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**

ترتؽزماٌعرصةماٌرتؾطةمبلققماظعؿؾميفماىزائرمسؾكمعصادرمعؿعددةمظؾؿعؾقعات،م
عـ مبقـفا ماظؿقؼقؼات ماظلـقؼة مظؾدؼقان ماظقرين مظإلحصاء محقل ماظؿشغقؾ ،ماظيتم
تعطلمصرصةمظؾؾقرةمصقرةمباغقراعقةمسـمواضعماظؿشغقؾميفماىزائرمبـاءمسؾكماظـؿائجم
اٌؿقصؾمسؾقفاميفماظلـقاتماألخرية .متؾؼكمػذه ماٌعطقاتماإلحصائقة مرشؿمبعضم
اظضعػماٌلفؾمصقفا ،مصرصةمعفؿةمظؾـاء مهاظقؾمحدؼـة (اظؾـؽ اظدوظل 2011،؛
 OIT, 2009؛  )IIES, 2010حقل مصمؾة ماظؿقدؼات ماظيت مرمب مسؾك ماىزائرم
عقاجفؿفا مآجال .مو مسؾقف مصإن ماظؿلاؤل ماألدادل ماظذي مؼطرح مسؾك مضقء متؾؽم
اظؿقاظقؾ مؼؿؿـؾميف:معامػلماظؿقجفاتماظؽربىمظلققماظعؿؾميفماىزائر؟مومطقػم
دؿلاسدغاماظؼراءةميفمػذهماظؿقجفاتمسؾكماظؿـؾؤمبؿؾؽماظؿقدؼاتماىدؼدة؟
ميؽـمظؾـشاراتماٌؿاردةمعـمررفمخمؿؾػماظػاسؾنيماالجؿؿاسقنيمأنمتؽشػم
سـماظؿقجفاتماظؽربى مظلققماظعؿؾميفماىزائر،مصؿامؼالحظمبداؼةًمػقموجقدمتغقّرم
ومهقّلميفمساملماظشغؾ،معصققبمباواهمععدالتماظؾطاظةمدمقماالذمػاضمخاللم
* اظـصماياظلمػقميفماألصؾمعـداخؾةمضدعفاماظؾاحثميفماٌؾؿؼكماظقرينماٌقدقم:م"راػـماظعالضةمبنيماظؿؽـقؼـم
وماظشغؾ" ،ماٌـظؿمعـمررفمعرطزماظؾقث ميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة مباظؿـلقؼ مععمعدؼرؼيتم
اظؿشغقؾموماظؿؽقؼـمظقالؼةموػرانمأؼام  05و  06أطؿقبر  .2011أغظر :م
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.
** خمؿص ميفمسؾؿماالجؿؿاع،معرطز ماظؾقث ميفماالضؿصادماظؿطؾقؼل معـ مأجؾماظؿـؿقة م(،)CREADماىزائرم
اظعاصؿة،م،16000ماىزائر .م
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اظلـقات ماألخرية ،معع متؼؾص مواضـح مظػفقة ماظػـقارق ميف مغلب ماظؾطاظـة مبنيم
اظـرجال موماظـلاء معـمجفة،مومصؽـةمذؾابموشريػؿمعـماظـػؽاتماظعؿرؼة معـمجفةم
أخـرى ،مومالمؼؿعؾؼمػذاماالذمػاضمبادؿقداثمصرصمظؾشغؾم"اظدائؿموماظالئؼ"،م
بؾمؼرجعمذظؽمباًصقصمإشممدؼـاعؽقةمضطاعماظـشاطمشريماظرمسل .م
ضدمؼُـريمواضعمبـقةمدققماظعؿؾميفماىزائرمثالثةمهدؼاتمعفؿةمميؽـمأنمتؽقنم
وراءمزفقرمتقتراتماضؿصادؼةموماجؿؿاسقة،موميؽـمإصمالمتؾؽماظؿقدؼاتميفماظـؼاطم
اظـالث ماظؿاظقة :مهديمرصعمضابؾقةماظؿشغقؾمباظـلؾةمظؾشؾابمومخصقصامحاعؾلم
اظشفادات،مهديمدؼـاعؽقةمضطاعماظـشاطمشريماظرمسل،موهديمغقسقةماظشغؾ.م م
دؿعاجلمػذهماظقرضةماٌقضقعميف معرحؾؿني مطؿامؼؾل:مهؾقؾماظؿقجفاتماظؽربىم
ظلققماظعؿؾمععماألخذمباالسؿؾارمسقـفماٌلؿقؼاتماظؿعؾقؿقةم(وماظشفادات)مبقصػفام
عؤذرات مثاغقؼة ،مطؿا مدؿقاول مهؾقؾ ماظؿقدؼات ماىدؼدة مباظرتطقز مسؾك مصؽةم
األحداث.م م

اجتافاتذحدقنةذؾدوقذاؾعؿل ذ

ادؿطاعماالضؿصادماىزائريمأنمؼلؿقدثم2.5معؾققنمعـصبمسؿؾمجدؼدمخاللم
اظػرتةماٌؿؿدة معامبنيم 2003موم،2010مومػذامعامؼعينمأن ماٌعدلماظلـقيمًؾؼم
صرصماظعؿؾمضدمبؾغمخاللماظػرتةمذاتفام360000معـصبمسؿؾميفمدـة.متدسقمعِـؾُم
ػذه ماظـؿقفة ماظعددؼة مإشم ماظؿلاؤل محقل ماظطرؼؼة مواظؽقػقة ماظيت مأوجدتفا مو مإشمم
حماوظة ماالدؿػلار مسـ مغقسقة معـاصب ماظعؿؾ ماظيت ممتّ مادؿقداثفا ،مو مسـ مدورم
اظؼطاعمشريماظرمسلميفمذظؽ،مطؿامتدسقميفماظقضتمغػلفمإشمماظؿلاؤلمحقلمسالضاتم
ذظؽممب لارمتطقرمععدالتماظؾطاظة.م دـعؿؿدمسؾكمػذهماظؿلاؤالتمحملاوظةمصفؿ
ومضراءةماالواػاتماظؽربىماظيتمتؼدعفاماإلحصائقاتمحقلمدققماظعؿؾ ،وماظؾداؼةم
تؽقنمعـماٌعطقاتماإلحصائقةمومعؤذراتماظـشاراتماٌؿاردة .م

املعطقاتذاإلحصائقة ذ

تعؿؿدماظـؿائجماإل حصائقةمحقلمدققماظعؿؾميفماىزائرمسؾكمعصدرؼـمحصرؼنيم
ػؿا،مدؾلؾةماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةماظيتمؼؼقممبفاماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءم ONSم
بصػة مدورؼة مغقسا معا محقل ماظشغؾ ،1مو ماإلحصاء ماظعام مظؾلؽـ مو ماظلؽّان ماظيتم
Les enquêtes emploi auprès des ménages.
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تشرفمسؾقفماهلقؽةمغػلفامطؾم 10مدـقات.متعارؼػم"اظـشاطم"activitéماٌلؿعؿؾةم
يف ماإلحصاء ماظعام مظؾلؽـ مو ماظلؽّان معلؿــاة معـ مػذا ماظؿقؾقؾ مألغفا مهقؾ مإشمم
اظغؿقض 2يفمهدؼدمعؤذراتماظؼقاس.م م
متّ مادؿقداث ماظؿقؼقؼات محقل ماظشغؾ ميف ماىزائر ميف مدـة م ،1982مظؽـفا مملم
تؽـ مهاصظ مسؾك مرابعفا ماظدوري ماٌـؿظؿ مضؾؾ م .2003مإن ماظقضقف مسـد مبعضم
حمطاتفامبإعؽاغفمأنمؼعطلمظـامصقرةمسـماظصعقباتماٌـففقةماظيتمواجفتمإغؿاجم
األرضام محقلماظشغؾمواظؾطاظة .مصػلمدـةم،1997ممتّ ماضرتاحمإجراءماظؿقؼقؼمحقلم
اظشغؾ مسؾك معلؿقى ماظقحدات ماظلؽـقة م( )enquête ménageماغطالضا معـ ماٌرورم
اٌؿعددمظؾؿقؼؼنيمسؾكمعلؿقى ماظقحداتماظلؽـقة ماٌعـقةمباظؾقث مومظؽـمملمرمرم
ػذاماظؿقؼقؼمإالّماسؿؿادامسؾكمعرورمواحدمظؾؿقؼؼ ،مومخاللمدـيتم1998موم1999م
مل مؼؿؿ ماظؼقام مبؿقؼقؼات محقل ماظشغؾ ميف ماىزائر ممما مدصع معصاحل مايؽقعة مإشمم
تؼدؼؿمغلؾةمظؾؾطاظةمبـاءمسؾكمعـففقةمملمؼؿؿميدماظلاسةمغشرػامأومتقضققفا، 3م
و ميف مدـة م 2000ممتّ مإدعاج ماظؿقؼقؼ ماظلـقي محقل ماظشغؾ مضؿـ ماظؿقؼقؼ محقلم
االدؿفالكمسؾكمعلؿقىماظقحداتماظلؽـقة.4مومإذامطاغتمدـةم 2001مضدمذفدتم
إجراء مهؼقؼ مدـقي محقل ماظشغؾ مصإن مدـة م 2002مسرصت مػل ماألخرى مإدعاجم
اظؿقؼقؼمحقلماظشغؾمضؿـماظؿقؼقؼمحقلماظصقة 5ظدىماظشؾابمخصقصاماظعزّابم
عـفؿ .م

