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  :صلخامل

 العمل :ة المستدامة وهمامؤشرين هامين يستعمالن في قياس التنمي المقال يتناول
 كما يظهر أن البطالة في الجزائر ،والبطالة مع التركيز على مشكلة البطالة في الجزائر

إذا استمر الوضع على حاله، فإن هذا سيؤثر سلبا على األجيال فأصبحت تأخذ شكال هيكليا 
دون المساس المستقبلية، ومنه ال تتحقق تلك التنمية التي تحقق احتياجات الجيل الحالي 

التنمية تشمل أيضا عملية القضاء  ذلك أن .بقدرة األجيال المستقبلية على تحقيق احتياجاتهم
 فبقدر االهتمام بهذه األمور في تحقيق التنمية ،على الفقر وسوء توزيع المداخيل والبطالة

  .االجتماعي ويمكن أن تتوفر االستدامة في بعديها االقتصادي
  .لبطالة، العمل، التنمية المستدامة، االستدامة االجتماعيةا :مفتاحيةالكلمات ال
 

Résumé:  

Les dernières décennies montrent clairement qu'on ne peut pas 
assurer la croissance économique sans tenir compte du développement 
humain. Ce dernier vise la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté 
et le chômage, l'insertion et la lutte contre les inégalités. Aussi, il 
importe de consacrer davantage d'attention à la qualité de cette 
croissance afin de s'assurer qu'elle accompagne les objectifs du 
développement humain. A travers cet article, nous nous intéressons à 
l’emploi et au chômage en Algérie comme indicateurs utilisés dans la 
mesure et l’appréciation de la durabilité sociale d’un pays par l’analyse 
du phénomène du chômage en Algérie. L’article montre que la situation 
actuelle du chômage en Algérie ne contribue guère à assurer la 
durabilité dans ses dimensions économiques et sociales.      
Mots clés: chômage, emploi, développement durable, durabilité sociale. 
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  : مقـدمـة

كن أيضا االهتمام إن تحقيق التنمية يتطلب توجيه االهتمام ليس فقط بالنمو االقتصادي ول
ما لم يتم التصدي القائم على أن بالمسائل االجتماعية والبيئية وهذا انطالقا من المبدأ التالي 

بصورة كاملة لتحول المجتمع وإدارة البيئة إلى جانب النمو االقتصادي، فإن النمو في حد 
  .المستدامةتنمية هذا ما هو متعارف عليه باسم ال و.ذاته سيتعرض للمخاطر في األمد البعيد

التطور االقتصادي وليست كما يفهمها  وفالتنمية المستدامة ليست فقط تحقيق النمو
البعض على أنها تنحصر في المجال البيئي فقط بل يدخل ضمن اهتماماتها المجاالت 

االهتمام بزيادة رفاه المجتمع إلى أقصى حد التي تشمل من ضمن ما تشمله  واالجتماعية
اإلسهام الفعال  ولن يتم ذلك ما لم يتم التحكم في تفاقم ظاهرة البطالة و الفقروالقضاء على

  .في خلق مناصب شغل
تحليل االقتصاديات  وكذلك بعض الهيئات الدولية المهتمة إلى دراسة وتسعى كل الدول

التطور التي تشهدها إلى اللجوء إلى استعمال  وبغرض التعرف على مستويات النمو
لعل من بين أهم المؤشرات الكمية قياس البطالة ومعدالت  و.ؤشراتمجموعة من الم

التشغيل للحكم على الحالة الراهنة للتنمية المستدامة بالمقارنة مع التحديات التي تطرحها 
  .هذه األخيرة

خلق  وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية التحكم في ظاهرة البطالة
حاول البحث دراستها ي لذلك فاإلشكالية التي س،المستدامةمناصب شغل في تحقيق التنمية 

  :هي
  دراسة مؤشر البطالة ؟ما هي الحالة الراهنة للتنمية المستدامة في الجزائر على ضوء 

التقليص من : " هيأساسية وفرضية واحدة ، ينطلق البحث من لدراسة هذه اإلشكالية
  ." نهوض برفاهية األفراد والمجتمعاتتفاقم ظاهرة البطالة هو عامل أساسي يساعد على ال

  :فرضياتها، سيتم دراسة النقاط التالية  ولدراسة هذه اإلشكالية
 مؤشرات قياسها وتعريف التنمية المستدامة -

 البطالة ضمن مؤشرات قياس التنمية المستدامة والعمل -

 البطالة في الجزائر وواقع العمل -
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I. التنمية المستدامة:  

