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اسرتاتيجية التشغيل لإلقالل من الفقر يف اجلزائر

 عبد القادر خدَّاوي مصطفى ،جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر.

 بوزاين رمحاين مجال ،جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر.

امللخص
إن ظاهرة الفقر ذات طبيعة معرفية ومنهجية وهلا امتدادات اجتماعية واقتصادية .وهي تتجلى يف الفاقة واحلرمان ويف اخنفاض حيازة
الطاقة والغذاء وتدين األحوال املعيشية وقلة فرص التشغيل .ويبقى اخنفاض دخل فرد واألسرة يشكل العمود الفقري ملفهوم الفقر ومعايري
حتديده ،ملا له أثر منظور يف توفري الضرورايت ،انهيك عن املستلزمات األخرى الصحية والتعليمية وغريها.
تتحمل اجلزائر اليوم ،عبئا كبريا يف مواجهة تفاقم أزمة البطالة خصوصا بني الشبــاب وذوي الشهادات العلمية ،بسبب تداخل عدة
عوامل كالنمو السكاين ومنو القوى العاملة ومستوايت مهارهتا وإنتاجيتها .ويُعد التشغيل وسياسة حماربة الفقر وختفيض البطالة جزء من
سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،حبكم أن اهلدف من التنمية يف النهاية هو توفري سبل العيش الرغيد لكافة أفراد اجملتمع ،وهو ما
يستدعي توفري فرص العمل للقادرين على العمل ،والباحثني عنه ،وأيضا وضع برامج انجعة للتكفل ابلقادمني إليه.
سنستعرض أدبيات الفقر ،وما حتقق من نتائج عند التخفيف من وطأته ،هبدف الوقوف على مظاهر النقص واإلخالل اليت انطوت
عليها بعض األدوات املستخدمة لإلقالل منه .كما سنتناول واقع احلياة االقتصادية واالجتماعية واحتياجاهتا ،كتحسني مناخ االستثمار مبا
يساعد من تعزيز املكاسب .ويف األخري نعرج على بعض املناهج اليت استُخدمت يف معاجلة بعض القضااي االجتماعية املرتبطة ابلتشغيل
خالل الفرتات السابقة ،واليت كانت حتكمها عوامل وظروف من املؤكد أهنا ختتلف عن العوامل والظروف احلالية.

الكلمات املفتاحية

الفقر ،مؤشرات الفقر وقياسه ،مكافحة الفقر ،البطالة ،برامج التشغيل ،السياسة االجتماعية ،التنمية.

Abstract

We review the literature on poverty, and the results achieved to alleviate it, in order to stand on the
manifestations of deficiency and prejudice that campaign some tools used to reduce it. As we
address the reality of the economic and social needs of life, such as improving the investment
climate so as to help strengthen the gains. In the last talk about some approaches that have been
used in the treatment of some of the social issues associated with the operation during the previous
periods, which were governed by factors and conditions it certainly is different from the current
factors and circumstances.
.
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مقدمة:

إذا أردان معرفة أثر احلالة االقتصادية على الوضع االجتماعي من الضروري الوقوف على مجلة من املؤشرات الكمية والنوعية املتعلقة
ابلظروف املعيشية للسكان .وهذه املؤشرات ختص الشغل والدخل واالستهالك ،واليت تشكل غاية السياسات القطاعية ،ويستدعي األمر
هنا متابعة تطوراهتا والتنبؤ بتغرياهتا .فعلى سبيل املثال ،يشهد تسيري وأتطري سوق العمل نقائص على مستوى وسائل التنظيم والتقومي ،وال
زال اخللل كبريا بعد مضي أكثر من عقد عن بداية تطبيق سياسة التشغيل ،من حيث اخنفاض نصيب اإلنتاج الصناعي يف الناتج الداخلي
اخلام ،وارتفاع نسب البطالة والفقر واحلرمان ،وضعف إنتاجية سوق الشغل ،زايدة على ضعف توظيف االحتياطات املالية .وإذن ،فهم
الظواهر االجتماعية املتشابكة يقوم على كيفية تفاعلها مع االقتصاد وحتديد عالقتها ابألنشطة االجتماعية .ويف ضوء حتليل واقع مشاكل
تبني أثر ما مت اختاذه من تدابري على تطور االقتصاد ،مبراعاة الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،ويف
الفقر والبطالة والتشغيلَّ ،
مقدمة تلك التدابري ،ختصيص قسم كبري من الناتج الداخلي اخلام ومن ميزانية الدولة للتحويالت االجتماعية هبدف مكافحة الفقر يف
املخططات التنموية .وإاتحة املزيد من الفرص أ مام القطاع اخلاص والسعي الجتذاب االستثمارات األجنبية مبا يفسح اجملال أمام العمالة
احمللية للتدرب وزايدة اخلربة.
اعتمدت اجلزائر على اسرتاتيجية حماربة ظاهرة الفقر والقضاء عليه ابالرتكاز على خطة طموحة للتنمية االقتصادية واالجتماعية
وتكييف التشريعات واالطار امل ؤسسا ي والقانوين ،واالسرتاتيجية التنموية اجلديدة املتبعة على التنمية الزراعية واالستثمارات على شكل
مؤسسات متوسطة ومصغرة ،وإحداث تنمية بشرية مستدامة للحد من الفقر وإنعاش التنمية الفالحية بتنمية ريفية مندجمة ومؤسسة على
مشاركة اجلماعات ،وإصالح القطاع املايل ،مع تنمية سوق العمل والتحديد من الفقر بواسطة التشغيل ،وتفعيل نظام رقابة ومتابعة ظاهرة
الفقر ومستوى املعيشة .1ونرى أبنه إلجناح خطط التنمية البد من معاجلة مسائل الصناعة ابلتوازي مع العمل لالستفادة من التطورات
التكنولوجية واجلودة واملنافسة ،والتنظيم وحبوث اإلنتاج التسويق واالستثمار واإلبداع والتميز .وصياغة املداخل املناسبة وحتديد اسرتاتيجيات
االزدهار اليت يصبو إليها اجملتمع ،وهنا يربز دور السلطات يف حتريك وتوجيه اجلهود ،مع العمل على تلبية حاجة املستثمرين للنظم املدعمة
لقراراهتم ابملواصفات اليت يودون توقعها ،حيث تتفاعل هذه األنظمة مع البياانت والنماذج الستخالص الدعم املناسب ،وابستغالل بياانت
التنمية احمللية.
 .1مفهوم الفقر وأسبابه:

يف سنة  5991عقدت األمم املتحدة مؤمترا حول الفقر ،ومل متض سنتني من بعد ذلك ،حىت انبثقت عشرية األمم املتحدة حملاربة
الفقر .وقد دأبت املؤسسات السياسية واالقتصادية واملالية العاملية منذ بداية التسعينات عرب خطاابت حماربة الفقر واجلوع ،يف البحث يف
مؤشراته أيضا ،حيث قام البنك الدويل وبرانمج األمم املتحدة للتنمية ابشتقاق مؤشرات قياس الفقر بشكلني خمتلفني :مها الفقر النقدي
على أساس خطوط الفقر والفقر البشري .كما أصبح برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يصدر تقاريره عن التنمية البشرية لرصد التطورات
الكمية والنوعية للمؤشرات االجتماعية ملختلف الدول .ويف سنة  0222صدر إعالن األلفية الثالثة للتنمية 2من عشرة بنود ،يهدف أوهلا
إىل تقليص الفقر املطلق واجملاعة إىل النصف يف أفق  .0251ومع هذا اإلعالن انساح مفهوم الفقر إىل البعد البيئي ،ودخل ضمن أدبيات
برانمج األمم املتحدة حلماية البيئة.
يعتمد حتليل وفهم الفقر كظاهرة اجتماعية على دراسة تفاوت توزيع الدخل وإعادة توزيعه على خمتلف الفئات ،للوقوف على مدى
التمايز املعيشي ،وحتديد العوامل املسامهة يف حدته .فمستوى املعيشة يهدف بشكل أساسي إىل قياس كفاءة احلياة ،اعتمادا على معايري
االستهالك الفردي من السلع واخلدمات املتوفرة .ويفرتض مفهوم الفقر وجود حد أدىن من االستهالك والدخل يقاس عليه مستوى
املعيشة . 3وهو ما يستدعي البحث يف كيفية التيقن من فقر الفرد ،وماهية احلد األدىن من الرفاهية ،ومروحة مؤشرات قياسه .4ونظرا
للصالت الوثيقة بني الدخل والصحة والتعليم ،5مت استنباط مؤشرات هلا لتساهم يف تعظيم النمو االقتصادي واحلد من الفقر ،وهي من
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أكثر الوسائل فعالية يف تعزيز قدرة األسرة على رعاية أفرادها .واحتساب املؤشرات املرتبطة هبا ،وهي كثرية ختص الدخل واحلاجات غري
املشبعة واالستهالك والرفاهية ومستوايت املعيشة ،وتركز على التغذية والرعاية الصحة ،التعليم والبيئة السكنية واإلقصاء .ابعتبارها من نتائج
الفقر املباشرة ،وبذلك ميكن ميكن إدراج الفقر أيضا ضمن مستوى التنمية البشرية واالجتماعية.
زايدة على مسببات التقليدية ،فإن مرده األساسي هو النزوح الداخلي من الريف حنو املدن ،حيث يرتبط الفقر احلضري عادة مبظاهر
حمددة منها األحياء الفقرية واملساكن العشوائية ،معرضة لألخطار البيئية بفعل افتقارها للخدمات األساسية ،إىل جانب معضلة توفري املاء
الشروب والتخلص من النفاايت ومشاكل الصرف الصحي ومد الطرقات ..ومع اتساع هوة الفقر يف أرجاء املدينة الواحدة .فإن التلوث
وانعدام االستفادة من املاء النظيف عوامل توسع دائرة الفقر واألمراض املنقولة عن طريق املاء واهلواء.

 .2أساليب حماربة الفقر
تقوم مواجهة البطالة على فهم الظاهرة وكيفية تفاعلها مع االقتصاد وترقية بنية سوق العمل وحتديد عالقتها ابألسواق األخرى .وقد
عرف تسيري وأتطري سوق العمل يف ظل حركة اإلصالحات االقتصادية نقائص على مستوى وسائل التنظيم والتقومي ،إضافة إىل عدم
التناسق بني أجزائه .فأسباب زايدة حدة الفقر تعود إىل اخنفاض معدل النمو االقتصادي خارج احملروقات وتدين الدخل وتفاوته وارتفاع
تكاليف املعيشة وسياسات ختفيض اإلنفاق االجتماعي ،واخلوصصة واالنكماش الذي يؤدي إىل تقليص فرص العمل ،حيث كان لسياسة
اإلصالح اهليكلي وسوء تسيري األوضاع االقتصادية بتسريح آالف العمال وحتويلهم إىل فقراء .6ابإلضافة إىل أزمات االقتصاد الكلي اليت
تتميز بتفاقم شدة التفاوت ،واالنكماش الذي يؤدي إىل تقليص االستثمارات وفرص العمل ،حيث كان لسياسة التكيف اهليكلي وختفيض
قيمة الدينار ،وسوء تسيري األوضاع االقتصادية وتسريح العمال ..7ابإلضافة إىل األوضاع املتدهورة يف الريف اليت تدفع ابلسكان إىل اهلجرة
إىل املدن مشكلني بذلك لظاهرة البيوت العشوائية أين يشتد الفقر ،انهيك عن الظروف األمنية الصعبة ( )0222-5992اليت مرت هبا
البالد.
قام البنك الدويل وبرانمج األمم ا ملتحدة للتنمية بصياغة مؤشرات لقياس الفقر بشكلني خمتلفني :مها الفقر النقدي على أساس خطوط
الفقر والفقر البشري .يُقاس الفقر النقدي على أساس حتديد عدد األشخاص الذين يكون مستواهم املعيشي أقل من عتبة الفقر .ويشكل
دليل التنمية البشرية األبعاد املكونة للفقر البشري متمثلة يف احلرمان املوجود يف دليل التنمية البشرية وهي ختص الصحة والتعليم ومستوى
املعيشة .ونظرا للصالت الوثيقة بني الدخل والصحة والتعليم ،8جيب أن يتم العمل على تعظيم النمو االقتصادي واحلد من الفقر والتوسع
يف التعليم والتصدي للفقر ،وهو من أكثر الوسائل فعالية يف تعزيز قدرات األسرة .غري أن خلفية الربامج املمالة من قبل املنظمات الدولية
لتقليص الفقر والقضاء على البطالة ،تستند إىل النمو الناتج عن تصدير احملروقات ،وحترير السوق ،وتوفري بيئة االستثمار لألجنيب ،وتقليص
ما خيص اجلانب االجتماعي يف ميزانية الدولة ،كرفع الدعم عن املواد األساسية .وهو ما جيعل من خطاب هذه املنظمات لتعميق
اإلصالحات اهليكلية تسويغا ألهداف لن تؤدي يف هناية املطاف إال إىل نسف بنيان االقتصاد الوطين ،مما سيخلِّف عنه أعدادا أخرى من
الفقراء والبطالني .وهنا جيوز ختطي معايري برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،ابعتماد مزيج من القياسات الفردية واألسرية والقطاعية واجلغرافية،
أو على أساس املنهاج القياسي للفقر النسيب واملطلق .فيجب جتاوز حساب خط الفقر املطلق (فقر الدخل على أساس كلفة الغذاء)،
وتبىن مفهوم الفقر الواسع (الفقر البشري أو فقر القدرات).
يقوم أسلوب احلاجات األساسية غري املشبعة على قياس درجة اإلشباع من احلاجات األساسية على مستوى األسرة ،والتايل يوفر
إمكانية حتديد نسب السكان ضمن مستوايت معيشية خمتلفة ،ومنها ابخلصوص نسبة السكان الذين يعانون من الفاقة والفقر .هذا
األسلوب يقوم بقياس الفقر على أساس احلرمان النسيب يف حاالت نقص شروط العيش لألسر واألفراد مقارنة ابملستوى املعيشي املقبول يف