 2ؼعؿؿد ماإل حصاء ماظعام مظؾلؽـ مو ماظلؽان مسؾك ماظؿصرزمات ماظعػقؼة مو ماظشػفقة مظألصراد مظؾؾقرة ماظؿصـقػاتم
احملددةمظؾقضعقاتماظػردؼةماظؿاظقة:مساعؾ/مبطّال،مبقـؿامعؤذرماظؾطاظةمحلبماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾشغؾم)1982 ( OIT
هددهمجمؿقسةمعـماٌؼاؼقسمومظقسمصؼطماظؿصرزماتماظعػقؼةموماظشػفقة،ميفمحنيمأنماظؿقؼقؼات ماظلـقؼةمحقلم
اظشغؾمتعقدمإشممعؼاؼقسماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾشغؾمومهاولماظؿؽقػمععفا.ممم م
 3مػذهماظطرؼؼةممتماالسؿؿادمسقؾفامعـمررفمعصاحلمايؽقعة ميفمطؾمعرةمسـدعامال مرمريماظدؼقانماظقرينم
ظإلحصاءمهؼقؼاتمحقلماظشغؾميفماىزائرمأو مسـدعامهؿجماٌصاحلمغػلفامعـماألرضامماظيتمضدمتعربمسـدػام
اظؿقؼقؼات مغػلفا معـؾؿا محقل مايال مباظـلؾة مظؿقؼقؼ م .2007مغلؾة ماظؾطاظة ماٌعرب مسـفا معـ مررف ماظقزؼرم
اٌـؿدبمظدىمعصاحلمايؽقعةماٌؽؾػمباظؿكطقطمطاغت م %11.8ميفمجاغػلم 2008مضؾؾماإلسالنمسـماظـؿائجم
اظؿقؼقؼماظدوانماظقرينمظإلحصاءماظيتمضدرتمغلؾةماظؾطاظة ميفماظلـةمغػلفام.% 13.8ماظؿؼارؼرمايؽقعقةم
خصقصامتؼرؼرماجملؾسماالضؿصاديموماالجؿؿاسلمCNESمحقلماظؿـؿقةماظؾشرؼةم)(CNES/ PNUDماسؿؿدتم
سؾكماظرضؿماألولمومظقسماظـاغلمظؿقدؼدمغلؾةماظؾطاظةمظلـةم .2007م
Enquête consommation des ménages.
Enquête sur la santé des jeunes.
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ملمؼؿؿ مغشرمأيمععطكمإحصائلمرمسلمحقل ماظؼطاعمشري ماظرمسلمعـمررفم
اظلؾطات ماظرمسقة مخالل معرحؾة مإسداد ماظـؿائج مبادؿــاء محماوظة ماإلذارة مظؾؼطاعم
غػلفماظيتمسادةمعامتأخذمتلؿقةم"اظؼطاعمشريماٌفقؽؾ"مأوم"شريماظرمسل"موماظيتم
تـشرميفم"اٌعطقاتماإلحصائقةمظؾؿكطط"،6مو اظذيمشاظؾامعامؼأخذمعضؿقغاموادعام
شريمحمددمحبقثمميؽـمأنمندمضؿـمػذاماظؿصـقػماٌعـقني مباًدعةماظقرـقة،م
األذؽالماًاصةمظؾشغؾ،ماظعؿؾماٌـزظل .مومبطؾقعةمايالمؼؿؿمادؿعؿالماٌعطقاتم
غػلفامعـمررفمعصاحلماظؾـؽماظدوظلمو صـدوقماظـؼدماظدوظل،مو مؼؾدومأنمحصرم
اظؿقؾقؾمحقلمدققماظعؿؾميفماظػرتةماٌؿؿدةمعامبنيم2003موم2010مضروري ،مألغفام
جاءتمبـاءمسؾكمدؾلؾةماٌعطقاتماإلحصائقةمظؾؿقؼقؼاتمحقلماظشغؾماظيتمسرصتم
غقسامعـماالغؿظام،مومألنماظؼراءةميفموضعقةمإغؿاجماإلحصائقاتمحقلماظشغؾمضؾؾم
ػذهماظػرتةمعـؾؿامؼُالحظمؼطرحمعشاطؾمدورؼةمإغؿاجفا.م م
مت ماظؼقام مباظؿقؼقؼات محقل ماظشغؾ مخالل مػذه ماظػرتة ماٌؿؿدة معا مبني مدـيتم
 2003مو م 2010يفماظـالثلماألخريمعـمطؾمدـةمسؾك مسقـةمؼرتاوحمتعدادػامعامبنيم
13000موم15000موحدةمدؽـقةمؼؿؿمدقؾفامبـاءمسؾكمغؿائجماإلحصاءماظعاممظؾلؽـم
واظلؽّانمظلـةم ،1998مععؿؿدؼـمسؾكماٌؾدأماإلحصائلماظذيمؼرصدماظـشاراتميفم
األدؾقعماٌرجعلمظؾؿقؼقؼ.مبعقدامسـماىدلماظذيمهدثفمغلبماظؾطاظةماٌعؾـةميفم
طؾمعرة،مودرماإلذارةمإشممصمؾةمعـماٌالحظاتماظيتمتراصؼمسؿؾقةمإنازمتؾؽم
اظؿقؼقؼات مو ماٌؿؿـؾة ميف ممنط ممترؼر ماالدؿؿارة م(اظذي مؼعؿؿد مسؾك معرور مواحدم
ظؾؿقؼؼمومظقسمعرورامعؿعددامبإعؽاغفمأنمؼلؿحمباظؿقؼؼمعـمصقةماٌعطقات)،ميفم
حفؿماظعقـةمغػلفاماظيتمضدمتؼقدمغطاقمغؿائجماظؿقؼقؼاتمحقلماظشغؾ،مطؿامرمبم
اإلذارةمإشممأنمضاسدةماٌعطقاتماإلحصائقةمحقلمتؾؽماظؿقؼقؼاتمالمؼؿؿمغشرػامبؾم
ؼؿؿماالطؿػاءمبـشرمحمدودمىزءمعـماظـؿائجمسؾكماٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾدؼقانماظقرينم
ظإلحصاء مأو مبـشر معػصؾ مجزئقا ميف ماظدصرت ماٌعـقن مبلؾلؾة ماإلحصائقاتم
( .)Collections Statistiquesم
إن ماظظرف ماظزعين ماحملدد مبـ م 2010-2003ػق مصرتة متارسمقة مخاصة مجدام
باظـلؾة مظلقق ماظعؿؾ ميف ماىزائر ،مألن مػذا ماألخري مسرف متغقّرا معؾققزا محلبم

