماظالئؼ"المؼؿعؾؼمػذاماالذمػاضمبادؿقداثمصرصمظؾشغؾمومم،رىـأخ
مضطاعماظـشاطمشريماظرمسل.باًصقصمإشممدؼـاعؽقةممذظؽؼرجعمبؾم

تؽقنمثالثةمهدؼاتمعفؿةمميؽـمأنميفماىزائرممبـقةمدققماظعؿؾواضعمـريمضدمُؼ
لمتؾؽماظؿقدؼاتميفماظـؼاطمميؽـمإصماوم،تقتراتماضؿصادؼةموماجؿؿاسقةمزفقروراءم
ؾشؾابمومخصقصامحاعؾلمهديمرصعمضابؾقةماظؿشغقؾمباظـلؾةمظماظؿاظقة:ماظـالث

مهديمغقسقةماظشغؾ.ماعؽقةمضطاعماظـشاطمشريماظرمسل،موهديمدؼـماظشفادات،
ؿامؼؾل:مهؾقؾماظؿقجفاتماظؽربىمطمعرحؾؿنيميفاٌقضقعمدؿعاجلمػذهماظقرضةم

لؿقؼاتماظؿعؾقؿقةم)وماظشفادات(مبقصػفامسؿؾارمسقـفماٌخذمباالاألععمظلققماظعؿؾم
م مدؿقاول مطؿا مثاغقؼة، مصؽةمعؤذرات مسؾك مباظرتطقز ماىدؼدة ماظؿقدؼات هؾقؾ

ماألحداث.م

ذحدقنةذؾدوقذاؾعؿلذاجتافات

عؾققنمعـصبمسؿؾمجدؼدمخاللمم2.5مقدثلؿنمؼادؿطاعماالضؿصادماىزائريمأ
مبنيم معا ماٌؿؿدة مم2003اظػرتة ما2010ٌو مؼعينمأن معا مػذا اظلـقيمًؾؼمعدلم،مو

مـُؾِعدـة.متدسقميفممعـصبمسؿؾم360000ضدمبؾغمخاللماظػرتةمذاتفامصرصماظعؿؾم
ما ماظـؿقفة مػذه ماظؿلاؤل مإشم مومحقلظعددؼة ماظيتمأوجدتاظطرؼؼة إشمممومفااظؽقػقة

ماالدؿػلار ممحماوظة ممّتسـ ماظيت ماظعؿؾ معـاصب دورممسـمومادؿقداثفا،مغقسقة
سالضاتمإشمماظؿلاؤلمحقلم،مطؿامتدسقميفماظقضتمغػلفمريماظرمسلميفمذظؽاظؼطاعمش
 صفؿاوظةمدـعؿؿدمسؾكمػذهماظؿلاؤالتمحمللارمتطقرمععدالتماظؾطاظة.مذظؽممب
وماظؾداؼةم ،تؼدعفاماإلحصائقاتمحقلمدققماظعؿؾاظؽربىماظيتمماالواػاتومضراءةم

مدة.عؤذراتماظـشاراتماٌؿارحصائقةمومتؽقنمعـماٌعطقاتماإل

ذحصائقةاملعطقاتذاإل

نيمؼحصائقةمحقلمدققماظعؿؾميفماىزائرمسؾكمعصدرؼـمحصرتعؿؿدماظـؿائجماإل
مONS ػؿا،مدؾلؾةماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةماظيتمؼؼقممبفاماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءم

م معا مغقسا مدورؼة ماظشغؾبصػة م1حقل ماظيتم، ماظلّؽان مو مظؾلؽـ ماظعام ماإلحصاء و
                                                                                                                                   
1 Les enquêtes emploi auprès des ménages.   



 باـوراؿاذدوقذاؾعؿلذيفذاجلزائر:ذاجتافاتذحدقنةذوذحتدقاتذجدقدة

33 

"ماٌلؿعؿؾةمactivité.متعارؼػم"اظـشاطمدـقاتم10تشرفمسؾقفماهلقؽةمغػلفامطؾم
مإشمم مهقؾ مألغفا ماظؿقؾقؾ مػذا معـ معلؿــاة ماظلّؽان مو مظؾلؽـ ماظعام ماإلحصاء يف

2اظغؿقض
مم.عؤذراتماظؼقاسهدؼدميفم 
مممّت ميفمدـة ماظشغؾميفماىزائر ملممفاظؽـم،1982ادؿقداثماظؿقؼقؼاتمحقل

م مضؾؾ ماٌـؿظؿ ماظدوري مرابعفا مسؾك مهاصظ مبعضمم.2003تؽـ مسـد ماظقضقف إن
واجفتمإغؿاجماظيتمنمؼعطلمظـامصقرةمسـماظصعقباتماٌـففقةمعؽاغفمأبإمحمطاتفا
ماظاضرتاحمإممّت،م1997دـةمصػلمم.اظؾطاظةحقلماظشغؾموماألرضام ؿقؼقؼمحقلمجراء

ماظلؽـقة ماظقحدات معلؿقى مسؾك ماٌرورمم(enquête ménage)ماظشغؾ معـ اغطالضا
ومظؽـمملمرمرمماٌعـقةمباظؾقثماظقحداتماظلؽـقةمسؾكمعلؿقىاٌؿعددمظؾؿقؼؼنيم
م1999ومم1998ومخاللمدـيتمم،اسؿؿادامسؾكمعرورمواحدمظؾؿقؼؼمػذاماظؿقؼقؼمإاّل

م ماظشغؾ مبؿقؼقؼاتمحقل ماظؼقام مؼؿؿ ممل مإشمميفماىزائر معصاحلمايؽقعة مدصع مما
3غشرػامأومتقضققفايدماظلاسةمتؼدؼؿمغلؾةمظؾؾطاظةمبـاءمسؾكمعـففقةمملمؼؿؿم

م، 
م مدـة ميف محقلمممّتم2000و ماظؿقؼقؼ مضؿـ ماظشغؾ ماظلـقيمحقل ماظؿقؼقؼ إدعاج
ضدمذفدتمم2001إذامطاغتمدـةموم.م4اظقحداتماظلؽـقةسؾكمعلؿقىماالدؿفالكم

مدـ مهؼقؼ مإجراء مدـة مصإن ماظشغؾ محقل مسرصم2002قي مت ماألخرى إدعاجمػل
5اظؿقؼقؼمحقلماظشغؾمضؿـماظؿقؼقؼمحقلماظصقة

ّزابمظدىماظشؾابمخصقصاماظع 
معـفؿ.

                                                                                                                                   
ماإل 2 ماظؿصـقػاتمؼعؿؿد مظؾؾقرة مظألصراد ماظشػفقة مو ماظؿصرزماتماظعػقؼة مسؾك ماظلؽان مو مظؾلؽـ ماظعام حصاء

OIT  (1982 )قةمظؾشغؾمؿامعؤذرماظؾطاظةمحلبماٌـظؿةماظعاٌاحملددةمظؾقضعقاتماظػردؼةماظؿاظقة:مساعؾ/مبّطال،مبقـ

اظلـقؼةمحقلممهددهمجمؿقسةمعـماٌؼاؼقسمومظقسمصؼطماظؿصرزماتماظعػقؼةموماظشػفقة،ميفمحنيمأنماظؿقؼقؼات
ماولماظؿؽقػمععفا.مممقسماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾشغؾمومهعقدمإشممعؼاؼاظشغؾمت

مم3 مسـدعا ميفمطؾمعرة معـمررفمعصاحلمايؽقعة مسقؾفا ممتماالسؿؿاد ماظطرؼؼة نماظقرينمرمريماظدؼقاالمػذه
رضامماظيتمضدمتعربمسـدػامسـدعامهؿجماٌصاحلمغػلفامعـماألمظإلحصاءمهؼقؼاتمحقلماظشغؾميفماىزائرمأو

م مايال محقل معـؾؿا مظمباظـلؾةاظؿقؼقؼاتمغػلفا مررفماظقزؼرم2007ؿقؼقؼ معـ مسـفا ماٌعرب ماظؾطاظة مغلؾة .
سالنمسـماظـؿائجمضؾؾماإلم2008يفمجاغػلمم%11.8ماٌـؿدبمظدىمعصاحلمايؽقعةماٌؽؾػمباظؿكطقطمطاغت

ميفماظل ماظؾطاظة ماظيتمضدرتمغلؾة ماظقرينمظإلحصاء ماظدوان ماظؿقؼقؼ مغػلفا مايؽقعقةم %13.8ـة ماظؿؼارؼر .
اسؿؿدتمم(CNES/ PNUD)حقلماظؿـؿقةماظؾشرؼةممCNESخصقصامتؼرؼرماجملؾسماالضؿصاديموماالجؿؿاسلم

