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 من أكثر تشكل اليت احملروقات عوائد على األوىل بالدرجة يقوم ريعي اقتصاد هو اجلزائري االقتصاد أن على اثنان ؼلتلف ال      :ملخص
 النقصان أو بالزيادة سواء تغَت وأي العادلية، النفط سوق يف احلاصلة بالتغَتات مرتبط اجلزائري داالقتصا أن كما اجلزائرية، الصادرات من %95
 متأثرة العادلية النفط أسعار يف عديدة تقلبات شهدت األخَتة السنوات فإن وعليه بالسلب، أو باإلغلاب إما التنموية االسًتاتيجيات على يؤثر

 هاته جاءت السياق هذا ويف اجلزائري، االقتصاد هتدد سليفة أرقام إىل واهنيارها األسعار تراجع إىل أدت دليةوالعا اإلقليمية التغَتات من جبملة
 . اجلزائرية احلكومية ادلؤسسات يف التوظيف سياسة على وتداعياته النفط أسعار اطلفاض على التعرف هبدف البحثية الورقة

 احلكومية ادلؤسسات : التشغيل سياسة : التنموية االسًتاتيجيات : طالنف : اجلزائري االقتصاد: المفتاحية الكلمات
Abstract: Tout le monde s’accorde ce que l’économie algérienne soit une économie de 

rente basée principalement sur les revenus des hydrocarbures, qui représentent plus de 

95% des exportations algériennes, L'économie algérienne est également liée à l'évolution 

du marché mondial du pétrole, et tout changement, qu’il soit à la hausse ou à la baisse 

influe sur les stratégies de développement, que ce soit positivement ou négativement. 

Ainsi au cours des dernières années ; il y a eu de nombreuses fluctuations des prix 

mondiaux du pétrole influencées par une série de changements régionaux et mondiaux ; 

Ce qui a conduit à la baisse et à l'effondrement des prix en chiffres effrayants menaçant 

l'économie algérienne. Dans ce contexte ; cet article est visé à identifier la baisse des prix 

du pétrole et ses conséquences sur la politique de l'emploi dans les institutions 

gouvernementales algériennes. 

Les mots clés: Economie algérienne : pétrole : stratégies de développement : politique de 

l'emploi : institutions gouvernementales 
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 مقدمة - 1
 اهتااازاز إىل ياااؤدي قاااد ذلااا  وغاااَت اجملتمعاااات واساااتقرار تاااوازن يف تسااااه  الااايت التنموياااة الركاااائز أهااا  مااان الوطنياااة االقتصااااديات    

 السااياق هااذا ويف لألفااراد، االجتماعيااة احلياااة األوىل بالدرجااة هتاادد وإنسااانية وأمنيااة اقتصااادية وكااوارث أزمااات ظهااور وإىل اجملتمعااات
 1891)  سانتُت الانفط أساعار اهنياار خلفياة على االقتصادية األزمة هاته من سابقا   عانت اليت العادلية الدول بُت نم اجلزائر تعترب
 ضااربت عنيفااة اقتصااادية هاازة ادلعطيااات هاتااه شااكلت وعليااه للربمياال، دوالرات تسااعة ماان أقاال إىل آنااذاك نزلاات الاايت(  1891 –

 جادا ، كباَتة بنسابة الانفط عائادات علاى كليا   يعتمد كان الذي اجلزائري، القتصادل بالنسبة أعنف كانت لكنها العادلي، االقتصاد
 العملااة ماان الاابالد احتياااطي نفااد حااُت األزمااة حاادة زادت باال ككاال، اجملتمااع وعلااى األفااراد علااى األزمااة هااذ  تااداعيات تلباا  ومل

)  األسااواق ماان األساسااية الغذائيااة ادلااواد ماان كثااَتال واختفاات للجزائااريُت، ادلعيشااية واألوضاااع العموميااة اخلزينااة وتاادهورت الصااعبة،
 تع  شعبية انتفاضة أول مع عنيف اجتماعي زلزال مع اجلزائر كانت ،1899 سنة هناية ومع(  والسكر والقهوة والزيت كالخبز

 أساعار هتااوي ماع راء،الو  إىل الساعة عقارب يعيد التاريخ أن ويبدو .السوداء بالعشرية مسيت أمن الال من دوامة يف ودخول البالد
 تقلباات تاداعيات أن االقتصاادي اجملاال يف اخلارباء مان الكثاَت يار  حبيا  4112 سانة وبداياة 4112 سانة هناية منذ عادليا   النفط
 ماان الالزماة باااإلجراءات االخاذ ياات  مل إذا الثمانيناات فااًتة مان أكثار اجلزائااري اجملتماع علااى نتائجهاا تكااون قاد العادليااة الانفط أساعار

 للماوارد التنمياة معهاد ومادير واالقتصادي الدكتور الصدد هذا يف وأوضح واألمنية التنموية ادلكتسبات على واحلفاظ مواكبتها جلأ
 العملاة، هشاشاة ماع األفق يف أزمة إرهاصات أول نشهد"   EL KHABAR جلريدة تصرػله يف(  بهلول محمد)  البشرية
 األوضااع هاتاه ظال ويف ،1" وادلشااريع والتشاغيل االساتثمار ستمس مضاعفات بروز عم أيضا ولكن قيمته، من الدينار يفقد حي 

 يف التشاغيل سياساة علاى وتداعياتاه الانفط أساعار اطلفااض علاى التعارف اردناا والدولياة اإلقليمياة وادلتغَتات واالجتماعية االقتصادية
 سياسنة علنى النفف  أسناا  انخفنا  ينثرر أن يمكنن مدى أي إلى     :التايل التساؤل من انطالقا   اجلزائرية احلكومية ادلؤسسات
 ؟ الراهن الوقت في الجزائر في الحكومية المثسسات في التشغيل