Ι.1 .لمستدامةتعريف التنمية ا :  

.  نهاية القرن العشرين تنامي الوعي لدى جميع الدول بقضايا البيئية واالجتماعيةشهدت
الذي تم استعماله ألول  وفظهر مفهوم جديد للتنمية اصطلح على تسميته بالتنمية المستدامة

 في تقرير لجنة برونتلند، حيث أن هذا األخير هو أول من عرف التنمية 1987مرة سنة 
تنمية مبنية على التسيير الجيد للموارد المتاحة بما يخدم األجيال الحالية "دامة على أنها المست

  ."1مع عدم رهن بمستقبل األجيال القادمة
نتيجة تفاعل مجموعة في أعمال السلطات العمومية والخاصة " وتعرف أنها على أنها 

 تنظم تنمية اقتصادية لفائدته و.الصحية اإلنسان وبالمجتمع من أجل تلبية الحاجات األساسية
السعي إلى تحقيق انسجام اجتماعي في المجتمع بغض النظر عن االختالفات الثقافية و

  .2"دون رهن مستقبل األجيال القادمة على تلبية حاجياتها واللغوية والدينية لألشخاص
  ثالثةومن خالل هذه التعاريف يمكن أن نستخلص أن التنمية المستدامة ترتكز على

الركيزة البيئية، كما اهتمت بالتنوع  والركيزة االجتماعية وهم الركيزة االقتصادية وأسس
  . الثقافي كأحد مكونات التنمية المستدامة

يمكن للفقراء الحصول بنفس الحظوظ على ، فمفاده أنه  االجتماعيللعنصرفبالنسبة 
   .الموارد التي تسمح لهم بتحقيق التنمية

Ι.2.للتنمية المستدامةة  العناصر المكون :  

النمو االقتصادي والعدالة  تتألف التنمية المستدامة من ثالث عناصر رئيسية هي
  . االجتماعية وحماية البيئة

 ويستند إلى المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاه المجتمع إلى أقصى حد :العنصر االقتصادي -أ  
  .  النمو األمثل وبكفاءةعلىوالقضاء على الفقر من خالل استغالل الموارد الطبيعية 

 ويشير إلى العالقة بين الطبيعة والبشر، وإلى النهوض برفاهية :العنصر االجتماعي -ب  
الناس، وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية األساسية، والوفاء بالحد 

افات المختلفة، كما يشير إلى تنمية الثق. األدنى من معايير األمن، واحترام حقوق اإلنسان
  . والتنوع، والتعددية، والمشاركة الفعلية للقواعد الشعبية في ضع القرار
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 ويتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية وعلى النظم :العنصر البيئي -ج
 . والنهوض بهاةااليكولوجي

Ι.3. تحديات التنمية المستدامة :  

  : ستدامة ما يلي المتدخل ضمن التحديات الحاضرة للتنمية
  محاربة البطالة  وتخفيف الفقر -
 تبذير المواد  واستهالك مسؤول لتفادي إصدارات الغاز، النفايات ونشر طرق إنتاج -

 ضمان حصول الجميع على موارد الطاقة لتحسين ظروف الحياة -

 محاربة العنف  -

 التكوين العام وضمان التعليم القاعدي للجميع -

 ل البيئية التي هي أساس األمراض خفض المشاك -

 تصريف المياه وتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب -

Ι.4.ـةدامـ االست :  

إذا كان من المتفق عليه أن االهتمام بمفهوم التنمية ليس جديدا حيث يرجعه المهتمون 
 تزايد هذا قد وإلى القرن التاسع عشر، فان االهتمام بقضية استدامة التنمية يعتبر حديثا

  . االهتمام إلى العقود األخيرة
من المنظور االقتصادي، تعني االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي ألطول و

 ذلك فترة ممكنة، أما قياس هذا الرفاه فيكون عادة بمعدالت الدخل واالستهالك ويتضمن
 والنقل والملبس والصحة الطعام والمسكنالدخل والكثير من مقومات الرفاه اإلنساني مثل 

 فرص توفيراالجتماعي معا، فاالستدامة تعني االهتمام ب وبعديها االقتصاديأما في . موالتعلي
 االستدامة ومن هنا ف.ا الصحة والتعليم والعدالةمههأالحصول على العمل والخدمات العامة و

نساني بكل أبعاده، يراعي الجانب اإل وكيفية تحقيق النمو الذي يأخذ بعين االعتبار" هي
 لن يتم ذلك دون القضاء على كل أشكال االختالالت واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية

الفوارق سواء كانت داخل نفس المجتمع أي بين مختلف الفئات التي تشكله وكذلك بين و
  . 3"الجنوب أو بين مختلف األجيال ودول الشمال

يسمى بالبصمة  و على مؤشرين األول بيئيهناك من يرى أن فكرة االستدامة تعتمدو
فالبصمة االيكولوجية . يسمى بمؤشر التنمية االجتماعية والثاني اجتماعي وااليكولوجية
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أما مؤشر التنمية االجتماعية فيشمل من بين . تسمح بقياس المساحة المستغلة من اجل التنمية
فاالقتصاديات التي تمتاز . السكانيالنمو  والتعليم ونوعية الحياة والبطالة والفقرما يشمله 

فال يمكن . 4في آن واحد واحترام الشرطان معا وباالستدامة هي تلك التي تسعى إلى توفير
 إلى حد أدنى لمستوى المعيشة ال ينبغي باإلنسانالوصول " بدون التنمية االجتماعيةتحقيق 

م والعمل المناسب لقدرات توفير التعليم والصحة والمسكن المالئب"ويكون ذلك أن ينزل عنه 
  ."5 تكافؤ الفرصاالستغالل وعدم، وكذلك األمن والتأمين االجتماعي، والقضاء على اإلنسان

أن واقع الحالي للدول خاصة "بالرغم من هذا االهتمام المتزايد بتحقيق االستدامة إال و
 لفقر بكل أشكالههذا نظرا لتفاقم ا ومنها النامية ال يسمح بتحقيق تلك التنمية المستدامة

  ".6غيرها وأهمها األمية، تفاقم البطالة، ارتفاع نسبة الوافيات ومكوناتهو
من االستدامة يتضح أن المسألة االجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنمو والتطور و

 أن تحقيق التنمية المستدامة يمر عبر معالجة المسائل االجتماعية ومن بينها واالقتصادي
الحلقة المفقودة في "فيمكن اعتبار هذين األخيرين بمثابة . تي العمل والبطالةأهمها مشكلو

 مع األمن واالستقرار االجتماعي، ونفي ذلك يكون بتجاوز همعادلة النمو والفقر، وترابطا ت
. حقوق اإلنسان وانعدام الكرامة وتصاعد خطر التوترات االجتماعية والعنف وانعدام األمن

 للوصول إلى المستوى الالئق للعمالة المنتجة يكون حجر الزاوية في ومن ثم فإن السعي
لذلك فإن تحسين معدالت النمو االقتصادي يشمل من بين ما ". 7التنمية والقضاء على الفقر

ولن يكون بمقدور أي نمو في االقتصاد أن يحد من الفقر بشكٍل فعال . يشمله الحد من الفقر
  .ة وانخفاض البطالةإال من خالل تنشيط نمو العمال

تهدف إلى توفير الشروط  واالستدامة االجتماعية هي إحدى مكونات التنمية البشرية"و
يتطلب ذلك محاربة عند  والتي تسمح لألجيال المستقبلية بالمحافظة على الكرامة اإلنسانية

األجيال الحاضرة مما يساهم في توفير عناصر النمو على المدى الطويل لألجيال 
  8.قبليةالمست

أقر مؤتمر القمة العالمي للتنمية فقد . البطالة و الفقر ارتباطا وثيقا بالعملويرتبط
وجود الصلة " المنعقد بكوبنهاجن بشأن التنمية االجتماعية على 1995االجتماعية في سنة 

 كما أنه يوجد ارتباط مباشر بين المكونات النوعية للعمالة". 9بين القضاء على الفقر والعمالة
فتحسين اإلنتاجية . " من حيث درجة التأهيل والتدرب والكفاءة وبين الفقر وإنتاجية العمل
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مصدر حيوي للتحسينات المستدامة وغير التضخمية في مستويات المعيشة وفرص العمل 
   "10.والحد من الفقر

Ι.5. التنمية المستدامةقياس  مؤشرات:  

ولة باالعتماد على مجموعة من  القائم للتنمية المستدامة في أي دالوضعيقاس 
هذه المؤشرات تعكس مدى نجاح . المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمؤسسية

الدول في تحقيق التنمية المستدامة وهي تقيم بشكل رئيسي حالة الدول من خالل معايير 
 ن شأنها أنم مثل هذه المؤشرات أن كما .ها وتوجهاتهامتابعة تغيرات و يمكن حسابهاكمية