Bank of Alegria, (2007), évolution économique et monétaire de l’Algérie, Alger, p. 180.
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اٌعطقاتماالحصائقةماظرمسقة ،7مو تلؿحماظـظرةماظعاعةمحقلماالواػاتمايدؼـةم
ظؿطقر محفؿ ماظػؽة ماظـاذطة م( )actifsبؿقدؼد ممنق مػذه ماظػؽة مبـ معؾققغل مساعؾ،م
حبقثمبؾغتمدـةم2010محدودم10.8معقؾقنمساعؾمبعدعامطاغتمدـةم2003متؼاربم
 8.8معؾققن مساعال ،مأعا ميف مجمال ماظشغؾ م( ،)emploiمصؼد مسرصت ماظػرتة مغػلفام
ارتػاسامحملقداميفماظقدماظعاعؾةمحبقاظلم3معؾققنمظؿصؾمإشمم9.7معؾققنمساعالمدـةم
2010مبعدعامطاغتمدـةم2003ميفمحدودم6.7معؾققنمساعؾ.م م
اغعؽلتمحاظةماٌؤذراتماإلرمابقةمظؾؿشغقؾمسؾكمغلبماظؾطاظةماظيتمذفدتم
اذمػاضا محملقدا ،مصؾعد معا مطان مسدد ماظؾطاظني مؼؼارب م 2.1معؾققن مدـة م2003م
أصؾح ماظعدد مدـة م 2010مؼعادل م 1.08معؾققن مبطّال مصؼط ،مأي مباذمػاض مؼؼاربم
عؾققنمبطّال ميفمدـقاتمععدودة.مإذامتقاصؾمػذاماألداءماالدؿــائلماظذي متعؽلفم
ػذهماألرضاممصإنمسددماظؾطّاظنيمدقـزلمهتمسؿؾةماٌؾققنمومغلؾةماظؾطاظةمدؿـزلم
هتمحاجزم %10مظؿؿاثؾمغظريتفاماٌلفؾةميفماٌغربمدـةم .2011متدصعـا مػذهم
اظـؿائجمظـرىمباظؿدضقؼمعامػلماظـشاراتماٌؿاردةمعـمررفماظػاسؾنيماالجؿؿاسقني؟ م

اؾـشاطاتذاملؿاردةذيفذدوقذاؾعؿل

هددماٌؤذراتماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةميفماظعؿقممرؾقعةماظـشاراتماٌؿاردةم
و متؤثر ميف ماظقضت مغػلف مسؾك مدرجة مضابؾقة ماظؿشغقؾ مسـد مخمؿؾػ ماظػاسؾنيم
االجؿؿاسنيميفمخمؿؾػمضطاساتماظـشاط.مؼؿدخؾماظلـموماىـسمبقصػفؿامساعؾنيم
عؤثرؼـ مسؾك مدقق ماظعؿؾ ،متأثري مؼؿفاوز ماىزائر مظقصؾح ،محلب ماٌالحظنيم
اظدوظقني ،محاظة مختص ميف ماظعؿقم مطؾ ممشال مأصرؼؼقا ،مصـلؾة ماظـشاط م( taux
 )d’activitéمسـدماظـلاءمترتػعمبؾطء،8موماٌالحظةمغػلفامغلفؾفا مباظـلؾةمظؾطاظةم
اظشؾاب ماظيت متؾؼك ماألسؾك ميف ممشال مإصرؼؼقا ،مو ماىزائر مال ممتـؾ مادؿــاء ميفم
اياظؿنيماٌذطقرتني .م
 7اظؿقؾقؾماظذيمغؼرتحفمػـامؼعؿؿدمسؾكماالحصائقاتماٌؼدعةمعـمررفمعصدرمواحدمظؾؿعؾقعاتموماٌؿؿـؾميفم
اٌعطقاتماٌـشقرةمحقلم"مهؼقؼاتماظشغؾ"ماظيتمضاممبفاماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء مخاللماظػرتة -2003
.2010

 8حلبماٌعطقاتماظقاردةميفماظؿؼرؼر " "Tendances Mondiales de l’emploi, 2008اظصادرمسـماٌـظؿةم
اظعاظقةمظؾشغؾ OITمصإنمغلؾةمغشاطماظـلاءميفممشالمإصرؼؼقامػلماظـلؾةماألضعػميفماظعامل.
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تؾؼك مغلؾة ماظؾطاظة ماٌالحظة مدـة م 2010معرتػعة مإشم محد معا م( )%21.5مظدىم
9
اظشؾاب م( 24-16دـة) ،مصفل متعادل مثالث معرات مغلؾة ماظؾطاظة مسـد ماظؾاظغني
( ،)%7.1مطؿا متؾؼك ميف ماظقضت مغػلف مصؽة ماظشابات ماىزائرؼات ماألطـر مسرضةم
ٌكاررماظشغؾموماظؾطاظة،مومايؾؼةماألطـرمسرضةمٌكاررمدققماظعؿؾميفماىزائر،م
اإلحصائقاتمحقلمغلؾةماظـشاطمتقضحمحاظةمسدمماٌلاواةموصؼامٌؤذر م"اظـقع" ميفم
دققماظعؿؾموم اظيتمميؽـمعالحظؿفامسؾكماٌدىماظؾعقد.10ميفماظلـقاتماألخرية،م
ومرشؿمواوزمتعدادماظـلاءمسؿؾةماٌؾققنمساعؾةمصإنمغلؾةماظـشاطمباظـلؾةمهلذهمصؽةم
المتزالمعـكػضةمومعؿأرجقةمبنيم%12موم14.2م%معامبنيمدـيتم2003موم،2010م
عؼابؾ مغلؾة ماظـشاط مسـد ماظرجال ماٌلؿؼرة مغقسا معا ميف محدود م %69مضؿـ ماظػرتةم
غػلفا .متؾدو معـ مخالل مػذه ماٌعطقات ماإلحصائقة ماٌؼدعة محاظة معـ ماالدؿؼرارم
اظـليبميفماظـشاراتماٌؿاردةمحلبماىـس،موػذامرشؿمطؾمعامؼعرصفماجملؿؿعم
حاظقامعـمحراكمسؿقؼميفمساملماظشغؾ .م

اؾعؿّالذوذاؾعؿل:ذاؾمحوّلذاملمواصلذ ذ

هؾقؾمحاظةماظؿققّلميفمبـقةمومذؽؾمدققماظعؿؾمبطرؼؼةمدضقؼةمؼؼؿضلمتـؾقتم
بعض ماٌؤذراتمذات ماظعالضةمبطؾقعة معـاصب ماظعؿؾ،موسؾقفمميؽـماإلجابةمسـم
اظؿلاؤل ماظؿاظل :م"عـ مأؼـ متأتل ماظزؼادة ميف ماٌؤذرات ماإلرمابقة مظؾؿشغقؾ ميفم
اىزائر؟" معـ مخالل مهؾقؾ معؤذرؼـ مػؿا :مبـقة متقزؼع ماظقد ماظعاعؾة محلبم
ضطاساتماظـشاطموماظقضعقةمضؿـماٌفـة .م
تؾقّـماظؼراءةميفمبـقةمتقزؼعماظقدماظعاعؾةمحلبمضطاساتماظـشاطمأنّماىزءماٌفؿم
عـماظـشاراتمعقجقدميفمضطاعماًدعات م(اظؼطاعماظـاظث)،محبقثمأنمغلؾةماظقدم
اظعاعؾةماٌلفؾةمصقف مبؼقتميفمعلؿقىماظـلؾةمغػلفاماٌلفؾةمدـةم 2003م(% 55
عـ مجمؿقعماظقدماظعاعؾة)،مبقـؿامسرصتمحاظةماظؿشغقؾميفماظؼطاعماظػالحلماواػام
دمقمتدغّلمعـؿظؿمظـلؾةماظقدماظعاعؾةميفمػذاماظؼطاعماظيتمصؼدتم 10مغؼاطمعؼارغةمم
باظـلؾة ماٌلفؾة مدـة م 2003ماظيت مغاػزت م %21.1مظؿصؾ مإشم م %11.7مصؼط مدـةم
 9اظػؽةماظعؿرؼةماظيتمتؿفاوزم24مدـة .م
 10تابعت مصؿققة متالحقت م( )2007م تطقر مغلؾة ماظـشاط ماظـلائل ميف ماىزائر معـذ ماالدؿؼالل مإشم مشاؼةم
 ،2005مو م ضد مالحظت مادؿؿرار محاظة ماظالعلاواة مبني ماىـلني مرشؿ ماظؿغريات ماظعؿقؼة ماظيت مسرصؿفا مبـقةم
اظلؽّانمدقاءمضؿـماٌقدانماالضؿصاديمأوماٌقدانماظرتبقي .م
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 ،2010ميف محني مذفد مضطاع ماظصـاسة مهلّـا مرػقػا ،مبقـؿا مدفؾ مضطاع ماظؾـاءممممممم
وماألذغالماظعؿقعقةممنقامععؿربامبـم%7معـذمدـةم .2003م
املخططذرؼمذ:1ذتطورذبـقةذاؾمشغقلذحدبذؼطاعاتذاؾـشاطذ 2010 -2003ذ