 :التالية احملاور خالل من اإلشكالية هاته معاجلة ويت 
 .العادلية السوق يف النفط أسعار عن نظرة -
 .الراهن الوقت يف النفط أسعار تغَتات ظل يف اجلزائر يف التشغيل سياسة -
 الد اسة أهداف - 4

 الوطٍت االقتصاد على وتداعياهتا احمللية وادلتغَتات الدولية التحوالت إىل التطرق. 
  االجتماعية احلياة على وتداعياهتا النفط أسعار اطلفاض جراء االقتصادية األزمة يف البح. 
 اجلزائر يف االقتصادية باحلالة تأثرها ومد  اجلزائر يف التشغيل عمليات يف ادلنتهجة السياسة عن نظرة إلقاء  . 
 اجلزائر يف احلكومية ادلؤسسات يف التشغيل سياسة على النفط أسعار اطلفاض تأثَت إىل الوصول زلاولة. 
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 الد اسة مفهج - 3
  )re Pu النظريااة البحااوث نطاااق ضاامن يناادرج الااذي البحاا  هااذا يف التحليلااي الوصاافي ادلاانه  دراسااتنا يف اسااتمدمنا    

) Research الانفط أساعار اطلفااض تاداعيات دبساألة تتعلاق وفكرياة علمياة حقيقاة إىل الوصول منه وادلباشر األساسي الغرض 
 .اجلزائر يف التشغيل سياسة على

  الاالمية السوق في الفف  أساا  عن نظرة – 4
 جهاة، مان اخلارجياة التجاارة يف رائادة مكاناة لاه دلاا ئاراجلزا بينهاا ومان العاامل دول مان لكثاَت الطاقاة مصادر أبرز من النفط يعترب    
 تتمياز كماا ،( واجتماعينا اقتصنايياً )  التنموياة االساًتاتيجيات أثرهاا على تبٌت ضممة مالية موارد توفَت يف لدور  أخر  جهة ومن

 التذبذب من الكثَت شهدنا نفطيةال السوق تطورات مر فعلى النفط أسعار يف والتبدالت التغَتات من جبملة العامل يف النفط السوق
 يف ادلمتصاُت مان الكثاَت ويرجع استقرارها، عدم أو األسعار استقرار يف تتحك  اليت الدولية ادلتغَتات من العديد نتيجة األسعار يف

 ضلااول ساوف وعلياه األوىل، بدرجاة واقتصاادية سياسية هي الوضعية هذ  يف سببت اليت ادلتغَتات هاته أه  من أن النفطية الشؤون
  .اجلزائري االقتصاد يف النفطية ادلوارد أعلية إىل باإلضافة وتغَتاهتا العامل يف النفط أسعار إىل التطرق

 :التايل البياين ادلنحٌت خالل من 2014 سنة غاية إىل 1991 منذ العادلية النفط أسعار مع تكون والبداية    
 4111 سبتمبر إلى 1881 أبريل من برنت نف  سار يوضح(: 1)  قم البياني الشكل

 
  ( Thomson Reuters Corporation )  ويترز تومسون الاالمية األنبا  وكالة: المصد           

     
 حساب 2016 غاياة إىل 1991 سانة مان العاامل يف الانفط أساعار تطورات يوضح الذي 1 رق  البياين الشكل خالل من نالحظ

 سجلنا 1991 سنة ففي واالطلفاض االرتفاع بُت ادلنحى يف كبَت تذبذب نالحظ قراءتنا ويف ويًتز،ر  تومسون العادلية األنباء وكالة
 وصاوال   األسعار يف صغَت تذبذب الحظنا 1997 سنة وحيت ذل  بعد أمريكي دوالر 20  با(  برنت نفط)  الواحد الربميل سعر
 باادأت 1999 ساانة بعااد ولكاان ،1999 ساانة يف أمريكااي ردوال 20 ماان أقاال إىل ياانمف  مث أمريكااي دوالر 30 سااعر إىل تقريباا
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 دوالر 143 خاارايف مسااتو  اىل ليصاال االرتفاااع هااذا واسااتمر للربمياال أمريكااي دوالر 40 ماان بدايااة هائاال ارتفاااع يف الاانفط أسااعار
 يرجعها من منه  ادليةالع ادلتغَتات من الكثَت إىل ادلمتصُت لد  بالذات الفًتة هاته وتعترب 2008 سنة يف الواحد للربميل أمريكي

 الكوياات دولااة علااى الغاشاا  العراقااي الغاازو بنهايااة"  السياسااية ادلتغااَتات هاتااه وتتعلااق الدوليااة، الساااحة علااى السياسااية العواماال إىل
 العاااراق يف األمَتكياااة واحلااارب أمَتكاااا، علاااى سنننبتمبر 11 يف االرهابياااة واذلجماااات الروساااي، الروبااال وأزماااة االسااايوية، ادلالياااة واألزماااة

 ساريع بشاكل الانفط اساعار ارتفااع وراء السابب كانات بأهناا ادلااليون اخلارباء يقاول والايت األخار  االحاداث من والكثَت وافغانستان،
 إىل ذلا  ويرجعاون الانفط أساعار يف الساريع لالرتفااع تفساَته  ؼلا  فيما أخر  نظرة ذل  كانت فقد االقتصاديون اخلرباء أما ،1"

 تشاهد مل بالتحدياد الفاًتة هاتاه أن باإلضاافة ،( والربازيال واذلناد كالصاُت)  الناشاةة األساواق من النفط على الطلب معدالت تزايد
 وجياز ظارف يف هبوطاه عااود ماا سارعان لكان الانفط أسعار بتزايد توحي كانت اإلشارات وكل األمَتكي الصمري للنفط انتاج أي

