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                مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
    

االقتصاد عدة عوامل و مفاهيم، و تسريه قوانني خمتلفة، يقال عنها أا اقتصادية جمال كم حي
حبتة. لكن إذا تعمقنا فيها و قمنا بتحليلها جند أن لإلنسان أثر هام يف تطبيعها، بصفته الفرد الذي 

  .يكيفها حسب حاجياتهجيب عليه أن يتحكم يف هذه الظواهر و 

غري الرمسي أصبح اليوم يستعمل بكثرة يف حماولة دراسة و حتليل املشاكل اليت تعوق  تشغيلإن مفهوم ال
الدور الذي  عننتساءل  ه يف اجلزائرأصبحناتطور و توسع جمالو بسبب التنمية يف دول العامل الثالث.

  مو االقتصادي هلذه الدول.الن أوقات األزمات و يف فرتاتيلعبه هذا األخري  ضحىأ

أبرزت بشكل  و اليت، 1986االقتصاد اجلزائري مراحل و أزمات اقتصادية من أمهها أزمة  عرفلقد 
 ال تظل غري الرمسي كظاهرة تتسم بالتوسع و التنوع خاصة يف املرحلة االنتقالية اليت تشغيلعام مكانة ال

إن حدة هذه األزمة أثر على التوازن بني   سوق.تعرفها اجلزائر من االقتصاد املخطط حنو اقتصاد ال
mغري الرمسي كظاهرة تعمل  التشغيلز ليرب إمكانيات التشغيل من ناحية و متطلبات األفراد من جهة أخر

على اهتالك و مقاومة الصدمات اليت تنتجها السياسات يف إطار مرحلة اإلصالحات اهليكلية اليت 
تفاقم هاجس البطالة و الفقر و تدين مستوى املعيشة لعدد كبري من و أمام  تعرفها معظم الدول النامية.

أفراد اتمع ، ظهر الفضاء غري الرمسي كوسيلة احتجاج أمام الوضع الراهن، و جواب على التهميش و 
  البقاء.العيش و بالتايل حماولة 

،بل أنه يتجاوز  فقط االقتصادي بعدالرمسي ال يعكس بالضرورة ال نشاطإن العمل غري الرمسي و عكس ال

ذلك بصفته وسيلة تسمح باحتواء األزمات و تعمل على متاسك األسرة و بقائها حتت نفس 

ال تأبه بالسوق و ال بالتبادل اجلاري فيه، و  تسلوكيااإلسرتاتيجية.و عليه فإن هذا األخري قد يعرب عن 

  إلبراز الذات، قبل أن يكون واقعا اقتصاديا. طريقةإمنا 

غري الرمسي من حيث أنه يتموقع بني الرمزي من جهة  تشغيلالذي يؤدي بنا إىل حتديد جماالت الاألمر 
أخرى.و هنا يعترب البحث امليداين وسيلة هامة يف فهم العمل غري الرمسي الذي  ناحيةو االقتصادي من 

    مبشروع اتمع.يعبئ وقتا معتربا و أين ميكن ملعرفة أنثروبولوجية أن ختربنا عن العالقة املقامة 
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هذا اجلدل كان وراء اختيارنا معاجلة هذا املوضوع املتشعب حماولني اإلجابة عن التساؤالت و    
التشغيل غري الرمسي مع متطلبات  اخللفيات اليت تطرح نفسها يف هذا الشأن و معرفة ما مدى توافق

 سوق العمل يف اجلزائر .

  طرح إشكالية البحث: •

بعض  طبيعةإبراز  من خاللهلذه الظاهرة  االقتصادي موازنة مع اجلوانب السوسيوثقافيةتبيان الوجه  إن
من شانه أن  اليت تبتعد عن املمارسات غري الشرعية،كالعمل املنزيل و النشاطات غري الرمسية  
الذي ال حتكمه القوانني و العوامل املعروفة داخل القطاع غري الرمسي تشغيلاليوضححقيقة ومستقبل 

  .العوامل االقتصادية تزامنا معاجتماعية و ثقافية و امتدادات يعكس أبعاد  كونهالقتصادي الرمسي  ا

  : من خالل هذا أريد طرح اإلشكال الرئيسي التايل

من خالل الدوافع اليت حيتويهاو من حيث  غري الرمسي يثري الكثري من التساؤالت تشغيلمستقبل الإن 

يشكل الدور الذي يلعبه يف سوق العمل سواء يف فرتات النمو  أو يف أوقات األزمات والدي جيعل منه 

معه أم هو على اهلامش متاما  لتعزيز التكاملصورة  باعتباره جمرد أو ال و منافسا حقيقياللقطاع الرمسيبدي

  ؟ينقرض مع وجود التنمية 

أخد احد أمناط التشغيل و املتمثل يف العمل املنزيل كنموذج من شانه أن يعطي إجابات واضحة  **إن

  يف هدا اال. 

  ومنه ميكن طرح اإلشكاليات اجلزئية التالية:

مكان حمدد و تطبيقات بينة، تؤثر بصفة  لهغري الرمسي قطاعا متجانسا قائما بذا يشماللتشغيلهل  - 
 هطبيعة نشاطات  أم أن التنوع و عدم التجانسيجعل من االجتماعي قتصادي واال واضحة على التنظيم

  .أكثر فاعلية و مرونة و ذلك حتت أي ظرف زماين و مكاين ؟

تظل ممارسته يف أوقات األزمات الفقر والعوز و بالتايل ،هو مرادف للتهميش  لتشغيل غري الرمسيهال - 
أم انه ال جمال الستبداله حىت يف فرتات النمو. فهل يقتصر دوره عل النظرة السلبية للتنمية كونه كابح هلا 

  ؟أم حمرك  هلا أحيانا 

هل جيب التفكري يف هذه الظاهرة من حيث ما حييط ا من مؤثرات فعالة أو ملا حتتويه هذه األخرية - 
  يزات ؟من خصائص و مم
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تفيد  إسرتاتيجيةهل أن العمل غري الرمسي هو تعبري لسلوك يقوم به الفرد يف فرتة ما فقط أم هو  - 
 خيصمستقبل  هلا وحي بأن ليست القطاع غري الرمسي ميثل مناذج إنتاج تقليدية .األمر الذي جيعل منالبقاء
. و بالتايل فرضه الواقع و منو ي تطورل وجودأم هناك يف الظل لتظل قادرة على املنافسة، كوا تبقىالنمو  

  .القطاع هدا بصدد ذكر ازدواجية داخل حنن هنا 

  بناءا على اإلشكاليات املطروحة سابقا ميكن وضع الفرضيات التالية:الفرضيـات: - 

غري الرمسي على األرجح لن يذهب بعيدا واالعتقاد بأن يف اية املطاف حتديث االقتصاد  تشغيلالن إ - 

مما جيعل منه كابح للتنمية ميثل نشاطات صغرية خفية غري قابلة آلية تلقائيةبصورة  وانتشار التنمية متتصه 

  للنمو ..

عالقة اوجد السوق  دحنو اقتصااالنفتاح مرحلةإن التطور التكنولوجي و التأهيل العلمي اللذان صاحبا- 

بشقيه احلديث والتقليدي وبني والقطاع التشغيل غري الرمسي كما هو يف القطاعاملنزيل بني مميزة إنتاجية 

جلب لظروف اقتصادية  تعتمدالعديد من املؤسسات الرمسيةالرمسي على شكل تعاقدات إنتاجية،حيث 

عدد من  أوجدمما ة من التكاليف املنخفضة لليد العاملة.قصد االستفاد من القطاع املنزيل إنتاجهاأو نقل 

و القطاع هدا الفروع قد تقوم حّىت مبنافسة القطاع الرمسي . فهي تعترب إما مكملة أو منافسة لنشاطات

  هدا يالحظ يف فرتات النمو .

هو ، و عملغري الرمسي على امتصاص فائض اليد العاملة و خلق توازن يف سوق ال تشغيلليعمل ا- 

  بالتايل إذا مل يكن بديال للقطاع الرمسي فهو مبثابة مكمل له.

يتطلب جمموعة متنوعة من االسرتاتيجيات ،  الذي خيص النشاطات غري الرمسيةعدم التجانس إن  - 

حاال (أرباب العمل ، ونسبيا أكثر  فضلاألطبقات غري الرمسية ، الفئات و الالعديد من اجلوانب و  متس

  (العمال غري املهرة والنساء واألطفال...).  دخالقلاألو تنظيما الطبقات...) 

كما هو احلال يف   أيضاويف فرتات النمو   أوقاتاألزماتيتمتع باملرونة و الديناميكية  ألنههو حمرك - 

  البلدان املائعة .

النساء بصفة خاصة، إذ ميثل هذا األخري منطا جوهريا من الوجود ربز كممارسة متس فئة يالعمل املنزيل - 

  السنوي قبل أن يكون واقعا اقتصاديا.
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  يكتسب البحث أمهية من خالل اآليت:أهمية الدراسة: •

 .تعن§بالتشغيل و سوق العمل يتناول دراسة أحد أبرز املواضيع اجلوهرية اليت  -
الرمسي داخل النسيج االقتصادي و االجتماعي و  حتسيس كل األطراف املعنية مبكانة التشغيل غري -

 حثها على التعامل  االجيايب معه . 
 ماهية النشاطات غري الرمسية و طريقة ممارستها . تغيري اجتاهات القراء وآرائهم حول -
 . اليت ختص املوضوعتزويد القراء بكافة املعارف واملبادئ العلمية  -
 .حماولة إدماج فئة العمال غري الرمسيني و دفعهم للمسامهة يف النشاط االقتصادي  -

  أهداف البحث: •

  أصبو الوصول إليها: األهدافهناك مجلة من 

  .التشغيل غري الرمسي إىل إتباع إسرتاتيجية العديد من األفرادمعرفة األسباب اليت دفعت *

  الدول النامية يف مراحل النمو و فرتات األزمات .هدا النمط  على اقتصاديات ثر احماولة إظهار *

  يف جمال العمل الرمسي .املؤسسات  األفراد و الوقوف عند املشاكل اليت تصادف* 

إظهار * . املتخذة اليت ختص ممارسة النشاطات غري الرمسيةحماولة إبراز اإلسرتاتيجيات املتبعة واخلطوات *
  يني اجلزئي و الكلي.ستو املعلى  التشغيل غري الرمسيانعكاسات 

غري الرمسي يف اجلزائر من خالل عينة تؤخذ من هذا التشغيل ليس تقييم البحث إن اهلدف من هذا *
غري الرمسي"   تشغيلاتمع   و لكن املراد من ذلك يتمثل يف وصف و توضيح أهم مسات و مميزات "ال

كظاهرة اجتماعية و اقتصادية و كواقع جيب التعامل معه، بدون إمهال أهم اجلوانب اليت تقومه.و لكي 
يكون موضوع حبثي حمددا و دقيقا، فلقد اخرتت الرتكيز على نوع حمدد من أنواع العمل غري الرمسي و 

 ".املنزيل الذي يتمثل يف "العمل

  أسباب اختيار الموضوع: •
  هم األسباب اليت جعلتين أختار املوضوع والبحث فيه ما يلي:تتمثل أ

لقد راودين دائما التساؤل عن سبب عدم االهتمام ذا املوضوع، و هو أمر يشاركين فيه الكثري  -
 التشغيلسواء كانوا أفرادا عاديني أو باحثني متخصصني، و الكل يشكي من آثار و عواقب 

  غري الرمسي دون معرفة سابقة هلذا املوضوع و ال للعوامل اليت سامهت يف بروزه.
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 .ه الرغبة الشخصية يف البحث فياالقتصادية و  اهتمامي به كوين خريج معهد العلوم -
التشغيل  حد كبري يف تبين إىل كيف تسببتجمال التشغيل يف اجلزائرو معرفة التحديات اليت تواجه  -

 .لحد من العجز الذي يعرفه العرض يف سوق العمل غري الرمسي كأداة ل
و من خالل دراسة حالة منط العمل املنزيل  ،عموما إمكانية إسقاط ما هو نظري على الواقع -

أمام صعوبة قياس حجم مستوى التشغيل غري الرمسي  و حصر أهم صفاته و ،بصفة خاصة
 مميزاته .

  المنـهج المختار:  •

أهم مسات البحث كون طبيعة املوضوع تتطلب دلك .كما أن األسلوب  التحليل و  الوصف مثل 
اإلحصائي مل ختل منه الدراسة سواء يف اجلزء النظري  أو التطبيقي قصد التقييم الكمي حلجم الظاهرة 
ولعدد من ميزاا . أما املنهج املقارن فقد شكل جانبا هاما يف البحث ليميز بني وجهني غري متماثلني  

  لتشغيل.خيصان ا

  أدوات الدراسة: •

املتوفرة ضمن جمال الكتب ، الدوريات و األطروحات  مت التطرقألهمعلى مستوى اجلانب النظري 
 مع و احلواراملالحظة ، املقابلة أدوات كاالستجواب، أما على املستوى التطبيقي فلقد اعتمدت البحث

  باملوضوع.حلصول على املعلومات املتعلقة األطراف املعنيةقصد ا

ملعاجلة هذا املوضوع مت و  أربعة فصول يفمرتبا  البحثارتأيت أن يكون هيكل البحث : •
  تقسيمه على النحو التايل :

غري الرمسي و تطوره، عرب املراحل التارخيية  التشغيلختصيص الفصل األول إىل التعريف مبفهوم مت   
أين أبرزت مصدر و تاريخ املصطلح و مدى اإلمجاع الذي حصل عليه.باإلضافة إىل اخلصائص و 

الرمسية الوطنية و  اهليئاتاملعايري اليت متيز هذا القطاع، معتمدا يف ذلك على أهم إسهامات الباحثني و 
غري الرمسي  لتشغيلمفهوم اانتشار نظريات و النماذج اليت صاحبت مشلهذا الفصل خمتلف ال كماالدولية.

مقابل  النمط من التشغيلمن جيل آلخر، زيادة على إبراز خمتلف األبعاد و اإلمتدادات اليت ختص هذا 
  الرمسي. التشغيل

الرتكيز غري الرمسي يف اجلزائر، و ذلك بلتشغيل ل أما يف الفصل الثاين فقد عملت على إبراز تقييم أويل
على مفهوم "العمل غري الرمسي" و مدى تواجده داخل اتمع اجلزائري. دون نسيان تبيان الظروف و 

ومعتمدا يف  األزمات اليت مرت ا البالد و اليت أدت إىل تواجد فئة شغيلة تتميز بالطابع غري الرمسي
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اإلحصائية  عطياتإىل امل باإلضافة يف اجلزائر خمتلف الدراسات اليت خصت هذا املوضوع دلك على
  اإلحصائية الرمسية. اهليئاتاملتوفرة لدى 

من أنواع "العمل غري الرمسي" أال و هو "العمل املنزيل" أين منط  إىل يف دراسيت انتقلت يف الفصل الثالث
ية، التعريفات الرمسية الوطنية و الدول ممارسيهباالعتماد على أهموظيفة  حتديدالنشاط و  دا تعريفمت ال

منطق  همع تبيان خصائص، ميزات و معايري االنتماء هلذا النوع من النشاطات، مربزا يف الوقت نفس
  و أسباب اختياره. أبعاده العمل املنزيل،

هذا باإلضافة إىل إبراز مصدر هذا املفهوم يف اجلزائر، و مدى تعلقه بفئة هامة داخل اتمع، أين متثل 
دفعين لتخصيص جانب من هذا الفصل لعمل النساء يف األمر الذي فيها ، لغالبةالنساء احلصة ا
 الرمسيةومن جهة أخرى مدى أمهية مسامهتهايف ملةامشاركة املرأة يف الفئة الع مستوى اجلزائر،أبني فيه

خمتلف اخلصائص خاصة من خالل نشاطات العمل املنزيل و دلك عن طريق تقدمي  غري الرمسي لتشغيلا
فئة العاملني املنزليني و ذلك تبعا ألهم اخلاصة ب تغرياتعدد من امل اليت متسالسوسيودميغرافية 

اإلحصائية الرمسية الوطنية بالديوان الوطين لإلحصاء باإلضافة  اهليئاتاإلحصائيات املتوفرة لدى خمتلف 
نشاطات آخر الفصل، املوقف العام اجتاه  كما يبني.املهتمني باملوضوع  إىل حتليالت عدد من الباحثني

  العمل املنزيل و ذلك على املستوى الرمسي و غري الرمسي.

يف منطقة من مدينة  مت القيام بهتمثل يف حبث ميداين يإسهام شخصي و يتضمن الفصل الرابع    
  النتائج اليت تتعلق ذا املوضوع. أهمتلمسان   و ذلك قصد الكشف عن الظاهرة و تأكيد أو نفي 

يد الفئات اليت تنتمي للقطاع غري الرمسي، و أبرز مكانة العمل غري الرمسي لقد مسح هذا البحث بتحد
مسحت النتائج املستخرجة من هذا كما. من جهة و العمل املنزيل من ناحية أخرى يف هذه املنطقة

البحث، و اليت مست أهم اخلصائص االجتماعية و الدميغرافية باإلجابة على عدد هام من التساؤالت 
كر، األمر الذي مكننا من  معرفة كيف حيتوي األفراد البطالة و ظرفية الشغل باإلضافة إىل السابقة الذ 

  املكانة اليت حيتلها العمل املنزيل بأشكاله املختلفة يف اإلسرتاتيجيات العائلية.

يف األخري ،كل ما أمتناه أن يكون ما قدمته  إضافة  مميزة ملوضوع مل يأخذ حقه الكايف من   
إىل حد  لتمحيص، و أن يستفيد منه املهتمون باألمر ، و أرجو أن أكون قد وفقت فيهالبحث و ا

  شكرا. مقبول و 
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  تمهيد: 

إن التشغيل غري الرمسي جمال ميثل نشاطات إنتاج وبيع سلع وخدمات مشروعة تتسم بعدم     
التنظيم واحلماية ألسباب عديدة، لذا اتسع نطاق هذا املفهوم يف العامل وأصبح من أهم املواضيع اليت ختص التنمية 

من النشاط  %55يف البلدان النامية.لقد ازداد اتساع حجم التشغيل غري الرمسي على املستوى الدويل (أكثر من 
أبرز هذا املفهوم جوانب  كمادول النامية ميثل النسبة الغالبة.الدويل يف الدول النامية)، وقد جنده يف العديد من ال

عديدة مّست ظواهر و صور منها قضية املساواة وظاهرة الفقر، فالعمال يف هذا اال معرضون للفقر رجاال كانوا 
كافحة الفقر أو نساء، وأن كل الندوات العاملية اليت تعىن بالتشغيل والعمل تقر خبلق فرص عمل يف اال الرمسي مل

والعوز.كما سلط الضوء على مفهوم التنمية وعالقتها بالتشغيل غري الرمسي من كون هذا األخري قد يصبح هو 
  حمرك أو كابح هلا.