هذه المؤشرات هي  ،ساهم في إعطاء صورة واضحة عن حالة التنمية المستدامة في الدولةت
  :كالتالي

 :المؤشرات االقتصادية .1

  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -
  نسبة إجمالي االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي -
  نسبة إجمالي االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي -
  جموع الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليم -
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المستلمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي  -

 اإلجمالي

  :المؤشرات االجتماعية .2

  مؤشر الفقر البشري -
  معدل البطالة -
  نوعية الحياة -
  التعليم -
  معدل النمو السكاني -
  الحضريةالنسبة المئوية لسكان المناطق -

  :المؤشرات البيئية .3

  متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية -
  متوسط نصيب الفرد من إجمالي األراضي المزروعة -
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  كمية األسمدة المستخدمة سنويا -
  األراضي المصابة بالتصحر -
 التغير في مساحة الغابات -

  :المؤسسيةالمؤشرات  .4

   نسمة100خطوط الهاتف الرئيسية لكل  -
   نسمة100 النقال لكل المشتركون في الهاتف -
   نسمة100الحواسيب الشخصية لكل  -
   نسمة100مستخدمو اإلنترنت لكل  -

اللذان نفصلهما في المحور  و هما مؤشري العمل والبطالةالبحث يهم من خالل هذه الذي
  . الموالي

 

II.البطالة في الجزائر وواقع العمل: 

 1999يات إلى غاية عام ل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينعملقد تميز سوق ال"
  " 11.% 30بارتفاع كبير في نسبة البطالة وصلت في بعض األحيان إلى أكثر من 

أنه من تشير إلى البطالة في الجزائر نسب  ومعدالت العمالة الحالية حول المؤشراتن إ
لجزائر من فرصة ا كما أن .تحقيق التنمية المستدامةتحقيق نتائج ايجابية في مجال  صعبال

البطالة مما يؤدي تخفيض نسب  يلزمه من أجل تحقيق ذلك فإنه نمهددة أل ذلكتحقيق  أجل
   :  12إن الفقر في الجزائر مستويان.  الفقرإلى التحكم في تفاقم 

هي  و دوالر يوميا1الذي يساوي  و العائالتلهو ضعف مدا خي والمستوى األول -
  ضعيف جدا بالمقارنة مع بعض دول العالم األخرى، 

  .معدالت البطالة العالية وهو انتشار األمية والمستوى الثاني -
 لذلك ال يمكن تحقيق االستدامة خاصة في جانبها االجتماعي الن هذا الوضع ال نتيجة

  . المجتمع طالما واصلوا المعاناة من هاتين المشكلتين يسمح بتوفير الرفاهية ألفراد
الوضع معقد وان أسباب مشكلة البطالة إن تحليل لواقع البطالة في الجزائر يوضح أن 

أن الوضع زاد تأزما منذ بداية  وفي الجزائر تعود أثارها منذ االستقالل إلى يومنا هذا
لعل التحليل الموالي يشرح  و.التسعينات أي حين شرعت الجزائر في القيام باإلصالحات

  .  ذلك
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ΙΙ.1 .مميزات سوق العمل في الجزائر :  

 أي ضعف المعدل المسجل سنة %20 نسبة 1997 الجزائر سنة بلغ معدل البطالة في
لقد بقي هذا المعدل على نفس الوتيرة خالل السنوات الموالية مما جعل الجزائر  و.1990

نسبة البطالة بشكل كبير حيث لقد ارتفعت . تكون من بين الدول التي تعاني من أزمة البطالة
  . % 17 في حدود 1987سنة  - : 13كانت

  . % 28 في حدود 1995سنة  -           
  . % 30 في حدود 1999سنة  -           

تدل اإلحصائيات اليوم على أن معدالت البطالة ليست هي نفسها التي كانت تمتاز بها 
حول الوضع تقرير مختلف تشير . التسعينات من القرن الماضي وتفترة الثمانينا

ع نسبة الفقر في الجزائر، بالنظر إلى تحسن إلى تراجفي الجزائر االجتماعي واالقتصادي 
مؤشرات التنمية في جميع المجاالت، الصحة والتربية وتراجع نسبة البطالة وانخفاض في 
نسبة الوفيات، باإلضافة إلى المساواة بن الجنسين وتبقى نسبة الفقر مرتفعة بالمناطق الريفية 

فالديوان . 2008 14 سنة%11.3  فقد انخفضت نسبة البطالة إلى.ولدى النساء والشباب
يؤكد نفس  و.15%13،8 هي 2009الوطني لإلحصاء يؤكد أن نسبة البطالة في بداية سنة 