م.2007دؼدمغلؾةماظؾطاظةمظلـةمسؾكماظرضؿماألولمومظقسماظـاغلمظؿق
4 Enquête consommation des ménages. 
5 Enquête sur la santé des jeunes. 
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م مغشر ماظؼطاعمشريماظرمسلمعـمررفمملمؼؿؿ أيمععطكمإحصائلمرمسلمحقل
م مإاظلؾطاتماظرمسقة معرحؾة مخالل ماظـؿائج مسداد ماإلبادؿــاء ظؾؼطاعممةذارحماوظة

شريماظرمسل"موماظيتملؿقةم"اظؼطاعمشريماٌفقؽؾ"مأوم"سادةمعامتأخذمتغػلفماظيتم
شاظؾامعامؼأخذمعضؿقغاموادعاماظذيم و،م6تـشرميفم"اٌعطقاتماإلحصائقةمظؾؿكطط"

اًدعةماظقرـقة،مبماٌعـقنيشريمحمددمحبقثمميؽـمأنمندمضؿـمػذاماظؿصـقػم
ومبطؾقعةمايالمؼؿؿمادؿعؿالماٌعطقاتمماألذؽالماًاصةمظؾشغؾ،ماظعؿؾماٌـزظل.

ؼؾدومأنمحصرممصـدوقماظـؼدماظدوظل،مو لفامعـمررفمعصاحلماظؾـؽماظدوظلموغػ
ألغفامم،ضروريم2010ومم2003عامبنيماٌؿؿدةماظعؿؾميفماظػرتةمماظؿقؾقؾمحقلمدقق

جاءتمبـاءمسؾكمدؾلؾةماٌعطقاتماإلحصائقةمظؾؿقؼقؼاتمحقلماظشغؾماظيتمسرصتم
ضؾؾماظؼراءةميفموضعقةمإغؿاجماإلحصائقاتمحقلماظشغؾمغقسامعـماالغؿظام،مومألنم

ممدورؼةمإغؿاجفا.الحظمؼطرحمعشاطؾمػذهماظػرتةمعـؾؿامُؼ
ماظؼق ممت ماظشغؾ مباظؿقؼقؼاتمحقل مام ماظػرتة مػذه مبنيمدـيتمخالل معا اٌؿؿدة

سقـةمؼرتاوحمتعدادػامعامبنيمميفماظـالثلماألخريمعـمطؾمدـةمسؾك 2010موم2003
اإلحصاءماظعاممظؾلؽـمغؿائجمسؾكمبـاءمؿؿمدقؾفامؼوحدةمدؽـقةمم15000ومم13000
ماإلحصائلماظذيمؼرععؿؿدؼـمسؾكمم،1998اظلّؽانمظلـةمو صدماظـشاراتميفماٌؾدأ

يفممبعقدامسـماىدلماظذيمهدثفمغلبماظؾطاظةماٌعؾـةم.األدؾقعماٌرجعلمظؾؿقؼقؼ
م،موطؾمعرة ماإلذارة متؾؽمدر إشممصمؾةمعـماٌالحظاتماظيتمتراصؼمسؿؾقةمإناز

م ميفاظؿقؼقؼات ماٌؿؿـؾة م)مو ماالدؿؿارة ممترؼر ممنط مسؾك مؼعؿؿد مواحدماظذي عرور
ميفماٌعطقات(،صقةمإعؽاغفمأنمؼلؿحمباظؿقؼؼمعـمعؿعددامبعرورامومظقسمظؾؿقؼؼم

رمبممطؿاتؼقدمغطاقمغؿائجماظؿقؼقؼاتمحقلماظشغؾ،مضدماظيتمغػلفامحفؿماظعقـةم
مبؾماإلذارةمإشممأنمضاسدةماٌعطقاتماإلحصائقةمحقلمتؾؽماظؿقؼقؼاتمالمؼؿؿمغشرػا
نماظقرينمؼؿؿماالطؿػاءمبـشرمحمدودمىزءمعـماظـؿائجمسؾكماٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾدؼقا

م ميف مجزئقا معػصؾ مبـشر مأو ممدصرتاظظإلحصاء ماإلحصائقاتباٌعـقن ملؾلؾة
(Collections Statistiques.)م

م مإن مبـ ماحملدد ماظزعين مجدام 2010-2003اظظرف مخاصة متارسمقة مصرتة ػق
ماظ مظلقق ماىزائرباظـلؾة ميف ماألخريمسرفمتغّقألم،عؿؾ مػذا محلبمن معؾققزا را

                                                                                                                                   
6 Bank of Alegria, (2007), évolution économique et monétaire de l’Algérie, Alger, p. 180. 
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ايدؼـةمواػاتماالتلؿحماظـظرةماظعاعةمحقلم وم،7اٌعطقاتماالحصائقةماظرمسقة
م ماظـاذطة ماظػؽة محفؿ مؼقدبؿ (actifs)ظؿطقر مبـ ماظػؽة مػذه ممنق مساعؾد ،معؾققغل

تؼاربمم2003بعدعامطاغتمدـةممعقؾقنمساعؾم10.8حدودمم2010تمدـةمحبقثمبؾغ
مساعالم8.8 ماظشغؾم،عؾققن مجمال ميف م(emploi)مأعا مغػلفام، ماظػرتة مسرصت صؼد

عؾققنمساعالمدـةمم9.7عؾققنمظؿصؾمإشممم3حملقداميفماظقدماظعاعؾةمحبقاظلمارتػاسام
م.مققنمساعؾعؾم6.7يفمحدودمم2003بعدعامطاغتمدـةمم2010

اغعؽلتمحاظةماٌؤذراتماإلرمابقةمظؾؿشغقؾمسؾكمغلبماظؾطاظةماظيتمذفدتم
ماظؾطاظنيمؼؼاربم مسدد مطان معا مصؾعد محملقدا، مقؾعم2.1اذمػاضا مقن م2003دـة

ماظعأ مصؾح مدـة مم2010دد مبّطقؾعم1.08ؼعادل مباذمػاضمؼؼاربمقن مأي مصؼط، ال
ممعؾققنمبّطال متقاصؾميفمدـقاتمععدودة. ماالدؿــائلمإذا ماألداء تعؽلفمماظذيػذا

ػذهماألرضاممصإنمسددماظؾّطاظنيمدقـزلمهتمسؿؾةماٌؾققنمومغلؾةماظؾطاظةمدؿـزلم
م ماٌلفؾةميفماٌغربمدـةمريظؿؿاثؾمغظم%10هتمحاجز ػذهممتدصعـام.2011تفا

ماالجؿؿاسقني؟اظػاسؾنيمعـمررفممؿاردةاٌاظـشاراتممعامػلظـرىمباظؿدضقؼماظـؿائجم

  يفذدوقذاؾعؿلذاؾـشاطاتذاملؿاردة

هددماٌؤذراتماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةميفماظعؿقممرؾقعةماظـشاراتماٌؿاردةم
ماظػاسؾنيممو مخمؿؾػ مسـد ماظؿشغقؾ مضابؾقة مدرجة مسؾك مغػلف ماظقضت ميف تؤثر
ساعؾنيمبقصػفؿاممؼؿدخؾماظلـموماىـسمالجؿؿاسنيميفمخمؿؾػمضطاساتماظـشاط.ا

ممعؤثرؼـ ماظعؿؾ، مدقق ماٌالحظنيمسؾك محلب مظقصؾح، ماىزائر مؼؿفاوز تأثري
م محاظاظدوظقني، ممشال مطؾ ماظعؿقم ميف مختص ماظـشاطأصرؼؼقاة مصـلؾة  taux)م،

d’activité)باظـلؾةمظؾطاظةمم،موماٌالحظةمغػلفامغلفؾفا8سـدماظـلاءمترتػعمبؾطءم
ماظ مإاظشؾاب ممشال ميف ماألسؾك متؾؼك ميفمم،صرؼؼقايت مادؿــاء ممتـؾ مال ماىزائر و
م.اٌذطقرتنيماياظؿني

                                                                                                                                   
واحدمظؾؿعؾقعاتموماٌؿؿـؾميفماظؿقؾقؾماظذيمغؼرتحفمػـامؼعؿؿدمسؾكماالحصائقاتماٌؼدعةمعـمررفمعصدرم 7

ماظػرتة مخالل ماظقرينمظإلحصاء ماظدؼقان مبفا ماظيتمضام محقلم"مهؼقؼاتماظشغؾ" -2003 اٌعطقاتماٌـشقرة