إن التهرب من التنظيمات اإلدارية اليت يكل سوق العمل هل تعرب عن اختالل للعقد     
  طبيعيا اجتاهها.  االجتماعي الذي يربط األفراد بالدولة أم ميثل سلوكا

ولإلملام بكل هذا جيب حصر فضاء التشغيل غري الرمسي من خالل التعريف بأهم ااالت اليت يتواجد فيها، إذ 
تعترب الفضاءات التالية: االقتصاد غري الرمسي (غري املرئي)، االقتصاد الشعيب واالقتصاد االجتماعي ميادين قد 

التشغيل غري الرمسي الذي متتد أبعاده إىل جوانب عديدة ليست  ختتلف وقد تشرتك أيضا يف حتديد عنصر
فإذا كان االقتصاد غري الرمسي (غري املرئي) معرتف به رمسيا لدى املنظمات اليت تعىن بالتشغيل باالقتصادية البحتة.

ضامن يبقى وأن االقتصاد الشعيب بطبعه األصلي واملبتكر حيوي مبادرات وجمهودات مجاعية تسمح بإبراز ت
اجتماعي يف نشاطات جتلب دخال، دون نسيان أن التشغيل غري الرمسي يف دول اجلنوب ميثل نتاج سياسة فشل 

  الدولة واسرتاتيجيات التنمية املتبعة. 

لقد ظهر االقتصاد االجتماعي كذلك  كعنصر هام يف حتديد جمموعة من النشاطات االقتصادية     
فرض نفسه تدرجييا يف سنوات التسعينات يف دول الشمال  ادلقطاع العام.تتميز عن القطاع اخلاص الرحبي وعن ا

 ,fonteneau( وليس نقدي يسري وفق مبدأ املساعدة املتبادلة.(Relationnel)عن طريق إبراز تراكم عالئقي 

Nysseins,99 (1  

غالبا نتكلم يف وهنا ال تعترب الوحدة االقتصادية املؤسسة أو العائلة بل الشبكة االجتماعية ولذا     
  دول اجلنوب على التشغيل غري الرمسي واملمارسات الشعبية.

                                                           
1BOURQUE Denis, L’organisation communautaire : fondements, approches et champs de pratique , presse 
université du Québec , 1er tri 2007 P 71. 
 



  -������ت أ�����   - ا��� ا	ول   

8 
  

I-      عموميات أساسية     عموميات أساسية     عموميات أساسية     عموميات أساسية        

  االقتصاد غير الرسمي  ) 1

  االقتصاد غير الرسمي: 1-1  

Chris Gerryحسب     
إن مفهوم "االقتصاد غري الرمسي" يستمد مصدره من علم االجتماع  1

األمريكي وقد فرض نفسه على سائر املسميات األخرى ألنه ميثل تنوع النشاطات االقتصادية، حيث يعتربه  
S.M. Miller ) املظلة" اليت حتوي اجلميع"Umbrella Term فهو يستعمل للجمع أو على صيغة اجلمع إذ يكون (

أفيد ألنه يشمل نشاطات بينها اختالف كبري. أما املصطلحات األخرى (املنافسة) فلها جمال حمدد (أنظر ذلك 
  الشكل)

نظام خمتلف عن االقتصاد 
  الرأمسايل التجاري

تفرق أو حىت تعارض 
األشكال االقتصادية 

  املعروفة 

تشري إىل وحدات 
اجتماعية وشبكات بدال 
من عالقات فردية وجمهولة 

  السوقداخل 

متثل نشاطات غري معرتف 
ا غري مسجلة، غري 

  قانونية وأحيانا جنائية 

  اقتصاد غري نظامي 
  "    غري جتاري   
  "    غري نقدي   
  "    غري رحبي   

  اقتصاد موازي
  "   ثاين   
  "   سليب   
  "   مزدوج   

  االقتصاد احمللي 
  "     احلي    
  "     املساعد    
  "     اإلنتاج الذايت    
  "    اجلمعوي     
  "    الطائفي          

  اقتصاد خفي
  "    خمفي    
  "    حتيت     
  "    مانع    
  "     غري قانوين     
  "     مسترت    

  

T. Olkو  R. G. Heizeو  J.Bergerوقد بني  
أن االقتصاد غري الرمسي ميكن تعريفه على أساس أربع مقاربات  2

  إذ تعترب نشاطات:

                                                           
1Chris Gerry (1987), Developping economies and the informal sector in historical perspective, The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science,   September : p 109. 
2 S. M. Miller (1987), The pursuit of informal economies, The Annals of the American  Academy of Political 
and Social Science, September : 27. 
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 ) Hart, Gershuny et Alli(غري مقيدة حماسبيا   �
 )Lozano(  غري قانونية (غري منظمة)  �

 ) Berger, Heinze, Olk, Huber (إطارها خارج السوق  �
  Hinrichs, Wiesenthal (1 (غري جتارية  �

ترب املقاربة األكثر استعماال هي اليت ختص احملاسبة وعليه فإن النشاطات تلك ال تقيد يف اإلنتاج وتع           
إذ تفيد الدراسة يف ذلك الضريبية أكثر من التحليل االقتصادي واالجتماعي إن هذا النوع ن  )PNB(الوطين اخلام 

لت بعض التعريفات األخرى جتنب هذه املقاربات جيعل من "االقتصاد غري الرمسي" مفهوما غامضا ولذا حاو 
املغالطات الوصفية وذلك بتحديد النشاطات غري الرمسية كأمناط إنتاج وتوزيع (غري جمانية) أبعادها التنظيمية 
ختتلف عن القطاع الرمسي.وعليه جيب األخذ بعني االعتبار مكونات االقتصاد غري الرمسي وإعطاء شرح للعالقات 

بأن "هذه النشاطات مرتبطة باالقتصاد الرأمسايل بعدة روابط كإعادة  Nannekeل حيث يقر بينه وبني القطاع األو 
وذا تربز الصورة املكملة  2استهالك منتجاته، متوين عامليه، متوين الوحدات اإلنتاجية وإعادة إنتاج قوة العمل"

م ملفهوم "النشاط غري الرمسي" وخيتفي التعارض والتضاد حىت وإن رفض بعضهم املصطلح يف حد ذاته واستعماهل
Enzo .Mingioneفقط كـ 

وكاستنتاج ،فإن االقتصاد غري الرمسي صعب الضبط واحلصر مما تعني االنتقال  .3
  ملفهوم أبسط وأفيد هو "االقتصاد الغري مرئي".

  االقتصاد غير المرئي : المخفي 2-1  

إدراكا بأن أمهية "التشغيل غري الرمسي" تتفاوت ما بني الدول، وبالتايل فإن قرار تطوير اإلحصاءات املتعلقة         
به حتددها ظروف وأولويات وطنية، ومبالحظة أن مصطلح "االقتصاد غري الرمسي" الذي تستخدمه منظمة العمل 

 الرمسي" على السواء، ومبراجعة كل القرارات والنتائج اليت حيوي "القطاع غري الرمسي" و "التشغيل غري OITالدولية 
فإا تقر : بوجود جانب غري  2002توصلت إليها هذه املنظمة عرب خمتلف الندوات واالجتماعات حىت سنة 

انطالقا من و مرئي ميكن تصنيفه حىت يتسىن للجميع إحصاء وحتديد االقتصاد غري الرمسي يف جانبه غري املرئي.
ية التعريفات اليت مست املؤسسات غري الرمسية و أيضا لضرورة البحث  عن ناتج حملي خام  أكثر مشولية حمدود

.حيث أدت )الكليات(التفكري يف حتسني قياس ااميع االقتصادية 2002بدأت منظمة التعاون و التنمية سنة 

                                                           
1LEVESQUE Benoît, “Présentation. L’autre économie, Une économie alternative,”,  
Les Presses de l'Université du Québec , Collection : Études d'économie politique, AEP .1989, pp. 9-52 P 11. 

2. REDCLIFT.N, MINGIONE. E, Introduction : Economic restructuring and family practices, in N. Redcliff et E. 
Mingione (ed.) (1985), op. cit., p. 2. 
3LEVESQUE Benoît, “Présentation. L’autre économie, Une économie alternative,”,  
Les Presses de l'Université du Québec , Collection : Études d'économie politique, AEP .1989, pp. 9-52 . 



  -������ت أ�����   - ا��� ا	ول   

10 
  

 املرئي أو املخفي، اد تسمح املقاربات هده اخلطوة إىل مجلة أمور من بينها تقدمي مفهوم جديد هو االقتصاد غري
  اليت ختص كل من جانب اإلنتاج ، النفقات و اإليرادات من حتديد حصة هامة من القطاع غري املرئي.

  مييز أربع مكونات هلذا االقتصاد:   OCDE )2002 (1إن دليل منظمة التعاون والتنمية 

  ) E. E. E. E. Souterraine–االقتصاد السري (التحتي  •

(يف جوانبه اإلنتاجية)يشري إىل النشاطاتاليت ختتبئ قصد جتنب دفع الضرائب واحرتام التشريعات   
اليت متس احلد األدىن لألجور، احلد األقصى لعدد ساعات العمل، معايري الصحة والسالمة وبصفة 

  .عامة كل االلتزامات اإلدارية 

  ) E. IllégaleE. IllégaleE. IllégaleE. Illégaleاالقتصاد غير المشروع: ( •

طات اإلنتاجية اليت ختالف القانون اجلنائي، إما ألن هذه األنشطة حمظورة مبوجب يشمل كل النشا  
القانون (خمدرات، دعارة ...) أو ألا تتم على أيدي أشخاص ليس هلم إذن بذلك (ممارسة غري 
مشروعة للطب...) أو نشاطات مثل التهريب، التزوير والفساد، املتاجرة والتسرت على املمتلكات 

  ورغم أا ممنوعة إال أننا جندها أحيانا يف وضح النهار. املسروقة.

  القطاع غير الرسمي:  •

خالفا للشكلني السابقني، فاحلقيقة أن هذه النشاطات ال يسعى أصحاا عمدا لإلخفاء والتهرب   
من االلتزامات القانونية ولكن كما سبقت اإلشارة إليه فهي غري مسجلة جزئيا أو كليا نظرا لعدم 

احلكومات على تنفيذ اللوائح اخلاصة ا واالعرتاف ضمنيا بعدم تطبيقها هلا والتسامح إزاء قدرة 
  مواجهتها.

  ):La production pour usage final propreLa production pour usage final propreLa production pour usage final propreLa production pour usage final propreاإلنتاج لالستعمال النهائي الخاص ( •

ئة ( اخلدمات هلذه الف –وميثل قسما هاما من اإلنتاج غري السوقي للسلع من قبل األسر والعائالت  
  متس خفض اإلجيار واخلدمات خاصة باملنزل ).

                                                           
1Nations Unies : Conseil économique et social,étude sur la mesure du secteur informel et de l’emploi informel 
en Afrique ,Décembre 2007 p 10. 
 



  -������ت أ�����   - ا��� ا	ول   

11 
  

حياول االقتصاد غري املرئي حصر أوجه عدم الرمسية بصورة عملية واقتصادية حبتة، الشيء الذي يعمل على إمهال 
 عوامل وتأثريات جانبية قد يكون هلا أثر هام يف حتديد مالمح التشغيل غري الرمسي.   

  ) االقتصاد الشعبي: 2

ظهر مفهوم "االقتصاد الشعيب" يف أمريكا الالتينية، حيث أنه ومع بداية الثمانينات، برزت مقاربة تم          
  بالديناميكية واالنسجام الداخلي للتنظيمات السوسيواقتصادية لقطاعات ومجاعات تسمى "شعبية".

  أبعاد المفهوم:  2 -1    

  تعريف:  -أ  

أساسا مبين على اجلماعة، فه ميس منطقة معينة ويشارك يف التنمية احمللية، إذ حيتوي إن "االقتصاد الشعيب"        
  قيم التضامن، املساعدة املتبادلة وجيعل من اإلنسان مركز االقتصاد.

  هذه النظرة االجتماعية لـ "االقتصاد الشعيب" متيزه بأنه يشمل: 

وضعتها اجلماعات الشعبية من خالل استخدامها لليد "مجيع األنشطة االقتصادية واملمارسات االجتماعية اليت 
 Sarria Lcaza etالعاملة واملوارد املتاحة قصد تلبية االحتياجات األساسية وساء كانت مادية أم غري ذلك" (

tiriba, 2006 (1   "أي يتميز هذا االقتصاد بتلبية احلاجات األساسية لألفراد وإعطائه قيمة مميزة ملفهوم "العمل
    رئيسي بعيدا عن تراكم رأس املال. كمحدد

  االقتصاد الشعبي واالقتصاد غير الرسمي:   -ب

"االقتصاد الشعيب" ) Fréchette )2002 (Fall ،Fontenau ،Nyssens )1999و  Favreauيعترب كل من       
ميثل جمموعة من و"االقتصاد غري الرمسي" مفهومني هلما خطوطا مشرتكة دون أن ميثال وجه ترادف.فكالمها 

املمارسات االقتصادية غري املعرتف من طرف الدولة غري مصرح ا وغري مسجلة أيضا وهي قابلة للتطور 
  واالنتشار يف كافة جماالت الساحة االقتصادية.

                                                           
1HILLENKAMP Isabelle, L’approchelatino-américaine de l’économie populaire, les inégalités et la pauvreté, 
revue de la régulation,N°06, Paris , 2ème semestre 2009 page 04. 
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لكن تفضيل هؤالء استخدام مصطلح "االقتصاد الشعيب" بدل املفهوم اآلخر نظرا الحتواء هذا األخري على       
يف حتليله. فإذا كان التشغيل غري  OITالتضاد الذي تعمد عليه املقاربة اليت تعتمدها منظمة العمل الدولية  عنصر

الرمسي أو القطاع غري الرمسي  بشكل خاص موجود يف كل مكان خاصة يف دول اجلنوب (شأنه يف ذلك شأن 
انا أو حىت إلغائه فرتات أخرى.أما االقتصاد الشعيب) فهو حيمل نظرة احتقارية حيث السعي حنو تغيريه أحي

"االقتصاد الشعيب" فهو ميثل جزأ ال يتجزأ من ثقافة القطاعات الشعبية مثله مثل سائر اجلوانب األخرى اليت متثل 
.حيث جند إحساس باالنتماء وإبراز ملفهوم النواة األسرية أو  1الثقافة التقليدية (لغة، معتقدات، حرف ...)

الواسع (حىت اجلريان، األصدقاء...)دون حتديد الثراء كهدف وإمنا حتسني ظروف احلياة  العائلية باملفهوم 
(Corragio,1999) 2هو املنتهى  .  

وعلى عكس املقاربات اليت سبقت املفهوم فإن القطاع الشعيب مل يدب يف االقتصاد الرأمسايل، فهو ال يدرس     
خصائص ظاهرة الفقر مميزا الفوارق اليت تؤدي إىل استفحاهلا كما  جمال التنمية أو احلداثة وإمنا يلقي الضوء حول

  يسعى حملاولة معرفة تعايش "االقتصاد الشعيب" مع منط اإلنتاج الرأمسايل.

إن "االقتصاد الشعيب" يقدم مرونة إنتاج عالية وإىل جانب عوامل اإلنتاج التقليدية كالعمل ورأس املال فهو      
.حيث يربز مفهوم "رأس املال االجتماعي" الذي يعرف بأنه ميثل خصائص التنظيمات يضيف موارد وقيم مكملة

االجتماعية كالشبكات االجتماعية، املعايري، الثقة، أشياء كلها تسهل عملية التنسيق والتعاون قصد احلصول على 
  3منفعة متبادلة.

  أشكال ومميزات االقتصاد الشعبي: 2-2  

مبادرات فردية لعمال أحرار كما جند تواجده يف مؤسسات صغرية عائلية (جمموعة إن االقتصاد الشعيب قد ميثل 
(Razeto.1996)أفراد) أو حىت مجاعات أو مجعيات (عدد أكرب من األفراد أو العائالت)

4 .  

  ويعتمد على جمموعة خصائص ميكن سرد بعضها كما يلي: 

  الخصائص  أ)
                                                           
1BRASSARD-DUPERRE Marie-Ève, L’économie populaire solidaire, outil de reconstruction de la paix : le cas 
du Chili ,(CRDC) ,Série : Mémoires de maîtrise, numéro 8 , Outaouais, Décembre 2005,p4. 
2Idem, p4 
3 J.HARRIS, DE RENZIO .P, « missing link or analytically missing? The concept of social capital” in journal of 
international development, N° 9, 1997.   
4 HILLENKAMP Isabelle, L’approchelatino-américaine del’économie populaire, les inégalités et la 
pauvreté,revue de la régulation,N°06, Paris , 2ème semestre 2009 page 04. 
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  وجود جتمعات مصدرها شعيب  )1

  جمموعة أشخاص، عائالت، طائفية.....) خربات مجعوية: 2

  ) خربات تفضي إىل تنظيمات هلا أهداف معينة يف إطار نظام اختاذ القرار. 3

) تنظيمات تعمل على مواجهة احلاالت املوضوعية (غذاء، سكن، عمل، صحة...). هي 4
  جتمعات هلا طابع اقتصادي لكن بأبعاد تفوق احلاجة الفيزيولوجية.

   حل املشاكل بتوفري جهود اجلميع عن طريق املوارد املتاحة ) مبادرات تبحث يف5

  ) نشاطات تعزز القيم وعالقات التضامن واملساعدة املتبادلة اليت هي متأصلة يف عمل الفريق.6

  ) خربات تتبىن العمل الدميقراطي، االستقاللية املشاركة والتسيري الذايت.7

  مي على حد السواء.يقتصادي،اجتماعي وتعلأن هلا دور ا أي) مبادرات متعددة األبعاد 8

) العمل يشكل بديال للنظام حىت ولو كان على نطاق ضيق، هذه التنظيمات هي وسائل 9
  للتغيري االجتماعي هدفها خلق جمتمع تسوده العدالة واملساواة.