اٌصدر:ماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾم،2010-2003ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر م

إنّماظؼراءةميفمترطقؾةمعـاصبماظعؿؾماىدؼدةمحلبم"اظقضعقةمضؿـمعفـة"
عفؿ ميف معلار مهؾقؾ مغقسقة ماٌـاصب ماظيت ممتّ مادؿقداثفا ،مصفق مؼؾقّـ مأن مػذهم
اٌـاصب مأشؾؾفا معقجقدة ميف مخاغة ماظعؿؾ ماٌأجقر مشري ماظدائؿ م(ؼضاف مإظقفام
اٌؿقاجدؼـ ميف محاظة متؽقؼـ مو ماألذؽال ماًاصة مظؾعؿؾ) محلب مهؼقؼ ماظدؼقانم
اظقرينمظإلحصاءمONSمحقلماظشغؾمعامبنيمدـيتم2003مو م،2010مرشؿمأنمصؽيتم
"اٌلؿكدعني" مو م"اٌلؿؼؾني" مسرصت ممنقّا ميف مغلب ماظقد ماظعاعؾة مؼؼدر مبـ م%34م
عؼارغةمبلـةم،2003مو ماٌكططماظؿاظلمؼعطلمصقرةمسـمتطقرمبـقةم"اظقضعقةمضؿـم
اٌفـة"ماٌلفؾةمبنيمدـيتم2004موم .2010م
11

 11ؼعؿؿدماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءمسـدمايدؼثمسـماظقضعقةمضؿـماٌفـة
سؾكماظؿصـقػماظؿاظل :م
اٌلؿكدِعقن،Employeurs/ماٌلؿؼؾقن ،Indépendants/األجراءماظدائؿقن ،Salariés permanents /األجراءم
شري ماظدائؿني+اٌرتبصقن ،Salariés non permanents+ apprentis /ماٌلاسدات األدرؼةAides /
)(Situation ans la profession

familiaux
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املخططذرؼمذ:2ذتطورذبـقةذاؾشغلذحدبذاؾوضعقاتذاملفـقةذ2007-2004
ذ

اٌصدر:ماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾمدـقاتم،2010-2003ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر م
ومؼقضحمػذاماٌكططمحاظةماظرتاجعميفمغلؾةماظعؿؾماٌأجقرماظدائؿموميفماىفةم
اٌؼابؾة مؼؽشػ متطقرا ميف مغلؾة ماظعؿؾ ماٌأجقر مشري ماظدائؿ مخالل ماظػرتة ماٌذطقرةم
داظػا ،مو ماظذي مدقؿـؾ مايدث ماألبرز ميف مدـة م ،2010ميف محني مدؿشفد مصؽؿام
"اٌلؿكدِعني"موم"اٌلؿؼؾني"متغرياتمرػقػةمترتاوحمعامبنيم %28موم %30مخاللم
اظػرتةماٌؿؿدةمعامبنيمدـيتم2003موم.2010مإنماظـؿائجماظؿاظقةماظيتمتقضّحماظرتاجعم
اٌلؿؼرمظـلؾةماظعؿؾماظدائؿممتـّؾمخطرامعقظّدامظؾؿقتراتماالجؿؿاسقة .م

اؾعؿلذغريذاؾرمسي:ذاؾـشاطذاألؽنرذبرواا ذ

تلؾّ طماٌعطقاتمايدؼـةمظؾؿقؼقؼاتمحقلماظشغؾميفماىزائرماظضقءمسؾكماظعؿؾم
شريماظرمسلماظذيمبؼلمٌدةمرقؼؾةمميـؾماىزء مشريماٌرئلميفماالضؿصادماظقرين.م
صققحمأنمبداؼةمايدؼثمسـمػذاماظؼطاع متعقدمظلـقات ماظؿلعقـقاتمعـ ماظؼرنم
اٌاضلمظؽـمذظؽممتّ مبدونموجقدمظؾعـاصرماإلحصائقةماظضرورؼةماظيتمبإعؽاغفامأنم
هددمجمالمتؽقّغفمومتشؽؾف،محقثمأصؾحمباإلعؽانميفماظلـقاتماألخرية،ماظؿػرؼؼم
بني ماظؼطاع مشري ماظرمسل مو ماظعؿؾ مشري ماظرمسل 12مخصقصا ميف ماظؼطاسات مشريم
اظػالحقة .م
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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سـدعا مدمدد ماظؼطاع ميف ممماردات م"اٌلؿكدِعني /ماٌؼاوظني" مو م"اٌلؿؼؾني"م
باإلعؽانمهدؼدمبعضماًصائصمشريماظرمسقةمومإبرازػا،مومؼصؾحماظـشاطمشريم
اظرمسل مواضقا مإذا مطان ماٌدخؾ مػق محاالت معـاصب ماظعؿؾ مشري ماٌلؿػقدة معـم
تغطقة ماظضؿان ماالجؿؿاسل ،13مدقاء مضؿـ ماظؼطاع ماظرمسل مأو مضؿـ ماظؼطاع مشريم
اظرمسل .متقجد مبعض ماألسؿال ماظؾقـقة ماٌفؿة ماظيت ممتّ مإنازػا ميف ماظلـقاتم
األخريةمحقلماظعؿؾمشريماظرمسلميفماىزائر،14مومعـمبقـفا،مسؾكمدؾقؾماظذطر،م
هؼقؼممتمإنازهمحقلمذظؽميفمضطاعماظؿفارة15مظؽـماظـؿائجمالمتزالمشريمعؿداوظة .م
ظضؾط ماظؿقجفات مايدؼـة مظؾعؿؾ مشري ماظرمسل مدـعؿؿد مسؾك معؼقاس مواحدم
عؿؿـؾ ميف مساعؾ ماالذمراط ميف ماظضؿان ماالجؿؿاسل ،مو مػق مساعؾ مغعؿربه مغاجعا ميفم
هدؼدمحاظةم"سدممرمسقةماظعؿؾ" مدقاءمباظـلؾةمظؾعالضةمععماظعؿّالماألجاغب مأوم
باظـلؾةمظؾعالضةمععمغظاممايؿاؼةماالجؿؿاسقة .م

 13االذمراطميفماظضؿانماالجؿؿاسلمضروريمحلبماظؿشرؼعماىزائريمدقاءمباظـلؾةمظألجراء،ماٌلؿكدعنيمأوم
اٌلؿؼؾني .م
 14حقصؾةمظؾؿعارفمحقلمعقضقعماظعؿؾمشريماظرمسلمضاممبفامغصرماظدؼـمضمقدةمومغشرتميفماظؾداؼةميفمدصاترم
 Graticeم(مجاععةمبارؼسم،)10مثؿمأسقد مهققـفامضؿـماظؽؿاب ماٌذطقرمأساله.مرمبماإلذارةمأؼضامظدرادةم
زؼؿقغلمحقلماظؼطاعمشريماظرمسل معـماظـاحقة ماالضؿصادؼةموماظذيمضدممضراءةمتؼرؼؾقةمحقلمحصةماظؼطاعمشريم
اظرمسلميفماظـاتجماظقرينماًاعةمعـشقرميفمدصاترم .Graticeم
 15مهؼقؼمأنزمدـةم 2006مباظؿعاونمععماالهادماألوروبلمبطرؼؼةمخاصةمحقلم"االدقاقمشري ماظرمسقة"ميفم
اىزائرمعـمخاللماالسؿؿادمسؾكمتعرؼػماٌـظؿةماظعاعؾقةمظؾشغؾميفمتعرؼػماظؼطاعمشريماظرمسل .م
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املخططذرؼمذ:3ذتواقعذاؾػكةذاؾشغقؾةذغريذؿـخرطةذيفذاؾضؿانذاالجمؿاعيذ
حدبذدـواتذاؾعؿلذاألوىلذهلا م