2010 . 
اظصادرمسـماٌـظؿةم" Tendances Mondiales de l’emploi, 2008" حلبماٌعطقاتماظقاردةميفماظؿؼرؼر 8

 ءميفممشالمإصرؼؼقامػلماظـلؾةماألضعػميفماظعامل.صإنمغلؾةمغشاطماظـلام OITاظعاظقةمظؾشغؾ
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م مغلؾة ماظتؾؼك مدـة ماٌالحظة مم2010ؾطاظة معا محد مإشم ظدىمم(%21.5)عرتػعة
م مم،(دـة 24-16)اظشؾاب مسـد ماظؾطاظة مغلؾة معرات مثالث متعادل 9اظؾاظغنيصفل

 

م(7.1%) متؾمطؿا، مؼك ماظشابات مصؽة مغػلف ماظقضت ميف مسرضةماألاىزائرؼات طـر
مرضةمٌكاررمدققماظعؿؾميفماىزائر،ومايؾؼةماألطـرمسٌكاررماظشغؾموماظؾطاظة،م

مٌؤذرحصائقاتمحقلمغلؾةماظـشاطمتقضحمحاظةمسدمماٌلاواةماإل يفمم"اظـقع"موصؼا
م،األخريةاظلـقاتم.ميفم10اظيتمميؽـمعالحظؿفامسؾكماٌدىماظؾعقدومدققماظعؿؾم

صؽةمذهمصإنمغلؾةماظـشاطمباظـلؾةمهلسؿؾةماٌؾققنمساعؾةممتعدادماظـلاءؿمواوزمشرمو
م،2010ومم2003عامبنيمدـيتمم%م14.2ومم%12عـكػضةمومعؿأرجقةمبنيممالمتزال

م محدود ميف معا مغقسا ماٌلؿؼرة ماظرجال مسـد ماظـشاط مغلؾة ماظػرتةمم%69عؼابؾ ضؿـ
ماتمغػلفا. ماٌعطقات مػذه مخالل معـ مؾدو مإلحصائقة ماٌؼدعة محاظة االدؿؼرارمعـ

طؾمعامؼعرصفماجملؿؿعماظـشاراتماٌؿاردةمحلبماىـس،موػذامرشؿماظـليبميفم
محاظقامعـمحراكمسؿقؼميفمساملماظشغؾ.

ذاؾمحّولذاملمواصلذذاؾعّؿالذوذاؾعؿل:

تـؾقتممؼؼؿضلهؾقؾمحاظةماظؿقّقلميفمبـقةمومذؽؾمدققماظعؿؾمبطرؼؼةمدضقؼةم
ممبعضماٌؤذراتمذات ماظعالضة معـاصبماظعؿؾ،موسؾقف مسـمميؽـمبطؾقعة اإلجابة

ماظؿاظل ماٌؤذرام:اظؿلاؤل ميف ماظزؼادة متأتل مأؼـ ميفم"عـ مظؾؿشغقؾ ماإلرمابقة ت
ماىزائر؟ مبـقة مػؿا: معؤذرؼـ مهؾقؾ مخالل معـ م" محلبمتقزؼع ماظعاعؾة اظقد

م.ةضطاساتماظـشاطموماظقضعقةمضؿـماٌفـ
اىزءماٌفؿممعاعؾةمحلبمضطاساتماظـشاطمأّناظقدماظتقزؼعمـماظؼراءةميفمبـقةمتؾّق
غلؾةماظقدماظؼطاعماظـاظث(،محبقثمأنم)ماظـشاراتمعقجقدميفمضطاعماًدعاتعـم

 % 55)م2003اظـلؾةمغػلفاماٌلفؾةمدـةمعلؿقىمبؼقتميفممفاظعاعؾةماٌلفؾةمصق
اواػام،مبقـؿامسرصتمحاظةماظؿشغقؾميفماظؼطاعماظػالحلم(جمؿقعماظقدماظعاعؾةمعـ
ماظؼطاعماظيتمصؼدتمعاظقدماظعظـلؾةمالمعـؿظؿمتدّغدمقم معؼارغةمغؼاطمم10ؾةميفمػذا
مب مدـة ماٌلفؾة مم%21.1اظيتمغاػزتمم2003اظـلؾة مإشم مدـةمم%11.7ظؿصؾ صؼط

                                                                                                                                   
مدـة.م24اظػؽةماظعؿرؼةماظيتمتؿفاوزم 9

متالحقتم 10 مشاؼةمم(2007)تابعتمصؿققة مإشم ماالدؿؼالل معـذ ماىزائر ميف ماظـلائل ماظـشاط مغلؾة تطقر
مبموم،2005 ماظيتمسرصؿفا ماظؿغرياتماظعؿقؼة مبنيماىـلنيمرشؿ ماظالعلاواة محاظة مالحظتمادؿؿرار ـقةمضد

ماظلّؽانمدقاءمضؿـماٌقدانماالضؿصاديمأوماٌقدانماظرتبقي.
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مهّل2010 ماظصـاسة مضطاع مذفد محني ميف مرػقػا، ماظؾـاءم،ـا مضطاع مدفؾ مممممممبقـؿا
م.2003عـذمدـةمم%7وماألذغالماظعؿقعقةممنقامععؿربامبـم

ذ2010 -2003:ذتطورذبـقةذاؾمشغقلذحدبذؼطاعاتذاؾـشاطذ1املخططذرؼمذ

 

 

 

 

 

م،ماىزائر،ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء2010-2003اظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾمم:اٌصدر

11ة"ضؿـمعفـاظؼراءةميفمترطقؾةمعـاصبماظعؿؾماىدؼدةمحلبم"اظقضعقةمإّنم
 

ممعفؿ معلار ممهؾقؾيف ماظيتممّتاٌغقسقة مادؿقداثفامـاصب مؼؾّقـ مصفق مػذهم، أن
م مخاغة ميف معقجقدة مأشؾؾفا مإاٌـاصب م)ؼضاف ماظدائؿ مشري ماٌأجقر ظقفاماظعؿؾ

مظؾعؿؾ( ماًاصة ماألذؽال مو متؽقؼـ محاظة ميف ماظدؼقانمماٌؿقاجدؼـ حلبمهؼقؼ
رشؿمأنمصؽيتم،م2010موم2003عامبنيمدـيتمحقلماظشغؾممONSاظقرينمظإلحصاءم
م"م"اٌلؿكدعني" مسو ممنّقاٌلؿؼؾني" مرصت ميف ممغلبا مبـ مؼؼدر ماظعاعؾة م%34اظقد
اظقضعقةمضؿـماظؿاظلمؼعطلمصقرةمسـمتطقرمبـقةم"اٌكططمم،مو2003عؼارغةمبلـةم

م.2010ومم2004اٌلفؾةمبنيمدـيتمم"اٌفـة

                                                                                                                                   
  (Situation ans la profession) ضؿـماٌفـةؼعؿؿدماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءمسـدمايدؼثمسـماظقضعقةم 11

مسؾكماظؿصـقػماظؿاظل:
جراءماأل ، Salariés permanents/األجراءماظدائؿقن، Indépendants/،ماٌلؿؼؾقنEmployeurs/عقناٌلؿكِد

ماظدائؿني ماٌلاسداتSalariés non permanents+ apprentis/ اٌرتبصقن+شري  Aidesاألدرؼة/ ،

familiaux 
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 2007-2004:ذتطورذبـقةذاؾشغلذحدبذاؾوضعقاتذاملفـقةذ2املخططذرؼمذ

ذ

 

 

 

 

 

 

 

م،ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر2010-2003دـقاتمماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾم:اٌصدر

غلؾةماظعؿؾماٌأجقرماظدائؿموميفماىفةميفمؼقضحمػذاماٌكططمحاظةماظرتاجعموم
م ماٌذطقرةمماتطقرؼؽشػماٌؼابؾة ماظػرتة مخالل ماظدائؿ مشري ماٌأجقر ماظعؿؾ مغلؾة يف
مدم،داظػا ماظذي ميفو ماألبرز مايدث مقؿـؾ مصؽ2010مدـة مدؿشفد محني ميف ؿام،
مبنيماٌلؿكِد" خاللمم%30ومم%28عني"موم"اٌلؿؼؾني"متغرياتمرػقػةمترتاوحمعا

اظرتاجعم.مإنماظـؿائجماظؿاظقةماظيتمتقّضحم2010ومم2003اٌؿؿدةمعامبنيمدـيتماظػرتةم
مدامظؾؿقتراتماالجؿؿاسقة.ؾمخطرامعقّظظعؿؾماظدائؿممتـّظـلؾةمااٌلؿؼرم

ذؽنرذبرواااألـشاطذاؾاؾعؿلذغريذاؾرمسي:ذ

طماٌعطقاتمايدؼـةمظؾؿقؼقؼاتمحقلماظشغؾميفماىزائرماظضقءمسؾكماظعؿؾملّؾت
مرقؼؾةمميـؾمشريماظرمسلم شريماٌرئلميفماالضؿصادماظقرين.مماىزءاظذيمبؼلمٌدة

ماظؼرنم مظلـقاتماظؿلعقـقاتمعـ متعقد ماظؼطاع مايدؼثمسـمػذا صققحمأنمبداؼة
اظضرورؼةماظيتمبإعؽاغفامأنمبدونموجقدمظؾعـاصرماإلحصائقةمممّتذظؽماٌاضلمظؽـم

اظؿػرؼؼمم،يفماظلـقاتماألخريةمحقثمأصؾحمباإلعؽانم،جمالمتؽّقغفمومتشؽؾفهددم
ماظرمسل مشري ماظعؿؾ مو ماظرمسل مشري ماظؼطاع مشريمم12بني ماظؼطاسات ميف خصقصا

ماظػالحقة.