  ) مبادرات تدعمها التنظيمات اليت توفر التكوين واملشورة.10

  : ب) األشكال والمظاهر

منيز أشكاال للتبادل داخل االقتصاد الشعيب. فنجد العامل املوظف أو صاحب العمل الذي يقوم بإنتاج سلع قد 
وخدمات سوقية وباملقابل يربز عمل ينجز دف االكتفاء الذايت ال عالقة له بالسوق.متثل هذه الفئة الثانية 

عتناء بأطفال اجلارة، األعمال اليت متارس يف "العمل التضامين" أين يغيب التبادل النقدي (مالبس للعائلة، اال
 املنازل ...) .     ومن جهة ثانية:ميثل االقتصاد الشعيب طريقة لإلدماج داخل اتمع 

                       (3)                            (2)                    (1) 

          La croissance           la subsistance               la survie 
  )اقتصاد تضامين(عيش الكفاية                        النمو البقاء على قيد                   

  احلياة       
  حيث جند مظاهر هلذا القطاع يف ثالث صور متباينة ومتصلة بصفة تدرجيية.
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فغالبا ما تربز مظاهر "االقتصاد الشعيب" يف نشاطات وممارسات دف إىل تلبية احلاجيات األساسية،         
وتفيد البقاء لشرحية من اتمع تسعى من خالل هذه الوسيلة لضمان العيش ومكافحة الفقر (مرحلة البقاء على 

  إن مل يكن متعمدا أصال.رأس املال، هذا  مغياب لعملية تراك د) أين جن(1)قيد احلياة

أما الواجهة الثانية فهي متثل تواصال للمرحلة األوىل حيث أا متثل حتوال اجتماعيا واقتصاديا، حىت و وإن مل       
)، والذي يبقى هو (2)يكن بالقدر الكايف إال أا متثل مرحلة االستقرار والعيش الكرمي (مرحلة عيش الكفاف

د عن أنواع الرتاكم الذي يعرفه القطاع الرأس مايل، حيث تبقى معاين التضامن اهلدف يف هذه الصورة، بعي
واملساعدة املتبادلة والبحث عن العيش احلسن أساس هذه املمارسات. وقد جند حاالت أخرى تعرب عن تطور 

هذه  أصحاب هذه النشاطات حيث تبلغ مرحلة متقدمة من النمو قد تصل أحيانا إىل مرحلة الرتاكم وجتعل من
Fréchetteو  FAVREAUاملمارسات منافسة للقطاع احلديث، وهذا يقره كل من 

بأننا بصدد التكلم عن  1
االقتصاد التضامين، حيث يتم االعتقاد بأنه عندما يتم االعرتاف "االقتصاد الشعيب" من طرف السلطات العمومية 

) يكون هذا التحول ضمن ما ONGية (ويكون هناك دعم من طرف احلركات اجلمعوية واملنظمات غري احلكوم
  ).(3)يسمى "اقتصاد تضامين" (مرحلة النمو

وعليه ميكن القول بوجود منطقني يسايران "االقتصاد الشعيب" جانب جتاري وآخر تضامين تباديل، ميثل        
  أمورا ومفاهيم تفوق سعة الفكر االقتصادي لتتعداه ألبعاد أخرى اجتماعية وثقافية.

  استنتاجات عامة:  3-2  

إن االقتصاد الشعيب عن طريق خمتلف األبعاد اليت حيتويها قد يعرب عن إرادة للتحول االجتماعي حىت أن       
بعضهم يصنفها بالبديل. كل هذا يؤدي إىل إعادة االعتبار لنشاطات أفراد ومبادرات االقتصاد الشعيب والتضامين 

خاصة اجتاه فئة النساء اليت يقر اجلميع بأا وسط الظاهرة رغم أن الرجال  تدف تطوير العقليات والسلوكيا
، ففي أفريقيا أصبح االقتصاد الشعيب" يعترب كوسيلة وكنقطة انطالق ألي نظام إنتاج وكأساس 2ميثلون الواجهة 

رادفا للمشاريع ، يف الواقع ليس من فرتة طويلة كانت التنمية م 3النتعاش السوق الداخلية وخلق جمال تبادل 
الكربى اليت تستخدم رأس مال ضخم والعديد من اخلربات، وحىت إن مل يتم التخلي عن هذه الفكرة متاما، فمن 

                                                           
1BRASSARD-DUPERRE.M,L’économie populaire solidaire, outil de reconstruction de la paix :le cas du Chili, 
CRDC , série N° 08,ISBN : 2-89251-270-0,Outaouais ,Décembre 200, p 05. 
2idem, p 03. 
3NKOUIKA-DINGHANI-NKITA.G,Economie populaire et lutte contre la pauvreté au Congo-
Brazzaville,UERPOD et du CERAPE, Brazzaville ,28.09.2005,p 19. 
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املسلم به اآلن وبشكل متزايد أن جناح هذه التنمية جيب أن يأخذ مساره من القاعدة حنو القمة حبيث يتم تعبئة 
 عنيني من اختاذ القرار بشأن مستقبلهم.         املوارد واملعارف احمللية ومتكني السكان امل

  : االقتصاد االجتماعي -3

  : االقتصاد االجتماعي: 1-3

منذ بداية السبعينات ظهر هذا املصطلح الذي ميثل "القطاع التعاوين" "القطاع االشرتاكي"     
سوين فقد مثل االقتصاد و"القطاع اجلمعوي" على حد السواء (مقاربة فرنكوفونية). أما اجلانب األنقلوساك

  .1االجتماعي فقط بالعالقات اليت جتمعه مع السياسات واملشاكل واآلفات االجتماعية

M.Lowenthalو S.Henryويستعمل عدد من الباحثني منهم          
مفهوم "االقتصاد االجتماعي إلبراز  2

اجلزء من االقتصاد غري الرمسي، واملسّمى باالقتصاد الطائفي كالنشاطات التطوعية غري التجارية بني األصدقاء، 
  اجلريان...) وهي تفيد غالبا البقاء يف املناطق احملرومة. وعلى العموم عرف هذا املفهوم تارخييا ثالث مراحل: 

  عرفها مفهوم "االقتصاد االجتماعي": المراحل التي -أ

    ): 1890189018901890 -1830183018301830الفترة األولى ( �

وقد كان "االقتصاد االجتماعي" جماال خفيا يتمثل يف املمارسات والنشاطات اجلمعوية اليت تأخذ شكل 
تضامين بأبعاد دينية وتقاليد اشرتاكية. حيث مثلت هذه الفرتة "االقتصاد االجتماعي" كمدرسة معارضة 

فهوم "االقتصاد السياسي" والذي ميثل يف نظرها يربز جانب االقتصاد الرأمسايل التجاري بعيدا عن جديدة مل
  أي تأثريات لقواعد دينية، ثقافية وحىت سياسية. 

    ): 1900190019001900الفترة الثانية (بعد  �

يف هذه املرحلة مل يعد "االقتصاد االجتماعي" منافسا لـ "االقتصاد السياسي" وإمنا أصبح جزءا مكّمال له، 
حيث أنه أضحى يدرس جمموعة النشاطات اليت تشرتك يف سلوكيات ال ميكن شرحها دون األخذ بعني االعتبار 

سساتية عديدة، كالنقابات التعاونيات، اخلصائص االجتماعية. وللتذكري فإن هذه الفرتة سايرت نشأة أشكال مؤ 

                                                           
1LEVESQUE Benoît, “Présentation. L’autre économie, Une économie alternative,”, Les Presses de l'Université 
du Québec , Collection : Études d'économie politique,   AEP .1989, p 19 . 
2GERSHUNY F.I, MILES I.D. (1984), Towards a new social economies, in B.Roberts, R.Finnegan, D.Gallie. 
new approaches’ to economic life, Manchester: Manchester university press, pp,24-27. 
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التعاضديات، اجلمعيات....حني برز البعد "التعاوين" كمحور أساسي داخل "االقتصاد االجتماعي".حيث 
أصبحت املؤسسات ذات الطابع التعاوين تعّرب من جهة عن منطق رد فعل على كل التأشريات الرأمسالية ومن 

  وظيفي مع هذه الطريقة اجلديدة يف اإلنتاج.ناحية أخرى تعتمد عن منطق التكيف ال

      ) 1970197019701970الفترة الثالثة (بعد  �

مكونات أساسية متثلت  3وقد تبلور مفهوم "االقتصاد االجتماعي" بصورة جلية، حيث أصبح حيتوي على     
شرتكة اتمعية يف املؤسسات التعاونية، االشرتاكية واجلمعوية و أربعة أجزاء ثانوية متثل املؤسسات التسامهية، امل

  : 1والطائفية (احمللية) األمر يوضحه الشكل التايل

  مؤسسات "االقتصاد االجتماعي"*                                        

  

  قطاع االقتصاد االجتماعي          

    

  

    

  

  

  التايل:وقد أفضت التعريفات الالحقة إىل ميزات وخصائص معّينة نعرضها يف العنوان 

  تعريف وتقييم: -ب    

بصفة خاصة، يتكون "االقتصاد االجتماعي" من مؤسسات هلا تسيري دميقراطي يعتمد على فكرة   
  املشاركة، فهناك إرادة موجهة حنو هدف أساسي هو خدمة األعضاء، بعائد حمدود لرأس املال. 

                                                           
1Desroche.H, pour un traité d’économie sociale, Paris : CIDEM, 1983, p205.  
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 الشيء قد يؤدي إىل حتفيز بعض يسمح "االقتصاد االجتماعي" باستخدام تنظيمات تتمّيز بطابع تعاوين  
العناصر إىل إعادة تنظيم عن طريق موارد وإمكانيات خاصة للنشاطات املختلفة، الشيء الذي خيفف العبء عن 

  الدولة ويسمح هلا باملشاركة يف عمليات أخرى كربى عن طريق اإلصالحات. 

إجيايب من وجهة نظر الدولة فاالقتصاد االجتماعي إذن هو نتيجة حتالف اجتماعي، فهو ميثل شكل   
(مؤسسات االقتصاد االجتماعي) بشرط أّن القواعد اليت تسري عليها هذه املؤسسات تضمن أن املساعدات 
املقدمة ليست ملكا ألشخاص معينني وإمنا جلماعات خاصة، باإلضافة إىل كون هذه املؤسسات تعطي قيمة 

  ماهلا.مضافة من ناحية املوارد واإلمكانيات وطريقة استع

إن االقتصاد االجتماعي أخذ أبعادا جديدة وواسعة.وعليه فإنّنا جند أثر ذلك يف العمل الذي تقوم به       
التعاونيات، التعاضديات، اجلمعيات، النقابات واملنظمات األخرى اليت تعمل يف إطار من املساواة (صوت لكل 

  وعليه تنشق جمموعة من املبادئ اليت يعتمد عليها هذا املفهوم:   شخص) التضامن واالستقاللية االقتصادية.

 قانون خاص . �
 سيادة الفرد على رأس املال . �
 أهداف غري رحبية . �
 قطاع اقتصادي كامل له عالقة بالسوق ولكن مبميزات خاصة . �
 عدم تقسيم لالحتياطات . �
 . اهلدف هو اخلدمة اجلماعية (املصلحة العامة، املنفعة االجتماعية) �
 نظام القرار الدميقراطي. �
 استقاللية يف التسيري. �

فنجد أن    .وقد كشفت العديد من البحوث واألرقام مدى أمهية هذا القطاع خاصة يف أوروبا
(L’INSEE,2008)   2007جمال االقتصاد االجتماعي يف  ختصسا نكشف عن أرقام حول التشغيل يف فر 

كما مثلت التعاونيات واجلمعيات يف قطاع الزراعة.من التشغيل الوطين خارج  %10وقدره حبوايل 
من احلجم الكلي للتشغيل  %25إىل  6.7منصب أي ما ميثل  11142883حوايل  2003- 2002

.لكن املالحظ أنه إذا كان"االقتصاد االجتماعي"حمدد وظيفيا وقانونيا يف 1(املأجور) يف االحتاد األورويب

                                                           
 2007ا����ون "ا+&���د ا+%���,� دا#ل ا+���د ا*ورو��" ا���در �'���  ��Chaves et jose luis Monzon (CIRIEC)ب &رار 1

NIESE COMM/05/2005) comité économique et social Européen .  
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ال تعرف نفس احلدود كوا ختضع لتشغيل غري رمسي هام، جيعل  الدول املتقدمة فإن دول العامل الثالث
  من"االقتصاد االجتماعي"جزءا هاما منه.

  : "االقتصاد االجتماعي" و "التشغيل غير الرسمي"2-3  

أمام الصعوبات اليومية اليت يواجهها األفراد يف الدول النامية فإن املرونة أوجدت مبادرات اقتصادية غري   
لتحسني ظروف العيش خاصة أثناء فرتات األزمة االقتصادية. األمر الذي ميثله "التشغيل غري رمسية، وذلك 

الرمسي" الذي أضحى يف تزايد مستمر تساعده يف ذلك حّدة البطالة و "نقص التشغيل" يف املناطق احلضرية 
حتوالت على مستوى فالنزوح الكبري الذي تشهده املدن واستقرار معظم النازحني على هوامشها خلق   خاصة.

النمو الدميغرايف وعلى مفهوم التشغيل، فظهر التضامن، التعاون....اخل، يف ظل غياب كلي أو جزئي لتنظيم الدولة 
والقانون، فهل ميكن القول بأن هؤالء األشخاص يبذلون جهدا لالندماج يف النسيج االجتماعي واالقتصادي؟ 

  ملؤسسات اخلاصة). (بسبب اإلقصاء من االقتصاد العام وفضاء ا

 : العالقة بين المفهومين •

هناك ثالث نقط حيتويها التشغيل غري الرمسي تتمثل يف وجود خدمات حملية، عمليات تبادل (بني اجلريان، 
إن هذه امليزات ختص    األصدقاء، العائلة،....) باإلضافة إىل القدرة على القيام بنشاطات تعتمد على الذاتية. 

يث ترتكز عليها النشاطات غري الرمسية يف معظمها ولو أن االقتصاد االجتماعي يعرتف كل من املفهومني ح
باملبادرات االقتصادية لكن هدفها يكون اجتماعيا بالدرجة األوىل حيث ميثل اجلمعيات، مؤسسات اإلدماج، 

دها حىت يف النشاطات املؤسسات االجتماعية والتعاونيات....لكن ميزة وروح العالقة النفسية واالجتماعية قد جن
  .1غري الرمسية واليت متثل بعدا هاما يف "االقتصاد االجتماعي" أين يقوم األشخاص ببناء هوية مشرتكة

وإذا كان احلالة اجلغرافية هلا تأثري هام يف بلورة اهلوية فال بّد من قرارات اجتماعية أخرى، أن يربز بعيدا   
  عن التمثيل اجلغرايف.

                                                           
1CoutinhoManuela ,économie informelle et économie sociale Interface entre les concepts, Braga, p 04. 
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IIIIIIII - - - -          صياغة المفهومصياغة المفهومصياغة المفهومصياغة المفهوم    ––––التشغيل غير الرسمي  التشغيل غير الرسمي  التشغيل غير الرسمي  التشغيل غير الرسمي----            

  التطور التاريخي (الرسمي) لنشأة المفهوم:  -1

  : المؤتمرات الدولية لخبراء إحصاءات العمل: 1-1

دأبت املؤمترات العاملية إلحصائيي العمل بانعقاد دوراا العادية واالستثنائية حتت رعاية  1926منذ سنة   
  سنوات.  5واليت تقام عادة كل  (OIT)منظمة العمل الدولية 

يتمثل هدفها الرئيسي يف حتديد، مراجعة وبلورة تعاريف دولية جامعة ختّص املفاهيم واملصطلحات اليت تعتين بفئة 
، أين جند مسامهة كل من ممثلي الدول، املنظمات والتنظيمات العمالية 1(MEHRAN,85)"السكان النشيطني" 

  باإلضافة إل اهليئات املمثلة ألصحاب أو أرباب العمل. 

  ): 1926لمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل (ا -أ  

اهتمت هذه الدورة باإلنفاقات اجلماعية اليت ختص جمال العمل والتشغيل بني األطراف املعنية ومثلت   
  نقطة انطالق فعلية للبحث يف هذا املوضوع.       

اليت عرفها العامل منذ تطور  سايرت الدراسات اليت تلت ذلك أهم مقومات التحوالت االقتصادية واالجتماعية  
 l’invention)واتساع مفهوم "اإلجارة" والذي صاحب الثورة الصناعية يف أوروبا إىل بروز ظاهرة "اخرتاع البطالة" 

du chômage)(Salais et Al,86)
واليت متّيزت بفرتة كان فيها العمال املأجورين يفقدون أعماهلم وميرون بفرتات  2

بعد احلرب العاملية الثانية تطور مشل قانون العمل، وانتشار بارز ألنظمة احلماية  عدم العمل، كما شهدت
االجتماعية (تقاعد، بطالة، صحة...) واليت مست فئات عديدة من العمال يف معظم الدول الصناعية من بينها 

جاء يف املؤمترات اليت ، وملزيد من التوضيح نستعرض أهم ما (Travailleurs à domicile)طبقة العمال املنزليني 
  مشلت هذه الفرتة. 

  

  
                                                           
1CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris ,p 01. 
2Idem,p 02. 
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  ): 1957المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ( -ب  

اعتنت الندوة مبوضوع "احلماية االجتماعية" حيث متت اإلشارة إىل حتفيز الدول على تقييم حجم   
الشيخوخة، خدمات حوادث احلماية االجتماعية(العالج الطيب، التعويضات املرضية، خدمات البطالة، خدمات 

العمل واألمراض املهنية، خدمات خاصة بالعائالت، خدمات األمومة،.....) وحتديد األطراف املعنية ذه العملية 
  من قريب أو بعيد، مما جيعلها مصدرا هاما للمعلومات اليت هلا عالقة مبيادين التشغيل والبطالة.

  ): 1962المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ( -ج  

تطرق املؤمتر إىل قياس احلجم الساعي للعمل، األمر الذي يعّم أرباب العمل والعمال على حد السواء،    
كما ّمت إبراز ضرورة احلصول على معلومات خاصة بالتشغيل مرّة يف السنة إن أمكن ذلك بواسطة حبوث متس 

  املؤسسات والعائالت. 