 السانة هناياة يف أمريكي دوالر 34 إىل 2008 يف الواحد للربميل كيأمَت  دوالر 143 من قياسي دبعدل النفط سعر نزل فقد جدا  
 مان الكثاَت تعرض يف رئيسيا   سببا   كانت اليت العادلية ادلالية األزمة إىل القياسي اذلبوط هذا سبب اخلرباء ويرجع 2009 سنة وبداية
 تتعاااى باادأت النفطيااة السااوق يف األسااعار أن الحظنااا بعاادها الاانفط، علااى الطلااب اطلفاااض إىل أد  مااا االقتصااادي، للركااود الاادول

 النمااااو إىل ذلاااا  يف الفضاااال ويرجااااع 2011 ساااانة يف أمريكااااي دوالر 100 الواحااااد الربمياااال سااااعر بلاااا  حبياااا  االرتفاااااع يف وباااادأت
 يا حب 2014 سانة بداياة مناذ رلاددا   االطلفااض إىل عااد االرتفااع هاذا ولكان الانفط علاى الطلاب زيادة يف وأثر  العادلي االقتصادي

 .2015 سنة يف أمريكي دوالر 25 مستويات إىل ينزل مث أمريكي دوالر 50 عند نزل
 ( ؟ اقتصاي أم سياسة)   الاالمية السوق في الفف  أساا  تدهو  أسباب. أ

 ويرجاع ،2014 سانة مناذ الانفط أساعار تادهور إىل أدت الايت األساباب أها  ربدياد يف اخلارباء باُت كباَت اختالف هناك احلقيقة يف
 العوامااال علاااى يركاااز مااان ومااانه  االقتصاااادي اجلاناااب علاااى يركاااز مااان فمااانه  ادلوضاااوع مناقشاااة يف الزواياااا تعااادد إىل االخاااتالف هاااذا

 العريب ادلركز عقدها اليت"  إنتاجها خفض بادم أوبك قرا  ويوافع الفف  أساا  تدهو  أسباب"   الندوة إىل وبالعودة السياسية،
 لتاادهور واالجتماعيااة والسياسااية االقتصااادية التااداعيات دلناقشااة وذلاا  بالدوحااة، 2015 فمربنااو  يف السياسااات ودراسااة لألحباااث

 الااايت الااانفط صاااناعة خااارباء مااان ورلموعاااة الساااابقُت الااانفط وزراء مااان عااادد النااادوة يف وشااااارك ادلصااادرة، البلااادان علاااى الااانفط أساااعار
 أمريكاااي سااعودي تواطااؤ هاااو القاارار دافااع إن أحااادعلا يقااول"  رأيااُت، إىل البااااحثُت بااُت العلميااة واألطروحاااات اآلراء فيهااا انقساامت
 ،سنالمة ممندو  الارأي هاذا مثال وقاد األساواق، علاى احلفااظ ولايس وإياران، روسايا علاى الضاغط أجال من النفط أسعار لتمفي 

 يف شاارك وقاد ،*UNIDO الصاناعية للتنمياة ادلتحادة األما  ومنظماة الادويل البنا  لاد  واستشااري الطاقاة يف دويل خبَت وهو
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 دافع بأن القائل اآلخر الرأي الباحثُت بقية تبٌت بينما ،" النفط أسعار يف احلاد االطلفاض وراء الكامنة العوامل"  بعنوان بورقة الندوة
 السانوات خاالل إنتاجاه ظلاا الاذي الصامري والغااز الانفط مثال األخار ، الطاقاة مصاادر ومناع األساواق علاى احلفاظ هو أوب  قرار

. اإلنتااج خفا  بعادم لقرارها أوب  تقدمه الذي التربير وهو  أسواقها، على االستيالء من ومنعها ادلرتفعة، األسعار بسبب ادلاضية
رأي وتردد  إياران مان كال علاى ضاغط تشاكيل مصااحل ماع األسواق على احلفاظ مصاحل تالقي بُت غلمع ضعيف ضلو على ثال  ٍ 

 .1" وروسيا
 سالمة ممدو   أي 

 يف ويصار(  سياسني والثاني اقتصايي األول وجهها عملة، مثل الفف )  أن منطلق من ادلوضوع حول تعليقاته يف سالمة ينطلق
 والوالياات الساعودية باُت اتفااق وجاود إىل يعود سياسي سبب هو العامل يف النفط أسعار تدهور يف الرئيسي السبب أن الشأن هذا

 بااُت األوىل السياسااية اخللفااات إىل ذلاا  ويرجااع – عليهمااا االقتصااادي ضااغطلل وروساايا إيااران ضااد موجااه وهااو األمريكيااة ادلتحاادة
 مارسااتها كبااَتة ضااغوطات هناااك أن ويؤكااد – أقاال بدرجااة وإيااران وروساايا األمريكيااة ادلتحاادة الواليااات بااُت والثانيااة وإيااران السااعودية
 27 بتاااريخ ألوباا  166 االجتماااع يف ذلاا  وحاادث اإلنتاااج معاادالت خبفاا  قاارارا   تتمااذ ال كااي أوباا  منظمااة علااى السااعودية

 مطلاااع يف أوذلماااا"  ادلاضاااي يف حااادث االتفاقياااات هاااذ  مثااال عااان مثااااال   قااادم كماااا ،2015 يونياااو يف واجتماعهاااا 2014 ناااوفمرب
 كماا الانفط، أساعار ورفاع دوالر الباًتو نشاوء يف أساه  شلاا بالادوالر، الساعودي الانفط بياع تساعَت حلصار العشارين، القرن سبعينيات

 التاأثَت أجال مان الانفط أساعار يف كباَت زبفاي  علاى آناذاك مت قاد أمريكياا   سعوديا   اتفاقا   بأن الثمانينيات مطلع من ثانيا   ال  مثا قدم
 علاى احلفااظ)  نفسها باحلجة متذرعة إضافية بكميات النفط أسواق السعودية فأغرقت آنذاك، السوفيايت االرباد على االقتصادي