                                                                                                                                   
12 Cf. Charmes, J. (2006), «L’informel dans les pays en voie de développement et Afrique 

du nord », in Musette, M.-S. et Charmes, J. (dir.), Informatisation des économies 

maghrébines, Alger, éditions du Cread. 
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مدمدد م"مسـدعا ممماردات ميف م"اٌلؿكِداظؼطاع مو ماٌؼاوظني" ماٌلؿؼؾني"عني/
اظـشاطمشريمؼصؾحمومعضماًصائصمشريماظرمسقةمومإبرازػا،مباإلعؽانمهدؼدمب
م مواضقا مطاناظرمسل ممإذا مػق ماٌلؿاٌدخؾ مشري ماظعؿؾ معـاصب معـمحاالت ػقدة

ماظ مشريمم،13االجؿؿاسلمضؿانتغطقة ماظؼطاع مضؿـ مأو ماظرمسل ماظؼطاع مضؿـ دقاء
متماظرمسل. مقجد ماٌفؿة ماظؾقـقة ماألسؿال مبعض ماظلـقاتممّتاظيت ميف مإنازػا

عـمبقـفا،مسؾكمدؾقؾماظذطر،موم،م14اظعؿؾمشريماظرمسلميفماىزائرحقلمريةمخاأل
م.عؿداوظةظؽـماظـؿائجمالمتزالمشريمم15يفمضطاعماظؿفارةمذظؽمتمإنازهمحقلمهؼقؼم

م مايدؼـة ماظؿقجفات ممظؾعؿؾظضؾط ماظرمسل معؼشري مسؾك مواحدمدـعؿؿد قاس
ماالجؿؿاسل ماظضؿان ميف ماالذمراط ميفمساعؾ مساعؾم،عؿؿـؾ مػق ميفمغمو مغاجعا عؿربه

مباظم"ظعؿؾرمسقةما"سدممحاظةمهدؼدم أوممـلؾةمظؾعالضةمععماظعّؿالماألجاغبدقاء
مغظاممايؿاؼةماالجؿؿاسقة.باظـلؾةمظؾعالضةمععم

                                                                                                                                   
أومماالذمراطميفماظضؿانماالجؿؿاسلمضروريمحلبماظؿشرؼعماىزائريمدقاءمباظـلؾةمظألجراء،ماٌلؿكدعني 13

ماٌلؿؼؾني.
متردصامحقصؾةمظؾؿعارفمحقلمعقضقعماظعؿؾمشريماظرمسلمضاممبفامغصرماظدؼـمضمقدةمومغشرتميفماظؾداؼةميف 14

Graticeاٌذطقرمأساله.مرمبماإلذارةمأؼضامظدرادةممهققـفامضؿـماظؽؿابمأسقد(،مثؿم10)مجاععةمبارؼسمم
وماظذيمضدممضراءةمتؼرؼؾقةمحقلمحصةماظؼطاعمشريماالضؿصادؼةممظـاحقةعـمامزؼؿقغلمحقلماظؼطاعمشريماظرمسل
م.Graticeمدصاترشقرميفمـاظرمسلميفماظـاتجماظقرينماًاعةمع

اظرمسقة"ميفممريبلمبطرؼؼةمخاصةمحقلم"االدقاقمشوباظؿعاونمععماالهادماألورم2006زمدـةمهؼقؼمأنم15
ماىزائرمعـمخاللماالسؿؿادمسؾكمتعرؼػماٌـظؿةماظعاعؾقةمظؾشغؾميفمتعرؼػماظؼطاعمشريماظرمسل.
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تواقعذاؾػكةذاؾشغقؾةذغريذؿـخرطةذيفذاؾضؿانذاالجمؿاعيذ:ذ3املخططذرؼمذ
محدبذدـواتذاؾعؿلذاألوىلذهلا

م،ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر2009اظؿقؼقؼمحقلماظشغؾمدـةمذ:ٌصدرا

طميفماظضؿانماضقةماظعؿؾمشريماٌعـقةمباالذمرعؼدارمػذاماٌكططمععطقاتمعؽسمت
باذروامغشارفؿمشريماظرمسلميفمدـقاتماظؿلعقـقاتمماظعّؿالمشؾؾقةاالجؿؿاسل،مصأ

يفموممزاػرةمميؽـمعالحظؿفا،األضدعقةمصقفمعـماظؼرنماٌاضل،محبقثمأصؾقتم
مايدؼثمسـمتعاضبمظألجقالمم،فاظقضتمغػل ماظشؽؾمعـماظـشاطمبإعؽاغـا يفمػذا
م مظبدون موجقد ماالجؿؿاسقة. مظؾقؿاؼة مؿغطقة مو مبصػةمماظعؿؾزماصظ ماظرمسل، شري
م مساعة، مغلؾة مأن محبقث ماظدؼـاعؽقة معـ مغقع مم%42سؾك م"اظػؽةمم%45إشم عـ

مدـةمبنيمػؿميفمدصعمعلؿقؼاتماظضؿانماالجؿؿاسلميفماظػرتةمعاااظشغؾقة"مملمتل
م.2010مدـةمشمإم2003

ذاؾـدلةذؿدمؿرذيفذاخنػاضذهذحنوذاؾموّجذاؾلطاؾة:

ترتؾطمعلأظةماظؾطاظةمبشؽؾمضقيمبطرقمومأذؽالمضقادفاماظيتمدؾؼمظؾؿـظؿةم
مأنمحددتمعؤذراتفا.م1982دـةمم(OIT)اظعاٌقةمظؾعؿؾم

سؿؾقةماظؼقاسماظؿؼينمظـلبماظؾطاظةمحصرؼامسؾكمارتؽزتمضؾؾمػذاماظؿارؼخم
ممتصرزمات ماظؿقؼقؼات مأثـاء مدقاء ماٌؾققثني مبذظؽ ماٌرتؾطة ماٌقداغقة أثـاءمأو
م ماإلحصاءات ماظعاعة مأو ماٌكؿؾػة معـمأثـاء ماظعؿؾ مراظيب محقل ماٌعؾقعات جرد

ععاؼريمضقاسماظؾطاظةمتؼؾؾمبعضماالدؿــاءاتماظيتمميؽـمماٌؤدلاتماٌؿؽػؾةمبذظؽ.
مطرو مسؾك ماحملاصظة مأجؾ معـ مػذا مو مرقؼؾة مٌدة متدوم ماٌعطقاتمأن غقظقجقا

ماإلحصائقة.
مصاإلحصاءاتم ماظؾطاظة، مغلب مظؼقاس معزدوجا مادؿــاء ماىزائر ميف غلفؾ

م مدـقات مواظلّؽان مظؾلؽـ م1966اظعاعة م1977، م1987، مم1998، تطؾؼمم2008و
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م" مثابؿتعرؼػا معؤدلاععقارؼا محقلمسؿؾما" ماظعػقؼة أوم سؾكماظؿصرزماتماظؿؾؼائقة
ػقمعـمزمددمعلؿقىممحماظؿصرؼحمبعدمماظعؿؾظقصؾم،سدممسؿؾماألصرادماٌلؿفقبني

اٌعطقاتمتشريمم.)عرةمأخرىمرمبمأنمدمددماظؿعرؼػماالجؿؿاسلمظؾعؿؾ(ماظؾطاظة
ماإل مدـة معـذ ماظرمسقة ماالذمػاضماظـليبمم2000حصائقة مطؿاماظؾطاظةمٌعدلإشم ،