  ):1966ل (المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العم -د  

ّمت االهتمام بـ "تكاليف اليد العاملة" حيث متّكن اإلحصائيات يف هذا اإلطار من تقييم تطور التكاليف   
  اخلاصة بالعمالة اليت متس بعض القطاعات الصناعية وجمال البناء، حيث حتوي هذه التكاليف: 

 األجور والرواتب  •

 العوائد اخلاصة بالساعات غري املنجزة  •

 التعويضات واألرباح  •

 تعويضات األكل ومزايا أخرى •

 تكاليف خاصة بالسكن  •

 تكاليف احلماية االجتماعية  •

 تكاليف التكوين املهين  •

 تكاليف خاصة باخلدمات االجتماعية  •

 تكاليف عمالة أخرى •

 ضرائب هلا عالقة بالعمالة •
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وأمام زيادة حّدة البطالة ونقص التشغيل الراجع حبّدة إىل  1يف اية الستينات بعد فقد الثقة يف عّدة مناذج  
  النزوح الريفي والنمو الدميغرايف. 

  اهتمت املؤمترات بتقييم وحتديد مدى استفحال وانتشار الظواهر للمشاهدة.   

  ) 1973المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل (  -هـ  

ائد ونفقات العائالت" الشيء الذي يسمح مبراجعة وقد أنصب االهتمام على حمورين، أوالمها ميس "عو   
مؤشرات االستهالك اخلاصة أيضا بتحديد مستوى املعيشة (سكن، صحة، ...) وهذا ال يتسّىن إال بإقامة حبوث 

  ميدانية حول العائالت بالتايل احلصول على كل املعلومات السوسيودميغرافية املمكنة. 

جور والرواتب" حيث حّث على حتديد خمتلف اإلحصاءات اليت متس أما احملور الثاين فشمل موضوع "األ  
مستوى األرباح، معدالت الرواتب، ساعات العمل باإلضافة إىل شبكة األجور املستخدمة وتكاليف العمالة، 

  باإلضافة إىل االختالفات املوجودة بني خمتلف القطاعات كالزراعة مثال. 

ىل إقامة عّدة دراسات وحبوث ميدانية خصت عّدة أحناء من إ (BIT)وقد عمد املكتب الدويل للعمل   
العامل، أمهها الذي ّمت يف كينيا وأفرز عن تقرير أطلق النقاش من جديد حول مفهوم جديد متثل يف مصطلح 

  "القطاع غري الرمسي" كمؤشر واضح حول مفهوم الثنائية اهليكلية القتصاديات الدول النامية. 

  المفهوم)تقرير كينيا (مصدر  •

لقد ّمت اإلمجاع على أّن مفهوم القطاع غري الرمسي اقرتح ألول مرة إثر مهمة قام ا املكتب الدويل للعمل   
(BIT)  2وذلك تزامنا مع ظهور إشكالية العجز يف ميدان العمل يف إفريقيا يف السبعينات 1972يف كينيا سنة .

حول التشغيل أين اهتمت هذه الدراسات األوىل حتت إدارة هذه املهّمة كانت دف إىل وضع إسرتاتيجية شاملة 
H. Singer   .من املكتب الدويل للعمل بطبيعة هذا القطاع بكينيا  

وجد سنة قبل هذه املهّمة أثناء ندوة  (Secteur informel)وعليه فإن هذا املصطلح "القطاع غري الرمسي"   
 SUSSEX(Institue ofdevelopment studies)امعة يف معهد دراسات التنمية جل 1971أقيمت يف سبتمرب 

  هذا املصطلح يف تدخله املعنون: Keith Hartحول البطالة داخل املدن يف إفريقيا حيث التقدم 

(Informel income opportunities and the structure of urban employment in GHANA)  

                                                           
  TODAROو  ��LEWIS'� ��وذ%�  1

2MEJJATI ALAMI Rajaa ,Le secteur informel au Maroc : 1956 – 2004 p 422. 
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1جبريدة: 1973ومل يظهر إال يف سنة  1971كتب هذا املقال يف
(Modern africain studies, Hart 1973)  

  إن استخدام هذا املفهوم فيما أصبح يعرف "بتقرير كينيا" أصبح ميّيز القطاع غري املقيد باخلصائص التالية:  

 سهولة احلصول على نشاط  �

 اللجوء للموارد واملصادر احمللية  �

 سلم مقيد للعمليات  �

 امللكية العائلية للمؤسسات (وسائل اإلنتاج)  �

 اليد العاملة هي أهل عوامل اإلنتاج �

 اخلربة واملؤهالت الفنية مكتسبة خارج النظام املدرسي الرمسي �

 السوق خيرج عن كل قانون ومفتوح على املنافسة �

مفضلة وغري إن بلورة هذا املفهوم ذه الكيفية قد جيعل من نشاطات هذا القطاع غري مهمة، غري   
 Keith Hartمشجعة من طرف السلطات العمومية وأن خصائصها عي عكس خصائص القطاع الرمسي متاما. إّن 

  عّرب عن فرص غري رمسية للعمل بينما املفهوم تطور وأخذ أبعادا أخرى سنستعرضها الحقا. 

من السكان النشيطني) يف منتصف واية السبعينات أدى  %10إّن تطور حجم البطالة بعد ذلك (أكثر من 
إىل إعادة النظر يف مفهوم "احلماية االجتماعية" دوليا، حيث أّدت حّدة البطالة خالل فرتة السبعينات والثمانيات 

(Auto emploi)إىل التوجه حنو جمال جديد متثل يف العمل احلر والتشغيل الذايت 
2

 OCDE,92,2000) ( BIT,90 

et  الشيء الذي كان له صدى واسعا لدى الدول النامية جتّلى بصورة واضحة يف اتساع حجم "القطاع غري ،
  الرمسي".

إّن ندوات إحصائيي العمل تواصلت بشكل دوري وعلى إثرها أعطى املكتب الدويل للعمل اهتماما بالغا   
  . 3ري الرمسية"للمؤسسات غري الرمسية بصفتها مفهوما له مصداقية أكثر من "الفرص غ

فاملفاهيم والتعاريف اإلحصائية بصفة عامة تتبلور وتتغري بعدما تفتح النقاشات النظرية الباب أمام   
  التحوالت للتصور الذي ميس الظواهر االقتصادية واالجتماعية، وهذا ما أقرته خمتلف املؤمترات بعد ذلك. 

                                                           
1P. Bodson  P.Marteloy , politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP , Économie, (1995),,p 4 
 
2 CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris p 02 . 

3(K.Hart)  .ط	! �ّ�ر ,ن !رص 0�ر ر���,  
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  ): 1982المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ( - و  

ّمت فيها التطرق إىل "الفئة النشيطة"، "التشغيل"، "البطالة"، "البطالة املقّنعة" وعلى إثر ذلك ّمت حتديد   
إطار هذه الفئة وتصنيف أنواعها مقارنة مع خمتلف أنواع التشغيل املوجودة من جهة وحسب أمناط حاالت البطالة 

حيث ّمت التأكيد على عالقته  (le sous emploi)من ناحية أخرى. ولقد أبرزت الندوة فقط اجلانب املرئي لـ 
  املباشرة والوحيدة مع عنصر الزمن (العمل املؤقت، الفرتة غري احملدودة) وأثر كل ذلك على "القطاع غري الرمسي". 

  ): 1987المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ( -ز  

سنة من بروز مفهوم "القطاع غري الرمسي" (قرار كينيا) بّني ممثل كينيا يف هذه الندوة يف  15بعد   
GENEVE وأوضح للجميع بأّن النشاطات غري الرمسية املشار إليها متارس يف وضح النهار وليس خفية(Sous le 

soleil levant et non au clair de la lune)شاركة مبا يتوفر لديهم من طبيعة غري ، وأنه ينبغي على اجلميع امل
مماثلة كاليت تعرفها الدول الصناعية. فهناك عدم قدرة الدولة على احتواء هذه النشاطات فيما خيص تطبيق النظام 

  والقوانني ألا وبكل بساطة يف الوقت الراهن، وحلّد اآلن تعترب غري مالئمة وغري قابلة للتطبيق. 

 1ملوجود داخل قطاع الزراعة ومتّيز القطاع غري الرمسي عن ذلك (حسب تقرير كل بلد)كما ّمت تسجيل االختالف ا
باإلضافة إىل فصل النشاطات اليت تعترب غري جتارية (خارج إطار السوق) من جهة وإدماج النشاطات الثانوية 

  مسي: املتعددة داخل القطاع الرمسي، وعليه فإّن الندوة خرجت بتقرير تضع فيه القطاع غري الر 

(كمجموعة نشاطات صغرية مستقلة تعتمد على العمال املأجورين أو غري ذلك من أنواع العمل (أجر كايف أم 
  فاألولوية تعطى:  2ال)، مستخدمني بطريقة تكاد ختلو من أي تنظيم ومن أي تقدم تكنولوجي)

 خللق مناصب الشغل  •

 احلصول على العائد •

رمسية من طرف السلطات املعنية وتتهرب من امليكانزمات  حيث أن هذه النشاطات تقوم دون موافقة  
اإلدارية اليت تضمن احرتام ومراعاة التشريع الضرييب، األجر األدىن وأمور مشاة أخرى ختص املسائل الضريبية 
 وشروط العمل (قانون العمل)، وبالتايل ّمت تصنيفها ضمن القطاع املؤسسايت لـ"العائالت" كمؤسسات فردية صغرية

                                                           
1  NATIONS UNIES : Conseil économique et social,La pauvreté et le secteur informel,   Bangkok, 29 
novembre-1er décembre 2006,p 03. 
2CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris p 04. 
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. وقد أعطى هذا التعريف بعدا حقيقيا لقياس حجم القطاع غري الرمسي الذي برز يف حالة تزايد 1(تعريف علمي)
  مستمر بوصفه أنه مّس فئات أخرى كالشباب ذوي الشهادات واملتخرجني من النظام الرتبوي. 

 )1993المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل (   -ح  

متثل اهلدف الرئيسي هلذا املؤمتر يف خلع القطاع غري الرمسي من صورة الالشرعية وباعتباره قطاعا خفّيا  
(OCDE,2002)وبالتايل ّمت التمييز بني مفاهيم: "الالشرعية" و"التخفي"، "الالرمسية" 

.ولقد أبرزت هذه الندوة 2
واليت عرفت تطّورا  (Travailleurs à domicile)ليني" فئة هامة حيتويها القطاع غري الرمسي أال وهي "العمال املنز 

  وحتوال دائمني. 

  وتقسيمها يف جمموعات:  (CISE)كما مت مراجعة التصنيف العاملي للقانون األساسي للتشغيل 

 العمال األحرار  •

 املستخدمني  •

 املساعدين العائليني (بدون أجر)  •

 املأجورين  •

 عمال تعاونيون  •

وقد ّمت اإلمجاع على متثيل القطاع غري الرمسي بأنه جمموعة وحدات غري متجانسة حيث اعتمد تركيب   
  املؤسسات على أساس خصائص خمتلفة مست: 

 نوع املنطقة حضرية أو ريفية  •

 فرع النشاط االقتصادي  •

 نوع ومكان العمل  •

 احلجم  •

 اليد العاملة  •

 نوع امللكية  •

 العالقة مع املؤسسات األخرى  •

                                                           
  36أ�ظر ا����ر ا���� ص  1

2CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris p 03. 
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كما مت إقرار واعتماد تعاريف أكثر دقة على مستوى كل بلد ألغراض حتليلية، وّمت االتفاق على تعريف   
  القطاع غري الرمسي بأنّه: 

جمموعة الوحدات املنتجة للسلع واخلدمات دف خلق مناصب شغل وجلب عوائد، هذه الوحدات متثل 
وسلم مقيد للعمليات (صغري) مع عدم التفرقة  خصائص مؤسسات فردية تتميز مبستوى غري هام من التنظيم

بصورة واضحة بني "العمل" و"رأس املال" كعاملني مستقلني من عوامل اإلنتاج، كما أن عالقات العمل إن 
، وّمت التأكيد على ميزة عدم 1وجدت تكون مبنية على التشغيل املؤقت (روابط عائلية، شخصية أو اجتماعية)

ت املهنية والعائلية وأن النشاطات املمارسة ليست بالضرورة دف للتهرب من الضرائب أو التفرقة ما بني املمتلكا
اشرتاكات احلماية االجتماعية، أو التالعب على القانون واإلجراءات اإلدارية....وعليه جيب التمييز بني نشاطات 

حتديد تعريف عملي جامع للتشغيل  القطاع غري الرمسي والنشاطات اليت حيتويها االقتصادي اخلفي ، ما أّدى إىل
  داخل القطاع غري الرمسي. 

  ):1998المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل (  -ط  

باإلضافة إىل التطّرق ملوضوعات ختص حوادث العمل وقياس الدخل املتصل بالعمالة سواء حرة أو   
موظفة، الشيء الذي يساهم يف قياس حجم التشغيل، صّب االهتمام األكرب حبجم البطالة املقنعة أوضاع التشغيل 

ملقنعة" و "مردود العمل"، وعليه تبّني أن حبيث ّمت مراجعة ملفاهيم اليت متس جمال القطاع غري الرمسي، كـ "البطالة ا
  القطاع غري الرمسي ميثل مقياسا لـ "البطالة املقنعة" والنقص يف التشغيل رغم قول البعض بذلك قبل هذا املوعد. 

تكلم املؤمتر الدويل خلرباء إحصاءات العملفقط على نقص التشغيل (املرئي فقط) املتعلق أساسا  1982ففي سنة 
ّمت التعرض ألشكال العمل غري املناسب أو  1998(عمال مؤقتني أو عقود ألجل حمدد)، بينما يف  بعامل الزمن

.ولكن احلوار انطلق من جديد حول مفهومني حديثني 2غري املالئم للمؤهالت، العوائد وحىت لفرتة النشاط
 2002 الندوة العاملية للعمل "التشغيل غري الرمسي" و" االقتصاد غري الرمسي" واللذان شّكال حموران أساسيان يف

  . 2003أين مسحت باقرتاح تعاريف جديدة وتوصيات هامة أثناء املؤمتر العاملي إلحصائيي العمل يف 

  )نشأة المفهوم الرسمية() 2003المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل(-ي  

                                                           
1HUSSMANNSRalf, actes du séminaires sur le secteur informel et la politique économique en Afrique 
subsaharienne, CERED, Bamako, 10 au 14 mars 1997 p 16. 
2 CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris p 06. 
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ستهالك وجماالت اهتم املؤمتر الدويل السابع عشر خلرباء إحصاءات العمل مبؤشرات أسعار اال  
استخدامه.لكن أهم ما جاءت به الندوة هو اعتماد توسيع نطاق مفهوم "القطاع غري الرمسي" حيث ّمت إدماج 
بعض أنواع التشغيل املأجور املمارس خارج إطار مؤسسات "القطاع غري الرمسي" وتطور ذلك إىل مصطلح جديد 

(L’emploi informel) هو "التشغيل غري الرمسي" أو "العمالة غري الرمسية"
1  

وعليه يعود الفضل هلذا االجتماع يف ترمجة األفكار اليت كانت موجودة إىل مفاهيم عملية تسمح جبمع   
املعلومات والقياس، أين مسح هذا املفهوم بالتماشي مع مفهوم "االقتصاد غري املرئي" بينما االختالف يبقى فيما 

  التجاري واإلنتاج الذايت وحول فضاء املؤسسة بالنسبة للعائلة.خيص تقسيم االقتصاد ومفهوم اإلنتاج 

  ) 2008المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل  ( -ك  

"عمالة األطفال" و "االقتصاد غري الرمسي" والتوصل إىل ضرورة  2008كان من أهم حماور ندوة جوان   
 l’emploi)إعادة صياغة مفهوم "العمل"، حيث أصبح "التشغيل غري الرمسي" يعرف خبصائص املنصب املشغول 

occupé)
  وبالتايل متيزه بـ:  2

 عدم التسجيل  •

 غياب أي عقد مربم  •

 االجتماعية  غياب احلماية •

وعليه ينطوي القطاع غري الرمسي ضمن مكوناته. فالتشغيل غري الرمسي يشمل "القطاع غري الرمسي" 
  وكذلك "التشغيل غري املصرح به من طرف املؤسسات الرمسية". 

  استنتاجات:  2-1  

لقد عمدت هذه املؤمترات إىل إعطاء توجيهات تقنية مصادق عليها دوليا، وإبراز إحصاءات خاصة   
بتطور القطاع غري الرمسي ومن بعدها التشغيل غري الرمسي، واليت تعترب كمراجع تسهل عمل اهليئات اإلحصائية 

الرمسي وتكييفها حسب طبيعة كل  فيما خيص تطوير املفاهيم وترتيب أنواع طرق مجع املعلومات حول التشغيل غري

                                                           
1 CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris p 07. 
 
2CHARMES Jacques, Secteur informel, emploi informel, économie non observée: méthodes de mesure et 
d'estimation appliquées aux économies en transition. L'exemple de la Moldavie, CEEED, Versailles,2005 p 03. 
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بلد. كما مسحت بالتقليل من الفوارق يف اإلحصاءات بني خمتلف الدول وبالتايل حتسني منط احملاسبة العاملية 
  للمعلومات. 

وبصفة عامة استطاعت هذه الندوات أن تسمح باختاذ موقف خاص عن طريق املكتب الدويل للعمل   
تعىن بالعمل مشرية إىل منع العمل الشاق وكذلك ضبط قرارات حتد من عمالة األطفال اجتاه املقاييس واملعايري اليت 

وقد مسح كل ذلك من ظهور انشغاالت جديدة متثلت يف البحث يف جماالت   بإبراز أمهية مفهوم "العمل احملرتم".
فيما بعد إىل مفهوم ختص مكان العمل وكذلك اخلط الفاصل الذي مييز بني القطاع غري الرمسي والرمسي انتقاال 

  التشغيل غري الرمسي. 