716

اسرتاتيجية التشغيل لإلقالل من الفقر يف اجلزائر
اجملتمع ،وتتمثل يف احلصول على احتياجات السلع االستهالكية والتعليم والسكن املالئم .وتعتمد طريقته على حتديد ميادين هذه
احلاجات ،مث ختصيص عدد من املؤشرات لتمثيل فروع كل ميدان وفقا لبياانت املسوحات أو االستبياانت.
ميتاز دليل مستوى املعيشة يف أنه يقيس مستوايت الرفاهية وهو يشتمل إضافة إىل احلاجات األساسية اليت ميكن أن حتصل عليها
األسرة مقابل ما تنفقه من دخلها على احلاجات األساسية األخرى اليت ال ميكن احلصول عليها مقابل املال كالوقاية من األمراض املزمنة
وتوفر اخلدمات العامة ومالئمة البيئة احمليطة .ومن املعروف أن بياانت األحوال املعيشية أت ي من املسوحات والتعدادات السكانية ،حيث
يستند اختيار ميادين ومؤشرات وسلم القياسات إىل املرجعيات التقليدية .ويف ضوء الدليل ،يتم تصنيف األسر واألفراد إىل فئات وفق
درجات أحواهلا املعيشة.9
يعتمد قياس مستوى املعيشة  ،10ومؤشراته تشمل دخل األسرة :للوقوف على مدى قدرة األسرة على احلصول على السلع واخلدمات
االستهالكية ،ومن الصعوابت اليت تعرتي هذا املؤشر حتديد الدخل الذي ميثل احلد الفاصل بني األسر الفقرية وغريها ،وتباين األسر من
حيث حجمها وتركيبتها ،وتغري مستوى معيشة األسرة الذي قد ال يتطابق مع تغري مستوى دخلها .ومستوى االستهالكي اإلمجايل لألسرة:
إلمكانية تقدير اإلنفاق على حنو أدق من مسوحات األسرة اليت جتمع فيها بياانت اإلنفاق واالستهالك الفعلي لعينات األسر .ومتوسط
إنفاق الوحدة االستهالكي  :ويتم احتسابه من خالل قسمة اإلنفاق االستهالكي اإلمجايل لألسرة على ما يقابل حجمها من الوحدات
االستهالكية ،ويؤخذ على هذا املؤشر تفاوت إنفاق الوحدة االستهالكية من أسرة ألخرى تبعا للموقع وما يتطلبه من زايدة أو خفض يف
إنفاق الوحدة ،واختالف الكيفية اليت يتم حساب عدد الوحدات االستهالكية .ونسبة اإلنفاق على املواد الغذائية :يتيح املقارنة بني خمتلف
األسر حىت وإن تباينت أحجامها أو وحدات العملة اليت تتعامل معها .وحصة الفرد من السعرات أو احلريرات :للتمييز بني الفقراء وغري
الفقراء وفقا حلاجة الفرد من السعرات احلرارية أو حاجته للربوتني ،ابعتبار أن نقص التغذية هو أحد األوجه األساسية ملعاانة الفقراء.
أما أسلوب خط الفقر  ،فإن مسألته حتال إىل مسألة حتديد خط الفقر ،واملقابل الذي يعرب عنه .وقد ظهرت مقارابت أخرى ،سعت
إىل تقدمي تعريف للفقر ووسائل لقياسه أكثر اتساعا ،فإىل جانب تبين تعريف الفقر ابعتباره فقر الدخل ،وقياسه من خالل مستوايت
وخطوط الفقر اليت حتسب استنادا إىل بياانت مسوحات إنفاق األسر .وتقوم بتحديد خط الفقر الذي يعرف أبنه إمجايل تكلفة السلع
املطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية األساسية ،وهو ما يتطلب مسوحات إنفاق األسرة ودخلها .ويعترب األسلوب األنسب ألغراض
وضع السياسات االقتصادية املتعلقة ابلدخول كسياسات التوظيف واألجور واألسعار والضرائب واإلعاانت.11
أما أسلوب احلاجات غري املشبعة  ،فهو يعتمد على املالحظة املباشرة لواقع إشباع احلاجات األساسية كبديل عن االعتماد على
الدخل اليت تؤهل األسرة إلشباع تلك احلاجات .وميتاز هذا األسلوب أبنه ال يعتمد على دخل األسرة ،وأن البياانت املطلوبة لتطبيقه أكثر
توفرا ودقة مقارنة أبسلوب خط الفقر .يتم تطبيق هذا األسلوب ابستخدام بياانت التعداد العام للسكان أو مسوحات األسرة ،وهو
أسلوب أنسب ألغراض وضع السياسات االجتماعية املتعلقة بتوفري خدمات الصحة والتعليم واإلسكان.
 .3عوامل مكافحة الفقر البشري

تشمل اسرتاتيجية مكافحة الفقر عرب تنمية اجملتمع توسيع فرص احلصول على الدخل والعمل والتعليم والصحة ،وتوفري بيئة أكثر
نظافة وأمنا ،وإاتحة املشاركة ،فهي هتدف إىل حتسني نوعية احلياة من خالل العمل على حتقيق النمو االقتصادي ،واالرتفاع مبستوى
املعيشة ،وتوفري الظروف اليت تساعد على ارتقاء ابلفرد .غري أن هناك عوامل تنفرد هبا عملية التنمية وتتمثل يف تغريات يف البنيان
االقتصادي ،وعملها على إعادة توزيع الدخل لصاحل الطبقات الضعيفة ،وكذلك اهتمامها بنوعية السلع واخلدمات املنتجة وإعطاء
األولوايت لألساسيات وعلى األخص اليت حتتاج إليها الطبقة الفقرية كالسلع الغذائية إضافة إىل اخلدمات التعليمية والصحية ،وزايدة الطاقة
اإلنتاجية إىل جانب زايدة االستثمار ،وأي ي الرتكيز على رأس املال املادي من أمهيته كمحدد رئيسي للتنمية ،12وهي تتضمن مشروعات
تستجيب حلاجات املواطنني أو ختلق حوافز لالستثمار .وتعتمد مقاييس التنمية على املعايري االجتماعية واهليكلية ومعايري الدخل.
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وليس من اليسري قياس حجم التأثريات اليت أصابت مستوايت املعيشة ابجلزائر ألنه يف حني أخذت أنشطة القطاع الرمسي يف التدهور
فان أنشطة القطاع غري الرمسي طفقت تتزايد ،حيث تربز الشواهد أن نسبة احلد األدىن املخصص من األجر الشهري املتوسط اليت ُختصص
القتناء ثالثة بنود استهالكية أساسية اخلبز واأللبان واللحوم ،ترتاوحت بني  % 02-02من األجر الشهري .وهذا ما يؤكد على هشاشة
السياسات املنتهجة لإلقالل من الفقر ،فمن ضيق مظلتها ،وحمدودية ما تقدمه من مساعدة ،ال ميكنها ختفيض نسب البطالة بشكل كبري،
والسبب يرجع إىل هيكلة االقتصاد الذي يعتمد ابألساس على قطاع احملروقات ،والذي رغم أمهيته ال خيلق مناصب عمل بشكل كايف.
فالنمو احملقق يتم بفعل سياسات الدعم ،من خالل زايدة اإلنفاق احلكومي واليت ال تؤدي إىل خلق مناصب عمل كثرية ،ألهنا تعتمد على
ما هو متوفر من قوة العمل احلالية مع زايدة طفيفة ال تؤثر على نسبة البطالة بشكل كبري ،واليت هي تتجاوز بكثري احلد املقبول الذي ال
يؤثر على االقتصاد ،وهو احلد الذي يفرتض أن يتم التصدي له بربامج احلماية .علما أبن اجلزائر تتميز بزايدة سكانية مرتفعة (112222
نسمة سنواي) ،نصفهم أقل من  02سنة ،مما يعين أن عدد السكان النشطني يتزايد بوترية عالية ،وينعكس ذلك يف طلبات العمل.13
ميكن تقليل الفقر بتعزيز منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،أي من خالل زايدة إمجايل املوارد املتاحة للسكان ،وزايدة احلصة
من تلك املوارد إىل مستحقيها ،والنمو االقتصادي ميكن تعزيزه بسياسات ترمي إىل تشجيع استقرار االقتصاد الكلي( ،تضخم منخفض
اثبت ،وعجز منخفض للميزانية العامة ودين خارجي ميكن الوفاء به) .واملهم يف هذه السياسات تلك اليت تعزز النمو وتتصدى للفقر،
فتحرير سوق رأس املال يؤدي إىل عدم االستقرار الداخلي ،ألنه يزيد من فقر الطبقات املعدمة .ومبا أن الفقر ليس مادايً فقط ،وال ميكن
قياسه مبستوى الدخل الفردي فقط ،أصبحت زايدة الدخل الفردي غري كافية الختزال معدالت الفقر .فاستبعاد الفقراء وهتميشهم على
املستوى االقتصادي وحرماهنم من املشاركة تعد يف الواقع تكريس واستمرار لفقرهم .14فالبطالة الدائمة واخنفاض القدرة الشرائية ،وانتشار
الفقر بشكل واسع ،ومعه الفوارق العامة املرتاكمة ،واستفحال النشاط املوازي ،كلها عوامل انمجة عن االنتقال إىل اقتصاد السوق
وانعكاساته على احلياة االجتماعية.
اعتماد مسوح األسر املعيشية أكثر مالءمة لقياس البطالة وفقا ملعايري قابلة للتطبيق ،إذا ما قورنت مبصادر أخرى كسجالت مكاتب
التوظيف .حيث يعترب مسح األسر املعيشية املصدر األساسي الذي من خالله يتم قياس مشرتك للعمالة والبطالة .يشرتط يف املسوح أن
تصمم استبياانهتا تصميما دقيقا يغطى كل السكان ،وجيب ربط النتائج احملصل عليها ابخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية
لألفراد والعائالت ،واألوضاع املعيشية والبيئية .حيث ميكن استغالل نتائجها يف استخالص إحصاءات موثوقة عن البطالة يف بعض املناطق
أو يف بعض القطاعات.
 .4البطالة:

أصبحت البطالة متثل أحد التحدايت األساسية للنظام العاملي اجلديد يف ظل العوملة ،وقد أحتل البحث يف أسباهبا وسبل موجهاهتا
مكانة متميزة يف الفكر االقتصادي احلديث .فإذا كانت التنمية االقتصادية تنطوي على معاين تسعى حنو غاايت اجتماعية فإن أمهها
يكمن يف تلبية احتياجات أفراد اجملتمع بتوفريها ملناصب شغل حقيقية .يعترب مؤشر الفقر ومؤشر البطالة ،من أهم املؤشرات االقتصادية اليت
حترص خمتلف الدول على إصدارها ،وهذا االهتمام أساسه أن الفقر والبطالة مرتبطان ابلنمو االقتصادي ،فازدايد عدد الوظائف املتاحة
دليل على قوة النشاط االقتصادي ،يرتتب عنه توفر مداخيل تسمح بتغطية تكاليف املعيشة ،أما البطالة فتؤدي إىل حرمان فئة واسعة من
هذا الدخل ،جيعلها تعيش العزلة بكل أبعادها إنتاج استهالك ادخار ،دفع ضرائب ..وهذا ما يؤدي حتما إىل مشاكل اقتصادية
واجتماعية.
متثل البطالة أحد التحدايت الكربى اليت تواجه اجلزائر آلاثرها االجتماعية واالقتصادية ،ومعدالهتا يف تتزايد .وآاثرها النفسية
واالجتماعية واالقتصادية وزايدة الفقر ال ختفى عن أحد ،وما يتعلق ابملستوى الكلي فأهم مؤشر يف اجتاهات الطلب على العمل فتباطؤ
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اسرتاتيجية التشغيل لإلقالل من الفقر يف اجلزائر
النمو االقتصادي يعين ارتفاعا يف معدالت البطالة .وهكذا فإن الوضع يف اجلزائر ومنذ التسعينات تلخص يف ضعف أداء االنتاج مقابل منو
سريع يف القوة العاملة.
ُع ِّرفت البطالة استنادا إىل ثالثة معايري ،وهي :بدون عمل ،ومتاح يف الوقت الراهن للعمل ويبحثون عن عمل ،خالل فرتة مرجعية
حمددة  .15كما أن مفهوم النشاط االقتصادي املعتمد من طرف املؤمتر الدويل للعمل ( )Iloلقياس السكان النشطني اقتصاداي ،يستند إىل
إنتاج السلع واخلدمات وفق نظام احلساابت الوطنية التابع لألمم املتحدة .ويتعقد أكثر مفهوم البطالة عند متييز البطالة يف أصناف ،غالبا
ما تكون أتثرياهتا متمايزة .16وتتجلى عالقة الرتابط بني خمتلف معايري ،إذ نالحظ أن فرتة البحث عن العمل وفرتة اإلاتحة يتقاطعان يف
الفرتة املرجعية (شهر للبحث عن عمل ،وأسبوعني لإلاتحة) ،كما أن متديد الفرتات السابقة والالحقة للفرتة املرجعية يؤدي إىل زايدة عدد
البطالني .ويدخل يف عداد البطالني ،األشخاص الذين هم بدون عمل وشرعوا يف ترتيبات ملزاولة عمل مأجور أو حلساهبم يف اتريخ الحق
من الفرتة املرجعية ،سواء استمروا أم مل يستمروا يف البحث عن عمل .كما أن املسرحني الذين يرتبطون رمسيا بعمل ،هم يف حالة عمالة ،أما
املسرحون اآلخرون فهم يف حالة بطالة ،مثلهم مثل املستفيدين من برامج خلق العمالة ،أو الذين يبحثون عن أتهيل.
إن إرخاء معيار البحث عن عمل لعدم توفر معلومات عن سوق العمل (لصعوبة احلصول على املعلومات أو عدم انتشار مكاتب
التوظيف ابلعدد الكايف ،أو عدم الرجوع إىل إعالانت الوظائف) ،األمر الذي جيعل من معيار يبحث عن عمل ال يستوعب حاالت كثرية
للشغل والبطالة .لذا عمدت املعايري الدولية إىل إرخاء هذا املعيار يف حالة البداايت الالحقة ،فاألشخاص املتاحني للعمل يف الوقت الراهن
وبدون عمل وال يبحثون عن عمل ألسباب خاصة ،ميكن اعتبارهم عاطلني .كما أن إرخاء البحث عن عمل ميتد إىل إرخاء معيار
اإلاتحة ،ويتحدد من خالل خصوصيات فرص العمل املتاحة .غري أن اجلزائر بعيدة عن هذه املعايري ،فخالل سنة 0250م جتاوزت فرتة
البحث عن عمل ،العامني ،واجلدول  ،5يوضح أعداد البطالني وفق فرتة البحث عن عمل.
جدول  .1أعداد البطالني وفق فرتة البحث عن العمل خالل 2113
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املصدر :الديوان الوطين لإلحصائيات ،النشرية االحصائية ،سلسلة رقم ( 581االحصائيات االجتماعية)
يرتبط الفقر ابلبطالة إذ تبلغ نسبة البطالة بني الفقراء النصف مقابل الربع بني غري الفقراء ،كما أصبحت أغلب األجور املدفوعة
تفقريية ،وال ننس إلغاء الدعم الغذائي الذي أدى إىل تدهور القدرة الشرائية للطبقات احملرومة .وكذا التقهقر الذي أصاب عدد املأجورين
ابلبيت الواحد ،حيث تبلغ نسبته اليوم  ،0.1وهو ما ال يساعد على احلفاظ على القدرة الشرائية .17وتؤكد الشواهد أبن عدداً كبرياً من
عمال القطاع املوازي ما هم يف احلقيقة إال عماال فقراء ،بسبب هشاشة الوظائف اليت يشغلوهنا ،وقلة عائدها املادي.
 .5قياس البطالة:

تُعد مسوحات األسر من أحسن الوسائل لالطالع على واقع البطالة ،لكن تعرتضها مشاكل تتعلق بطريقة إعداد أسئلة املسح،
واختالف وطول مدة املسوح ،كما تعرتيها فجوات ختص التغطية ،مما يُصعب كثريا من حتليل سوق العمل ،وتفسري نسب البطالة .وتبقى
مسوح األسر املعيشية أكثر مالءمة لقياس البطالة وفقا ملعايري عملية ،وإحصاء شامل للعاطلني عن العمل منفصال أو متضمنا مع
اإلحصاء العام الذي ُجيري يف كل عشرية ،ويشمل أعداد العاطلني وظروفهم ومعيشتهم .ليُستفاد منها يف ربط نتائجها ابخلصائص
الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألفراد والعائالت ،واألوضاع املعيشية والبيئية .وتزداد أمهية التفرقة بني أطياف البطالة حينما ال يلتحق
ابلقطاع احلديث من النشاط االقتصادي فيها إال قلة من العاملني .واجلدول  ،0يوضح توزع أعداد العمال النشطني حسب املناطق يف
اجلزائر خالل سنة .0250
جدول  .2توزع أعداد العمال النشطني حسب املناطق يف اجلزائر خالل سنة 2113
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القطاعات
الفالحة
الصناعة
أشغال عمومية
جتارة خدمات إدارة