اٌصدر:ذاظؿقؼقؼمحقلماظشغؾمدـةم،2009ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر م

تعؽسمععطقاتمػذاماٌكططمعؼدارمضقةماظعؿؾمشريماٌعـقةمباالذمراطميفماظضؿانم
االجؿؿاسل،مصأشؾؾقة ماظعؿّال مباذروامغشارفؿمشريماظرمسلميفمدـقاتماظؿلعقـقاتم
عـماظؼرنماٌاضل،محبقثمأصؾقتمصقفماألضدعقةمزاػرةمميؽـمعالحظؿفا ،موميفم
اظقضت مغػلف ،مبإعؽاغـا مايدؼثمسـمتعاضبمظألجقالميفمػذاماظشؽؾمعـماظـشاطم
بدون موجقد مظؿغطقة مظؾقؿاؼة ماالجؿؿاسقة .مو مزماصظ ماظعؿؾ مشري ماظرمسل ،مبصػةم
ساعة ،مسؾك مغقع معـ ماظدؼـاعؽقة محبقث مأن مغلؾة م %42مإشم م %45معـ م"اظػؽةم
اظشغؾقة"مملمتلاػؿميفمدصعمعلؿقؼاتماظضؿانماالجؿؿاسلميفماظػرتةمعا مبني مدـةم
2003مإشممدـةم .2010م

اؾلطاؾة:ذاؾموجّهذحنوذاخنػاضذؿدمؿرذيفذاؾـدلةذ ذ

ترتؾطمعلأظةماظؾطاظةمبشؽؾمضقيمبطرقمومأذؽالمضقادفاماظيتمدؾؼمظؾؿـظؿةم
اظعاٌقةمظؾعؿؾم()OITمدـةم1982مأنمحددتمعؤذراتفا .م
ارتؽزتمضؾؾمػذاماظؿارؼخمسؿؾقةماظؼقاسماظؿؼينمظـلبماظؾطاظةمحصرؼامسؾكم
تصرزمات ماٌؾققثني مدقاء مأثـاء ماظؿقؼقؼات ماٌقداغقة ماٌرتؾطة مبذظؽ مأو مأثـاءم
اإلحصاءات ماظعاعة ماٌكؿؾػة مأو مأثـاء مجرد ماٌعؾقعات محقل مراظيب ماظعؿؾ معـم
اٌؤدلاتماٌؿؽػؾةمبذظؽ.مععاؼريمضقاسماظؾطاظةمتؼؾؾمبعضماالدؿــاءاتماظيتمميؽـم
أن متدوم مٌدة مرقؼؾة مو مػذا معـ مأجؾ ماحملاصظة مسؾك مطروغقظقجقا ماٌعطقاتم
اإلحصائقة .م
غلفؾ ميف ماىزائر مادؿــاء معزدوجا مظؼقاس مغلب ماظؾطاظة ،مصاإلحصاءاتم
اظعاعة مظؾلؽـ مواظلؽّان مدـقات م ،1966م ،1977م ،1987م 1998مو م 2008متطؾؼم
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تعرؼػا م"ععقارؼا مثابؿا" معؤدلا مسؾك ماظؿصرزمات ماظؿؾؼائقة ماظعػقؼة محقل مسؿؾ أوم
سدممسؿؾماألصرادماٌلؿفقبني،مظقصؾحماظؿصرؼحمبعدمماظعؿؾ مػقمعـمزمددمعلؿقىم
اظؾطاظة م(عرةمأخرىمرمبمأنمدمددماظؿعرؼػماالجؿؿاسلمظؾعؿؾ) .متشريماٌعطقاتم
اإلحصائقة ماظرمسقة معـذ مدـة م 2000مإشم ماالذمػاض ماظـليب مٌعدل ماظؾطاظة ،مطؿام
تؾقّـمأنمػذهماألخريةم شريمعؿفاغلةم خصقصامألغفامالمتزالممتسمبشؽؾمواضحم
ومطؾريمصؽيتماظشؾابموماظـلاء .م
املخططذرؼمذ:4ذتطورذـدلةذاؾلطاؾةذعـدذاؾشلابذ(ذ11-16ذدـة)ذوذعـدذاؾػكةذ
اؾلاؾغةذ(51-30ذدـة) م

اٌصدر:ماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾمدـقاتم،2009-2003ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر

م

ؼقضحماظردؿماظؾقاغلمأسالهماظؿقجفماظعاممالذمػاضمععدلماظؾطاظةمدقاءمباظـلؾةم
ظػؽةماظشؾابم( 29 -16دـة)مأومشريػامعـماظػؽاتماظـشطةماظؾاظغةماظيتمؼرتاوحمدـفام
( 59-30مدـة) ،محبقث مأن ماظػرق ميف مععدل ماظؾطاظة ماظذي مطان مبني ماظػؽؿني مدـةم
2003مؼعادلم%28متؼؾصمإشمماظـصػمظقصؾحميفمحدودم% 14مدـةم.2009مظؽـمععم
ذظؽ متؾؼك ماظـلؾة( 16ذؾاب/باظغني) ماٌؿصاسدة ،مو ماظيت مبؾغت م % 3.4م دـةم
 2003و مأصؾقتم 4.2م %مدـةم ،2009متشريمإشممأنمدققماظعؿؾميفماىزائرمضدم
سؿؾماظشؾابمرشؿماذمػاضماٌعدالتماٌالحظة .م
إنّمحاظةماظؿؿققزماظيتمتعاغلمعـفاماظـلاءميفمدققماظعؿؾمالمختؿؾػمسـمحاظةم
اظؿؿققز ماظيت مؼقاجففا ماظشؾاب ،مصاٌكطط مأدغاه مؼقضح مأغّف مال متزال مظؾرجال مهلؿم
أ صضؾقةماالدؿػادةمعـمتدغلمععدلماظؾطاظةمعؼارغةمععماظـلاء،مصؾعدمعامطانماظػارقم
بنيماىـلنيمضعقػامدـةم 2003مملمؼؿقانمػذاماظػارقميفماالرتػاع محاظقا ،مظقؾؼكم
اٌلؿػقدمعـمذظؽمػؿماظرجالمرشؿمتقاصؾمتدغلماٌعدلماظقرينمظؾؾطاظة.م م
Ratio jeune (16-29) / adulte (30-59).

16
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املخططذرؼمذ:5ذتطورذـدبذاؾلطاؾةذحدبذاجلـسذؿنذدـةذ2003ذإىلذدـةذ
 2010م

اٌصدر:ماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾمدـقاتم،2009-2003ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر م
ؼُؾؼلمتغريمغقسقةماظؾطّاظنيمبػعؾماظؿطقرماٌلفؾميفمعقداغلماظؿؽقؼـموماظرتبقةم
زاػرةماظؾطاظةمواضعامذاعال،معؾققزامومعؼؾؼامأطـرمصأطـر،مومػذامسؾكماظرشؿمعـم
اٌؤذرات ماٌذطقرة مدابؼا ماظيت مهاول مأن موعؾ معـفا مزاػرة محمددة مو معؿقؽؿم
صقفا .مظذا مرمب مسؾك ماظدوائر ماظرمسقة ميف ماظدوظة مأن متؼقم مبؾؾقرة مدقادة مورـقةم
إلدعاجماظشؾقؾةميفمايقاةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقة.17مألنّمععضؾةم"بطاظةماظشؾاب"م
أصؾقتماغشغاالمساٌقا .م