ويبقى دائما من الصعب املصادقة على تعاريف موحدة وفق آفاق البحث املختلفة (إحصائية، اقتصادية،   
اجتماعية، قانونية، ثقافية....)، لكن اجلدير بالذكر هو التوصل إىل حتديد مفهوم اتفق اجلميع بأنه خيدم التحليل 

  للدول النامية أال وهو "التشغيل غري الرمسي".  يف ميدان سوق العمل

  إعادة صياغة المفهوم: -2  

  صياغة أولية (القطاع غير الرسمي) : 1-2

) الوحيد يف هذا اال ، بل هناك باحثني آخرين حاولوا حتديد هذا املفهوم و لو Hart .1973مل يكن (       
) .حيث ال يعّرب التعريف اخلاص و  ...Lopez ,  Sethuraman , Lewisبصفة نسـبّية و غري شاملة أمثال (

فحسب هذا األخري أنّه يتكّون من وحدات صغرية ،عن مصدر القطاع غري الّرمسي Sethuraman(1الوصفي لـ (
  تم بإنتاج و توزيع السلع  و اخلدمات و أن هدفه األساسي هو : 

   خلق مناصب الّشغل لفائدة املشاركني يف املؤسسة -   

  احلصول على عائد  -   

حّىت و إن كانت هذه الوحدات حمدودة رأس املال ، من حيث الّتجهيزات و املؤّهالت الّتقنية و حّىت اليد العاملة 
  . إّن هذا املفهوم هو مفهوم وظيفي لكن غري عملي .

خرجت  1987نوفمرب  06أكتوبر إىل  28يوم ل) GENEVEالندوة العاملّية إلحصائي العمل يف ( كما أن
  فيه القطاع غري الّرمسي : ميزت بتقرير

                                                           

 P. Bodson et P. Marteloy, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP, Economica, 1995  ,p 51   
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(كمجموعة نشاطات صغرية مستقّلة تعتمد على العّمال املأجورين أو غري ذلك من أنواع العمل (أجر كايف أم  
  : ي ) . فاألولويّة األساسّية تعطىال) ، مستخدمني بطريقة تكاد ختلوا من أّي تنظيـم و من أّي تقّدم تكنولوج

  خللق مناصب الشغل  -   

  احلصول على العائد (الرّبح) -   

حيث أّن هذه الّنشاطات تقوم دون موافقة رمسّية من طرف السلطات املعنّية و تتهّرب من امليكانزمات اإلداريّة 
شروط اّليت تضمن احرتام و مراعاة الّتشريع الضرييب ، األجر األدىن و أمور مشاة أخرى ختّص املسائل الضريبّية و 

  العمل (قانون العمل).

هذا القطاع ميثل جمموعة من الوحدات  )على أن1993(العمل إلحصائيالندوة اخلامسة عشر لتضيف   
املنتجة للسلع و اخلدمات هدفها خلق مناصب الّشغل و احلصول على عائد، هذه الوحدات متّثل خصائص 

  قيد للعملّيات. مؤسسات فرديّة تتميز مبستوى غري هام من التنظيم و سّلم م

القطاع غري الرمسييحتوي على مؤسسات متتاز ببعض املعايري اّليت ختّص احلجم ، غياب احملاسبة و إال أن   
الّتسجيل لدى إدارة الضرائب و صندوق الضمان االجتماعي .إذ أنّه ليس هدف هذه النشاطات هو التخّلص 

  . فقط نونمن اإلجراءات الضريبّية و االجتماعية أو خمالفة القا

. الثمانيناتسنوات حّىت  و يف أوروبا خاصة الّرمسّية يف العامل 1و قد بدأت اهتمامات اهليئات اإلحصائّية   
خبطوة أوىل حنو تقدير القطاع غري الّرمسي و أدخل املفهوم الكامل و سّجل هذا  L’INSEEقام  1986 ففي

مل يشرع يف تقدير و تقييم االقتصاد  EUROSTATن كما أ 1987جانفي  27الّتقييم يف القانون الفرنسي يوم 
  املوازي إالّ بعد ذلك بسنني .

  الّتعاريف السابقة للهيئات الّدوليـة تنتج مقاربتني ختّص الّنشاط غري الّرمسي : إن

األوىل ختّص النشاطات غري الرمسّية كمجموعة نشاطات ذات إنتاجّية ضعيفة و عائد خيّص السكان  -   
  .2املؤهلني مشتغلني بصفة غري رمسّية أو يف حالة بطالة خفّيةالفقراء غري 

  بينما الثانّية فهي ختّص " املؤسسة" اّليت توافق هذه النشاطات غري املصرّح ا .   -   
                                                           
1 LAKJAA A. , Le travail informel , figure sociale à géométrie variable , le travail à domicile , DOC. CRASC, 
1996,p 8 
2 Bernard Chantal , le chômage déguisé - Recherche sur la validité du concept à partir de l’agriculture algérienne 
, thèse de doctorat d’état , sciences économiques (ParisI , 1975),407 p 
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و حّىت لو أّن باحثني آخرين توّصلوا إىل اقرتاح مفاهيـم عملية أكثر تم خاّصة بامليـزات التنظيمّية (سّلم   
، تقص رأس املال ، دوران الّنقود ، اإلنتاج...) إّال أّن البعض اآلخر أّكد على دور وظيفة هذا  نشاط األجور

القطاع يف خلق االندماج و االنسجام االجتماعي من جهة و من جهة أخرى االستقرار االقتصادي، إىل حّد أّن 
  العامل يعتقد أّن العمل غري الّرمسي هو وسيلة و أداة جندة و محاية.

إن غاب الّرتابط بني خمتلف نشاطات القطاع غري الّرمسي (عدم االنسجام و الّتنظيم، العشوائّية،  و  
العفويّة) فهذا ال ينفي مدى تنامي هذا القطاع و تطّوره مع اقتصاد البلد اّلذي يضعف فيه حتّكم السلطات 

هذا القطاع مل يكن قد أخذ مكانه مثل  إنالعمومّية و هي بالّتايل تشّكل كيان هام يعرف بالقطاع غري الّرمسي .
مل يتكّلم عن قطاع بقدر ما عرب بعلمّية أكثر عن فرص غري رمسّية للحصول على   J.Keiht. Hartاليوم فيبدوا أّن 

حيّدد  Hartالعائد . و لكن هناك إمجاع أّن مفهوم القطاع غري الّرمسي أخذ مكانه بفضل تقرير كينيا ، رغم أّن 
مستوى العائالت (فقر ، دخل ، الّنشاط املتعدد ، الدخل املصرّح ، غري املصرّح...) و أّن املكتب الّتحليل على 

، و هو املعمول به من طرف اهليئات الّدولّية  االقتصادية) حيّدده على مستوى الوحدة B.I.Tالّدويل للعمل (
الّرمسي من املفاهيم القليلة إن مل تكن ، التخطيط...). و عليه فإن القطاع غري P.I.Bاحلكومّية (إعادة تقسيم 

  الوحيدة اّليت أخذا منظمة دولّية و اّلذي اعتمده الباحثون و السياسّيون فيما بعد.

رغم أّن هذا املفهوم قد خيتلف من بلد آلخر ؛ يف آسيا مثال قد يستعمل خاّصة للّتعبري عن النشاطات   
يرجع ألسباب تارخيّية ، فالّدول  و دلكعادة داخل األحياء الفقرية اهلامشّية اّليت متارس من طرف أفراد مستقلني 

اإلفريقّية اّليت كانت مستعمرة يف جمملها مجعت بني نظام املؤسسات الغريب و حافظت على القطاع الّتقليدي 
دراستها   ) و بعد اكتشافها وB.I.T(حالة ثنائّية اقتصاديّة).إن اهليئات الدولّية مثل املكتب الّدويل للعمل (

، و اقرتحت  االستعماراخلارجّية هلذه الّنشاطات الّتقليدية أقرت حالة الثنائّية االقتصاديّة اليت كانت يف مرحلة 
بذلك مفهوم القطاع غري الّرمسي. هذا االختالف حسب احلالة االجتماعّية و االقتصاديّة الذي أقرّه 

)BENKIRAN, 1989 (1.  

لّرمسي هو اّلذي حصل على أكثر إمجاع نظرا للمصدر اّلذي أبرزه فإّن هناك إذا كان مفهوم القطاع غري ا
مصطلح مماثل ملفهوم القطاع غري  20بني  J.C WILLARDد مّيز امصطلحات أخرى تعّرب عن نفس املعىن ، 

تعميم استعمال هذا املصطلح يعّرب عن طريقة جديدة للّتفكري حول النمو من لكن .2 1989الّرمسي يف سنة 

                                                           
1 ARCHAMBAULT.E et  GREFFE.X, les économies non officielles, PARIS, la découverte, 1984 , p 2431  

2 LAUTIER.  B. , « Economie non officielle , non déclarée , dissimulée , sous marine , parallèle , grise , 
marginale contre économie , invisible , illégale , non enregistrée , non observée , cachée , sous terraine , 
clandestine ,. secondaire duale, occulte , noire irrégulière , périphérique , de l’ombre informelle......... » dans, 
l’économie informelle dans les pays du tiers monde, la découverte, 1994, pp  5-15 



���� ��� ا�����    : ا��� ا	ول� - �ــــ��� ا����م –ا�

30 
  

جهة و من ناحّية أخرى عن احتياج حقيقي لفهم و احتواء ظاهرة اقتصاديّة و اجتماعّية يف حالة تطّور دائم ال 
  . االعتبارميكن تناسيها أو عدم أخذها بعني 

و  االجتماعيةفإذا كان القطاع غري الّرمسي يعّرب عن وسيلة للتهرب من الضغط الضرييب و الّتكاليف   
) اّليت حتاول جعله داخل إطار رمسي Archambault et Greffe , 1984داخل الّدول املتقدمة (اإلجراءات اإلداريّة 

فهو ميّثل خاّصة عند دّول العامل الثالث اقتصاد شبه رأمسايل هدفه حماولة البقـاء و العيش   و حتديد جماالته .
)Hugon , 1980ة للبلد. ) و هو بالتايل عامل هام للتنمّية االقتصادية و االجتماعي  

هذا التطّور اّلذي عرفه هذا املفهوم بقدر ما يعبّـر عن سلبّيات فهو يتمّيز بروح احلريّة و التفّتح الّشخصي و هو 
    .!كّلها أشياء ال يفهمها عامل االقتصاد  -وسيلة لتلبّية حاجيات اإلبداع ، اخللق ، و الطموح غري املتناهي 

  الرسمي): إعادة الصياغة (التشغيل غير 2-2

لقد شهد مفهوم "القطاع غري الرمسي" عّدة تناقضات يف األوساط اجلامعية والفكرية لذا ظهر مفهوم   
ليحوي مجيع املناصب غري احملمية سواء يف القطاع الرمسي أو غري الرمسي، ممّا  2003"التشغيل غري الرمسي" سنة 

  ية. جعله يلقي تقبال واسعا يف حتليل أسواق العمل للدول النام

  تعريفات:  -أ    

إن التعريفات السابقة للقطاع غري الرمسي كانت مبنية حول خصائص املؤسسات وال تتمركز حول   
  عالقات العمل أو التحالفات املهنية. 

إّن "التشغيل غري الرمسي" كمفهوم ال يتوقف عند "القطاع غري الرمسي" بل يتعداه إىل املؤسسات املندجمة   
فالقطاع الرمسي يشّغل عماال مؤقتني عن   الرمسي واليت يهدف إىل تطويرها والتقليل من تكاليفها.داخل القطاع 

طريق الوكاالت أحيانا دون تقدمي عقود ثابتة، حيث جند عدد من العمال املنزليني يتقاضون عائدا نقديا لقاء 
ليوّسع مفهوم القطاع غري الرمسي أو  ، جاء املؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاء2003سنة  ففيقيامهم بأعمال معينة.

بعبارة أصّح لينشئ مفهوما جديدا أكثر مشولية أال وهو "التشغيل غري الرمسي" حيث ّمت إدراج عدد من النشاطات 
املأجورة غري الرمسية املمارسة خارج إطار القطاع غري الرمسي.وعلى أساس هذا التعريف اجلديد فإن "التشغيل غري 

  وعتني هامتني: الرمسي" خيص جمم

  [املستخدمني، العاملني لصاحلهم اخلاص، العمال العائليني بدون مقابل].  مجموعة العمال المستقلين) 1
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[موظفو املؤسسات داخل القطاع غري الرمسي، العمال املومسني لموظفين الذين يمارسون نشاطا غير رسمي) ا2
ل (ربّات البيوت) والعمال املؤقتني داخل القطاع الذين يشتغلون لدى صاحب عمل ثابت، العمال داخل املنز 

  الرمسي الذين ال يتمتعون باحلماية أو املزايا املتعلقة بالتشغيل الرمسي. 

كما جند فئة العمال املنزليني (عمال خارجون عن إطار املؤسسة معظمهم نساء)، الذين يشغلون عمال   
  غري رمسي لكن ال ميكن تصنيفهم. 

غري الرمسي" يأخذ مفهومه من وحدة اإلنتاج كأداة للمالحظة على عكس مفهوم  إن مصطلح "القطاع  
  "التشغيل غري الرمسي" الذي يستشف مدلوله من الوظيفة يف حّد ذاا كوحدة قياس للمالحظة. 

    مكونات التشغيل غير الّرسمي:  -ب  

ارس داخل مؤسسات القطاع إن "التشغيل غري الرمسي" حيتوي كل الوظائف غري الرمسية، سواء كانت مت  
الرمسي أو القطاع غري الرمسي أو لدى العائالت وذلك خالل فرتة مرجعية معينة، حيتوي "التشغيل غري الرمسي" على 

  :    1الفئات التالية

 العاملني لصاحلهم اخلاص داخل مؤسسام يف القطاع غري الرمسي. �

 (مستخدمني)أرباب العمل ملؤسسات داخل القطاع غري الرمسي  �

 عاملني عائليني داخل اال األسري، داخل القطاعني الرمسي أو غري الرمسي �

 أعضاء لتعاونيات إنتاج غري رمسية �

 موظفني ميارسون وظائف غري رمسية سواء داخل القطاع الرمسي أو غري الرمسي أو العائالت (مبقابل)  �

 الك النهائي داخل العائلة) عاملني لصاحلهم اخلاص يقومون بإنتاج سلع ذاتيا (لالسته �

  وعليه فإن التشغيل غري الرمسي ميّيز الوظائف التالية خارج القطاع غري الرمسي وهي: 

*املوظفني الذين ميارسون وظائف غري رمسية داخل مؤسسات القطاع الرمسي أو العاملني املنزليني 
  املستخدمني من طرف العائالت مبقابل. 

  اال األسري يف القطاع الرمسي  *العاملني العائليني داخل  

 *العاملني لصاحلهم اخلاص الذين يقومون بإنتاج سلع لالستهالك النهائي الذايت داخل العائلة.  
                                                           
1Nations Unies : Conseil économique et social,étude sur la mesure du secteur informel et de l’emploi informel en  
Afrique, Décembre 2007 p 12. 
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 1(Hussmans,2001)مكونات القطاع غير الرسمي والتشغيل غير الرسمي *  

نوع وحدة   مناصب حسب الحالة المهنية                                            

  اإلنتاج 

عمال عائليين   موظفون   أعضاء في تعاونيات إنتاجية 

تساعد في 

  المؤسسة العائلية 

    عمال لصالحهم الخاص   مستخدمين 

    غ رسمي    رسمي   غ رسمي    رسمي   غ رسمي   غ رسمي    رسمي   غ رسمي    رسمي 

 ------

 ------  

//////////  

////////  

  

 ----

 ----

-  

2  1   -----

 -----

 --  

/////////

/  

 -----

 -----

 --  

//////////  

///////  

  

مؤسسات 

  القطاع الرسمي 

//////////  

////////  

  

8  7  6  5  //////////  

///////  

  

4  //////////  

///////  

  

مؤسسات   3

القطاع غ 

  الرسمي*

//////////  

  

//////////  

  

 ----

 --  

10  //////////  

//////////  

  

//////////  

  

/////////

/  

  

//////////  

  

  العائالت **  9

  

  وظائف (حسب التعريفات) ال توجد يف نوع "وحدة إنتاج"  

  وظائف رمسية 

  وظائف غري رمسية        

  خلرباء إحصاء العمل (عدا العائالت اليت تستخدم عمال يف املنزل مبقابل) 15*حسب الندوة 

  **عائالت هلا إنتاج يستعمل بصورة ائية (خاص) وعائالت تستخدم عمال يف املنزل مبقابل 

  )       تشغيل غري رمسي 8-10) (1-6(

                                                           
1NATIONS UNIES : Conseil économique et social,étude sur la mesure du secteur informel et de l’emploi 
informel en Afrique,Décembre 2007 p 13. 
 

///

---

- 
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  )          التشغيل داخل القطاع غري الرمسي 3-8(

  )       وظائف رمسية يف مؤسسات القطاع غري الرمسي 7(

  يف القطاع غري الرمسي )        التشغيل غري الرمسي1-2-9-10(

  

عدا عدم التسجيل  "احملرتم"ويعرف "التشغيل غري الرمسي" يف الوقت الراهن بنفس خصائص العمل   
  .وغياب أي عقد أو محاية.و ميثل اجلدول التايل توضيحا شامال هلذا املفهوم

(Schéma Hussmanns,2001)مكونات التشغيل غير الرسمي *                
1  

    التشغيل 
  الرسمي   غير الرسمي 

نشاطات غري رمسية يف 
  مؤسسات القطاع الرمسي 

    رمسية   قطاع رمسي 
  املؤسسة 

نشاطات رمسية يف مؤسسات   قطاع غري رمسي 
  القطاع غري الرمسي 

  غري رمسية 

  

ويعّرب اجلدول عن حقيقة تداخل التشغيل غري الرمسي مع القطاع غري الرمسي الذي يعترب أحد وأهم   
مكوناته. حبيث أننا جند نشاطات غري رمسية داخل القطاع غري الرمسي باإلضافة إىل نشاطات رمسية داخل 

  مؤسسات تنتمي هلذا القطاع. 

طاع الرمسي وأخرى غري رمسية أيضا، مما يؤدي بنا ومن جهة مقابلة يرى وجود نشاطات رمسية داخل الق  
إىل استساغة طريقة دف إىل مقارنة التشغيل غري الرمسي مع التشغيل داخل القطاع غري الرمسي أين يسمح لنا 

  هذا بتمييز التشغيل غري املصرح داخل القطاع الرمسي، هذا اجلزء الغائب يف التعاريف واملفاهيم السابقة. 