  .  16%10،2الديوان أن معدل البطالة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من نفس سنة هو 
تفاقم ظاهرة البطالة مس إن . و لقد كانت هذه البطالة تصيب الفئات الشابة من المجتمع

فمن مجموع العاطلين " .أصحاب الشهادات العلمية وكل الفئات االجتماعية السيما الشباب
 منهم تقل % 73 مليون شخص نجد أن أكثر من 1.7البالغ عددهم اآلن  وعن العمل

ديمومته أصبحت قضية خلق مناصب  ونظرا لتفاقم الوضع و"17. سنة30أعمارهم عن 
تنمية المنتهجة ذلك أن هذا الوضع هو نتاج الشغل في الجزائر هي لب كل سياسات ال

 ". 18األزمات المتوالية التي عرفها االقتصاد الجزائري في الثمانينات

، خضعت الجزائري ألزمتين متتاليتين خلفت آثار سلبية بليغة على 1986بعد سنة 
على فاألزمة األولى تكمن في االنهيار الشديد ألسعار البترول مما انعكس سلبا . اقتصادها

أما األزمة . إيرادات قطاع المحروقات باعتباره المصدر األساسي لإليرادات في الجزائر
 لالقتصاد بالشروع في انتهاج ما يسمى باقتصاد يالثانية فتتمثل في برنامج اإلصالح الهيكل

. ما لحقه من سياسيات اقتصادية أهمها خوصصة المؤسسات االقتصادية العمومية والسوق
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فاألزمة  ".ين أثرتا سلبا على سوق العمل مما ساعد على تفاقم ظاهرة البطالةهذين األزمت
التي اتسمت بتراجع كبير في حجم  واالقتصادية الحادة التي عاشتها خالل هذه الفترة

انخفاض أسعار النفط قد أدت إلى بروز إختالالت كبيرة في سوق الشغل  واالستثمارات
جة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر بحيث تقلصت فرص العمل المتاحة بدر

لطالبي العمل، إضافة لما ترتب عن اإلصالحات االقتصادية التي باشرنها الجزائر 
وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي كانت أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات 

  19.وتسريح آالف العمال
نعيش في ظل واقع يمتاز " ي الجزائر هو أننا بالتالي سوق العمل ف وإن ما يميز البطالة

فباإلضافة إلى تحقيق التوازنات االقتصادية الكلية على مستوى االقتصاد . بالمفارقات العديدة
خدمات الديون التي ترتبط بها وباإلضافة إلى  وأهمها انخفاض مستوى المديونية والجزائري

 مليار دوالر، إال 90 الصرف أكثر من الوضع المالي الجد مريح حيث يبلغ حاليا احتياطي
 "20.أن سياسات التنمية المعتمدة إلى يومنا هذا لم تساعد في التحكم في ظاهرة البطالة

معروفة في الجزائر خالل سنوات الرخاء االقتصادي في سنوات لم تكن "ظاهرة البطالة ف
الستينات والسبعينات، وإلى منتصف الثمانينات بحكم الموارد البترولية الكافية نتيجة ارتفاع 

ما أن بدأت هذه األسعار في االنخفاض مع منتصف الثمانينات حتى و. أسعار البترول آنذك
 مدة قصيرة أصبحت تشكل أحدى أهم االنشغاالت بدأت هذه الظاهرة في البروز، بل وفي

حيث تشير العديد . والتحديات االقتصادية واالجتماعية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية
 االرتفاع اهذ. من التقارير الرسمية إلى أن مستوى البطالة في الجزائر بدأ في االرتفاع

مترابطة، أبرزها سياسات إعادة الذي جاء نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية 
الهيكلة االقتصادية التي شرعت فيها هذه بعد دخولها في مفاوضات التصحيح الهيكلي 
القتصادياتها مع المؤسسات المالية الدولية، ورغم محاوالت هذه الدول الحد من هذه الزيادة 

 جاءت في عن طريق العديد من البرامج والمشاريع التي صاحبة هذه التحوالت، والتي
غالبيتها بصفة سريعة وغير مدروسة بصفة علمية، مما جعلها قليلة الفاعلية في الحد من 

   21.تنامي هذه الظاهرة

المتمعن جيدا في اإلحصائيات الخاصة بالعمالة في الجزائر، يالحظ مرور االقتصاد إن 
  : الجزائري في هذا المجال عبر المراحل التالية 
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 : 1973مرحلة ما قبل  •