املنطقة

األعداد

املناطق احلضرية

059222

املناطق الريفية

800222

املناطق احلضرية

5201222

املناطق الريفية

000222

املناطق احلضرية

5200222

املناطق الريفية

702222

املناطق احلضرية

0827222

املناطق الريفية

5000222

اجملموع
5505222
5027222
5795222
0012222

املصدر :الديوان الوطين لإلحصائيات
هذه األعداد من اليد العاملة تتوزع بدورها وفق الشكل القانوين إىل  0002222يف القطاع العام و 52788222يف القطاع
اخلاص .حيث تُقدر نسبة التغطية االجتماعية جملموعهما بـ ـ.% 00.0
كما نالحظ أبن منتجي اإلحصائيات يف اجلزائر ،كالديوان الوطين لإلحصائيات ووزارة التشغيل ،ال يستعملون نفس الطرق لتقييم
عدد طاليب العمل ،أو عدد العمال أو البطالني .فالديوان الوطين لإلحصائيات يهمل العمل البسيط ،كالذي ال يعمل إال لفرتة من اليوم،
أو من الشهر أو من العام ،كما جنده مييز بني فئتني من العاطلني:18
 الذين يبحثون عن عمل ومستعدون له وتتوفر فيهم على العمل وكانوا قد اشتغلوا من قبل. الذين يبحثون عن عمل ولكنهم مل حيصلوا على فرصة عمل من قبل رغم استعدادهم له ومقدرهتم عليه.وتتأثر نتائج حساابت مؤشراهتا بعاملني رئيسني:
 أوهلما ذو عالقة بتحديد العمر الزمين املصرح به رمسيا لدخول قوة العمل. أما العامل الثاين ،فيتعلق بتحديد فرتة االنقطاع عن العمل ،واليت مبوجبها ميكن اعتبار الفرد عاطال.كما أن هناك صعوبة أخرى ختص قياس االقتصاد املوازي استنادا إىل املناهج املعتمدة (املسح ابلعينة ،إحصاءات احلساابت الوطنية
والقوى العاملة ،)..واالكتفاء ببعض الوسائط اليت يتم هبا يتم تقدير حجم االقتصاد املوازي (السيولة ،ساعات عمل ،البطالة).
بلغ مستوى البطالة يف اجلزائر نسبة  % 9.8أي ما يعادل  5571222بطال إىل غاية شهر سبتمرب من سنة 0250م ،19وقُدر
عدد السكان النشطني خالل نفس الفرتة ،بـ 55900222شخصا حسب مؤشرات املكتب الدويل للعمل بزايدة نسبية  ،% 0.1وتشري
نتائج هذا التحقيق املوسوم ب"نشاط-تشغيل وبطالة حىت شهر سبتمرب من سنة 0250م ،أن هناك فوارق متباينة حبسب السن واملستوى
التعليمي .واجلدول  ،0يوضح توزع نسب البطالني وفق مستواهم الدراسي خالل الفرتة ذاهتا .وال متثل أرقام الناشطني الذين يبحثون عن
عمل ،واليت بلغت حسب الديوان  5571222بطال ،سوى ثلث الشغل اإلمجايل من الوظائف الدائمة .وإذن ،فنحن أمام تشغيل هش
وعمال فقراء .وحبسب قطاعات النشاط ،تتوزع اليد العاملة يف التجارة واإلدارة العمومية واخلدمات بنسبة  ،% 19.8والفالحة بنسبة
 ،% 52.0والبناء واألشغال العمومية والصناعة بنسبة  .% 09.0واجلدول  ،0يوضح توزع أعداد اليد العاملة ( )%وفق مهنهم خالل
.0250
جدول  .3توزع أعداد اليد العاملة ( )%وفق مهنهم خالل 2113