  ة  جند: وبصورة عام  

  *تشغيل غير رسمي داخل القطاع غير الرسمي: 

                                                           
1CHARMES Jacques,Secteur informel, emploi informel, économie non observée: méthodes de mesure et 

d'estimation appliquées aux économies en transition. L'exemple de la Moldavie, CEEED, Versailles,2005 p 04. 
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  عمال أحرار: للصاحل اخلاص، مستخدمني، عمال عائليني  -   

  عمال أو موظفني)  5مستخدمني وموظفني مبقابل داخل مؤسسات صغرية (أقل من  -   

  *تشغيل غير رسمي داخل القطاع الرسمي: 

  موظفني مبقابل ليس هلم محاية اجتماعية  -   

  عمال يف املنزل مبقابل ليس هلم محاية  -   

إّن البحوث حول فئة السكان النشطني تعترب مصدرا جيدا للتقييم الكمي حلجم التشغيل غري الرمسي،   
فبداية من الثمانينات كان يتّم قياس التشغيل يف القطاع غري الرمسي على أساس حبوث مباشرة. وحىت لو أن 

القطاع غري الرمسي متوفرة لدى العديد من الدول فإن اليت هلا عالقة بالتشغيل  املعطيات املتعلقة بالتشغيل داخل
  غري الرمسي ليست كذلك.

حيث توجد متغريات خاصة جيب أخذها بعني االعتبار منها العمل احلر الذي جيب إضافته للتشغيل للحصول 
الرمسي جتعل من الصعوبة لتصنيف والتقسيم على السكان النشطني، هذه األمهية اليت حيتويها داخل التشغيل غري 

  بني قطاع رمسي/غري رمسي، تشغيل رمسي/ غري رمسي.
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IIIIIIIIIIII - - - -          أبعاد المفهوم  أبعاد المفهوم  أبعاد المفهوم  أبعاد المفهوم        

  التيار العملي:  -1  

البداية أوجد عدة صور غامضة وعليه وملدة عشرين سنة إن اكتشاف مفهوم "القطاع غري الرمسي" يف   
) محل هذا املصطلح عدة أوجه متناقضة أدت بالعديد من اإلحصائيني واملنظمات الرمسية إىل 1970-1990(

إجراء حبوث ميدانية وإجراءات لقياس الظاهرة.وعليه إذا كان من الصعب املصادقة على تعريف موحد لـ "القطاع 
ي لـ لفإن التعريف العم  1ق آفاق البحث املختلفة (إحصائية، اقتصادية، اجتماعية أو قانونية)غري الرمسي" وف

يعترب األكثر  1993"القطاع غري الرمسي" الذي ّمت االتفاق حوله خالل املؤمتر اخلامس عشر خلرباء اإلحصاء سنة 
طبيعة النشاطات وحجم املؤسسات أو رقم وظيفية ليتأقلم مع االعتبارات الوطنية اليت تم بالتغريات اليت متس 

  األعمال....إخل. 

: القطاع غير الرسمي حسب المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل 1-1  

  ): 1993الخامس عشر (

ينص هذا التعريف على أن "القطاع غري الرمسي" ميثل جمموع الوحدات املنتجة للسلع واخلدمات دف   
ه الوحدات متثل خصائص مؤسسات فردية تتمّيز مبستوى غري هام من خلق مناصب شغل وجلب عوائد، هذ

التنظيم، سلم مقيد للعمليات مع عدم التفرقة بصورة واضحة بني العمل ورأس املال كعاملني مستقلني من عوامل 
لى اإلنتاج. كما ال ميكن التمييز بني املمتلكات املهنية والعائلية، إن عالقات العمل إن وجدت فهي مبنية ع

  التشغيل املؤقت، الروابط العائلية، الشخصية أو االجتماعية. 

إن النشاطات اليت متارس ليست بالضرورة دف للتهرب من الضرائب أو اشرتاكات احلماية االجتماعية   
.....أو التالعب على القانون واإلجراءات اإلدارية، وعليه جيب عزل نشاطات القطاع غري الرمسي عن ممارسات 

  .2تصاد اخلفياالق

 

                                                           
1KantéSoulèye, Le secteur informel en Afrique subsaharienne francophone: vers la promotion d’un travail 
décent, BIT ,Genève,2002 p 08.  
2Nations Unies : Conseil économique et social,étude sur la mesure du secteur informel et de l’emploi informel en 
Afrique,Décembre 2007 p 07. 
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  تحليل وتقييم:  -أ  

دف التعاريف هذه إىل إعطاء التوجيهات التقنية األوىل املصادق عليها دوليا واليت يتم اعتمادها    
كمراجع تسّهل عمل اهليئات اإلحصائية الوطنية فيما خيص تطوير املفاهيم وترتيب أنواع طرق مجع املعلومات 

وارق حول اإلحصائيات بني خمتلف حول القطاع غري الرمسي املناسبة لكل بلد.كما تعمل على التقليل من الف
الدول وبالتايل حتسني مفهوم احملاسبة العاملية للمعلومات وعليه يتم حتديد املفهوم وربطه مع اإلطار املفهومي 

  للحسابات الوطنية. 

لقد متت بلورة هذا التعريف على أساس خصائص وحدات اإلنتاج وليس حول األشخاص أو مناصب   
ع غري الرمسي جزءا من القطاع املؤسسايت للعائالت فإن عدد هام من هذه النشاطات قد الشغل، وباعتبار القطا 

  :  1وقد أخذ التعريف بمقاربتينميارس يف املنزل. 

القطاع غري الرمسي يتكون من وحدات ال حترتم اإلطار القانوين  مقاربة أوروبا، إفريقيا الفرنكفونية: •
  واإلداري.

القطاع غري الرمسي ميثل شكال خاصا لإلنتاج يا وإفريقيا األنقلوفونية: مقاربة أمريكا الالتينية، آس •
  ويعرف حسب طريقة التنظيم وممارسة نشاطات هذه املؤسسات. 

  كما مّيزت الندوة اخلامسة عشر حاالت خاصة نربزها يف النقاط التالية:   

 وخمفية.: القطاع غري الرمسي يشمل نشاطات غري شرعية نشاطات غير اقتصادية •

 وميثل االستهالك الذايت النهائي إنتاج غير تجاري: •

 : مت إقصاؤها ألسباب تعذر مجع معلومات إحصائيةنشاطات زراعية •

 : مت دمج املؤسسات الفردية املوجودة يف هذه املناطق المناطق الريفية •

 : مت دجمها رغم متتع بعضها مبستوى تأهيل عالالخدمات التقنية والمهنية •

 (Travailleurs à domicile): مت دجمهم من بينهم العمال املنزليني رج المؤسسةعاملين خا •

 تركت حسب حالة كل بلد وحسب اإلنتاج إذا كان جتاريا أم ال. نشاطات المنزل: •

وخالصة كل هذا أن التوجيهات مثلت القطاع غري الرمسي كوحدات غري متجانسة، ولذا اعتمدت تركيب 
  خمتلفة. املؤسسات على أساس خصائص 

                                                           
1HUSSMANNSRalf, actes du séminairesur le secteur informel et la politique économique en Afrique 
subsaharienne,CERED ,Bamako, 10 au 14 mars 1997 p 19. 
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  :  معايير القطاع غير الرسمي1- 2 

إّن خمتلف البحوث و الّدراسات اّليت ختّص ّها اجلانب تعتمد على ثالثة معايري أساسّية : احلجم ، الطابع غري 
D.Thurnhamو قد يكتفي بعضهم مبعيار واحد كما يقّدمه .القانوين ، نقص الكثافة الرّأمسالّية 

"عّدة حمللني 1
بينما يهمل البعض اآلخر هذا اجلانب .يعتربون أّن جوهر القطاع غري الرمسي يكمن يف غياب اإلطار التنظيمي" 

  M. Todaroمعتمدين على املعيارين اآلخرين مثل : 

  : الطابع غير القانوني -أ  

غري مقّيدين يف  يدخل يف إطار غري رمسي كّل نشاط ميارس بصفة دائمة أو مؤقّتة من طرف أشخاص  
اإلحصائّيات اخلاّصة بالّتشغيل (املؤسسة غري مسّجلة أيضا) . لكن هذا املفهوم يشمل أيضا خصائص أخرى 

  القواعد اخلاّصة باحلماية ، النظافة ... -   منها :

  احرتام حقوق العامل (األجر األدىن ، احلماية ، العطل...) - 

  ضمان االجتماعي الّتصريح بالعّمال املأجورين لصندوق ال -   

  دفع الضرائب و احرتام اإلجراءات اخلاّصة ا . -   

و هنا جيب الّتفريق بني أشخاص أو مؤسسات تتمّيز "بالّضعف" و هي مهدّدة بالغلق أمام الصعوبات الضريبّية و 
  تلمسان).املنافسة ، حبيث يبقى الطابع غري القانوين من أهم عوامل البقاء. (اختفاء بعض املهن و احلرف يف 

  :   نقص كثافة رأس المال -ب  

و تتمّثل يف نقص رأس املال (املادي) و اليد العاملة (عدد سنوات الدراسة ، الّتأهيل املهين...).و لكن   
يف هذه احلالة  ا.حقيقي قد جند بعض األعمال احلرفّية اّليت تدخل يف إطار القطاع غري الّرمسي و اّليت تتطّلب تأهيال

  جند نقص يف رأس املال لكن هناك مستوى هام خيّص الّتأهيل املهين .

إّن املعرفة املهنّية للحريف تكون أهم منه عند العامل داخل املصنع رغم أّن اإلنتاجّية عند هذا األخري تكون أكرب 
  . )ني تقليدي و حديثصناعة األحذيّة يف اجلزائر ال زالت تأخذ طابع ((استعمال اآلالت احلديثة) 

    
                                                           

MORRISSON . C, pour une nouvelle définition  du section informel, Revue d’économie du développement,3, 
11992 ,pp 3  
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  الحجم : -جـ

إّن كّل الدراسات امليدانّية تستثين من القطاع غري الّرمسي كّل مؤسسة يزيد عدد عّماهلا عن حجم معّني   
أفراد على األكثر).هذا املعيار ال يشمل فقط العّمال املأجورين بل هناك أفراد غري مأجورين مسامهني يف هذا  10(

  العمل مثل : 

  ساعدين العائليني امل -   

  املرتبصني  -   

  ) Tâcheronsيعملون بصفة مؤقّتة أو ملرّة واحدة فقط ( الذيناألفراد  -   

  صاحب املؤسسة  -   

بني العامل املستقل و املؤسسة الصغرية ، حيث جيب الّتمييز بني نشاط ما هناك أيضا نوع من اخللط   
(يتطّلب  1الّشخص عّمال مأجورين أو حّىت مرتبصني عائلي (ال يتطّلب مصاريف أخرى) و نشاط يستخدم فيه

  تكاليف و نفقات أخرى) و هو بالتايل ينتقل من الّتشغيل الذايت إىل املؤسسة الصغرية .

  البحث عن معيار عملي :3-1

  حجم المؤسسة : -أ  

أّا تشغل مخس (أو هو معيار له أكثر قابلّية فاملؤسسة كمعيار تأيت لتدعم القطاع غري الّرمسي إذا اعتربنا   
حيث تعترب هذه اموعة (العّمال) اّليت تنتمي أفرادها إىل فئات مهنّية خاّصة كجزء  - عّمال على األكثر  2عشرة)

) حول الّتشغيل يف أمريكا B.I.Tمن القطاع غري الّرمسي و هلذا جاء الربنامج  اجلهوي لـ املكتب الّدويل للعمل (
  يف التايل :) بالّتعر PREALCاجلنوبّية (

"سوق العمل غري الّرمسي يتأّلف من أفراد تقوم بنشاطات ملصلحتها الّشخصّية و أفراد تعمل يف مؤسسات صغرية 
  .3قليلة" - ، هدفها تأمني اخلدمات لألشخاص اّلذين يتمّيزون بإنتاجّية بسيطة 

                                                           
4 �	��3 ا���ر!� ا��ر!ّ�� . 1  !� ��ض ا*���ن !8ّن ا���ر�ص + ��ّف أّي ��ء ��ر!� ا�ّذي ���ل ,

2 Sethuraman ,Le secteur urbain non structuré , revue internationale du travail BIT . Genève Vol.114, N°01, 1976  
3P.BODSON et P.MARTELOY, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP, Economica,1995, 
  p 5. 
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حسب حجم املؤسسة ميكن من ما سبق ميكن القول أّن تعريف القطاع غري الّرمسي (النشاط غري الّرمسي) 
استعماله يف حتليل اإلحصائّيات و األحباث امليدانّية اخلاّصة باملؤسسات . و لكنه ال يساعد يف التنظري أو 
التحليل. و ميكن القول بوجود تعريف خلصائص قطاع منافس ، باإلضافة إىل أّن النظام األساسي للمهنة هنا 

  يستعمل كمعيار ثانوي مكّمل.

  مستوى العائد :معيار  -ب  

مستوى العائد هو معيار من طبيعة أخرى و هو ال يرجع خلاصّية املؤسسة أو النشاط و إّمنا خلاصّية الفرد   
، و ميكن أن جند هذه املؤشرات و املعطيات اليت ختّص هذا املوضوع يف األحباث حول العائالت و ليس حول 

للفرد  االجتماعيةتعرف على  معيار يتعّلق أكثر بدراسة احلالة املؤسسات أو التشغيل .و بالتايل فنحن هنا بصدد ال
  عن دراسة القطاع غري الّرمسي ، حيث جيب عدم اخللط و التفريق بينهما .

  عدم الّتسجيل : -جـ  

إّن النشاطات غري املسّجلة هي جزء من القطاع غري الّرمسي فهي تتهّرب من القوانني  و التنظيمات   
  و الّتعويضات اّليت ختّص ميدان الصّحة و الّتقاعد . باالشرتاكاتالرمسّية اّليت هلا عالقة باألجر األدىن و خاّصة 

J.Charmesهذا املعيار عملي و هام يف نفس الوقت ، فحسب   
(أّن عدم الّتقييد و التسجيل هلذه 1

غري املسجل  االقتصادالنشاطات يعمل على جعل هذا املعيار كتعريف مستعمل بكثرة يف اإلحصائّيات. فمفهوم 
يؤثر بشكل هام يف كل اإلحصائيات اليت تعىن بالعمل و الّتشغيل،   و اّليت تؤثّر بصفة مباشرة على احملاسبة 

يعمل على إبراز النشاطات اخلفّية يف البلدان املصّنعة خاّصة ).و عليه جاءت الندوة الوطنّية ، و بالتايل فهو 
  لإلشارة إىل الّتعريفات املقرتحة سابقا حول إعادة صياغة املفهوم . 2العمل إلحصائيالرابعة عشر 

يصفه إّن الّتفرقة بني "رمسي " و "غري رمسي" ميكن رؤيتها كحالة جتزئة و تقسيم لسوق العمل كما   
حيث يوجد سوق ثنائي يتكّون من قطاع حممي ، أين يستفيد   ) .Néo-classiquesاجلدد ( نكيو يالكالس

األجراء  من امتّيازات اجتماعّية ، و أين يطّبق فيه الّتشريع اّلذي خيّص األجر األدىن .و من جهة أخرى ، هناك 
  قطاع غري حممي ال تتوّفر فيه اخلصائص الّسابقة .

                                                           
1 Charmes .J , 1990 , Une revue critique des concepts , définition et recherches sur le secteur informel , in 
Salomé et Schawartz (éd.) 1990,pp 11-51 

) أ&رت ����ر ",دم ا���%�ل" �����ر أ����          1993(%����  15، ��� أّن ا��دوة  1987 ) ���B.I.Tأ&��ت ��	ر ا����ب ا�ّدو�� ���ل ( 2
  و ��دد.



     -#��ذج و#"�!�ت  -ا��� ا	ول 

40 
  

ازات املتحّصل عليها يف القطاع  احملمي  ، تعمل على حتديد حجم هذا القطاع (البطالة).و بالتايل هي إّن االمتي
تعمل (االمتيازات) على تراجع الطلب على العمل من القطاع احملمي إىل غري احملمي، و عليه فإّن األجر املتوازن 

  . للعيش اّلذي خيّص القطاع األّول (احملمي) قد يتحّول و يصبح أجر أدىن

  المعيار المحاسبي : -د  

هو مماثل للمعيار السابق و لكن قد خيتلف عنه يف بعض النتائج على مستوى الّشرح و الّتفسري النظري .   
هذا املعيار يهتم مبمارسة النشاط الّداخلي و طريقة تنظيمه و لكّنه يّتفق مع املعيار السابق يف أّن الّلجوء حملاسبة 

  ال بـّد أن يصاحبه تسجيل رمسي . و ميكن القول أّن هناك عملّية حتّول الّتقسيم يف سوق العمل .داخلّية حقيقّية 

  التّيار المؤسساتي : -هـ  

 )le dualisme(، فهو حيلّل الثنائّية Doeiringerمن جهة أخرى ، من املفيد مالحظة و معرفة ما جاء به   
يف سوق العمل يف اقتصاديّات دّول العامل الثالث بنفس الكيفّية الثنائّية لدى اقتصاديّات الدّول املصّنعة : (ال بّد 
على اخلصوص من الّتفرقة بني مناصب الّشغل (فرص) اليت ختّص القطاع غري الّرمسي و اّليت تتمّثل يف حريّة النشاط 

جهة ثانّية بني مناصب الّشغل احملمّية بسوق العمل الّداخلي للقطاع  و من - (سهولة املمارسة ) و تقسيم العمل 
  الّرمسي . هذا الّتمييز الضروري لفهم و ربط الّتشغيل  و اإلنتاجّية... ).

هذا املفهوم الّذي أعّده  ( تطبيق مفهوم الثنائّية  حول اقتصاديّات الدول النامّية Doeiringerهنا حياول   
سوق العمل يتأّلف من قطاع أّويل و آخر ثانوي (مناصب )كون اديّات الدّول املصنعةحول اقتص Pioreهو و 

شغل جيدة و أخرى غري جيدة )   . إن  السوق األّويل يتكّون من مؤسسات و يتواجد به سوق داخلي للعمل 
  ة). (وحدة إداريّة داخلها يتحدد عائد و توجيـه العمل مبجموعة من القواعد و اإلجراءات اإلداريّ 

هذا الّتطبيق املباشر يف أسواق العمل القتصاديات دّول العامل الثالث من حيث مفهوم الّسوق الّداخلي ، يعطينا 
  .  1نظرة و رؤية ملعيار آخر هام ميّيز القطاع غري الّرمسي عن الّرمسي

  سهولة الّدخول للقطاع غير الّرسمي : - و

و غريهم إالّ أا تقّدم  Doeringer  و Fieldsرغم تنوّع مقاربات كّل من أعمال املكتب الّدويل للعمل ،   
ممارسة نشاط داخل هذا إن . 2خّط مشرتك أساسي لتعريف القطاع غري الّرمسي و هو سهولة الّدخول هلذا القطاع

                                                           
1 Fields )1990. ر ھذاا�����ر �����ر ��دد و �ؤّ=ر���� (  
2 )J.Charmes, 1987 ���زوح ا�ّر�  ) ����ر ھذا ا�����ر ����ل ھ�م �
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ميزة خاّصة بنشاطات هذا عن و هذا يعرب  القطاع ال تأبه بصورة واضحة بالصعوبات و الّتنظيمات اخلارجّية
يعترب هذا املعيار كثابت من الثوابت اّليت اعتمدت عليها املنّظمات الدولّية يف حتليالا خالل اد القطاع .