اؾمحدقاتذاجلدقدة م

ؼقاجف م"دققماظعؿؾ"ماظققمميفماىزائرمثالثة مهدؼاتمضد متؤدي مإشم متقتّراتم
اضؿصادؼة مواجؿؿاسقة محمؿؿؾة ،مميؽـ محصرػا ميف معا مؼؾل :مهدي متدػقر مغقسقةم
اظشغؾماظذيمؼؾؼكمػاجلامباظـلؾةمظؽؾماالضؿصادؼ اتماٌؿطقرةمومشريماٌؿطقرةم
و مػذامعامدصعماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾشغؾم OITمدـةم 2000مإشممإرالقمعؾادرةمٌؽاصقةم
اظعؿؾمشريماظالئؼ،مهديماظدؼـاعقةماظؼقؼةمظؾؼطاعمشريماظرمسلميفماظؾؾدانماظلائرةم
يفمررؼؼماظـؿقمو حماوالتماجؿـاثفماظيتمملمتعطمأؼّةمغؿقفةمعؾؿقدةمإشممؼقعـامػذا،م
إضاصةمإشم مهدي مضابؾقةماظؿشغقؾمظدىماظشؾابماظيت مأصؾقتمععضؾةمساٌقة مدقاءم
باظـلؾةمظالضؿصادؼاتماٌؿطقرةمأوماظـاعقة .م
 17ظؼاءمايؽقعةمععموالّةماىؿفقرؼة،مغاديماظصـقبر،ماىزائر.2007 ،
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أرؾؼت ماظعدؼد معـ ماٌـظؿات ماظدوظقة مبراعج مظؿشغقؾ ماظشؾاب مورد مذطر مبعضم
عـفا ميفمتؼرؼرمحقلماظشؾابميفماظعاملماظصادرمدـةم 2005مسـمػقؽةماألعؿماٌؿقدةم
(دائرةماظشؤونماالضؿصادؼةمو االجؿؿاسقة م ،)18UNDESAموماظذيماضرتحمتقصقاتم
بؼقت محربا مسؾك مورق ميف ماظعدؼد معـ ماظؾؾدان .مو معـ مجفؿفا ،ماضرتحت ماٌـظؿةم
اظعاٌقةمظؾشغؾم OITم مبلاغدةمعـمػقؽةماألعؿماٌؿقدةموماظؾـؽماظدوظلمادرتاتقفقةم
ذاعؾة19مإلخراجماظشؾابمعـمحاظةماهلشاذة،مومظؽـّم21مدوظةمإصرؼؼقةمصؼطمدفؾتم
غػلفا مضؿ ـ مػذا ماظربغاعج مإشم مؼقعـا ماياظل ،مو مأرؾؼ ماظؾـؽ ماظدوظل ميف م2008
برغاجمامجدؼدامظؿشغقؾ ماظشؾابميفمأصرؼؼقا 20مجاءمبـاءمسؾك ماظؿشكقصماظدراعلم
حقلماالغدعاجماظػعؾلمظشؾابمإصرؼؼقاميفمدريورةماظؿـؿقةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقة .م
المؼزال مهؾقؾ متقجفاتمدققماظعؿؾ ميفماىزائرم(وميفمأشؾؾقةماظدول)مضائؿام
سؾكمضاسدةمعـظقعةماٌعؾقعاتماإلحصائقةمشريماٌؿؽاعؾة،21مومػذامعامدؾؼتماإلذارةم
إظقف مضؾؾ مذظؽ ،مظذا متؾؼك ماظؿقؼقؼات ماظلـقؼة ماظيت مرمرؼفا ماظدؼقان ماظقرينم
ظإلحصاء محقل ماظشغؾ ماٌصدر ماٌؼؾقل مظؾؿعطقات ماإلحصائقة مباظـلؾة مظـا ميدم
اظلاسة .م

ـوعقةذاؾشغل ذ

ترتؾطمغقسقةماظؿشغقؾمبادرتاتقفقةمورـقةمرمبمأنمُتقضعمومأنمُتقددمدونم
إشػالمتشكقصماظظرفماياظل،مطؿا مؼطرحماظؿقجفماظعاممظلققماظعؿؾميفماىزائرم
عشؽؾةمدقطرةماظعؿؾماٌأجقرمشريماظدائؿمسؾكمباضلمأذؽالماظعؿؾ ،مومسؾكماظرشؿم
عـ معؾادرة ماظدوظة معـ مخالل م"اظلقادة ماظقرـقة مظؾشغؾ" م(وزارة ماظعؿؾ موايؿاؼةم
االجؿؿاسقة) مظؿدسقؿ ماظعؿؾ ماظدائؿ مإالّ مغلؾة ممل متعرف متدغّقا مبعد .متلؿدسل مػذهم
اظقضعقةماىدؼدةماظؽـريمعـمايذرمألنماظشغؾمشريماظدائؿمضدمؼؽقنمعرادصامٌعـكم
اهلشاذةمضؿـماظعؿؾماٌأجقر .م
متّم تػضقؾمعؼاربةمهؾقؾقةمجدؼدةمظضؾطمهؾقؾمدققماظعؿؾمبدضةمومصراعة
و معقضقسقة .مصإذا مطاغت ماٌؼاربات ماظؽالدقؽقة متعؿؿد مسؾك متصـقػ ماظـشاطموصؼم
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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عؤذرمثـائلمػق ماظشغؾموماظؾطاظة ،مصإنماحملاوظةماٌؼرتحةمتلؿدسلمإضاصةمعؤذرم
أخرمػقماظعؿؾميفماظؼطاعمشريماظرمسل،مومػذاميفماغؿظار مإدراجمعؤذراتمأخرىم
حقلم"عدةمسؼقدماظعؿؾ"موم"اظقضتماٌكصصمظؾعؿؾ"موماظيتمدؿلؿحمباظؽشػمسـم
غلبماظؿشغقؾماهلش ،مدومناموـبمايدؼثمسـم"علؿقؼات ماألجقر"ماٌطؾؼةميفم
اىزائر .22م
ُتؤدس ماٌؼارباتمايدؼـةماٌؿؾـاةمعـمررفماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾشغؾ23مسؾك معؾدأم
"اظعؿؾماظالئؼ"مدقاءميفماظؼطاعماظرمسلمأوماظؼطاعمشريماظرمسل،مومؼُؾـكماٌرورمإشمم
ذظؽمباالسؿؿادمسؾكمأربعةمعؤذراتمحمؾذةمسؾكماٌلؿقىماظعاٌلمسؾكماألضؾ.مأوشمم
تؾؽ ماٌؤذرات مؼُعؾَر مسـفا مبـ"اظؼدرة مسؾك ماظقظقج مظؾشغؾ"(عؤذر مؼرتصمف ماٌلؿقىم
ايؼقؼل مظؾؾطاظة ماظذي مؼأخذ مباالسؿؾار مسقـف محاالت م"سدم متشفقع ماظؾطاظة"24م
احملدد مباظعقائؼ ماظلقدققظقجقة ماظيت متؼؾص معـ ماظـشاط ماظـلاء) ،مو مؼرتؾط ماٌؤذرم
اظـاغلممبؼقاسم"اظضؿانماالجؿؿاسل"ماظذيمؼؿطؾبمػقماآلخرماظؿقدؼدماظدضقؼمألغفم
المؼعينمصؼطماالذمراطميفمصـدوقماظضؿانماالجؿؿاسلم ،CNASمبؾمؼؿفاوزمذظؽم
ظقشؿؾم"اظؿعاضدؼات"ماظيتمتضؿـمػلماألخرىمضماؼةماجؿؿاسقةمظؾػالحنيمعـال،م
أو متضؿـ معـح مأخرى مبإعؽاغفا مأن متغطل محاالت ماظؾطاظة ماظـاوة مسـ ماظظروفم
اىقؼة م(ظؾصقادؼـ معـال) .مأعا مباظـلؾة مظؾؿؤذر ماظـاظث ،مصايؿاؼة ماالجؿؿاسقةم
ظؾعؿّال متلؿؾزم مأؼضا مإدراج مأذؽال مأخرى مظؾؿضاعـ ماٌقجقدة مضؿـ م"األدرة"م
اىزائرؼة مألغف مضد مؼؽقن معـ ماٌشروع مباظـلؾة مظؾؿرأة مأن مال متؾقث مسـ م" متأعنيم
اجؿؿاسل" مألن مزوجفا معـكرط ميف مغظام مايؿاؼة ماالجؿؿاسقة مو مؼضؿـ ماظؿغطقةم
االجؿؿاسقةمظزوجؿف.ميفمػذاماإلرارمميـؾم"احرتاممايؼققماألدادقة"مظؾعؿّالمعؤذرام
ظـقسقةماظعؿؾمدقاءميفموجقدمسؼدمظؾعؿؾمأوميفمشقابف،مألنماظعؿّالمؼؿؿؿعقنمحبؼققم
ععرتفمبفاميفماظؿشرؼع ماىزائري.مآخرماٌؤذراتمػقم"ايقارماالجؿؿاسل"ماظذيم
ؼلؿحمظؾعؿّالمباٌلاػؿةماىؿاسقةميفمحؾمغزاساتماظعؿؾمحلبمضقاغنيماظؿشرؼعم
اىزائري .مؼـؾغل ماإلذارة مإشم مأنّ مادؿقداث م"صروع مغؼابقة" مأو متعقني م"ممـؾنيم
ظؾعؿّال"ميفماظؼطاعماًاصمؼؾؼكمأحدمايؼققماظـادرةماظؿقاجدميفماىزائر.م م
 22اظؿقؼقؼاتماظيتمطانماظدوانماظقرينمظإلحصاءمرمرؼفامحقلم"ماألجقرمؼؿمإظغاؤػام/متقضقػماظعؿؾمصقفامعـذ
.1996
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 ».
23
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تعطلمػذهماٌؤذراتماألربعةمحلبمدرادةمأغؽرم)2003( Ankerمإعؽاغقةمظؾـاءم
 30معؤذرامصرسقامبطرؼؼةمعـؿظؿةمومدورؼةمحقلمدققماظعؿؾ.مرمبماإلذارةمأؼضام
إشممضرورةموجقدمواالسؿؿادمسؾكم 18معؤذّرامأدادقام( )indicateurs clefsمظلققم
اظعؿؾ ميف ماىزائر ماظيت ممتّت مصقاشؿفا معـ مررف ماٌـظؿة ماظعاٌقة مظؾشغؾ مخاللم
غفاؼة مدـقات م ،2000مألن مغقسقة ماظعؿؾ مؼَـفرُّ مسـفا مأؼضا مخمؿؾػ مادؿــاءاتم
ضابؾقةماظؿشغقؾموماظيتممتـؾمهدؼامآخرمظلققماظعؿؾميفماىزائر .م