اليد العاملة املشتغلة مستخدمون مستقلون األجراء الدائمون األجراء املؤقتون ابملساعدات العائلية
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ينتج عن التسرب مبختلف املراحل التعليم األساسي والثانوي مشاكل خطرية كانتشار األمية واجلهل وضعف البنية االقتصادية
واإلنتاجية للمجتمع ،وتعود أسباب هذه الظاهرة إىل تدين التحصيل الدراسي ،وتباين مستوايت التالميذ من النواحي االقتصادية
واالجتماعية .واجلدول  ،0يوضح توزع نسب العمال النشيطني ( )%وفق مستواهم الدراسي خالل  .0250األمر الذي يدعو إىل إيالء
العناية ابألسر الفقرية لتغطية نفقات دراسة أبنائهم .وتوسيع انتشار مراكز التكوين املهين ،وتنويع براجمه .فعملية دمج اآلتيني من التعليم
العام تُعيقها اليوم عوامل كثرية ،مع ما تتخللها من فرتات بطالة .واجلدول  ،1يوضح توزع نسب البطالني ( )%وفق مستواهم الدراسي،
ووفق الشهادات احملصل عليها خالل .0250
جدول  .4توزع نسب العمال النشيطني ( )%وفق مستواهم الدراسي خالل 2113
بدون مستوى ابتدائي متوسط اثنوي
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جدول  .5توزع نسب البطالني ( )%وفق مستواهم الدراسي ،ووفق الشهادات احملصل عليها خالل 2113
املستوى الدراسي
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صار حل مشكلة البطالة اليوم من أكرب التحدايت التنموية ،كون معدالت البطالة الزال مرتفعة ،وقوة العمل تتزايد ،خاصة وأهنا
ترتكز بني الشباب والباحثني عن العمل ألول مرة ،وتكمن جذور أزمة البطالة يف التخلف االقتصادي ،وفشل جهود التنمية .وتصبو
اجتاهات سياسة التشغيل املعتمدة إىل حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية .ففي اجلانب االجتماعي ،جيري العمل لتوفري
الظروف املناسبة إلدماج البطالني .ويف اجلانب االقتصادي يتجه اجلهد يف استثمار القدرات البشرية يف خلق الثروة االقتصادية عن طريق
توظيفها يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي ،بينما ترمي األبعاد التنظيمية واهليكلية لسياسة التشغيل إىل حتقيق جمموعة من أهداف،
منها:20
 الوصول إىل تنظيم أحسن لسوق العمل ورفع مستوى عروض العمل ،مع توازنه مع الطلب. تكييف الطلب على التشغيل للوصول تدرجييا إىل توافق بني خمرجات التكوين وسوق الشغل. دعم االستثمار يف القطاع االقتصادي خللق مناصب شغل دائمة. العمل على التحكم يف خمتلف العناصر اليت حتكم سوق العمل عن طريق نظام املعلومات واإلحصائيات.بدأت احلكومة يف ضخ السيولة لغرض التشغيل منذ الربانمج اإلمنائي األول عام  0225ولكن نتائجها مل تكن كافية بسبب طابعها
االجتماعي ،مما دفعت ابلسلطات إىل رفع سقف القروض بدون فوائد وإضفاء مرونة كبرية لفائدة االمتياز ،ومتديد فرتة اإلعفاء اجلبائي.
وتستخدم اجلزائر حاليا عدة سياسات للسيطرة على البطالة ،21أمهها وكالة تشغيل الشباب والقرض املصغر وصندوق التأمني على البطالة
وعقود اإلدماج والشبكة االجتماعية وصندوق ضمان القروض املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،الربانمج الوطين لتأهيل
املؤسسات ..هذه الربامج املوجهة حنو سوق عمل ضخم يشهد تدفقا سنواي قدره  082ألف بطال ،أكثر من نصفهم من ذوي
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الشهادات .تقاطع هذه الربامج مع اخلطة اخلماسية اجلديدة من شأنه أن يوفر مليوين منصب وإطالق  022ألف مؤسسة صغرية
ومتوسطة إضافة إىل  02ألف مؤسسة مصغرة .خاصة وأن البالد سجلت فائضا يف املوازنة أدى إىل ارتفاع احتياطاهتا من العملة األجنبية
إىل أكثر من  022مليار دوالر ،وحبوايل  052مليار دوالر كاحتياطي صرف يف اخلزينة العمومية مع هناية السنة 0250م ،ومن املتوقع أن
يتجاوز  001مليار دوالر مع هناية السنة احلالية (0250م).
إن تقييم السياسات احلكومية يف مواجهة البطالة ،توجب اإلقرار ابجلهود الكبرية اليت تبذهلا األجهزة واهليئات الداعمة يف استحداث
مؤسسات تضطلع إبحداث التوازن يف سوق العمل من خالل احتوائها لفئة معتربة من طاليب العمل ،حيث تبني النتائج احملققة تقليص
نسبة البطالة ب ـ % 9.8سنة  0250م .وكان ذلك بسبب تتابع الربامج اإلمنائية املهتمة ابلبطالة ،بدء من برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي
ما بني  0220-0225الذي ُخصص له مبلغ  101مليون دينار ،حيث مسح ابستكمال العديد من املشاريع العالقة وانطالق عدة
ورشات أخرى وظفت أعدادا كبرية من البطالني ،مث الربانمج تكميلي لدعم النمو  ،0229-0221الذي ُخصص له مبلغا يُقدر
ب ـ 0022مليار دج ،حملاربة الفقر وخلق مناصب شغل .ومنذ بداية العمل هبذا املخطط مت خلق  708122منصب شغل منها % 00
دائمة ،مع إحداث التوازن اجلهوي وإحياء بعض املناطق .قد مسحت بتمويل  0091107منصب عمل خالل الفرتة 0227-5999
بتكلفة مالية قدرها  512مليار دج ، .وعلى الرغم من املبالغ اليت ُخصصت للتحويالت االجتماعية إال أن عدم الفاعلية يغلب عليها
نتيجة ضعف تسيري اخلدمات العمومية .كما رصدت الدولة  512مليار دوالر للتنمية للفرتة  ،0250-0252وركزت على االستثمار
يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل جانب مشاريع البنية التحتية والسكن ،وتنويع هيكل االقتصاد إبزالة العوائق أمام االستثمار ،وأتهيل
أرابب املؤسسات االقتصادية ،22إبقامة شراكات إنتاجية مع املؤسسات األجنبية لرفع مهارة العمال وتطوير وسائل اإلنتاج .وانعكاس ذلك
يف حتسني األحوال االجتماعية واالقتصادية ..واليوم ،االقتصاد اجلزائري حباجة إىل  012ألف فرصة عمل جديدة سنوايً المتصاص البطالة
على أساس نسبة النمو السنوي للسكان .وابلرغم من السياسات واألجهزة اليت وضعتها الدولة لتشجيع استحداث مناصب الشغل ،مل
يتمكن االقتصاد احلقيقي من استحداث سوى رقم يرتاوح بني  522ألف و 512ألف منصب شغل سنوايً.
 .8اسرتاتيجية التنمية واالندماج االقتصادي
إن الرؤية الوطنية للتنمية ما زالت معتمة ،حىت على حساب األوليات لتأسيس اقتصاد قوي ،يكون مبنياً على التكامل بني خمتلف
القطاعات ويندرج ضمن التنمية املستدامة .فهشاشة القاعدة الصناعية ،وضعف التسيري والتأهيل التقين ،وغياب الصناعي احملرتف والفالح
املتخصص ،وطغيان أنشطة الربح اآلنية ،كل ذلك يعد من العوامل اليت تشل من إنعاش االقتصاد الوطين مبا يعني من بعث مشاريع
التنمية ،ويؤدي إىل خلق وحدات صناعية جديدة .ومع ذلك يبقى التشبث بربامج األداء السارية وتشجيع االستثمار يف جماالت الصناعة
والفالحة واإلنتاج والتسويق والتوزيع ،وإعادة أتهيل خمتلف القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية وتطويرها ،وتنظيم النشاط التجاري ومعاجلة خلل
مسالك التوزيع وتوجيهها .وتوفري اخلرائط االستثمارية ،هبدف استغالل الطاقات واملوارد املتاحة ،وتوفري املناخ للمستثمرين .ألن الرهان
الصناعي يبقى ،من اليوم وحىت ما بعد نضوب الغاز والبرتول يتمثل يف الطاقات املتجددة والصناعات ذات الكثافة املعرفية ،والصناعات
التحويلية اليت عانت كثريا ،من جهة التجهيزات واالستثمارات واستغالل القدرات اإلنتاجية.
ميكن القول أبن االقتصاد الوطين بدأ يف التحول من اقتصاد املؤسسات ذات احلجم الكبري إىل مؤسسات متوسطة وصغرية ،متاشيا مع
التحول العاملي ،وهو اليوم بصدد االنتقال من اقتصاد موجه إىل اقتصاد حتكمه آليات السوق ،هبدف توفري األطر الداعمة للتحول النوعي
والكمي للحياة االقتصادية والتأقلم مع املستجدات ،يكون من أولوايهتا إيالء الشركات الصغرية واملتوسطة مكانتها ضمن حركية اإلنتاج
واالستثمار .وهذا ما يستدعي تعزيز املكاسب ومحاية السوق احمللي ،إذا كان ذلك من شأنه أن يهدد صناعتنا الناشئة أو حيد من حرية
جتارهتا .فلكسب رهان املنافسة يف ظل األثرين حيتم حتديث عمل املؤسسات ودعم مواردها ومساعدهتا على ختطي صعوبة االفتقار إىل
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املوارد أو نقص رأس املال أو صعوابت التسويق .ألن بعض احلاالت التنافسية املتوقعة انجتة عن حترير التبادل التجاري اخلارجي من الرسوم
اجلمركية ،وال يرجع سبب ذلك إىل ارتفاع تكلفة اإلنتاج فقط ،بل أيضا إىل خيارات التخطيط ،وتشجيع االستثمار املنتج ،مبختلف صوره
وأشكاله كاملناولة والشراكة الصناعية ،اليت تتحدد عن طريقها الفرص االستثمارية يف الدورات اإلنتاجية املغيبة ،كاستثمار حتويل خمرجات
الشركات الكربى ،أو االشرتاك معها يف عمليات اإلنتاج .واالهتمام برتويج املنتجات احمللية والعمل على زايدة نسبة التصنيع احمللي ورفع
القدرة التنافسية ابلتوسع يف قاعدة الصناعات املرتابطة وترسيخ نظام املناولة والتعاقد الصناعي ،وتطوير أساليب اإلنتاج والتسويق وانتهاج
يتعزز دور اجمللس الوطين لرتقية املناولة عرب خمتلف هياكله التنظيمية لتنمية املناولة الصناعية يف
طرق فعالة الكتساب املزااي التنافسية .23وهنا َّ
ترقية عمليات الشراكة ،كما تدعم املشاتل املنتشرة يف خمتلف األقطاب الصناعية ،ومشاريع الصغرية واملتوسطة عن طريق توفري املعلومات
واخلدمات هلا والعمل على أتمني حاجياهتا .وما دامت هذه اهلياكل قريبة العهد يف أتسيسها ،فإن التعاون والتنسيق بينها يعد أمر ضروري
لتقوية قاعدة املعلومات الصناعية.24
سجلت اجلزائر يف تقرير سنة  0251حول مناخ األعمال واالستثمار الصادر عن البنك العاملي ،25تراجعا كبريا ،حيث فقدت سبع
مراتب جديدة وتدنت من الرتبة  507إىل  510عامليا ،مما يدل على عدم موائمة مناخ االستثمار يف اجلزائر ،ونفس األمر فيما يتعلق
مبراحل إنشاء املؤسسات وبداية جتسيد املشاريع ،أو اخلدمات اليت تستفيد منها املؤسسات أو آليات وظروف االستفادة من التمويل
املصريف والبنكي ..تراجع يف كافة املؤشرات املعتمدة .وفقا لبعض هذه املؤشرات ،اجلزائر أت ي يف املرتبة  505عامليا يف مؤشر إنشاء
املؤسسات مقابل الرتبة  509يف تصنيف  ،0250وأت ي يف املرتبة  171فيما خيص مؤشر احلصول على القروض البنكية مقابل  509يف
تقرير سنة ..0250
وال جيب أبي حال من األحوال ،أن ترتك القضااي االقتصادية األساسية ،تتجاذهبا آليات السوق وحدها ،بل جيب االرتقاء ابلتنمية
الصناعية املستدامة بوصفها وسيلة تنويع لالقتصاد ،وتعزيز دور القطاع اخلاص ،وزايدة نطاق االنفتاح .مع التأكيد على التحديث الصناعي
واالرتقاء بنشر التكنولوجيا وتيسري التجارة .وإصدار اخلرائط االستثمارية للمشروعات الصناعية ،حبيث توضح اإلمكاانت املتاحة ،واملزااي
النسبية والتنافسية لكل صناعة ،وأوجه التكامل والتنسيق بينها ،وكذلك دعم التحول إىل اقتصاد املعرفة.
 .9اسرتاتيجية مكافحة الفقر من خالل دعم التشغيل
وإذا كانت عملية التصحيح مكنت بعد عقدين من التطبيق ،من اسرتجاع التوازانت االقتصادية الكلية فإن األوضاع اخلاصة ابلنمو
تدهورت ،وغابت معها االستثمارات اجلديدة اليت ختلق مناصب العمل إىل جانب التسريح وإعادة اهليكلة وحل املؤسسات .واجلدول ،0
يوضح تطور القوة العاملة والقوة املشغلة ومعدل البطالة خالل سنوات .0250-0252-0227