الّسبعينات و حّىت منتصف الثمانينات .و ذلك العتقاد أّن الفائض من اليد العاملة اّلذي يأيت من الرّيف يلجأ 
غري الرمسّية غري أّن القطاع غري الّرمسي ال يتكّون من النازحني فقط. و قد جند بعض الصعوبة اّليت إىل النشاطات 

  تعوق دون الّدخول هلذا القطاع ، ميكن تصنيفها إىل نوعني : 

  (رأس املال،الوسائل املاديّة)و هي متفاوتة بني املستخدمني و األجراء و املرتبصني .حواجز مالّية: - و-1  

إدارته و تعترب الّدراسة  لالقتصادينيإّن أهم ما ميّيز هذه األخرية ال ميكن الحواجز غير المالّية :  - و-2    
  األنثربولوجّية ذات أمهّية يف إلقاء الّضوء على هذه الصـّعوبات : منها مثال : 

ع و هي تلعب ): متّثل عامل هام لتشابك مرّكب لطبقات اتمLes castes* وجود الطبقات الّشعبّية (  
  دور هام يف منع أو السماح ببعض النشاطات غري الّرمسّية .

  العرقي  االنتماء* الصعوبات الناجتة عن   

  .اخلاجلغرايف، القومي ... كاالنتماء* الدين :كذلك يعترب عامل مهم باشرتاكه مع عوامل أخرى    

  * عامل الّتأهيل (فرق بني الشهادات و الّتأهيل أو الكفاءة )  

إّن الدراسات اّليت قام ا املكتب الّدويل للعمل حاولت احتواء و فهم هذه الظاهرة على مستوى   
عمل يف إبراز هذا القطاع اّلذي  Ranis, Jorgensen , Lewisسامهتالتحليالت الثنائّية لـ بينماالّتشغيل و العائد .

بإعطاء أكثر اهتمام للبحث يف هذا القطاع، و مسح  االمر امتصاص فائض اليد العاملة البطالة النازحة .هذا على
  اجتاه هذه الّدراسات حنو تيارين هاّمني : مها تيار الثنائّية و التّيار الوظيفي.

  : : أبعاد التيار العملي4-1    

إن هذا التعريف العملي خيص جانب من التشغيل غري الرمسي وهو القطاع غري الرمسي ألنّه يتكلم عن   
  .1االقتصادية وليس الفردخصائص الوحدة 

                                                                                                                                                                                     

   Le secteur informel , un concept contesté ,  Tiers monde N°112,pp 855-875  
1CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris p 07. 
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يهدف أصحاب هذا التيار إىل اعتماد معايري عملية تقوم بدمج القطاع غري الرمسي كوحدات إنتاج   
حسب تعاريف وتصنيفات حيتويها نظام احملاسبة الوطنية لألمم املتحدة ضمن القطاع املؤسسايت للعائالت  

باه الشركات على أساس التنظيم القانوين واال .إن هذه األخرية ختتلف عن الشركات وأش1كمؤسسات فردية
احملاسيب حيث تتمثل وظيفتها األساسية يف إنتاج السلع واخلدمات املسوقة واملرتبطة بقطاع العائالت، فهي 

  مؤسسات يعمل أصحاا بصفة فردية وأا تستخدم أشخاصا آخرين. 

لصاحلها اخلاص، وهي مسّرية ذاتيا أو  مؤسسات فردية (للحساب اخلاص): هي مؤسسات ألشخاص تعمل -1
  مبشاركة أفراد العائلة اليت تستخدم عاملني عائليني وموظفني آخرين بصورة مؤقتة. 

مؤسسات ملستخدمني غري رمسيني: هي مؤسسات يكسبها أشخاص مستخدمني ويسريوا لوحدهم أو  -2
  ة.مبشاركة مع أفراد العائلة أو مستخدمني بذلك موظفني بصورة دائم

وبالتايل فإن القطاع غري الرمسي يتحدد مهما كان مكان العمل، اإلمكانيات، وقت النشاط، نوع النشاط   
أساسي أو ثانوي، وذلك بغض النظر أيضا عن استخدام رأس مال ثابت أم ال، فهذه الوحدات تعمل يف إطار 

لتفريق بني املمتلكات املهنية والفردية. إن ضيق ال ميّيز بني قوة العمل ورأس املال كعاملني لإلنتاج فال نستطيع ا
أصحاب العمل (أرباب العمل) يستعملون مدخرام كرأس مال ويتحملون مسؤوليام كاملة حيث يتم استخدام 

  مباين وسيارات ألغراض مهنية وعائلية يف نفس الوقت. 

(القانون الصناعي وألسباب عملية فإن هذه املؤسسات ال ختضع للتسجيل حسب التشريع الوطين   
والتجاري، قانون الضرائب واحلماية االجتماعية، التشريع املهين....اخل).كما ميكن وصف هذه املؤسسات بصغر 

، بساطة التقنيات، يد عاملة خاصة وسلوك خاص اجتاه 2احلجم الذي هو أقل من مستوى معني للتشغيل
  التسجيالت القانونية. 

  الرسمي: الفئة النشيطة داخل القطاع غير 

متس هذه الفئة كل شخص حتصل على عمل داخل وحدة من وحدات القطاع غري الرمسي سواء كان هذا   
النشاط رئيسيا أو ثانويا، إّن هذا التسيري يسمح بتقسيم العاملني إىل فئة تعمل فقط داخل هذا القطاع وأخرى 

                                                           
1CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris p 21. 
2Nations Unies : Conseil économique et social,étude sur la mesure du secteur informel et de l’emploi informel en 
Afrique,Décembre 2007 p 09. 
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ألطفال الذين يشتغلون ذا القطاع جزءا ، كما تشكل فئة ا1تعمل داخل القطاعني معا أي الرمسي وغري الرمسي
هاما ال يستهان به، وهذا عكس التشريعات الدولية للعمل ممّا جيعلنا منّيز هذه الفئة داخل هذا القطاع. كما جيب 
اإلشارة إىل النشاطات العديدة اليت قد ميارسها شخص واحد داخل هذا القطاع يف نفس الوقت، ممّا يستوجب 

  ت حسب القطاعات االقتصادية وحسب التفاصيل التالية: تصنيف هذه النشاطا

عدم إدراج النشاطات غري التجارية املوجهة لالستهالك الذايت النهائي داخل هذا القطاع (العمل داخل  �
 املنزل  باستثناء العائالت اليت تقوم بتشغيل أشخاص آخرين. 

 تشمل هذه النشاطات املناطق احلضرية والريفية.  �

 النشاطات الزراعية البسيطة.عدم اعتماد  �

 اشرتاك النشاطات املهنية والتقنية احلرة (طبيب، حمامي، حماسب، مهندس.....)  �

إدراج العاملني اخلارجيني الذين يقدمون سلع وخدمات لنشاطات هذا القطاع (من بينهم أفراد العائلة أو  �
 أشخاص داخل املنزل اليت تقدم خدمات منزلية مبقابل...) 

لقد أعطى هذا التيار بعدا حقيقيا لقياس حجم القطاع غري الرمسي الذي هو يف تزايد مستمر بوصفه مّس   
  فئات أخرى كالشباب ذوي الشهادات واملتخرجني من النظام الرتبوي. 

، فهي 2إن املعايري املقدمة هي عملية وهي تتماشى مع اخلصائص اهليكلية والوظيفية للقطاع غري الرمسي  
لى تبيان أهم التحوالت اليت ختص الطبقة النشيطة وعالقتها مبدى قدرة أو عدم قدرة الدولة يف تطبيق تعمل ع

  اإلجراءات والقوانني، كما أن "العمل احلر" "التشغيل الذايت" "املؤسسات الصغرية" مفاهيم خاصة ذه املعايري. 

البحوث اليت ختص العائالت (حتديد لكن عدم التجانس داخل القطاع غري الرمسي أدى إىل االهتمام ب  
نشاطات العائالت، العمل املنزيل، تعدد النشاطات...) ألن اليت ختص املؤسسات تعترب غري كاملة (عدم حتديد 

  .3التفرعات، والنشاطات اليت تؤمن حتويالت للقطاع الرمسي)

عمل حيث مفهوم عدم وعليه فإن التعريفات السابقة تعتمد على خصائص مؤسسات ال تم بعالقات ال  
  الرمسية جيد مدلوله حىت داخل القطاع الرمسي. 

                                                           
1KantéSoulèye, Le secteur informel en Afrique subsaharienne francophone: vers la promotion d’un travail 
décent, BIT ,Genève,2002 p 14.  
 
2CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris p 05. 
3OCDE,L’emploi informel Promouvoir la transition vers une économie salariée,2004 p 07. 
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إن الدول تعتمد هذا التعريف بشيء من املرونة،كما أن مسألة فصل قطاع الزراعة عن القطاع غري الرمسي   
لنظام ميثل موضوعا خيص تقدير كل بلد. إّال أن هذه التعاريف تبقى وأا ال تعّرب عن العالقات املتداخلة داخل ا
  . 1االقتصادي، ألا تلصق دائما بالقطاع الرمسي أو حتاول شرح خصائص قلما توجد كاملة يف مؤسسة واحدة

  تيار الثنائية:  -2  

  : عموميات: 1-2    

لقد استمد التحليل الثنائي مادته من تقسيم القطاع االقتصادي إىل نشاطات حديثة وأخرى تقليدية.   
الفضل األول يف التفرقة بني نشاطات اقتصادية رمسية (العمل املأجور) وأخرى غري ) له ,HART.1972فإذا كان (

رمسية (التشغيل الذايت) فإن باحثني قبل ذلك أشاورا إىل ثنائية قطاعية تشمل قطاع تقليدي وآخر حديث 
من فقد أخذ كل  K. Hartوباملوازاة مع  (Singe,1970)(Fei ;1961)(Lewis,1954) (Boecke,1953)منهم

 ,Weeksمفهومي "القطاع الرمسي" و "غري الرمسي" تسميات أخرى على غرار "القطاع املهيكل وغري املهيكل" لـ 

Adair  القطاع العلوي والسفلي" لـ"Santos اقتصاد البازار واملؤسسات" لـ"Geertz "القطاع املنظم وغري املنظم" ،
، "اإلنتاج التجاري الصغري والقطاع الرأمسايل" Penouil, Lachaud"النشاط االنتقايل والنشاط احلديث" لـ  BITلـ 

Hugon االقتصاد الشعيب احلضري" لـ" ،Bugnicourt 
2..  

ولتعريف القطاع غري الرمسي فإن هذا التيار يعتمد على إجياد املعايري واخلصائص اليت متّيزه على غرار ما   
الذي أعطى شروطا االنتماء  Sethmaman)، أو 1972 -تقرير كينيا –(اخلصائص السابقة الذكر  Hartقام به 

  :       3كما يلي

 أشخاص على األكثر يف املؤسسة 10استخدام  �

 عدم تطبيق القواعد القانونية واإلدارية  �

 استخدام املساعدين العائلني  �

 غياب توقيت األيام ثابتة للعمل  �

 غياب قروض مؤسساتية  �

                                                           
1LUBELL .H , Le secteur informel dans les années 80 et 90,OCDE, Paris, 1991 p 22. 
2 SIDHOM Hamadi ,Les nouvelles orientations des stratégies de développement : le développement par les petits 
métiers en Tunisie, Université de la Manouba, Ecole Supérieure de Commerce de Tunis p 02 . 
3MENI Malikwisha, “L'importance du secteur informel en RDC”,Bulletin de l’ANSD, volume 1,Kinshasa 
,Décembre 2000.p 04. 
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 سنوات دراسة  6تكوين مدرسي يقل عن  �

 يف بعض األحيان غياب الطاقة امليكانيكية والكهربائية  �

 خاصية التنقل والظرفية هلذه النشاطات  �

وبغض النظر عن شروط النموذج التنافسي اليت قامت عليه هذه التعاريف فإّا سلطت الضوء على   
  ائية تنظيمية، ثنائية مؤسسية.....إخل. ثنائية تكنولوجية، ثنالعديد من أشكال الثنائية: 

أهم األعمال اّليت تلت متثّلت يف البحث و االكتشاف لعّدة مقاييس حتدد أهم اخلصائص اّليت متّيز القطاع إّن 
 Le système deغري الّرمسي هلذه النشاطات ، أين كّل باحث أراد الّرتكيز على بعضها دون اآلخر. (

repérage(1 حيث اهتّم.Hart  ، بالطابع غري الّرمسي هلذه النشاطاتMazumdar  مبجال احلماية االجتماعّية
  مبنافسة األسواق . Weeksبينما 

  قّدم خصائص مركبة للقطاع غري الّرمسي : B.Lautierو لتبيان مدى تنوّع هذه املقاييس فإّن  

  عمال)  10أو  5قيام هذا النشاط يف وحدات صغرية احلجم (أقل من  -   

  اب قانون رمسي ينّظم هذا النشاط غي -   

  مشاركة أفراد العائلة يف القّيام ذا النشاط  -   

  أوقات و أيّام القيام ذا الّنشاط غري ثابتة   -   

  مكان القّيام ذا الّنشاط غري ثابت مؤّقت و حّىت خمفي  -   

  استعمال قليل أو منعدم للتّيار الكهربائي  -   

  ض نشاط ال يعرف نظام القرو  -   

  البيع يكون مباشرة حنو املستهلك يف غالب األحيان  -   

  غياب الّتجهيزات و اآلالت احلديثة -   

  غياب أّي معلومات ختّص إنتاج هذه الّسلع  -   

                                                           
1 BOUNOUA C., Une lecture critique du secteur informel dans les pays du tiers monde ,les cahiers du CREAD 
N°30. 1992,pp 91-107 
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  إعداد و حتضري املواد أو الّسلع دون مراعاة القواعد الصحّية  -   

  أسعار السلع و اخلدمات منخفضة  -   

  الّلجوء للموارد احمللّية  -   

  سهولة ممارسة هذه النشاطات  -   

  غياب أّي قانون ينّظم السوق  -   

  إنتاجّية ضعيفة  -   

  غياب أّي محاية اجتماعّية  -   

  األجر احملّصل عليه هو أقل  من األجر األدىن   -   

  عدم استقرار العوائد احملّصل عليها  -   

  إعادة البيع لبعض السلع عند إعادة تصليحها أو صيانتها ". -   

بعض املعايري  نكما أ. 1نشاط 200هذه اخلصائص تربز عدد هام من أنواع هذه النشاطات ، ما ال يقل عن 
غري مـتجانسة مع بعضها ، فيمكن وجود بعضها دون اآلخر و ذلك حسب طبيعة النشاط و حّىت لو أّن بعضها 

 األمردد للقطاع غري الّرمسي و ال يعّرب عن حقيقة هذا القطاع ، الشيء اّلذي أّدى إىل صعوبة وضع تعريف حم
.و بعيدا عن مشكل حتديد املفهوم تربز مشاكل  2اّلذي أّدى إىل بروز عّدة تسمّيات هلذا القطاع (املذكورة سابقا)

  .    3منهجّية من حيث عدم جتانس نشاطات هذا القطاع و مجعها لنفس اخلصائص و امليزات

  تنوّع هذه النشاطات :    -أ

  : 4طاع غري الرمسي تتمثل فيما يليإن نشاطات الق

  و ميكن تقسيمها إىل خدمات شخصّية و خدمات ماديّة .   أداء الخدمات : - أ-1  
                                                           

  ھذا ا��دد !� إ!ر�	�� (�	ر�ر و&�دو&و) 1
2J.C Willard  ط�ع 0�ر ا�ّر���)  20، ��ز ��ن	د�ل ���'وم (ا�� A31����  ا��ذ�ورة��ط  
 ا����ل �ّل �ن: طرح ھذا 3

(HUGON, MORICE, LACHAUD, NIHAN  ) - J.NIHAN, Le secteur non structuré, tiers monde N°82,1980,           
pp 262-277 
4 BOUNOUA C., Une lecture critique du secteur informel dans les pays du tiers monde , CREAD N°30. 1992,   
pp 91-107. 
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* إّن اخلدمات املقّدمة يف الّنوع األّول ميكن استبداهلا سواء ببدائل مادية كاآلالت أو خدمات ميكن   
النشاطات متفاوتة حسب العوائد احملّصل عليها يف إطار غياب أمهّية هذه كما أن عّدها منزلّية أو مبثابة هواية .

  سياسة اجتماعّية للّدولة.

* أّما النوع الثاين فيعتمد على وسائل ماديّة متفاوتة األمهّية . إن ممارسة هذه النشاطات تصطدم حبواجز   
رغم و نطالق يف هذا النشاط ، لال أويل على رأس مال احليازة تبدو أكثر صعوبة و تتمّثل يف الّتأهيل الفّين أو

  تفاوا فإّن العوائد احملّصلة هي أكرب من مثيالا يف الّنوع األول.

  الوحدات اإلنتاجّية الصغيرة :  -أ  -2  

و ميكن حتديدها يف حتويل املواد و السلع املسرتجعة و املوّجهة الستهالك األفراد ذوي الّدخل الضعيف و   
عمال احلرفية و اليت تتطلب رأس مال أدىن و تأهيل فين باإلضافة إىل حمل ثابت ، كما املتوّسط باإلضافة إىل األ

أّن احتياجاا من املواد األولّية قد تأيت من القطاع الصناعي الرمسي، أو من التجار   و األسواق العاّمة . وهي 
الوسط العائلي. بينما العوائد احملّصل أو املساعدة من  االدخارتتمّيز بغياب الّلجوء لعملّية القرض و تعتمد على 

و يرجع الفضل يف بقاء   عليها فهي لتغطّية تكاليف اإلنتاج و ذلك لتعّرضها خاّصة للمنافسة الوطنّية و الّدولّية .
هذه النشاطات يف إطار املنافسة خاّصة إىل استخدام املرتّبصني  و املساعدين العائليني .كما جند أشكاال أخرى 

العمل داخل املنزل ، الصناعيني و التجار و عمال البناء ، و هم ميثّلون منتجني مستقلني يف حالة شبه  تتمّثل يف
  مأجورين.