ؿدأؾةذؼابؾقةذاؾمشغقلذ ذ

سرف معػفقم مضابؾقة ماظؿشغقؾ ) (employabilitéمتطقرا مسرب ماظؿارؼخ 25خصقصام
بعدعامأصؾحمميـؾمعقضقعمإذؽاظقةمساٌقةمتؾعا مظؿقصقاتماٌـظؿةماظعاٌقةمظؾشغؾم
(دـةم )1997موماالهادماألوروبلم(دـةم )1998ماظؾذانمؼؿػؼانمسؾك ماظـؿطماإلجرائلم
غػلفمٌؼاربةماٌػفقم.م م
عاموبماإلذارةمإظقفميفماظؾداؼة،مػقمتقدقعمجمالمتطؾقؼماٌػفقممبعدعامطانم
حمصقراميفمصؽةمم"اظؾطاظني"مأوالمثؿمصؽةم"اظعؿّال"مثاغقامظقشؿؾمخمؿؾػم"ضطاساتم
اظـشاط" ماٌكؿؾػة .مؼـؿظؿ مدقق ماظعؿؾ مبطرؼؼة مضطاسقة مظذا متصؾح مضابؾقة متشغقؾم
اظػاسؾني معرتؾطة مبؼدرتفؿ مسؾك مختطل مػذه محقاجز معع ماالحرتام ماظؿام مظؼقاغنيم
اظعؿؾ .مإن ماظؿقؾقؾ ماظذي مأجرؼـاه مدابؼا محقل ماٌلأظة مغػلفا مال مؼزال معقضقسام
ظؾلاسة م( ،)Musette et Charmes, 2002موظؽـ مػذا مؼـػل موجقد مععارف مأخرىم
أغؿفتمبعدمذظؽمحقلمضابؾقةمتشغقؾمضطاساتماظـشاطماالضؿصادي .م
إن ماٌلأظة ماظيت مأحاول مأن مأثريػا معـ مخالل مػذه ماٌلاػؿة مػل مأن مهلنيم
ضابؾقةماظؿشغقؾمظقلتمخاصةمباظعؿّال مصؼط،مبؾمػلمأؼضامعلأظةمختصّ مضطاساتم
اظـشاطماالضؿصاديماٌكؿؾػةماظيتمرمبمأنمهذوماٌلارمغػلف،مألنّمعِفـًامطـريةمضدم
تؽقن مععرضة مظؾزوال ،مو مطؾ ماألجفزة ماإلدارؼة ماٌؽؾػة مباإلدعاج ماظلقدقق معفينم
ظؾشؾابمتلعكمظؿقؼقؼمػدفمواحدمػق:ماٌلاسدةمسؾكماظرصعمعـمضابؾقةماظؿشغقؾم
باظـلؾة مظؾػؽة ماظيت متـكرط ميف متؾؽ ماظلقادات ماظعؿقعقة مظؾؿشغقؾ ،مو ماظؿقديم
اظؽؾري ماظذي مرمب معقاجفؿف مػق معلأظة ماظرصع معـ مضابؾقة ماظؿشغقؾ ،مصاظصـدوقم
 25أغظر متؼرؼرغا ماٌعد مدـة  1990حقل ماالدعاج ماٌفين مظؾشؾاب ميف ماىزائر م( موزارة ماظشؾاب مو ماظرؼاضةم
اىزائرؼة)مومأغظرمأؼضامعؼاظـامحقلمضابؾقةماظؿشغقؾمياعؾل مذفاداتماظؿعؾقؿماظعاظلمومظؾـلاء ميف ماٌغربم
اظعربل،مباظؿعاونمعع .)2002( Charmes, J.
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اظقرين مظؾؿأعني مسؾك ماظؾطاظة م CNACمدؾؼ مظف مأن محاول مذظؽ معع مصؽة ماظعؿّالم
اٌلرّحنيمألدؾابماضؿصادؼة،موماظشلءمغػلفمميؽـمضقظفمباظـلؾةمظلقادةماظؿؽقؼـم
اٌفين ماظيت مرمب مأ ن متلاػؿ معـ مخالل ماظؿؽقؼـ ماٌؿقاصؾ ميف ماظرصع معـ مضابؾقةم
اظؿشغقؾ .م
غعؿربم أنماالغؿؼالمعـمضابؾقةمتشغقؾماظعؿّالمإشممضابؾقةماظؿشغقؾماظؼطاسقةمعفؿم
باظـلؾةمظؾفزائر،مخصقصاميفمزؾمتـاضصمصرصماظشغؾماظيتمالمتؿقحمظؽؾماظؾطّاظنيم
صرصة مايصقل مسؾك معـصب مسؿؾ مالئؼ مرشؿ متعزؼزػؿ مظؼدراتفؿ ماٌفـقة ،مصؿـالم
تقجدمضطاساتممتؾؽمضدراتماضؿصادؼة مومعاظقةم(عـؾمضطاعماظطاضة)مظؽـمتؾؼكمعـم
اظؼطاساتماٌلؿقدثةمظؾؼؾقؾمعـمصرصماظعؿؾ.م م