جدول  .6تطور اليد العاملة للسنوات 2113-2111-2112
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يف إطار السعي لتحرير أسواق الشغل تكيفا مع متطلبات اقتصاد السوق ،متت إعادة النظر يف عالقات العمل ،ومت تعديله سنة
 ،5999مبوجب املرسوم رقم  55/92مبوجب األمر رقم  05/90والذي من خالله مت اعتماد صيغ جديدة يف التشغيل .ورغم مساعي
الدولة اجلزائرية طيلة عقدين من الزمن التقليل من ظاهرة البطالة واليت مل يتحكم فيها إىل غاية اليوم ،يف ظل طرح صيغ تشجيع روح
وخ ِّف َفت األعباء الضريبية وحماولة حتقيق
املبادرة ،حيث شكلت وكاالت وطنية متخصصة يف دعم وترقية الشباب ،كما وفرت التمويل الالزم ُ
التوازن اجلهوي كما ُربِّطَت سياسات التشغيل بسياسات التضامن الوطين ،كما عملت على تدعيم االستثمار احمللي واألجنيب من أجل
توفري املزيد من مناصب الشغل ،كما أولت احلكومة ضمن أولوايهتا يف املخطط اخلماسي  0250-0252اسرتاتيجية للتنوع االقتصادي،
وهذا من أجل خلق املزيد من مناصب الشغل .فأدخلت تعديالت على قانون العمل حيث ظهرت صيغا جديدة للعمل هبدف توسيع
سوق العمل :العمل يف املنزل ،عقود ما قبل التشغيل ،برانمج الشغل املأجور مببادرة حملية ،برانمج أشغال املنفعة العامة ذات االستعمال
املكثف لليد العاملة ..وقد كان اهلدف جليا يف االهتمام ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل استحداث هيئات وأجهزة لدعمها
ومساعدهتا.
تشري البياانت اإلحصائية لتوزيع اإلنفاق على خمتلف مكوانت سياسات سوق العمل النشطة إىل اختالل معاجلتها للظاهرة ،فالنسب
سرحني والعاطلني
األعلى للنفقات ُخصصت خلدمات التشغيل والتدريب الذي ميثل جانب العرض من سوق العمل .كما أخذ تدريب امل َّ
ُ
عن العمل من الشباب احلصة األكرب من النفقات املخصصة لسياسات سوق العمل النشطة .حيث تعود احلصة األكرب منها خلدمات
توفري فرص عمل جديدة ،بتعزيز نشر املعرفة التكنولوجية ،وحتقيق مرونة يف مواقيت العمل ،وحتسني بيئة األعمال .وزايدة التفاعل ما بني
املؤسسات والسياسات لتحقيق نتائج أفضل على صعيد سوق العمل.
لقد مت تكييف االسرتاتيجية ابلشكل الذي جيعلها أكثر فاعلية وأكثر اتساعاً لدمج صيغ أخرى خللق مناصب عمل للشباب ،وهو ما
متخض عن نظام جديد إلدماج الشباب ،الذي يرتكز على ثالثة حماور ،وهي :عقود التشغيل املسبق واملساعدة على أتسيس املؤسسات
الصغرية ،والتكوين خللق نشاطات جديدة .ولتحقيق هذا الربانمج ،مت إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اليت ُعهد إليها مهمة
متركز تدخالت السلطات العمومية يف توجيه املؤسسني الشباب ومرافقتهم إلجناح املشروع .وهبدف توفري الدعم املايل لتحقيق هذا املشروع
الطموح ،مت ابلتوازي مع سراين مهام الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ،إنشاء صندوق دعم تشغيل الشباب الذي عهد إليه متويل املشاريع
اليت تؤطرها الوكالة ،وتوفري التغطية املالية من تكوين وإعداد الشباب إلجياد مناصب العمل ،يف إطار عقود التشغيل املسبقة .واجلدول ،7
يوضح توزع أمناط اليد العاملة وفق القطاعات االقتصادية للسنة .0250
جدول  .2توزع أمناط اليد العاملة وفق القطاعات االقتصادية للسنة 2113
البيان