هذا تحت تأثير  وباشرة بعد االستقالل، عرفت الجزائر معدل بطالة مرتفعة جدام
و انخفضت هذه المعدالت بعد ارتفاع عدد المهاجرين الجزائريين إلى . "مخلفات االستعمار

نتيجة النتهاج الجزائر النهج االشتراكي في اقتصادها  و1967ابتداء من سنة " 22.فرنسا
الذي كان أساسه االعتماد على الصناعة في إحداث التنمية  وواعتماد التخطيط االقتصادي

فخالل هذه الفترة تم . االقتصادية، لم يعد للبطالة اآلثار االجتماعية السلبية المعروفة بها
 23 و في الصناعة%28 و منها في قطاع البناء%30"خلق عدد كبير من مناصب العمل 

  23.دمات في قطاع الخ%19 وفي قطاع الوظيف العمومي %
 : 1985 – 1973مرحلة  •

 150.000خالل هذه الفترة، تم التحكم الجيد في معدل البطالة بحيث كان يتم خلق 
هو أكثر بقليل من  و%9.7 نسبة 1985أما معدل البطالة فقد بلغ سنة . منصب شغل سنويا

هو أضعف معدل سجل منذ استقالل  و%8.7 حيث بلغ 1984المعدل الذي سجل سنة 
  .الجزائر
 : 1995 – 1986مرحلة  •

خالل هذه الفترة بلغت المعدالت السنوية للبطالة أعلى مستوياتها حيث سجلت أعلى 
وتعود أسباب تفاقم هذه األوضاع خالل هذه الفترة إلى . %28.1 بمعدل 1995نسبة سنة 

أخذت البطالة في الجزائر تأخذ "خاللها  واألزمات المتتالية التي مست االقتصاد الجزائري
  : 25يرجع المختصون تفاقم ظاهرة البطالة إلى سببين  و24".لشكل الهيكليا

 1986اآلثار السلبية لالزمة البترولية التي شهدها العالم سنة  -

الذي دفع  والتطبيق الصارم لبرنامج التعديل الهيكلي ابتداء من منتصف التسعينات -
 ثمنه عمال القطاع االقتصادي العمومي بفقدانهم لمناصب شغلهم

 : 2004 – 1996مرحلة  •

واصل معدل البطالة في البقاء على نفس الحال المسجل خالل المرحلة السابقة، مما 
كان هذا  ويؤكد أن البطالة في الجزائر أصبحت هيكلية حيث تم تسجيل أعلى نسب للبطالة

  .  على التوالي%29.5 و%29.2 بمعدل 2000 و1999خالل سنتي 
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 :  إلى اليوم2004مرحلة  •

 نسبة 2005 حيث بلغ سنة 2004معدل البطالة في االنخفاض ابتداء من سنة أخذ 
  . %12.3 نسبة 2006سنة  و15.3%

 

ΙΙ.2.أسباب تفاقم ظاهرة البطالة في الجزائر  : 

  : يرجع معظم المختصين تفاقم ظاهرة البطالة في الجزائر إلى األسباب التالية
 %4اع عدد السكان في الجزائر بنسبة االرتفاع الديموغرافي المتزايد حيث يشهد ارتف )1

فبالرغم من االنخفاض الملحوظ في معدالت الوالدة إال أنه ستشهد الجزائر . سنويا
أنه ستشهد الجزائر خالل الخمسة "ديناميكية في نموها الديموغرافي حيث هناك من يرى 

  26.يا سنو%2العشرين معدل نمو ديموغرافي يقدر ب  وعشرة األولى من القرن الواحد

  التطور الديموغرافي في الجزائر : )01( الجدول رقم

  *2015  1997  1975  البيان

 مليون 16.1  عدد السكان 
  نسمة

 مليون 29.4
  نسمة

 مليون 41.2
نسبة التزايد السنوي   نسمة

  للسكان 
  2.8%  1.9%  

 1997تقرير التنمية البشرية للجزائر لسنة : تقديرات برنامج األمم المتحدة للتنمية * 

Source: Bernard Fourcade, les observatoires de l’emploi et de la formation 
professionnelle, outils de gestion des transformations du marché du travail ? Les cas 
de l’Algérie et de la Tunisie, les notes du LIRHE, note n° 333- Décembre 2000, p16. 