 .2" للربميل دوالرات 10 ضلو ما إىل األسعار يف حاد هبوط يف ومتسببة(  األسواق
 جديد اتفاق إىل يعود ردبا اليوم تدهورها وأن النفط أسواق يف تتحك  اليت هي العادلية السياسية العوامل فإن سالمة حسب إذا    
 باإلضاافة وإياران الساعودية باُت طاألوسا الشارق منطقاة يف الصاراع حادة تزاياد مع خاصة األمريكية ادلتحدة والواليات السعودية بُت
 .  األخر  االقتصادية األطروحات كل يرف  سالمة أن كما وروسيا األمريكية ادلتحدة الواليات بُت األبدي الصراع إىل

 الفقيض الرأي 

                                                           
 3 ، الدوحة، ص2015، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، تداعيات هبوط أسعار النفط عمى البمدان المصدرةسمير سعيفان وأخرون،  -1

، اليدف الرئيسي  النمسا - فيينا في ىي وكالة متخصصة في منظمة األمم المتحدة، ومقرىا: UNIDOمنظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية * 
 والبمدان التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي. الدول النامية ية فيلممنظمة ىو تعزيز وتسريع التنمية الصناع

 .4ر سعيفان وأخرون، ص: مرجع سبق ذكره، سمي -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 ،( قطاار ةحكوماا يف األمااَتي الااديوان يف األمااَت لساامو االقتصااادي ادلستشااار)  إبننراهيم إبننراهيم هااو الاارأي هااذا ؽلثاال ماان أول    
 أسااعار اطلفاااض أسااباب أن ياار  حبياا  سااالمة عنااد رأينااا  مااا نقااي  علااى العااامل يف النفطيااة لألوضاااع ربليالتااه يف إبااراهي  ويااذهب

 وغااز نفاط من األخر  النفط مصادر وتنويع تطوير يف ساعلت اليت التقنية التطورات ظل يف اجلديدة االكتشافات إىل ترجع النفط
 أمااا ،1" اليااوم يف برمياال ماليااُت 9 إىل 5 ماان انتاجهااا زادت"  الاايت األمريكيااة ادلتحاادة الواليااات يف وصاخلصاا وجااه وعلااى صاامريُت
 ربااديات)  حااول مداخلتااه يف أشااار فقااد(  ادلركاازي قطاار مصاارف يف النقديااة والسياسااة البحااوث إدارة ماادير)  الخننا ر  اشنند خالنند
 االقتصاادي، التبااطؤ بسابب الانفط ساوق يف زبماة وجود إىل(  لتعاونا رللس دول يف السياسات أفعال وردات النفط أسعار اهنيار

 الاطا  المجيد عبد ير  النحو هذا وعلى الرملي، النفط انتاج وتزايد وليبيا، العراق انتاج ومعاودة النفط، استمدام كفاءة وارتفاع
 الناادوة يف شااارك الااذي(  األساابق اجلزائريااة ناطراكسااو  شااركة عااام وماادير اجلزائااري ادلائيااة ادلااوارد ووزياار والااري، الطاقااة يف مستشااار) 

 العاارض ظااروف إىل"  تعااود األسااباب أن العطااار وياار (  اجلزائااري االقتصاااد يف وتأثَتاتااه الاانفط أسااعار اطلفاااض)  عنواهنااا دبداخلااة
 الكفاااءة ترفااع الاايت كنولااوجيالت التقاادم عواماال أو باااحلقول اخلاصااة اإلنتاجيااة التقنيااة العواماال سااواء فيهااا، ادلااؤثرة والعواماال والطلااب
 أو االقتصاادي النماو التبااطؤ عوامال أو الصامري، الغااز مثال جديادة طاقاة مصاادر اساتغالل تنمياة أو االساتهالك، حج  وزبف 
 .2" وإيران وليبيا العراق مثل اجليوسياسية العوامل

 فالرأي العادلية، السوق يف النفط أسعار تدهور سألةم يف اخلرباء نظرة على التعرف هو اآلراء من اجملموعة هاته طرح من القصد    
 القضااايا أن احلاادي  وذبنااب األسااعار تاادهور يف األساسااي ودورهااا االقتصااادية العواماال علااى الًتكيااز إىل تفسااَتاته يف ذهااب النقااي 

 الساعودية باُت والصاراع راقالعا)  مان كال وسبثلهاا األوساط الشارق ومنطقاة(  ليبياا)  وسبثلهاا إفريقياا مشاال منطقة يف خاصة السياسية
 السياسااية التغااَتات فااأن وعليااه الروسااي والقطااب األمريكااي القطااب بااُت السياسااي بالصااراع تتعلااق وهااي األخاار  والقضااية(  وإيااران

 تاادهور إىل أدت الاايت األسااباب ماان طرحااه مت مااا خااالل وماان سااالمة، تفسااَتات يف ذبلااى مااا وهااذا أساسااي دور ذلااا كاناات واألمنيااة
 :التايل الشكل خالل من التالية األسباب يف ضلددها أن لنا ؽلكن العامل يف النفط أسعار

                                                           
 .5 نفس المرجع، ص: -1
  .5:  مرجع نفسو، ص -2
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  الباحثين إعداي من: المصد  

 4112 سفة في الفف  أساا  تراجع في ساهمت التي الاوامل أهم يوضح مخط (:  4)   قم الشكل

 الراهن الوقت في الفف  أساا  تغيرات ظل في الجزائر في التشغيل سياسة - 5

 دور من ذلا دلا التنموية اسًتاتيجياهتا يف العمومية السلطات اهتمام زلل اجلزائر يف(  التشغيل)  التوظيف سياسة باتت لقد    
 جهة، من أظلاطها بشىت شغل مناصب استحداث إىل االسًتاتيجيات هاته سلتلف وهتدف اجملتمع، توازن على احملافظة يف أساسي