خصقصامألغفامالمتزالممتسمبشؽؾمواضحممشريمعؿفاغلةمتؾّقـمأنمػذهماألخرية
ماظشؾابموماظـلاء.مطؾريمصؽيتمو

دـة(ذوذعـدذاؾػكةذذ11-16اؾلطاؾةذعـدذاؾشلابذ)ذـدلةذ:ذتطورذ4املخططذرؼمذ
مدـة(ذ51-30اؾلاؾغةذ)

م،ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر2009-2003دـقاتماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾمماٌصدر:

باظـلؾةمدقاءممذمػاضمععدلماظؾطاظةالردؿماظؾقاغلمأسالهماظؿقجفماظعاممؼقضحماظ
اظؾاظغةماظيتمؼرتاوحمدـفامماظـشطةماتأومشريػامعـماظػؽم(دـة 29 -16)مظػؽةماظشؾاب

م(دـةم30-59) م، ماظذيمطان ماظؾطاظة مععدل ميف ماظػرق دـةماظػؽؿنيممبنيحبقثمأن
.مظؽـمععم2009دـةمم %14ظقصؾحميفمحدودمتؼؾصمإشمماظـصػمم%28ؼعادلمم2003

ماظـلؾة متؾؼك 16ذظؽ
مودةصاساٌؿمباظغني(ؾاب/)ذ  دـةمم %3.4مبؾغتاظيتمم،

تشريمإشممأنمدققماظعؿؾميفماىزائرمضدمم،2009دـةمم%م4.2أصؾقتممو 2003
ماٌعدالتماٌالحظة.مسؿؾماظشؾابمرشؿماذمػاض

المختؿؾػمسـمحاظةميفمدققماظعؿؾماظؿؿققزماظيتمتعاغلمعـفاماظـلاءمةمحاظإّنم
ماظشؾاب، ماظيتمؼقاجففا مأّغماظؿؿققز مؼقضح مأدغاه مظؾمتزالمالمفصاٌكطط هلؿمرجال

صضؾقةماالدؿػادةمعـمتدغلمععدلماظؾطاظةمعؼارغةمععماظـلاء،مصؾعدمعامطانماظػارقمأ
مدـةم ماظػارقميفماالرتػاعم2003بنيماىـلنيمضعقػا ظقؾؼكممحاظقا،مملمؼؿقانمػذا

م.مظؾؾطاظةاٌعدلماظقرينمماٌلؿػقدمعـمذظؽمػؿماظرجالمرشؿمتقاصؾمتدغل

                                                                                                                                   
16 Ratio jeune (16-29) / adulte (30-59). 
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إىلذدـةذذ2003لطاؾةذحدبذاجلـسذؿنذدـةذ:ذتطورذـدبذاؾ5املخططذرؼمذ
م2010

م،ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر2009-2003مدـقاتماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾماٌصدر:

اظنيمبػعؾماظؿطقرماٌلفؾميفمعقداغلماظؿؽقؼـموماظرتبقةمتغريمغقسقةماظؾّطُؼؾؼلم
م مصأطـر،مومزاػرة مأطـر معؼؾؼا مو مذاعال،معؾققزا ماظؾطاظةمواضعا مسؾكماظػذا عـمرشؿ

م موعؾ مأن ماظيتمهاول مدابؼا ماٌذطقرة معؿقؽؿماٌؤذرات مو محمددة مزاػرة عـفا
مورـقةممصقفا. مدقادة مبؾؾقرة متؼقم مأن ماظدوظة ميف ماظرمسقة ماظدوائر مرمبمسؾك ظذا

بطاظةماظشؾاب"م"ععضؾةممألّنم.17إلدعاجماظشؾقؾةميفمايقاةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقة
مأصؾقتماغشغاالمساٌقا.

مؾمحدقاتذاجلدقدةا
ممؼقاجف م"دققماظعؿؾ" مثالثاظققم متقّتمتؤديضدمهدؼاتممةيفماىزائر راتمإشم
مو محمؿؿؾة،اضؿصادؼة محصرماجؿؿاسقة مؼؾلمػاميؽـ معا مغقسقةمهديمم:يف تدػقر

اتماٌؿطقرةمومشريماٌؿطقرةمؼصادؿاظشغؾماظذيمؼؾؼكمػاجلامباظـلؾةمظؽؾماالض
ؾادرةمٌؽاصقةمإشممإرالقمعم2000دـةممOITػذامعامدصعماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾشغؾممو

اظؾؾدانماظلائرةميفمؼطاعمشريماظرمسلمظؾماظؼقؼةدؼـاعقةمهديماظاظعؿؾمشريماظالئؼ،م
مغؿقفةمعؾؿقدةمإشممؼقعـامػذا،مةّؼملمتعطمأاظيتمحماوالتماجؿـاثفم يفمررؼؼماظـؿقمو

دقاءممصؾقتمععضؾةمساٌقةأماظيتضابؾقةماظؿشغقؾمظدىماظشؾابممهديمإضاصةمإشم
ماظـاعقة.أوماتماٌؿطقرةمؼباظـلؾةمظالضؿصاد

                                                                                                                                   
 .2007 اىزائر،مؿفقرؼة،مغاديماظصـقبر،اىمةواّلظؼاءمايؽقعةمععم 17
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ماٌـظؿ معـ مأرؾؼتماظعدؼد مبراعج ماظشؾاباتماظدوظقة مبعضممظؿشغقؾ مذطر ورد
ػقؽةماألعؿماٌؿقدةمسـمم2005تؼرؼرمحقلماظشؾابميفماظعاملماظصادرمدـةميفممفاعـ
وماظذيماضرتحمتقصقاتمم،(18UNDESAمةاالجؿؿاسق دائرةماظشؤونماالضؿصادؼةمو)
ماظؾؾدان.بؼق معـ ماظعدؼد ميف مورق مسؾك ممتمحربا مجفؿفاو ماضرتحتعـ اٌـظؿةمم،

مبلاغدةمعـمػقؽةماألعؿماٌؿقدةموماظؾـؽماظدوظلمادرتاتقفقةممOITاظعاٌقةمظؾشغؾم
ـّم،إلخراجماظشؾابمعـمحاظةماهلشاذةم19ذاعؾة دوظةمإصرؼؼقةمصؼطمدفؾتمم21مومظؽ

مضؿ ماياظل،غػلفا مؼقعـا مإشم ماظربغاعج مػذا ممأرؾؼمومـ ماظدوظل ماظؾـؽ  2008يف

ماظشؾابم مظؿشغقؾ مجدؼدا مسؾكمم20يفمأصرؼؼقابرغاجما مبـاء دراعلماظؿشكقصماظجاء
موماالجؿؿاسقة.ميفمدريورةماظؿـؿقةماالضؿصادؼةمإصرؼؼقاحقلماالغدعاجماظػعؾلمظشؾابم

م مالمؼزالمهؾقؾمتقجفاتمدققماظعؿؾميفماىزائر ماظدول( ميفمأشؾؾقة ضائؿام)و
اإلذارةممتومػذامعامدؾؼم،21ؽاعؾةؿعؾقعاتماإلحصائقةمشريماٌسؾكمضاسدةمعـظقعةماٌ

م مذظؽإظقف ماظقرينمضؾؾ ماظدؼقان مرمرؼفا ماظيت ماظلـقؼة ماظؿقؼقؼات متؾؼك مظذا ،
ماظشغؾ محقل مظـامظإلحصاء مباظـلؾة ماإلحصائقة مظؾؿعطقات ماٌؼؾقل يدمماٌصدر

م.اظلاسة

ذـوعقةذاؾشغل

مُتأنمترتؾطمغقسقةماظؿشغقؾمبادرتاتقفقةمورـقةمرمبم ددمدونمقُتأنمقضعمو
ماظؿقجفماظعاممظلققماظعؿؾميفماىزائرؼطرحممشػالمتشكقصماظظرفماياظل،مطؿاإ

ماظعؿؾماٌأجقرمشريماظدائؿمسؾكمباضلمأذؽالماظعؿؾ رشؿمسؾكماظومم،عشؽؾةمدقطرة
م م"عـ مخالل معـ ماظدوظة ماظقرعؾادرة م)اظلقادة مظؾشغؾ" موـقة ماظعؿؾ ايؿاؼةموزارة