 

رأسها قطاع "على  وقطاعات االقتصادية التي تحتاج إلى يد عاملة كثيفةضعف ال )2
إن أول مشكلة . 27الصناعات التحويلية نتيجة لضعف تنافسيتها أمام المنافسة األجنبية

على وجه  وعدم قدرة القطاع المهيكل"تعاني منها الجزائر فيما يتعلق بسوق العمل هو 
 شغل وذلك نتيجة التدني الشديد في الخصوص القطاع الصناعي على خلق مناصب

 في قطاع %2بنسبة  و%4معدالت نموه حيث انخفض معدل نمو قطاع الصناعة بنسبة 
 في قطاع الري مما انعكس سلبا على القدرة على خلق مناصب %7بنسبة  والتجارة

 تم 1995 و1992فبين الفترة الممتدة بين . الشغل وأدى بذلك إلى فقدان البعض منها
 1996 منصب عمل سنة 50.000 منصب عمل كما تم فقدان 23.000 فقدان
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تدل اإلحصائيات الرسمية على عدد مناصب الشغل التي تم فقدانها هو أكبر  و28.لوحدها
 : الجدول التالي يوضح ذلك ومن ذلك

 حسب 2001 و1994توزيع عدد مناصب الشغل المفقودة بين : )02( جدول رقمال

  قطاعات النشاط

  المجموع  خدمات  عمومية أشغال وبناء  صناعة  الحةف  القطاعات

  155991  31781  98136  24066  1468  مؤسسات وطنية عمومية

%  20.37  15.77  62.91  20.37  100  

  102687  25070  64091  11641  25070  مؤسسات عمومية محلية 

%  24.41  11.34  62.41  24.41  100  

  1605  195  611  379  195  قطاع خاص 

%  12.15  23.61  38.07  12.15  100  

  260283  57046  162838  36626  57046  المجموع

%  1.45  14.07  62.56  21.92  100  
Source: Organisation Internationale du Travail, Bureau de l'OIT à Alger, 
PROGRAMME «DES EMPLOIS EN AFRIQUE » MARCHE DU TRAVAIL ET 

EMPLOI EN ALGERIE  - Eléments pour une politique nationale de l emploi - Profil 
de pays - Alger, octobre 2003 

 

تزايد ظاهرة تسريح العمال نتيجة سياسة إعادة هيكلة القطاع االقتصادي العام تحت  )3
 ضغط ما يسمى بتطبيق برنامج التعديل الهيكلي الذي فرضه كل من صندوق النقد

 عامل خالل الفترة الممتدة بين 450.000الي البنك العالمي حيث تم تسريح حو والدولي
 . 1998 و1995

 

II.3.مميزات البطالة في الجزائر  : 

  : ما يميز البطالة في الجزائر أنها
 من معدل البطالة تمس الفئات التي تقل %83حيث أن معدل : تمس الفئات الشابة  )1

لعمل الذين تقل ، بلغ عدد طالبي ا2004إلى غاية نهاية سنة .  " سنة30أعمارها عن 
 29. مليون شخص1.671 سنة حوالي 30أعمارهم عن 
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 2005مناطق إقامتهم لسنة  وتوزيع البطالين حسب السن: )03( الجدول رقم

2005  2006  
  السن

%   %  المجموع  األرياف  المدن  %  المجموع  األرياف  المدن

  13.4  13.4  166414  64977  101437  15.36  256907  129385  127521 20اقل من   متراكمة

  43.2  29.8  369982  136513  233469  30.22  505378  204933  300445  سنة 24 -20

  70.1  26.9  333483  134407  199076  27.64  462633  181985  280648  سنة 29 -25

  83.8  13.7  170394  61381  109013  12.32  206447  74445  132002  سنة 30-34

  91.2  7.3  91115  30341  60774  6.22  104297  39298  65000  سنة 35-39

  95.1  3.9  48942  16384  32558  3.47  58291  19491  38800  سنة 40-44

  97.4  2.3  28415  8512  19904  2.45  41583  13245  28338  سنة 45-49

  99.5  2.1  25544  9340  16204  1.43  24577  8953  15624  سنة 50-54

  100  0.5  6553  1622  4932  0.65  11422  5430  5992  سنة 55-59

    100  1240841  463475  777366  100  1671534  677163  994371  المجموع
 Source: Djilali SARI, interactions entre perspectives d’emploi et dynamique Socio-
économique chez les jeunes: le cas algérien, page 8 
Et: Office national des Statistiques, situation de l’emploi et du chômage à la fin du  
mois d’octobre 2006 voir www.ons.dz 

 

 من البطالين من فئة المقصيين من النظام المدرسي أي أن البطالة تمس %68حوالي   )2
 .من ليس لديهم مؤهل دراسي كافي يسمح لهم بااللتحاق بمناصب الشغل المطروحة