 االقتصاد يف سلتصُت من الكثَت ويرجع واحدة، لعملة وجهان والبطالة التشغيل أن إذ لبطالة،ا دلكافحة سياسة أخر  جهة ومن
 يؤدي قد ما وهذا العرض، ظلو تفوق بوتَتة العمل على الطلب معدالت تزايد إىل األوىل بالدرجة راجع االهتمام هذا ان اجلزائري

 اإلجراءات من مجلة اعتماد مت الوضع ذلذا ومواجهة االجتماعي اراالستقر  هتدد قد اليت االجتماعية الضغوطات من الكثَت إىل
 واليت التشغيل، لدع  سياسات رلملها يف تشكل واليت(  4119 – 1881)  بُت شلتدة فًتة يف خاصة اآلليات من عدد وإرساء

 على تظهر أن ؽلكن اليت التاالختال وزبفي  سَت  ربسُت إىل الرامية العمل سوق يف احلكومية التدخالت رلموع عن عبارة"  هي
 .1" مستوا 

 خالل مهمة مراحل ثالثة يف نلمصها واليت للبالد االقتصادية بالوضيعة كبَت ارتباط يرتبط اجلزائر يف التشغيل لسياسة ربليالتنا    
 واليت الثانية وادلرحلة النفط، سعر اطلفاض بسبب البطالة دلعدالت كبَت ارتفاع صاحبها حي  التسعينات مطلع أوذلا الفًتة، هذ 

                                                           
1 -  Gautie.j, les politiques de l’emploi: les marges étroites de contre le chomage, édition dyninfo 
economie,Paris,p:12. 
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 النفط أسعار يف كبَت تدهور شهدت اليت 2014 سنة بعد وتبدأ الثالثة ادلرحلة أما النمو، ودع  االقتصادي اإلنعاش برام  عرفت
 .االقتصادي النمو وتَتة وعلى االقتصادية الربام  على وتأثَتاهتا

 ( 4111 – 1881)  األولى المرحلة 

 يف الداخلية األوضاع على سلبا أثرت األزمة استفحال أن إال الثمانينات هناية يف ادلتعددة تصاديةاالق اإلصالحات رغ "     
 على قادرة غَت اجلزائر جعلت الوضعية هذ  اخلارجي، التمويل مصادر وشح الديون وتضم  ادلصدرة، اخلام ادلوارد أسعار اطلفاض

 البطالة، من عايل معدل وتسجيل النمو معدالت تراجع إىل أد  شلا األولية وادوادل التجهيزات واستَتاد اجلديدة االستثمارات سبويل
 استعجالية، برام  بتطبيق وذل  العادلي، االقتصاد على صلاعة أكثر اقتصادية سياسة انتهاج يف الشروع الضروري من بات حي 
 ادلالية االختالالت تصحيح ضرورة يعٍت الواسع ا زلتو  يف"  الربنام  هذا ويعرف ،1" اذليكلي التصحيح برنام  بتطبيق ذل  فكان

 الدولة ميزانية ويف اجلارية، ادلدفوعات ميزان يف عجز أي عالية، خارجية مديونية عموما تسبب اليت والداخلية، اخلارجية والنقدية
 :يلي ما الوطٍت االقتصاد على اإلصالحية الربام  هذا آثار ومن ،2"

 إىل احيلت واليت عامل، 441111 تشغل مؤسسة 1343 ادلالية االستقاللية ضمن درجت مل اليت ادلؤسسات عدد قدر .1
 . سنويا 2.5% دبعدل اخلوصصة

 .عامل 2111 رلموع من 4111 عدده  يقارب والذين العمال، لفائدة مؤسسة 1111 عن التنازل مت .2

 مؤسسة 633 حوايل صصةوخو  تصفية نتيجة 97 – 94 الفًتة خالل ألف 500 ذباوز قد ادلسرحُت العمال عدد .3
 . 3خاصة مؤسسة 85و عمومية 268و زللية

 البطالُت عدد كان ما بعد 1996 سنة امرأة 47800 البطالة مست حي  النساء فةة من العمل طاليب مخسي إن .4
 .الفةة نفس من 1992 سنة 125000

 .1االقتصادية العامة السياسة على أثر ما وهذا الدائ  العمل عن ادلؤقت العمل زيادة .5
                                                           

 174، ص ص: 2008، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، 1"، ط اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل " التجربة الجزائريةمدني بن شيرة،  -1
– 175.  
، 2001"، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة الجزائر،  اإلصالحات االقتصادية وآثارها عمى البطالة والتشغيل " حالة الجزائرأحمد شفير،  -2

  .128ص: 
، ممتقى دولي حول ة في ترقية قطاع الشغل والقضاء عمى البطالة في الجزائردور المؤسسات العموميمحمد بن عزة وعبد المطيف شميل،  -3

  .5، المسيمة، ص: 2011نوفمبر  16 – 15استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، 
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( فيما ؼل  نصيب  2000 – 1993يف الفًتة ادلمتدة بُت )  ONSوتشَت احصائيات الديوان الوطٍت لإلحصائيات     
 قطاع التشغيل يف اجلزائر من ادليزانية العامة إىل ما يلي: 

 الاامة الميزانية من الشغل قطاع نصيب(:  1)   قم الجدول

 السفوات
 

 الاامة الففقات نسبة
 PIB من

 التحويالت مجموع
 مليا   التشغيل لقطاع

 يج

 تحويالت نسبة
 لمجموع التشغيل

 التحويالت

 لفمو السفوي المادل
 التشغيل

1883 32.8 2000 2.12 / 
1882 31 2200 1.96 10 
1882 29.4 2550 2.09 15.9 
1881 28.2 2500 1.69 2 
1881 30.4 3000 1.82 20 
1889 31.2 3800 1.77 26.66 
1888 29.9 6250 2.64 64.47 
4111 28.9 7900 3.15 26.4 