م ماظعؿاالجؿؿاسقة( مإاّلظؿدسقؿ ماظدائؿ ممغلؾةمؾ ممتدّغقاتعرفممل ػذهممتلؿدسلبعد.
اظقضعقةماىدؼدةماظؽـريمعـمايذرمألنماظشغؾمشريماظدائؿمضدمؼؽقنمعرادصامٌعـكم

ماهلشاذةمضؿـماظعؿؾماٌأجقر.
 ققماظعؿؾمبدضةمومصراعةظضؾطمهؾقؾمدتػضقؾمعؼاربةمهؾقؾقةمجدؼدةمممّت
مطاغتماٌؼارباتماظؽالدم.عقضقسقةمو موصؼمؽققصإذا مسؾكمتصـقػماظـشاط متعؿؿد ة

                                                                                                                                   
18 United Nation, Département des affaires économiques et sociales, Rapport Mondial sur 

la jeunesse 2005, Washington.  
19 OIT, Youth Employment Strategy, Genève. 
20 World Bank, 2008. Youth Employment in Africa, Washington. 
21 Cf. CNES, rapport sur le système d’informations statistiques en Algérie. 
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اوظةماٌؼرتحةمتلؿدسلمإضاصةمعؤذرماحملصإنمم،اظشغؾموماظؾطاظةمعؤذرمثـائلمػق
ماظعؿؾميفماظؼطاعمشريماظرمسل مػق ميفماغؿظارأخر مػذا إدراجمعؤذراتمأخرىمم،مو

دؿلؿحمباظؽشػمسـمماظيتوماظقضتماٌكصصمظؾعؿؾ"معدةمسؼقدماظعؿؾ"موم"حقلم"
األجقر"ماٌطؾؼةميفممعلؿقؼاتدؼثمسـم"دومناموـبمايمؾماهلش،قشغؿغلبماظ
م.22اىزائر
عؾدأممسؾكم23اٌؼارباتمايدؼـةماٌؿؾـاةمعـمررفماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾشغؾمؤدسُت
اٌرورمإشممُؼؾـكمومطاعماظرمسلمأوماظؼطاعمشريماظرمسل،ماظعؿؾماظالئؼ"مدقاءميفماظؼ"

سؾكماألضؾ.مأوشممقىماظعاٌلمحمؾذةمسؾكماٌلؿاالسؿؿادمسؾكمأربعةمعؤذراتمبذظؽم
معَؾاٌؤذراتمُؼمتؾؽ مسـفا مبـر مسؾك مظ"اظؼدرة ماٌلؿقى)ؾشغؾ"اظقظقج مؼرتصمف معؤذر

ماظؾطاظة" متشفقع م"سدم محاالت مسقـف مباالسؿؾار مؼأخذ ماظذي مظؾؾطاظة م24ايؼقؼل
ماظـلاء ماظـشاط ماظيتمتؼؾصمعـ ماظلقدققظقجقة مباظعقائؼ مموم،(احملدد اٌؤذرمؼرتؾط

اظضؿانماالجؿؿاسل"ماظذيمؼؿطؾبمػقماآلخرماظؿقدؼدماظدضقؼمألغفم"اظـاغلممبؼقاسم
بؾمؼؿفاوزمذظؽمم،CNASالمؼعينمصؼطماالذمراطميفمصـدوقماظضؿانماالجؿؿاسلم

م،ظقشؿؾم"اظؿعاضدؼات"ماظيتمتضؿـمػلماألخرىمضماؼةماجؿؿاسقةمظؾػالحنيمعـال
مأخرىم معـح متضؿـ ممبإعؽاغفاأو ماظظأن مسـ ماظـاوة روفمتغطلمحاالتماظؾطاظة

معـال()ماىقؼة مظؾؿؤذرظؾصقادؼـ مباظـلؾة مأعا ماالجؿؿاسقةماظـاظثم. مصايؿاؼة ،
م"األدرة"م مضؿـ ماٌقجقدة مظؾؿضاعـ مأخرى مأذؽال مإدراج مأؼضا متلؿؾزم ظؾعّؿال
متأعنيم م" متؾقثمسـ مال مأن مظؾؿرأة مباظـلؾة ماٌشروع مؼؽقنمعـ مضد مألغف اىزائرؼة

ماال مايؿاؼة مغظام ميف معـكرط مزوجفا مألن ماجؿؿاسل" مؼضؿـ مو ؿغطقةماظجؿؿاسقة
ماعؤذرايؼققماألدادقة"مظؾعّؿالمماحرتام"ميـؾميفمػذاماإلرارمماالجؿؿاسقةمظزوجؿف.

دقاءميفموجقدمسؼدمظؾعؿؾمأوميفمشقابف،مألنماظعّؿالمؼؿؿؿعقنمحبؼققمظـقسقةماظعؿؾم
ايقارماالجؿؿاسل"ماظذيمخرماٌؤذراتمػقم"اىزائري.مآمؼعععرتفمبفاميفماظؿشر

المباٌلاػؿةماىؿاسقةميفمحؾمغزاساتماظعؿؾمحلبمضقاغنيماظؿشرؼعمؼلؿحمظؾعّؿ
ماىزائري م. مأّنؼـؾغل مإشم م"ماإلذارة م"ممـؾنيمادؿقداث متعقني مأو مغؼابقة" صروع

ماظؿقاجدميفماىزائر.ممؼطاعماًاصمؼؾؼكمأحدمايؼققماظـادرةظؾعّؿال"ميفماظ
                                                                                                                                   

 اظؿقؼقؼاتماظيتمطانماظدوانماظقرينمظإلحصاءمرمرؼفامحقلم"ماألجقرمؼؿمإظغاؤػام/متقضقػماظعؿؾمصقفامعـذ 22

1996. 
23 Cf. Anker, A. et al. (2003), « La mesure du travail décent, un système d’indicateurs 

statistiques de l’OIT », in Revue international du travail, vol.142, n° 2, p.159-193. 
24 « Chômage découragé ». 



 باـوراؿاذدوقذاؾعؿلذيفذاجلزائر:ذاجتافاتذحدقنةذوذحتدقاتذجدقدة

45 

ظؾـاءمإعؽاغقةممAnker (2003)تعطلمػذهماٌؤذراتماألربعةمحلبمدرادةمأغؽرم
بماإلذارةمأؼضامبطرؼؼةمعـؿظؿةمومدورؼةمحقلمدققماظعؿؾ.مرمعؤذرامصرسقامم30

موجقدمو معؤّذم18االسؿؿادمسؾكمإشممضرورة مأدادقا ظلققمم(indicateurs clefs)را
ماظيتممّت ماىزائر ميف مخاللممتاظعؿؾ مظؾشغؾ ماظعاٌقة مررفماٌـظؿة معـ صقاشؿفا

مدـقاتم ماظعؿ2000غفاؼة مغقسقة مألن مَؼ، مخمؿؾػمـفرُّؾ مأؼضا ادؿــاءاتممسـفا
مخرمظلققماظعؿؾميفماىزائر.آماـؾمهدؼضابؾقةماظؿشغقؾموماظيتممت

ذؿدأؾةذؼابؾقةذاؾمشغقلذ

ماظؿشغقؾ مضابؾقة مسربماظم (employabilité)سرفمعػفقم 25ؿارؼختطقرا
خصقصام 

مأصؾحم مبعدعا مساٌقةمميـؾمعقضقع مظؾشغؾمتؾعاإذؽاظقة ماظعاٌقة مظؿقصقاتماٌـظؿة
جرائلماظـؿطماإلماظؾذانمؼؿػؼانمسؾكم(1998دـةم)وماالهادماألوروبلمم(1997دـةم)

م.مٌؼاربةماٌػفقممغػلف
ؼة،مػقمتقدقعمجمالمتطؾقؼماٌػفقممبعدعامطانمبماإلذارةمإظقفميفماظؾداعامو

ضطاساتم"ظقشؿؾمخمؿؾػمحمصقراميفمصؽةمم"اظؾطاظني"مأوالمثؿمصؽةم"اظعّؿال"مثاغقام
ماٌكؿؾاظـشاط مضطاسقةمظؿؼـؿم.ػة" مبطرؼؼة ماظعؿؾ ممظذامدقق مضابؾقة تشغقؾمتصؾح

مظؼقاغنيم ماظؿام ماالحرتام معع محقاجز مػذه مختطل مسؾك مبؼدرتفؿ معرتؾطة اظػاسؾني
م ماظعؿؾ. مأجرؼـاهإن ماظذي مماظؿقؾقؾ مغػلفا ماٌلأظة محقل مؼدابؼا معقضقسامال زال
م موم،(Musette et Charmes, 2002)ظؾلاسة مؼـػلظؽـ مععارفمأمػذا خرىموجقد
م.االضؿصاديحقلمضابؾقةمتشغقؾمضطاساتماظـشاطمبعدمذظؽمأغؿفتم
م ماٌإن مألأظة ماظيتمأحاول مخالل معـ مأثريػا مهلنيمماٌلاػؿةمػذهن مأن ػل
ضطاساتممعلأظةمختّصأؼضامػلمبؾم،مصؼطماظعّؿالقلتمخاصةمبظؿشغقؾماظضابؾقةم