البناء والتشييد التجارة واخلدمات

الفالحة

الصناعة

 -اليد العاملة املشتغلة

00222

10222

 -مستخدمون مستقلون

081222 010222 075222

5001222

595222 195222

0201222

72222

010222

 -األجراء الدائمون

10222

 -األجراء املؤقتون

5700222 5200222 090222 050222

 -التابعة للحماية االجتماعية 008222 888222 508222

0757222
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 .52املناولة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
تسهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف زايدة الدخل وتنويعه وزايدة القيمة املضافة ،انهيك عن قدرهتا على توليد وظائف الشغل،
وارتباطها مع املشروعات األكرب واألصغر منها أخذا وعطاء ،26بفحص شامل ملختلف املناطق والقطاعات بغرض مجع البياانت
االقتصادية واالجتماعية ،وتقسيم االستثمارات حسب االحتياجات واملوارد والبطالة .وتراعي اخلارطة االستثمارية متركز املشروعات
املستهدفة يف منطقة ما أو يف قطاع حبيث ال تولد زحاماً أو فائضا .وقد جلأت احلكومة إىل استحداث أشكال خمتلفة من األجهزة وهيئات
الدعم مثل  ..ANDI ،CNAC ،ANGEM ،ANSEJلتسهم يف أتسيس ورعاية ملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وابلتايل خلق
مناصب شغل جديدة ،غري أننا نالحظ أبن غالبية مؤسسات القطاع اخلاص ،هي مؤسسات مصغرة ،توظف أقل من  52عمال ،وترتكز
نشاطاهتا أساسا ،يف قطاع البناء واألشغال العمومية ،والتجارة والنقل واملواصالت ،وأعدادها ال زالت ضعيفة.
وللمناولة دور كبري يف تقوية هيكل االقتصاد ،ويف متكني الصناعات الصغرية واملتوسطة من استخدام أفضل للموارد ،والسيطرة على
وسائل إنتاجها ،وتنظيم وتنمية النشاط اإلنتاجي يف الوحدات الصناعية ورفع قدراهتا اإلنتاجية والتنافسية .وقد أثبتت الوقائع الصناعية على
أهنا أصبحت تشكل أهم أبرز االسرتاتيجيات وأكثرها قدرة على حتقيق التنمية الصناعية ،وزايدة مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل،
وحتسني وتطوير القدرات اإلنتاجية للمؤسسة االقتصادية تعزيز التشابك والتكامل الصناعي .27وهي فضال عن ذلك تلعب دورا كبريا يف
تطوير النسيج الصناعي وتوسيع قاعدته ،وترسيخ مبدأ التخصص يف أداء الوظائف ابلوحدات اإلنتاجية ،مبا يعظم املكاسب املتبادلة
للشركات املتعاقدة داخل النظام املوحد .مع توفري املتطلبات اليت من شأهنا ضمان التعاون بني خمتلف املؤسسات.
أكد رئيس اجمللس الوطين االستشاري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة زايم بن ساسي 28على إمكانية خلق مليوين مؤسسة صغرية
ومتوسطة شريطة وضع اسرتاتيجية صناعية فعالة ،مع احلد من االسترياد املكثف ،متأسفا السترياد ما ال يقل عن  0ماليري دوالر سنواي من
منتجات وحدات صناعية اتبعة للمناولة ،يف حني أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلالة قادرة على تلبيتها ،حيث تفيد إحصائيات وزارة
الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،عن أزيد من  600مؤسسة مناولة تنشط حاليا يف السوق .ونفس املالحظة تنطبق على
اخلدمات ،منتقدا اللجوء التعسفي إىل استرياد اخلدمات اليت يكلف البالد  50مليار دوالر سنواي .مت إحصاء  702222مؤسسة صغرية
ومتوسطة يف اجلزائر سنة  0250منها  % 97منها مؤسسات مصغرة ،ويتضمن برانمج عمل وزارة الصناعة بلوغ أكثر من مليون مؤسسة
صغرية ومتوسطة خالل عام .0251
من جهة أخرى أكد املدير العام للوكالة الوطنية إلعادة أتهيل املؤسسات الصغرية املتوسطة رشيد موساوي ،أبن عدد املؤسسات
الصغرية واملتوسطة اليت انضمت إىل برانمج إعادة التأهيل الذي وافقت عليه احلكومة سنة  0252قُدر ب ـ  0222مؤسسة .وأضاف
يقول :حنن بصدد مرافقة  0222مؤسسة صغرية ومتوسطة اليت انضمت إىل برانمج إعادة التأهيل الذي وافقت عليه احلكومة سنة
 0252ملتابعة املرافقة يف العديد من اجملاالت .وحسب نفس املسؤول فإن  5122مؤسسة صغرية و متوسطة تلقت إشعارات خبصوص
التمويل للشروع يف إعادة التأهيل يف انتظار استكمال نفس اإلجراء لباقي املؤسسات .ومت توسيع هذا الربانمج الذي استفاد من متويل
يقارب  0ماليري دوالر يف جوان  0255ليمس املؤسسات اليت تشغل أقل من  52عمال .وكان التمويل الذي يوفره الصندوق الوطين
إلعادة أتهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يقتصر من قبل على املؤسسات اليت تشغل  52عمال أو أكثر.
 .55احلماية االجتماعية
شهد مفهوم احلماية االجتماعية يف التسعينات من القرن املاضي ،حتوالً يف سياق األزمات االقتصادية والتكيفات اهليكلية ،فغدت
احلماية االجتماعية أوسع نطاقاً من الضمان االجتماعي أو املساعدة االجتماعية أو شبكات األمان االجتماعي ،وهي تعترب رافدا للتنمية
وآلية للمحافظة على املوارد البشرية وتكريس قيم التضامن والتآزر بني خمتلف فئات اجملتمع .علما أبن هذه احلماية االجتماعية ارتبطت،
كما سبق ،مبجموعة آليات تشتمل معايري العمل واألنظمة اخلاصة بدورة احلياة ،األمومة واإلعاانت األسرية واملعاشات ،وتعويضات
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األخطار املهنية .حيث كانت نسبة غري كبرية من السكان هي اليت تستفيد من الضمان االجتماعي يف إطار املؤسسات ،قُدرت بـ0
ماليني نسمة ،وختص هذه الضماانت األخطار االجتماعية املتمثلة أساسا يف األمراض والبطالة وخماطر العمل والفقر والتكفل ابملتقاعدين
وذوي االحتياجات اخلاصة .وكان لزاما على القائمني على نظام احلماية االجتماعية أن يركزوا جهودهم أيضا على
 تبسيط إجراءات االخنراط واالشرتاك وتدعيمه معلوماتيا هبدف تبسيط اخلدمات. حتيني املعطيات وإضفاء املرونة على املستوى اإلداري والتنظيمي وأتهيل املوارد البشرية. مراجعة السياسات االستثمارية لصناديق احلماية مبا يناسب تطور سوق االستثمار وتنوعه ،كإسهامه يف تدعيم العمل املـنظم املـؤجرأو املستقل ومرافقة املستثمرين.
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة ٬ما يزال نظام احلماية االجتماعية مل يكتمل خمتلف تغطياته ،فعلى مستوى املعاشات ،عل سبيل
املثال ،جند  % 00فقط من السكان يف سن التقاعد يتمتعون هبذه اخلدمة ٬و % 02فقط من السكان العاملني يتمتعون بتأمني طيب.29
وهو ما يستدعي منه اإلسراع يف مواكبة احتياجات السكان ،واليت ميكن عربها حتقيق تنمية شاملة ومستدامة ودفع وترية التنمية .خاصة،
إذا ما اعتربان ،أن هذه احلماية من ورائها احتياطات وثروات وموارد وفعاليات تدير براجمها بكفاءة واقتدار ،وهي يف حقيقتها مرتبطة أيضا
بتحقيق العدالة وليس فقط ابلتطور االقتصادي.
لقد أدت املعاشات اخلاصة واألعمال املبكرة للتقاعد إىل زايدة اإلنفاق على املعاشات ،كما أن إعاانت البطالة اليت تقرتن يف بعض
احلاالت بعالوات لكل فرد معال وتشمل من يدخل سوق العمل ألول مرة والذين يدخلونه من جديد على حد سواء.
أت ي موارد التربعات يف مقدمة مصادر التمويل الداخلية ،يف إطار التكافل االجتماعي ،30وهنا حيب أن يكون لألغنياء والقطاع
اخلاص دورا يف جمهود التصدي للفقر .وإبمكان السياسة املنتهجة أن تتضمن السماح للسلطات احمللية ابالقرتاض لتمويل التحسينات يف
البنية األساسية لألحياء الفقرية ،ومنحة التضامن املدرسي لألطفال املتمدرسني احملتاجني عند كل دخول مدرسي ،إضافة إىل إجراءات
املساعدة على الدراسة من خالل توفري املطاعم املدرسية واملدارس الداخلية ونصف الداخلية والرعاية الصحية .واملساعدة املوجهة للفئات
احملرومة وتتعلق ابملسنني املرضى املزمنني واملعوقني ،إضافة وذوي احلاجات اخلاصة ،وكذلك يف إطار برانمج قفة رمضان ،واملساعدة املوجهة
للسكن.

خامتة

لقد سعت سياسة اإلصالح إىل معاجلة اخللل القائم يف التوازانت االقتصادية الكلية بغرض حتقيق معدالت منو مرتفعة يف املدى
املتوسط والطويل ،استنادا إىل سياسة انكماشية قوامها ختفيض اإلنفاق العام وإلغاء الدعم املوجه لألسعار وإعادة ختصيص عوامل اإلنتاج
بطريقة تؤدي إىل زايدة العرض الكلي .كما سعت إىل إرساء نظام شامل للحماية االجتماعية يشتمل دعم السلع االستهالكية الغذائية
وغري الغذائية واالمتيازات النقدية اليت تشمل املعاشات وبرامج منح التعويض عن البطالة واملبالغ املدفوعة عن حالة املرض والعالوات
العائلية . .ورغم كل الربامج والسياسات اهلادفة لتسهيل خلق مناصب عمل ،إال أن معدالت البطالة مل تنخفض بصورة حامسة من شأهنا
أن تدعم النمو االقتصادي على املدى الطويل ،مع مالحظة ما مت ختفيضه خالل السنوات الثالث األخرية ال يتجاوز  % 0يف نسب
البطالة .فالتقييم الكلي لربامج القضاء على البطالة يبني ضآلة عدد املستفيدين من هذه اإلجراءات مقارنة ابحتياجات التشغيل ،وعلى
الطابع املؤقت ألغلبية مناصب الشغل اليت أنشأت ضمن هذه الربامج ،وكذلك ضعف امليزانية املخصصة هلا.
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