  ONS لإلحصائيات الو في الديوان: المصد 
 1993سنة  32.8%، حي  سجلنا نسبة  PIB بالنسبة العام االنفاق نسبة يف تدين أعال  اجلدول خالل من نالحظ    

، مث 1996يف سنة  28.2%مث إىل  9951يف سنة  29.4%مث إىل  1994يف سنة  31%لنسجل بعدها اطلفاضا  إىل 
 29.9%، ليعود بعدها إىل االطلفاض إىل 1998يف سنة  31.2%مث إىل  1997يف سنة  30.4%شهدنا ارتفاعا  تدرغليا  إىل 

، وعليه فإن هذا التدين يف مستو  االنفاق العام راجع إىل سياسة اإلصالحات اليت 2000يف سنة  28.9%و 1999يف سنة 
 حلكومة هبدف تقلي  مستو  النقاقات العامة. انتهجتها ا

 
 ( 4112 – 4111)  الثانية المرحلة 

 التكميلي وبرنام  ،2004 – 2001 االقتصادي اإلنعاش برنام )  هي مهمة إصالحية برام  ثالثة ادلرحلة هاته شهدت    
 االقتصاد احياء إىل هبدف(  4201 – 2010 االقتصادي النمو توطيد وبرنام  ،2009 – 2005 االقتصادي النمو لدع 
 .الوطٍت

                                                                                                                                                                                     
  .183مرجع سابق، مدني بن شيرة، ص:  -1
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 با تقدر معتربة مالية إمكانيات له رصدت وضم  مه  برنام  وهو(:  4112 – 4111)  االقتصايي اإلنااش برنامج. 1
 نسب من التمفيف أجل من الشغل مناصب من ادلزيد توفَت الربنام  أهداف ومن دوالر، مليار 7.7 أي دج مليار 525
 .البطالة

 عن 2005 أفريل 7 بتاريخ احلكومة رئاسة أعلنت(:  4118 – 4112)  االقتصايي الفمو لدعم تكميلي امجبرن. 4
 رصد النمو، تدعي  إىل يهدف مشروع وهو(  2009 – 2005)  سنوات مخس مدار على ؽلتد ضم  مخاسي تكميلي برنام 

 756000 منها 2007 سنة غاية إىل غلش منصب 122000 إنشاء يف النمو دع  برنام  وساه  ،1دج مليار 4200 له
 .2سنويا   عمل منصب 400000 دبعدل ادلستحدثة، ادلناصب من 62% يقارب ما أي دائ  شغل منصب

 اليت ادلشاريع مواصلة إطار يف االقتصادي النمو توطيد برنام  جاء(:  4112 – 4111)  االقتصايي الفمو تو يد برنامج. 3
 النمو طريق يف سائر لبلد يسبق مل ماليا غالفا الربنام  ذلذا اجلزائر حصصت حي  السابقُت، ارلُتالربن يف وتنفيذها إقرارها سبق
 لدع  سنوات عشر منذ فيها شرع اليت جهود تعزيز شأنه من والذي دوالر مليار 286 حبوايل وادلقدر اآلن حيت خصصه أن

 .3واالجتماعية االقتصادية التنمية
 من انتقلت حبي  البطالة دلعدالت زلسوس اطلفاض"  يف ساعلت ادلرحلة هذ  يف احلكومة نفذهتا اليت الربام  هاته خالل ومن    

 منذ اجلزائر تعرفه مل إغلايب مؤشر وهو 2014 سنة 10.6% إىل لتصل 2012 سنة 11% إىل 2000 سنة %28.89
 .  4" االقتصادية التنمية سبويل على تانعكس اليت احملروقات أسعار ارتفاع إىل األوىل بالدرجة راجع وهذا االستقالل
 ( اليوم غاية إلى 4112)  الثالثة المرحلة 

 مستو  إىل البًتول أسعار وتدهورت نزلت فجأة حبي  اجلزائرية، احلكومة حساب يف تكن مل تغَتات ادلرحلة هذ  شهدت    
 باألفق تلوح أزمة من اخلطر ناقوس لدق بالسياسيُت دفع ما وهو اجلزائر، يف واسعة سلاوف النفط أسعار تراجع وآثار جدا ، رهيب

 والسياحة واخلدمات والصناعة بالزراعة الوطٍت االقتصاد تنويع يف احلكومة فشل ظل يف خاصة األزمة مع سريعا التعاطي يت  مل ما
 موازين تدهور إىل 2014 عام منتصف منذ العادلية النفط أسعار اطلفاض"  وأد  منتجا، اقتصادا ليصبح أخر ، وقطاعات
 من النفط سعر متوسط هببوط تأثرا   ،2014 يف %4.1 من %2.9 إىل النمو معدل تراجع ،2015 عام ويف الكلي، االقتصاد

 يستمر لن النفط أسعار هبوط بأن األولية التوقعات وحسب ،2015 يف للربميل دوالرا 59 إىل 2014 يف للربميل دوالر 100
 وزاد ،2015 يف احمللي النات  إمجايل من %15.9 إىل ادليزانية عجز تضاعف إىل العامة اليةادل أوضاع ضبط عدم أد  طويال،

                                                           
، 2006"، بحث، جامعة سعد دحمب، البميدة،  ادي عمى مستوى الفقر " حالة الجزائرتداعيات سياسات اإلصالح االقتصمنصوري الزين،  -1

  .10ص:
  .129، ص: 2008، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، دراسة قياسية لمشكل البطالة في الجزائرسميمة غرزي،  -2
، مؤتمر تقييم آثار برامج االستثمارات العامة العامة عمى النمو االقتصادي في الجزائردراسة قياسية ألثر االستثمارات عثماني وبوحصان،  -3