فقؽؾةذاؾؼطاعذغريذاؾرمسي ذ

سـدعا مغعؿؿد مسؾك معؼقاس مسدم ماالذمراط ميف ماظضؿان ماالجؿؿاسل مظؿصـقػم
االضؿصاد مشري ماظرمسل ،م و مسـدعا مغدعج مطؾ مضطاسات ماظـشاط ميف ماٌؼقاس مغػلفم
غالحظ محاظة ماظـؾات مباظـلؾة مظؾؼطاع ماًاص ميف ماجملال مشري ماظرمسل ،محبقثم
متـؾ مغلؾة متعداد ماظقد ماظعاعؾة ماٌؿقاجدة مضؿـف مو مشري ماٌـكررة ميف ماظؿأعنيم
االجؿؿاسلمبـم.% 75م م
تظفرماخؿالصاتمعفؿةمسـدعامغؼقممبؿقؾقؾموضعقةماظقدماظعاعؾةميفماظؼطاعمشريم
اظرمسل محلب م"اظقضعقة مضؿـ ماٌفـة" ،مصاٌقجقدون مضؿـ ماظقضعقات ماٌفـقةم
اظؿاظقة م"اٌلاسدات ماألدرؼة" "،ماألجراء مشري ماظدائؿني ،ماٌرتبصقن مو ماظػؽاتم
اٌشابفة مهلا" محلب متصـقػ ماظدؼقان ماظقرين مظإلحصاء مميـؾقن ماىزء ماظذيم
تؿفاوزمصقفمغلؾةمشريماٌـكررنيميفماظضؿانماالجؿؿاسلمحاجزم،%80ميفمحنيمأنم
صؽةم"اٌلؿكدعنيموماٌلؿؼؾني"مالمتزالمتُعزّزموضعقؿفاميفمسدمماحرتامماالذمراطميفم
اظضؿانماالجؿؿاسلمعـمدـةمإشممأخرى،مومتؾؼكمصؽةم"األجراءماظدائؿني"ماظػؽةماظيتم
متـؾماالدؿــاءمألنمغلؾةمإضصائفامعـماالدؿػادةمعـماظضؿانماالجؿؿاسلمتؼؾمعـم
دـةمإشممأخرى .م

46

باـوراؿاذدوقذاؾعؿلذيفذاجلزائر:ذاجتافاتذحدقنةذوذحتدقاتذجدقدة

املخططذرؼمذ:6ذتطورذـدبذاؾمشغقلذيفذاالؼمصادذغريذاؾرمسيذحدبذؼطاعاتذ
اؾـشاطذذؿنذدـةذ2003ذإىلذدـةذ2001ذيفذاجلزائرذ(ؿعربذعـفاذ )%م

اٌصدر:ماظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾمدـقاتم،2009-2003ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر م

املخططذرؼمذ:7ذحصةذاؾعؿلذغريذاؾرمسيذدـةذ2001ذيفذاجلزائرذ(ؿعربذعـفاذ )%ذ

اٌصدر:ذاظؿقؼقؼاتماظلـقؼةمحقلماظعؿؾمدـقاتم2003موم،2009ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاء،ماىزائر م
تقضحمػذهماظصقرةماظعاعةماٌؽاغةماظيتمزمؿؾفاماظؼطاعماًاصميفماالضؿصادمشريم
اظرمسل مو ماظيت مال مميؽـ متعؿقؿفا مإذا مأردغا مأن مغؼارب م"اظؼطاع مشري ماظرمسل"26م
بصػة مساعة .مظؽـ معع مذظؽ ،مسـدعا مغالحظ ماٌكطط مرضؿ م ،05مباإلعؽان ماًروجم
مبعؾقعة مدضقؼة محقل مغلؾة ماظـشاط ميف ماظؼطاع مشري ماظرمسل م(عع مادؿــاء مضطاعم
اظػالحة):ماظـلؾةماٌؿقدطةمهلذاماظؼطاعمارتػعتمعـم % 36دـةم 2003مإشم % 45م
دـةم،27 2009مومؼؾؼكمضطاعماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقةماظؼطاعماظذيمؼلفؾماظـلؾةم
 26ميؽـمعالحظةماظؼطاعمشريماظرمسل م -محلبماٌـظؿةماظعاٌقة مظؾشغؾ -ميفماظقحداتماالضؿصادؼةماظؿابعةم
ظألدرم،ménagesمومػذامععمادؿؾعادماظؼطاعماظػالحلموماٌفـمايرة.مميؽـمأؼضاممتققزم"اظعؿؾمشريماظرمسل"م
ضؿـماٌؤدلةمتابعةمظؾؼطاعماظرمسلم(Charmes, 2002موم .)Hammouda, N.-E.,م
 27مضدرمحفؿماالضؿصادمشريماظرمسلمحلبمصـدوقماظـؼدماظدوظلم( )2006مدـةم 2000مبـ.%34مػذاماٌلؿقىم
اٌلفؾماألضؾمعـماٌلؿقىمغػلفماٌلفؾميفماٌغربمومتقغسمالمؼـظرمإظقفمسؾكمأغفم"حاظةمشريمسادؼة"معؼارغةم
ععمبؼقةمدولمحقضماظؾقرماألبقضماٌؿقدط.
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األسؾك معؿؾقسا مبؼطاسل م"اظصـاسة" مو م"اًدعات مو ماظؿفارة" ،مو متعطل مػذهم
اٌالحظات مغظرة معلؿؼؾؾقة مظؾؿشغقؾ مشري ماظرمسل ماظذي مدققاصظ مسؾك مغلؾفم
اٌلفؾة مدابؼا مخصقصا مسـدعا مغعرف مأن ماالدؿـؿارات ماظؽربى معقجفة مخصقصام
ظؿـؿقة ماظؾـقات ماظؿقؿقة ،ماظؿففقز مو ماظلؽـ ماظيت متلؿدسل ماالسؿؿاد مسؾك مضطاعم
اظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة .م
ومسـدعامغؿابعمتطقرماظقدماظعاعؾةميفماظؼطاعمشريماظرمسلم(خارجمضطاعماظػالحة)م
غالحظمأنمتعدادمذظؽمتضاسػمعرتنيميف ماظػرتةمعامبنيم 2003موم،2009محبقثم
إغؿؼؾ معـ مغلؾة م %1.9إشم معا مغلؾؿف  ،%3.9مطؿا مؼعطل ماظؿقزؼع ماظؼطاسل مظؾقدم
اظعاعؾةميفماظؼطاعمشريماظرمسلماظـلبماظؿاظقة:مضطاعم"اًدعاتموماظؿفارة"مبـلؾةم
 %48معؿؾقسامبؼطاعم"ماظؾـاءموماألذغالماظعؿقعقة"مبـلؾةم %37مظقأتلميفمآخرمػذهم
اظؼائؿةمضطاعم"ماظصـاسة"مبـلؾةم .%15م

خالصةذ ذ

المميؽـماسؿؾارماظؼراءةماٌؼدعةميفمباغقراعامدققماظعؿؾميفماىزائرمذاعؾةمألنم
اظؿغريات ماياظقة ماياصؾة ميف مسامل ماظشغؾ متؿطؾب مهاظقؾ مأخرى مأطـر مسؿؼام
حلب مخمؿؾػ مضطاسات ماظـشاط ،مويف ماظقضت مغػلف ،مميؽـ مأن مغعؿرب مأن متلؾقطم
اظضقء مسؾك م"اظؼطاسات ماحملدثة مظؾؽـري معـ مصرص ماظعؿؾ" مو"اظؼطاسات ماظغـقة"م
ضروري ميف مأي معلعك مظؿعؿقؼ مهؾقؾ مدقق ماظعؿؾ مألن مػذؼـ ماظشؽؾني معـم
اظؼطاساتموصؼماظؿصـقػماٌذطقرمداظػامشريمعؿالزعنيمدائؿا.مممم م
إنماظؿقاظقؾماٌـفزةميدِماظلاسةمتؽشػمسـموجقدم"أدقاقمعؿعددةمظؾعؿؾ" أوم
ظـؼؾمدققمجمزّأة مظؾعؿؾ،محبقثمؼشؿغؾمطؾمجزءمعـفاموصؼ ماٌـطؼماًاصمبف.م
ضدمتُقظّد ماظظروفماالجؿؿاسقةماياظقةماظيتمتعرصفاماىزائر،موماظؿققّلموماظؿغقّرم
اظذيمؼعرصفماظعؿؾماٌأجقرم-معـؾؿاممتّ متؼدميفميفمػذهماظقرضة -متقتراتماجؿؿاسقةم
ضقؼة متؿطؾب موضع مغظام مدائؿ مظرصدػا ،مبقـؿا مؼؾؼك ماألجر مأحد ماظعـاصر مشريم
اٌُؿطَرَّقمإظقفا مو ماظيتمتؤثرميفمتعدؼؾمعقازؼـماظعالضاتمبنيماظعرضموماظطؾبميفم
دققماظعؿؾ م(حلبماظـظرؼةماظؽالدقؽقة)مخصقصاميفماظؼطاعماًاص.مػذهمبعضم
اظعـاصرمتلؿقؼمتعؿقؼماظؾقثمو اظدرادة.
ترمجةذػؤادذـوار م
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