تمثل النساء التي تعاني من البطالة حوالي . البطالة الرجال أكثر منها النساءتمس   )3
 .30 من مجموع األفراد الطالبين لمناصب عمل20.4%

البطالة موجودة في المناطق الحضرية كما هي موجودة في المناطق الريفية حيث بلغت   )4
 كانت  بعدما31%37.4 حوالي 2006نسبة البطالين القاطنين في األرياف سنة 

الجدول التالي يوضح توزيع اليد العمالة النشطة  و.2005 في نهاية سنة 42.4%
 .والعاطلة حسب أماكن تواجدهم
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  البطالة حسب أماكن إقامتهم وتوزيع اليد العاملة النشطة: )04(جدول رقم ال

  المجموع  لريفيةااألماكن   األماكن الحضرية  البيان

  8869804  3578209  5290595  اليد العاملة النشطة 
  2846217  1206324  1639893  عمال أحرار

  2900503  898829  2001674  عمال أجراء دائمين 
  2429620  1014922  1414698عمال أجراء غير 

  692463  458134  234330أفراد يستفيدون من 
  1240841  463475  777366يد عاملة عاطلة 

  10109645  4041684  6067961ليد العملة مجموع ا
  %12.30  %11.50  %12.80  معدل البطالة 

Source: Office national des Statistiques, situation de l’emploi et du chômage à la fin 
du mois d’octobre 2006 voir www.ons.dz 

 

سوق " إلى يومنا هذا، إال أن 2005 نسبة البطالة ابتداء من سنة بالرغم من تراجع  )5
هو ظاهرة تفاقم  ويؤثر سلبا على االقتصاد الوطني والعمل في الجزائر يمتاز بواقع مر

. 33 من اليد العاملة النشطة%13فهناك الدراسات ترى انه يمثل  32.العمل غير الرسمي
ة ألعطت للبطالة صورة أخرى اشد لو تم حصر اإلحصائيات لمثل هذه الظاهر ونهأ

 . تشاؤما مما هي معروفة عنه اآلن

كما أنه من خالل استغالل المعطيات الخاصة بحالة العمالة في الجزائر يتضح أن عدد   )6
 من %28.15أن عدد العمال األحرار يمثل و 34%32.1العمال الدائمين ال يمثل إال 

ه الفئة أنهم يشغلون مناصب عمل غير مجموع اليد العاملة النشطة حيث أن ما يميز هذ
 تعيش بواسطة %6.84كما توضح نفس األرقام أن . ذات مدا خيل غير ثابتة ومستقرة
هذا يعني أن مداخليهم محدودة ذلك أن هذه  ومساعدات عائلية تمنحها الدولة وإعانات

 .اإلعانات ال تسمح بتغطية إال الحاجات الجد أساسية
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  : ةـاتمـالخ

ميع الباحثين الذين خاضوا في دراسة مشكلة البطالة أنه من الصعب توضيح يتفق ج
البطالة تؤدي إلى زيادة نسب  ذلك أنه أحد ينفي أن ،الفقر والعالقة الموجودة بين البطالة

 فبالرغم من أن اإلحصائيات الرسمية في ، أسرا محتاجةتصبحلين اطبسر الذلك أن أالفقر 
ول عدد الفقراء إال أن ما تم تقديمه من أرقام في هذا البحث الجزائر ال توفر األرقام ح

هذا ما يؤكد صحة الفرضية الرئيسية التي بنيت عليها  و،توضح أن العدد في تزايد مستمر
التقليص من تفاقم ظاهرة البطالة هو عامل أساسي يساعد على المتمثلة في أن  والدراسة

نسب  ومعدالت العمالةشرات الحالية حول المؤف المجتمعات، والنهوض برفاهية األفراد
تحقيق التنمية تحقيق نتائج ايجابية في مجال  صعبأنه من التشير إلى البطالة في الجزائر 

   .المستدامة
 يلزمه من أجل تحقيق ذلك فإنه نمهددة أل ذلكتحقيق  من أجل لجزائرافرصة ن إ

فطالما أن معدالت البطالة عالية  ،الفقرالبطالة مما يؤدي إلى التحكم في تفاقم تخفيض نسب 
 وفي مثل ،طالما أن مداخيل األفراد ضعيفة، فإن الرفاهية ستظل دائما غائبة وفي الجزائر

  . االستدامة االجتماعيةلى تحقيق إهذه الظروف يستحيل الوصول 
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