امطـريةمضدمفـًِعمألّنم،هذوماٌلارمغػلفرمبمأنمماظيتاظـشاطماالضؿصاديماٌكؿؾػةم
م مظتؽقن موععرضة ممؾزوال، ماظلقداألطؾ مباإلدعاج ماٌؽؾػة ماإلدارؼة عفينممققجفزة

ظؾشؾابمتلعكمظؿقؼقؼمػدفمواحدمػق:ماٌلاسدةمسؾكماظرصعمعـمضابؾقةماظؿشغقؾم
ميف متـكرط ماظيت مظؾػؽة موباظـلؾة مظؾؿشغقؾ، ماظعؿقعقة ماظلقادات ؿقديماظممتؾؽ

ما معلأظة مػق معقاجفؿف مرمب ماظذي مصاظصـدوقماظؽؾري ماظؿشغقؾ، مضابؾقة معـ ظرصع
                                                                                                                                   

مدـة 25 ماٌعد متؼرؼرغا م 1990 أغظر م) ماىزائر ميف مظؾشؾاب ماٌفين ماالدعاج ماظرؼاضةمموزارةحقل مو اظشؾاب
ماظؿشغقؾمياعؾلمذفاداتما مضابؾقة محقل معؼاظـا مأؼضا مأغظر مو ميفماٌغربماىزائرؼة( مظؾـلاء ماظعاظلمو ظؿعؾقؿ

 .Charmes, J. (2002) اظعربل،مباظؿعاونمعع
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م ماظؾطاظة ماظعّؿالممCNACاظقرينمظؾؿأعنيمسؾك مصؽة معع مذظؽ محاول مأن مظف دؾؼ
ظلقادةماظؿؽقؼـماٌلّرحنيمألدؾابماضؿصادؼة،موماظشلءمغػلفمميؽـمضقظفمباظـلؾةم

مضابؾقةماٌفينماظيتمرمبمأ معـ ماظرصع ميف ماٌؿقاصؾ ماظؿؽقؼـ مخالل معـ متلاػؿ ن
ماظؿشغقؾ.
أنماالغؿؼالمعـمضابؾقةمتشغقؾماظعّؿالمإشممضابؾقةماظؿشغقؾماظؼطاسقةمعفؿمغعؿربم

اظنيماظيتمالمتؿقحمظؽؾماظؾّطصرصماظشغؾممتـاضصباظـلؾةمظؾفزائر،مخصقصاميفمزؾم
مظ متعزؼزػؿ مرشؿ مالئؼ مسؿؾ معـصب مسؾك مايصقل مصؿـالمصرصة ماٌفـقة، ؼدراتفؿ

ؾؼكمعـماظطاضة(مظؽـمتومعاظقةم)عـؾمضطاعممقجدمضطاساتممتؾؽمضدراتماضؿصادؼةت
مقدثةمظؾؼؾقؾمعـمصرصماظعؿؾ.ملؿاظؼطاساتماٌ

ذفقؽؾةذاؾؼطاعذغريذاؾرمسي

مس مغعؿؿد ماظضؿانسـدعا ميف ماالذمراط مسدم معؼقاس مظؿصـقػممؾك االجؿؿاسل
ماظرمسل مشري مغػلفمم،االضؿصاد ماٌؼقاس ميف ماظـشاط مضطاسات مطؾ مغدعج مسـدعا و

م محاظة ماظغالحظ ماًاصميف مظؾؼطاع مباظـلؾة محبقثمـؾات ماظرمسل، مشري اجملال
مضؿـف ماٌؿقاجدة ماظعاعؾة ماظقد متعداد مغلؾة ماظؿأعنيمممتـؾ ميف ماٌـكررة مشري و

م.م %75بـماالجؿؿاسلم
تظفرماخؿالصاتمعفؿةمسـدعامغؼقممبؿقؾقؾموضعقةماظقدماظعاعؾةميفماظؼطاعمشريم

م محلب م"اظرمسل ماٌفـةاظقضعقة م"ضؿـ ماظقضعقات مضؿـ مصاٌقجقدون اٌفـقةم،
ماظدائؿني،"األدرؼةم"اٌلاسداتماظؿاظقة مشري ماألجراء ما" ماظػؽاتم، مو ٌرتبصقن

م مظإلحصاء ماظقرين ماظدؼقان متصـقػ محلب مهلا" ماظذيماٌشابفة ماىزء ميـؾقن
،ميفمحنيمأنم%80ؿفاوزمصقفمغلؾةمشريماٌـكررنيميفماظضؿانماالجؿؿاسلمحاجزمت

مماحرتامماالذمراطميفمزموضعقؿفاميفمسدعّزاٌلؿكدعنيموماٌلؿؼؾني"مالمتزالمُتصؽةم"
"ماظػؽةماظيتماألجراءماظدائؿنيتؾؼكمصؽةم"مو،ماظضؿانماالجؿؿاسلمعـمدـةمإشممأخرى

معـماظضؿانماالجؿؿاسلمتؼؾمعـمضصائاءمألنمغلؾةمإمتـؾماالدؿــ معـماالدؿػادة فا
مدـةمإشممأخرى.
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:ذتطورذـدبذاؾمشغقلذيفذاالؼمصادذغريذاؾرمسيذحدبذؼطاعاتذ6املخططذرؼمذ
م(%يفذاجلزائرذ)ؿعربذعـفاذذ2001ذدـةذإىلذ2003ذدـةذؿنذاؾـشاطذ

ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائرم،2009-2003مدـقاتماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾماٌصدر:

ذ(%يفذاجلزائرذ)ؿعربذعـفاذذ2001:ذحصةذاؾعؿلذغريذاؾرمسيذدـةذ7املخططذرؼمذ

م،ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر2009موم2003مدـقاتماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾذ:اٌصدر

شريمماالضؿصادػذهماظصقرةماظعاعةماٌؽاغةماظيتمزمؿؾفاماظؼطاعماًاصميفمتقضحم
ماظيتماظرمسلم مميو مغؼاربم"ال مأن مأردغا مإذا متعؿقؿفا ماظرمسل"ؽـ مشري م26اظؼطاع
مساعة مم.بصػة مذظؽ، معع مظؽـ مرضؿ ماٌكطط مغالحظ ماًروجم05سـدعا مباإلعؽان ،
مدضق مغلؾمبعؾقعة محقل م)ؼة ماظرمسل مشري ماظؼطاع ميف ماظـشاط مضطاعمة مادؿــاء عع

م %45 إشمم2003دـةم  %36اظػالحة(:ماظـلؾةماٌؿقدطةمهلذاماظؼطاعمارتػعتمعـم
2009مدـة

ؾماظـلؾةمذغالماظعؿقعقةماظؼطاعماظذيمؼلف،مومؼؾؼكمضطاعماظؾـاءموماأل27 
                                                                                                                                   

م 26 مشريماظرمسل ماظؼطاع مظؾشغؾم-ميؽـمعالحظة ماظعاٌقة ماظؿابعةمم-حلبماٌـظؿة يفماظقحداتماالضؿصادؼة
رمسل"مميؽـمأؼضاممتققزم"اظعؿؾمشريماظ،مومػذامععمادؿؾعادماظؼطاعماظػالحلموماٌفـمايرة.مménagesظألدرم

م(.,.Hammouda, N.-EوممCharmes, 2002)ضؿـماٌؤدلةمتابعةمظؾؼطاعماظرمسلم
.مػذاماٌلؿقىم34%بـم2000دـةمم(2006)ضدرمحفؿماالضؿصادمشريماظرمسلمحلبمصـدوقماظـؼدماظدوظلمم27

رغةماٌلفؾماألضؾمعـماٌلؿقىمغػلفماٌلفؾميفماٌغربمومتقغسمالمؼـظرمإظقفمسؾكمأغفم"حاظةمشريمسادؼة"معؼا
 ععمبؼقةمدولمحقضماظؾقرماألبقضماٌؿقدط.
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م" مبؼطاسل معؿؾقسا ماألسؾك ماظؿفارة"، مو م"اًدعات مو ماظصـاسة" مػذهمتعو طل
مظ معلؿؼؾؾقة مغظرة مغلؾفماٌالحظات مسؾك مدققاصظ ماظذي ماظرمسل مشري ؾؿشغقؾ