  .10 – 9، سطيف، ص ص: 2013مارس  12 – 11، 2014 – 2001وانعكاساتيا عمى التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
، مجمة االصالحات االقتصادية 8102 -8111في الجزائر لمفترة الممتدة  تدقيق الفعالية لسياسة التشغيل فتيحة داود ومحمد المبارك،  -4

 .55، ص: 2017، الجزائر، 23، العدد 12واالندماج في االقتصاد العالمي، مجمد 



 الجزائر في التشغيل سياسة عمى اوتداعياتي النفط أسعار -د. عمي بوخمخال، د. بودالي بن عون  
 -() نظرة سوسيو اقتصادية

  
22 

   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال    

 سوف االحصائيات هذ  وكل ،1" 2015 يف احمللي النات  إمجايل من %15.2 إىل أمثال ثالثة إىل اجلاري احلساب ميزان عجز
 خوفا الشعب أوساط كبَتة سلاوف اثارت أخر  جهة ومن ،جهة من احلكومة انتهجتها اليت التنمية اسًتاتيجيات على سلبا تؤثر
 غلرب قد النفط أسعار تراجع أن( "  بريش القاي  عبد)  اجلزائري االقتصادي اخلبَت به صرح ما وهذا 1986 سنة أزمة تكرار من

 غضب إىل يؤدي قد ما ة،األساسي االستهالكية ادلواد عن الدع  ورفع الرواتب، وزبفي  التسيَت، ميزانية تقلي  على احلكومة
 .2" القريب األجل يف كبَت شعيب
 الديوان احصائيات تشَت حبي  النفطية لألزمة سنة أول يف البطالة نسب ارتفاع على مباشر تأثَت له كان النفط أسعار اطلفاض    

 يوضح التايل واجلدول ،( 4112 – 4111)  بُت ما ادلمتدة الفًتة يف البطالة نسب تطور 2015 لسنة لإلحصائيات الوطٍت
 :ذل 

 
 
 
 
 

 4112 – 4111 الفترة خالل البطالة نسبة تطو (:  4)   قم الجدول
 % االجمالية الفسبة البطالين عدي إجمالي  السفوات
2010 10760000 %10.07 
2011 1062000 %10 
2012 1253000 %11.0 
2013 1175000 %9.8 
2014 1214000 %10.6 

., 2015Office National des Statistiques: ONS: Source 
 وبلغت ،2014 – 2013 سنة على فيها نركز سوف واليت البطالة نسبة تطور يوضح الذي أعال  اجلدول خالل من نالحظ    
 توفَت دع  وكاالت إنشاء إىل راجع وهذا العادلية السوق يف النفط أسعار اطلفاض قبل أي 9.8% 2013 سنة يف البطالة نسبة

 أول يف 10.6% إىل 2014 سنة يف البطالة نسبة ارتفعت بينما  )ANEM, ANSEJ, CNAC( الشغل مناصب
 .الشغل سوق يف نفسها فرض يف فشلها اثبتت اليت االقتصادية ادلشاريع لبع  كنتيجة النفط أسعار اطلفاض لألزمة سنة

                                                           
 .2016ربيع  -الجزائر: اآلفاق االقتصادية، تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -1
/  05/  23، يوم الزيارة http://www.aljazeera.net/portalتحذير من تداعيات انييار أسعار النفط عمى الجزائر،  ،موقع الجزيرة نت -2

 .17:46، عمى الساعة 2018
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 من جديدة حلول وإغلاد مكافحتها وزلاولة ذلا التصدي أجل من االزمة اإلجراءات وإجراء زمةاأل هذ  مع التجاوب أجل ومن    
 :يلي ما القرارات هذ  بُت ومن للحكومة، جديدة مالية مصادر زبلق أن شأهنا

 ( التقشف)  الففقات ترشيد سياسة 
 ادلواطنُت ح  من بداية العادلية السوق يف ًتولالب أسعار اطلفاض بعد للتقشف جديدة إجراءات عن اجلزائرية احلكومة أعلنت   

 من اجلزائر عائدات اطلفاض"  بعد وهذا العمومية، ادلؤسسات من العمال آالف تسريح إمكانية إىل وصوال اإلسراف عدم على
 ؼل  فيما ليةالتا التدابَت احلكومة أخذت ادلنطلق هذا ومن ،1" دوالرا 60 من أقل إىل سعر  اطلفاض نتيجة% 50 بنسبة النفط
 :التشغيل قطاع

 .اقتصاديا   جدواها عدم أثبتت اليت العمومية ادلؤسسات غلق -
 .اإلداري الطابع ذات العمومية ادلؤسسات إنشاء من احلد -
 .ادلصاريف لتمفي  2015 لسنة العمومي القطاع يف التوظيف مسابقات مجيع إلغاء إىل باإلضافة -

 األولوية سياسة 
 احتياجات وحسب قطاع على قطاع أولوية وهي التشغيل قطاع يف اجلزائرية احلكومة انتهجتها اليت األولوية سةبسيا ادلقصود    

 يف االستثمار دع  خالل من وذل  ،%10 نسبة زبطت اليت البطالة نسبة بتقلي  احلكومة تعهدت"  كما ذلا، اجملتمع
 دع " آلية ضمن شم  ألف 474 توظيف مع والسياحة، اعةوالصن(  الزراعة)  كالفالحة العمل لفرص ادلوفرة القطاعات

 على اخلاص أو العمومي القطاع يف(  سنوات 3 إىل سنة من)  مؤقتة بعقود العمال توظيف على مبنية آلية وهي" الشباب تشغيل
 كل حاجيات حسب زلدودة دبناصب التوظيف فتح إىل باإلضافة ،2" اخلاص القطاع يف العامل راتب بدفع الدولة تتكفل أن

 .مؤسسة
 التحفيز سياسة 

 هبدف ومتوسطة صغَتة اقتصادية مؤسسات إنشاء على الشباب تشجيع على اجلزائرية احلكومة خالذلا من سعت سياسة وهي    
"  أونساج"  الشباب وتشغيل دع  لوكالة العام ادلدير به صرح كما الشغل سوق على الضغط وزبفيف جديدة عمل مناصب خلق
 إجراءات بأن مؤكدا ادلصغرة، مؤسساهت  خلق على الشباب بتشجيع تفيد تعليمات تلقت مؤسسته بأن( "  زمالي حمدم)  السيد

 إنشاء سيت  بأنه مؤكدا الوطن، أرض على الشركات من كنشل عدد اكرب إنشاء وضرورة حاليا، اجلزائر يف التشغيل سبس لن التقشف
 كناك،  برنام  اطار يف ألفا 30 و أونساج برنام  إطار يف مؤسسة ألف 60 منها اجلارية السنة خالل مصغرة مؤسسة ألف 90

 بأن وَأضاف حسبه، وقاتاحملر  لقطاع التبعية من التقلي  و البًتول بعد ما مرحلة يف تفكَت هو الشركات إنشاء بأن القول وتابع
                                                           

جراءات تقشف " صعبة "،  موقع العربية نت،  -1 /  05/  23، يوم الزيارة /https://www.alarabiya.netالجزائر تتجو لتسريح آالف العمال وا 
 .18:21، عمى الساعة 2018

/  05/  23، يوم الزيارة uk/portalhttps://www.alaraby.co.السكن والتشغيل أولوية الجزائر... برغم التقشف،  موقع العربي الجديد،  -2
 .23:10، عمى الساعة 2018
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 اجلارية للسنة اجلديد ادلالية قانون أن إىل مشَتا للشباب، الشغل مناصب من كبَت عدد بتوفَت يسمح ادلؤسسات هذ  مثل خلق
 ضرائب بنظام اخلاصة ادلصغرة مؤسساهت  خلق على سيشجعه  الذي اجلبائي النظام ؼل  فيما الشباب أمام والفرص اجملال فتح

 .1" دينار ماليُت 10 أعماذلا رق  يتعد  ال اليت بادلشاريع تعلق فيما موحد
  خاتمة - 

 وعليه احملروقات قطاع على الكلي االعتماد ظل يف الوطٍت باالقتصاد يضر قد النفط أسعار اطلفاض استمرار فإن العموم على    
 والسياحة، الفالحة،)  قطاعات يف واالستثمار االقتصاد تنويع إىل ريعي اقتصاد من اقتصادها ظلط من التغيَت احلكومة على

 يف التشغيل قطاع ؼل  فيما أما جديد، من واالجتماعية االقتصادية التنمية بع  إعادة من ؽلكنها الذي البديل وهذا ،( والصناعة
 .الشغل سوق على الضغط ف  من سبكنها جديدة وبرام  صي  إغلاد الوصية الوزارة على منها يعاين اليت العديدة والنواق  اجلزائر

 المراجع قائمة -
 عمااان، والتوزيااع، للنشاار احلامااد دار ،1ط ،" الجزائريننة التجربننة"  لتشننغيلا وسياسننة االقتصننايي اإلصننال  شااهرة، باان ماادين. 1
.2008 
 اسااات،السي ودراسااة لألحباااث العااريب ادلركااز ،المصنند ة البلنندان علننى الننفف  أسنناا  هبننو  تننداعيات وأخاارون، سااعيفان مسااَت .2

 .الدوحة ،2015
 ،الجزائنر فني البطالنة علنى والقضنا  الشنغل قطناع ترقينة فني الامومينة المثسسات يو  شليل، اللطيف وعبد عزة بن زلمد .3

 .ادلسيلة ،2011 نوفمرب 16 – 15 ادلستدامة، التنمية وربقيق البطالة على القضاء يف احلكومة اسًتاتيجية حول دويل ملتقى
 جامعاة منشاورة، غاَت ماجساتَت، رساالة ،" اجلزائار حالاة"  والتشاغيل البطالاة علاى وآثارهاا االقتصاادية صاالحاتاإل شافَت، أمحد. 4

 2001. اجلزائر،
 دحلاب، ساعد جامعاة حبا ، ،" اجلزائار حالاة"  الفقار مساتو  علاى االقتصاادي اإلصاالح سياساات تداعيات الزين، منصوري. 5

 2006. البليدة،
 تلمساااان، بلقايااد، بكاار أبااو جامعاااة منشااورة، غااَت ماجسااتَت، رساااالة اجلزائاار، يف البطالااة دلشااكل اسااايةقي دراسااة غاارزي، سااليمة. 6
.2008 
 باااارام  آثااااار تقيااااي  مااااؤسبر اجلزائاااار، يف االقتصااااادي النمااااو علااااى العامااااة االسااااتثمارات ألثاااار قياسااااية دراسااااة وبوحصااااان، عثماااااين. 7

 مارس 12 – 11 ،2014 – 2001 الفًتة خالل االقتصادي والنمو ارواالستثم التشغيل على وانعكاساهتا العامة االستثمارات
 .سطيف ،2013

 االصااالحات رللااة ،2014 -2000  ادلمتاادة للفااًتة اجلزائاار يف التشااغيل لسياسااة الفعاليااة تاادقيق ادلبااارك، وزلمااد داود فتيحااة. 8
 7201. اجلزائر، ،23 العدد ،12 رللد العادلي، االقتصاد يف واالندماج االقتصادية
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 2016. ربيع -أفريقيا ومشال األوسط الشرق دلنطقة االقتصادي ادلرصد تقرير االقتصادية، اآلفاق: اجلزائر. 9
  Thomson Reuters Corporation رويًتز تومسون العادلية األنبار وكالة. 10
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