ما مغعرفمأن مسـدعا مخصقصا مدابؼا مخصقصاماٌلفؾة الدؿـؿاراتماظؽربىمعقجفة
ماظؾـقاتماظؿقظ مضطاعمؿؿـؿقة مسؾك ماالسؿؿاد ماظيتمتلؿدسل ماظلؽـ مو ماظؿففقز قة،

ماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة.
خارجمضطاعماظػالحة(ماظعاعؾةميفماظؼطاعمشريماظرمسلم)ماظقدسـدعامغؿابعمتطقرموم

مبنيممغالحظمأنمتعدادمذظؽمتضاسػمعرتنيميف معا مم2003اظػرتة ،محبقثم2009و
مغلؾةإ معـ مغلؾؿف %1.9مغؿؼؾ معا ممطؿام،%3.9 إشم مظؾقدمؼعطل ماظؼطاسل اظؿقزؼع

بـلؾةمماًدعاتموماظؿفارة"ة:مضطاعم"اظعاعؾةميفماظؼطاعمشريماظرمسلماظـلبماظؿاظق
خرمػذهمظقأتلميفمآم%37عؿؾقسامبؼطاعم"ماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة"مبـلؾةمم48%

م.%15اظؼائؿةمضطاعم"ماظصـاسة"مبـلؾةم

ذخالصةذ

م مدققماظعؿؾميفماىاٌؼدعةماظؼراءةمالمميؽـماسؿؾار زائرمذاعؾةمألنميفمباغقراعا
م متؿطؾب ماظشغؾ مسامل ميف ماياصؾة ماياظقة مأطـاظؿغريات مأخرى مسؿؼامهاظقؾ ر

م مأنميفماظقضتمغػلف،موحلبمخمؿؾػمضطاساتماظـشاط، متلؾقطمميؽـ غعؿربمأن
ماظغـقة"م مو"اظؼطاسات مصرصماظعؿؾ" معـ مظؾؽـري م"اظؼطاساتماحملدثة مسؾك اظضقء
معـم ماظشؽؾني مػذؼـ مألن ماظعؿؾ مدقق مهؾقؾ مظؿعؿقؼ معلعك مأي ميف ضروري

مماظؼطاساتموصؼماظؿصـقػماٌذطقرمداظػامشريمعؿالزعنيمدائؿا.ممم
أوم أدقاقمعؿعددةمظؾعؿؾ"وجقدم"متؽشػمسـاظلاسةممـفزةميِدإنماظؿقاظقؾماٌ
اٌـطؼماًاصمبف.ممعـفاموصؼظؾعؿؾ،محبقثمؼشؿغؾمطؾمجزءممأةظـؼؾمدققمجمّز

مُتقّظد ماظيتممضد ماياظقة ماىزائرتعراظظروفماالجؿؿاسقة م،مصفا ماظؿغّقاظؿقّقو رملمو
تقتراتماجؿؿاسقةمم- ميفميفمػذهماظقرضةتؼدمعـؾؿاممّتم-اظذيمؼعرصفماظعؿؾماٌأجقرم
م مغظام موضع متؿطؾب مبقـؿامدائؿضقؼة ممظرصدػا، مأحد ماألجر مشريمؼؾؼك اظعـاصر

ٌُ ميفمتعدمومفاقظإقمرَّؿَطا ماظطؾبميفمؼاظيتمتؤثر ماظعالضاتمبنيماظعرضمو ؾمعقازؼـ
حلبماظـظرؼةماظؽالدقؽقة(مخصقصاميفماظؼطاعماًاص.مػذهمبعضم)مدققماظعؿؾ

 اظدرادة. ؼمتعؿقؼماظؾقثموظعـاصرمتلؿقا

مػؤادذـوارترمجةذ



 باـوراؿاذدوقذاؾعؿلذيفذاجلزائر:ذاجتافاتذحدقنةذوذحتدقاتذجدقدة

49 

ذعـاصرذبقلؾقوغراػقةذؿـمؼاة
Achy, L. (2010), Substituer des emplois précaires à un chômage élevé : les défis 

de l’emploi au Maghreb, Carnegie Papers, n° 23. 

Adair, Ph. et Ballache, Y. (2009), Emploi informel et secteur privé en Algérie- 

contraintes et gouvernance de la création d’entreprise. 

Aita, S. (2008), Emploi et droit du travail dans les pays arabes de la 

méditerranée et le partenariat Euro-méditerranéen, Madrid. 

Angel-Urdinola Diego, F. et Kuddo, A. (2010), Key characteristics of 

Employment regulation in the Middle East and in North Africa, SP Discussion 

Paper 1006, World Bank, Washington. 

Arhab, B. (2010), Emploi et Chômage en Algérie, thèse de Doctorat en 

sociologie, Université de Bejaia. 

Banque Mondiale, (2004), République Tunisienne – Stratégie d’emploi- rapport 

25456, Vol, II, et annexes. 

Boulahbel, B. (2008), Emploi, Chômage, Salaire et Productivité du Travail. 

FES. 

Bouklia-Hassane, R. (2010), Migration pour le travail décent, la croissance 

économique et le développement – Le cas de l’Algérie, BIT, Genève. 

Bouklia-Hassane, R., Talahite, F. (2006),  « Le marché du travail en Algérie », in 

Algeria Country Profile, FEMISE. 

Charmes J. (2002), L'emploi informel, méthodes et mesure, in Cahiers du 

Gratice n °22.  

ETF, (2009), Coopération régionale dans l’éducation et la formation : le tout est 

plus grand que la somme des parties, rapport de Synthèse MEDA-ETE, Turin, 

80 p. 

FEMISE, (2005), Flexibilité du travail et concurrence sur le marché des biens et 

services : impact sur les conditions de travail et le développement du secteur 

informel en Algérie, au Maroc et en Tunisie, Equipe ROSES, Paris, 276 p. 

Hammouda, N. (2002), « Secteur et emploi informels en Algérie : définitions, 

mesures et méthodes d’estimation », in Cahiers du Gratice, n° 22, Université 

Paris XII Val de Marne. 

Henni, A. (1991), Essai sur l’économie parallèle. Cas de l’Algérie, Alger, 

ENAG, Coll. Économie.  

Ighilahriz, S. (1997), Le secteur informel en Algérie : évaluation et 

caractérisation, Alger, Banque Mondiale. 

ILO, (2009). Globalisation and informal jobs in developing countries, WTO/ILO 

joint study, 190 p. 

Office National des Statistiques, (2003-2009),  « Résultats Enquêtes Emploi », in 

Collections Statistiques, Alger. 



 حمؿدذصاقبذؿقزات

50 

Kpodar, K. (2007), « Why Has Unemployment in Algeria Been Higher than », in 

MENA and Transition Countries, IMF Working Paper WP/07/210. 

Lindbeck, A. & Snower, D. (2002), The Insider-Outsider Theory: A Survey, IZA 

DP,  n° 534. 

Musette, M.-S. (2010), Employabilité en Algérie, Background Paper, Banque 

Mondiale, Washington. 

Musette, M.-S. (2010), Migration, Travail et Développement, IIES, OIT, 

Genève. 

Musette, M.-S. et Hammouda, N. (2009), Inclusion du marché du travail, BIT,  

Genève (document de travail non publié). 

Musette, M.-S. Hammouda N.-E., et Meziani, M. (2009), Emploi des jeunes en 

Algérie, BIT, Genève, (document de travail non-publié). 

Musette, M.-S. et Charmes, J. (2006), Informalisation des économies 

maghrébines, Alger, éditions du CREAD. 

Musette, S. et al. (2003), Impact économique et social du salaire minimum en 

Algérie, BIT, Alger. 

Musette S. et al. (2003), Politique de l’emploi et du travail en Algérie, BIT, 

Alger. 

OCDE, (1991), « Unemployment persistence and insider-outsider forces », in 

wage determination, Working Papers. Bertil Holmlund, february, .43 p. 

Sigeman, T. (2009), « Insiders and Outsiders in the labour Market: experiences 

of a Nordic Welfare State », in labour law perspective, Institute for Scandinavian 

Law, 14 p. 

Talahite, F. (2009), Algérie - Emploi Féminin en Transition, GDRI-DREEM. 

Zidouni, H. (2002), « Les comptes nationaux et l'économie non observée en 

Algérie : sources, méthodes et résultats », in Cahiers du Gratice, n° 22, 

Université Paris XII, Val de Marne. 

 