  :  الّتجارة و الّنقل -أ  -3  

تص يف جتارة الّتجزئة خيهذا الّنوع من النشاط يعمل على نقل السلع املصّنعة و توجيهها للمشرتين ، و   
غري  ّالت و قد تكون هذه الّسلع حّىت من مصدراحمللني و املقيمني و حّىت أصحاب تشمل البائعني املتجوّ اليت 

  الّنقل املتعددة .أخرى متسمجال  السرقة ،باإلضافة نشاطاتمشروعك

  عدم التجانس:  -ب  

بالنظر إىل النشاطات املوجودة يف القطاع غري الرمسي الذي متثل عدة أوجه فقد ّمت األخذ بأن القطاع   
يشمل خاصة وحدات اإلنتاج للسلع واخلدمات والنشاطات املعيشية املنزلية. فهي تشمل النشاطات الزراعية 

  اعية الصغرية...) وقسم من النشاطات احلضرية (جتارة، نقل، خدمات، حرف، وحىت املؤسسة الصن

  فئات: دلك فيثالث  وقد صنفت الندوة اخلامسة عشر خلرباء اإلحصاء  
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 .أصحاب املؤسسات الصغرية (ا موظفني)  •

 .أشخاص تعمل لصاحلها اخلاص (أحرار)  •

 .املوظفني مؤقتني كانوا أم دائمني (املساعدين العائليني، العمال املنزليني....) •

  النشاطات لبعض الفئات. هذا دون نسيان تعدد*       

عمل  - التجارة الصغرية واملتنقلة - كاملنزلية واخلاصة بالبيت–كما ينشأ تشابه بني بعض النشاطات   
احلرف التقليدية واملؤسسات الصغرية...وقد ميّس عدم التجانس حىت جانب القدرات  -األطفال

واإلمكانيات.فهناك عدد من أقسام هذا القطاع تعّرب عن أكثر مرونة أي بإمكاا التطور وجلب عوائد ومناصب 
  ا أصبح جزءا يف القطاع الرمسي. شغل دائمة عدد منه

وحىت تكون املؤسسة الصغرية قابلة للتطور والنمو فال بد أن تتيح فائضا يستثمر كرتاكم لرأس املال يؤمن   
على وجود حتول تدرجيي يؤدي إىل تطور ومنو بعض النشاطات فهناك  Rostowإنتاجية املؤسسة.حيث ينص 

Lachaudعرف بأا ثابتة وأخرى قابلة للتطور مؤسسات صغرية ذات نشاطات تفيد البقاء ت
1  .  

إذن يف هذه الظروف ال ميكن القول بإلغاء القطاع غري الرمسي وإّمنا حتديد املؤسسات الصغرية اليت دف   
إىل الرتاكم واليت هلا ميزة اإلنتاجية وجلب العوائد.إّن هذه املؤسسات تعمل على تغطية النقص الذي يعرفه القطاع 

  ي. الرمس

  : من الثنائية إلى الثالثية (ثنائية التشغيل غير الرسمي)  2-2  

إن املقاربة الثنائية أخذت بعدا آخر وتركت اال ملقاربة "ثالثية" أين ميكن التمييز بني قطاع رأمسايل،   
(…Hugon, fields)قطاع غري رمسي وسيط وآخر غري رمسي يقيد البقاء على قيد احلياة 

2  

يتميز هذا القطاع بإنتاجية عمل عالية ورواتب تعرف ارتفاعا يفوق   ) القطاع الرأسمالي الرسمي: 1  
إىل حّد كبري دخل الكفاف، باإلضافة إىل االستخدام املكثف لرؤوس األموال وسهولة احلصول على اإلئتمانات 

  الرمسية. 

                                                           
1  SIDHOM Hamadi ,Les nouvelles orientations des stratégies de développement :  le développement par les 
petits métiers en Tunisie, Université de la Manouba, Ecole Supérieure de Commerce de Tunis p 03 . 
2 Nations Unies : Conseil économique et social,La pauvreté et le secteur informel, Bangkok, 29 novembre-1er 
décembre 2006 p 17. 
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دية للعمل إجيابية، عرض عمل ميتاز هذا القطاع بإنتاجية ج  ) القطاع غير الرسمي الوسيط: 2  
غري حمدود أين حيّدد مستوى التشغيل على أساس اإلنتاجية اجلدية للعمل والراتب املدفوع، ورغم االستعمال غري 

  املكثف لرأس املال  فإّن هذا القطاع ميكنه تأمني التحول حنو القطاع احلديث، وبالتايل خلق تطور ديناميكي. 

إّن أهم ما ميّيز هذا القطاع هو غياب حواجز للدخول فيه،   (De subsistance)) قطاع الكفاف 3  
أما مستوى العمالة فيحددها الطلب احمللي على السلع الرخيصة، وأن استخدام األدوات البسيطة (ليس آالت) 

  يشكل أحد عوامل اإلنتاج يف هذا القطاع. 

اهلامشية اليت تفيد البقاء على قيد احلياة  وعليه نستنتج أن القطاع غري الرمسي ميثل حقا جمموع النشاطات  
لكن ليس هذا   مع إنتاجية وعائد ضعيفني، أين ال يتمتع العاملون بأي محاية اجتماعية حتت تأثري ظروف صعبة. 

غياب العمل داخل القطاع الرمسي جعل األفراد يلجئون .إن هو احلال دائما ،فليس كل عمال هذا القطاع فقراء 
دخل بعضهم حىت هاد يفوق هناك فئة قد جنحت يف ذلك بل أبعد منلكن ر قحماربة حالة الف هلذا القطاع قصد

  عائد القطاع الرمسي.

إّن عدم الرمسية مصطلح يستخدم ألنه جيمع حقائق خمتلفة (حرف تقليدية، جتارة الشارع، تشغيل غري مصرح، 
هريب.....دون نسيان القطاع غري الرمسي املايل. املؤسسة الصغرية، العمل املنزيل، اخلدمات املتنوعة، النقل، الت

حيث يعترب  1وعليه يبقى جمال التفرقة أمرا مفروضا بني "القطاع غري الرمسي" و "االقتصاد غري الرمسي"  
  .االقتصاد اخلفي. االقتصاد غري املشروع. اإلنتاج لالستعمال النهائي مع األول أحد املكونات األربعة للثاين

  : استنتاجات: 3-2  

إّن الثنائية مشلت الفصل بني القطاعني يف سوق السلع، السوق املايل، وكذا سوق العمل. حيث تأيت هذه   
 األخرية لتفصل بني أعمال حممية وأخرى ال تعرف أي نوع من احلماية.

ديثة و أخرى تقليديّة هو ميكن القول أّن الّتحليل الثنائي اّلذي يقّسم هذا القطاع إىل نشاطات غري مهيكلة حو  
  يهتم فقط بالّنوع األّول دون الثاين . فالّتحليل يتم برؤية رأمسالّية لنشاطات تعترب غري ذلك .

إن االقتصاد غري الّرمسي هو فعال يعّرب عن نظام إنتاج و تبادل للسلع و اخلدمات داخل إطار السوق.   
عديدة ال يعرفها االقتصاد الّرمسي (اإلنتاج الذايت، التبادل غري  أشكالو لكن هذا النظام قد يتمّثل يف   

                                                           
1 ����   09أ�ظر ,�وان "ا+&���د 0�ر ا�ر���" 
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كما أن عدم التجانس يؤدي بنا إىل إبراز نوعني من النشاطات، األوىل ثابتة تفيد البقاء وهي   النقدي ،...).
  ختلق نتيجة أزمة اقتصادية متارسها فئات تشغيل ذايت (خاصة نساء وأطفال). 

ابلة للنمو والتطور هلا قدرة تشغيل أكرب، وعائد أعلى وتراكم رأس املال واليت ببعض أما النوع الثاين فهي ق  
هذه املزايا تقرتب حىت من املؤسسات الرمسية.إن املقاربة الثنائية تسمح حقيقة بتعريف الظاهرة يف خمتلف أبعادها، 

ف بالبعد االجتماعي وهي تربز طرق حبث كمية تسمح حبصر جمال الظاهرة، لكنها من جهة أخرى ال تعرت 
  للظاهرة اليت ميثل جانبا هاما ال بد من استدراجه. 

  التيار الوظيفي:  -3  

  : تعريفات: 1-3    

، كوا تلعب دور مؤشر استقرار، 1إن شرعية ممارسة النشاطات غري الرمسية هي "وظيفة" يف نظر السوق  
فهي ال تسمح فقط بالبقاء على قيد احلياة لشرحية هامة من اتمع وإمنا هي تقوم بتعويض النقص الذي تعجز 

  الدولة على تغطيته عن طريق أدوات التحكيم والتنظيم. 

ويعّرب التيار الوظيفي عن مفاهيم تشمل عدد من اخلصائص املتعلقة بواقع النشاطات اليت حيتويها   
ومدى أمهية التداخل املوجود بينهما ألن الفئة اليت تنشط داخل القطاع الثاين  - الرمسي وغري الرمسي- القطاعني 

لعاملني اقتناء سلع وخدمات تسمح بإعادة تلعب دورا احتياطي لليد العاملة بالنسبة للقطاع األول حيث بإمكان ا
إنتاج قوة العمل بأقل تكلفة. كما أنه يوجد عدد كبري من العاملني يف القطاع الرمسي يعملون داخل القطاع الثاين 

  (عمل ثانوي) وقد لوحظ هذا جلّيا خاصة بعد "الصدمة النفطية". 

 يلعبائمة بني القطاعني غري املنفصلني، حيثإن التعريفات الوظيفية وضعت ضمن اهتماماا العالقة الق  
اإلنتاج التجاري البسيط دورا هاما يف منّو الرأمسالية وحتديد وجودها الحتياجها لرأس مال الذي ميثل أساس 

  . 2احلاجة عندالتحليل، وعليه فإن القطاع غري الرمسي يعرف بأنّه خزان لعمالة يستفيد منها القطاع الرمسي 

  يار الوظيفي: : أبعاد الت2-3  

إن التيار الوظيفي ميثل رؤية جامعة لالقتصاد قاعدا متد بصلة للتحليل املنهجي املاركسي.  
فاالقتصاد احلضري بالنسبة هلذا التيار يتكون من سوق وحيد خاصيته األساسية وجود عالقة تبادل غري   

                                                           
1DESERT Myriam, Le débat russe sur l’informel, Questions de recherche N° 17 Mai 2006 p 16.  
2David Turnham /B. Salomé/ A.SCHWARZ/ Nouvelles approches du secteur informel OCDE, PARIS, 90. P15. 
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سجلة (غري الرمسية) فهناك نظرة غري إجيابية متكافئة بني املؤسسات احمللية يف القطاع احلديث واملؤسسات غري امل
ألصحاب هذه املقاربة، حيث ميثل القطاع غري الرمسي احتياط فيما خيص العمالة اجتاه القطاع األول (حيث 
احتياطي)، إّال أن هلذا التيار الفضل يف إبراز جانب التداخل املوجود بني القطاعني أين تعترب هنا املقاربة الثنائية 

يقوالن "إن إمكانية االقتصاد احلضري الرأمسايل غري املتطور Menierو  Coringسيك مرفوضة. وعليه فإن للنيوكال
هو إعادة إنتاج أشكال أخرى للنشاطات االقتصادية حتت وجود حّدة البطالة إلنتاج هيكلة عامة غري متجانسة، 

 .1ولكن ذلك كله يتم بطرق متعددة ال ترمي قطعا إىل هيكلة ثنائية

اليت تنعت هذا القطاع بـ "اإلنتاج التجاري البسيط" ترى أن هذا القطاع وظيفته (هامشية) إبقاء  2فاملاركسية 
وتطوير الرأمسالية. وعليه ميكن أن نستشف من هذه املقاربة التداخل احلاصل بني جمموع الوحدات االقتصادية مما 

املدى البعيد، وقد مت اإلمجاع على ان التحليل يف هذا يسمح بتحديد ااالت اليت تؤمن ديناميكية للنمو على 
 التيار مس مفهومني هامني مها اإلنتاج التجاري البسيط و اهلامشية  .

  اإلنتاج التجاري البسيط : -أ  

داخل القطاع احلديث ، ممّا يسمح بتحويل  الرأمسايل* و هو ميّثل شكل أو منط منم أمناط اإلنتاج شبه   
يف مواجهة الكبرية و ميكانيزم  هي الصغرية املؤسسةفإّن  3يف إطار هذا الّتفكري .القيمة من القطاع األّول حنو الثاين

نيزم بسبب املنافسة .عن طريق هذا امليكا األسعارحيتم عليها اقتناء املواد األّولّية بأغلى مما األخريةالسيطرة هلذه 
  الذي يتمّثل يف ختفيض أسعار قّوة العمل فإّن الوحدة اإلنتاجّية البسيطة تتمّكن من البقاء .

فإنه فّرق بني املؤسسات أو الوحدات اّليت تنتج فائض يف  Claude De Miras(4* بينما بالنسبة لـ (  
سابقا و املنافسة فإّن هناك وحدات قد  ةاملذكور القيمة و بني اّليت تنتج فقط قّوة عمل ، و انّه يف إطار السيطرة 

  تبقى و أخرى حتل ، و بالتايل فهي تقوم بوظيفتها على حسب رأس املال املتوّفر .

                                                           
1 SIDHOM Hamadi ,Les nouvelles orientations des stratégies de développement :  
le développement par les petits métiers en Tunisie, Université de la Manouba, Ecole Supérieure de Commerce de 
Tunisp 08. 
2MENI Malikwisha, “L'importance du secteur informel en RDC”,Bulletin de l’ANSD, volume 1,Kinshasa 
,Décembre 2000.p 15. 
 

 BoseBOUNOUA .C, Une lecture critique du secteur informel dans les pays du tiers monde - lesھذا ا�ّ����ر &�م �3  3
cahiers du CREAD N°30, 1992,pp 91-107.  
4 Claude De Miras  ) �& Côte d’ivoire  '�() و (LEBRUN .��-,+� �ـ    dakar  ) Sénégal ( 
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. إذ أا تساهم يف  االقتصاد) يعترب هذه النشاطات الصغرية كظاهرة أحدثها تطّور P.HUGON* أّما (  
بني الّدولة و رأس املال يف عالقتها مع القطاع و هي توجد يف موقع وسط  االجتماعيةإعادة تشكيل الشبكة 

احلديث ، لكن هذا ال ينفي وجود وحدات منزلّية حتت أشكال عديدة أين جند أّن العمل ا ليس ذو طابع 
  جتاري .

و عليه يكون الّتفكري يف أّن هذه النشاطات تلعب دور مكّمل أو مستقل أو منافس للقطاع الرّأمسايل احلديث . و 
  لقول أّن للّدولة دورا هاّما يف بقاء و تطّور بعضها أو انعدام البعض اآلخر .ميكن ا

  الهامشّية : -ب

ميّثل هذا املفهوم ميش عدد من األفراد من النظام السائد .و قد ميّثل بصفة خاّصة النازحني الذين   
الرّأمسايل على امتصاص كّل اليد العاملة ترفضهم احلياة املدنّية .و عاّمة فإّن ذلك يفّسر بعدم قدرة منط اإلنتاج 

  الفائضة و اّليت هي يف حالة حبث عن عمل .

تسمح خبلق توازن فيما خيّص التشغيل و األجور  1إّن الفئة املهّمشة تلعب دورا جيش صناعي احتياطي  
لفئة (نزوح ريفي ، منو و بالتايل فإّن القطاع الرّأمسايل يعترب كمستقبل هلذه ا  داخل القطاع الرّأمسايل احلديث .

كّلها أسباب تشرح الّتهميش ، نقص الّتشغيل و تطّور القطاع غري الرأمسايل .دميوغرايف ، سياسة التصنيع ...) 
)Salama etMathias) بينما ينّوه البعض على عدم وجود هذا الّدور الوظيفي. (Ikonikoff/Quijano/Sigal (

، ال ميكن اعتبارها كاحتياط ميكن أن يساهم يف الرأمسايلن طرف القطاع مبعىن أّن النازحني اجلدد املرفوضني م
يف إطار خاص   Marxهذا الرفض يأيت من أّن هذا املفهوم قد استعمل من طرف  .املال رأسعملّية تراكم 

  (مرحلةالتصنيع يف أوروبا).

يفي و منو القطاع غري يف هذا امليدان بّينت عدم وجود عالقة بني النزوح الر  2لكن جتارب و دراسات  
  الرّأمسايل و رفض القول بأّن هذا األخري يعمل على توازن معّدل األجور داخل القطاع احلديث.

، هذه الفئة االحتياطّية تصبح هلا وظيفة 3إّن وجود شرحية من اتمع مرفوضة و مقبولة يف نفس الوقت  
لقّوة العاملة اّليت تتحّملها اهليئات الغري رأمسالّية و هي القطاع بالنسبة لنمط اإلنتاج الرّأمسايل يف حالة إعادة إنتاج ا

غري الرّأمسايل، املنزيل ، الشبه الرّأمسايل ..."و عليه يف هذه احلالة يكون هلذه الوحدات  دور وظيفي بالّنسبة للقطاع 

                                                           
1BOUNOUA .C, Une lecture critique du secteur informel dans les pays du tiers monde - les cahiers du CREAD 
N°30, 1992,pp 91-107. 

  )CASTANO/ HEMAS/SIERRA(طرف درا�� أ&��ت !� �و�و���� �ن  2
  )Freyssinet/A.Maire/C.Meillassouxدرا��ت �	���� �ن �%�رب أ&��ت !� ا!ر�	�� ( 3
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مؤقّتة أو دائمة مناصب  ةبصفالرّأمسايل حبيث أّا متنح بأقل تكلفة سلعا مأجورة يف سوق الرأمسايل و تؤّمن 
.و على العكس فإّن هذه الفئة قد مسحت خبلق و إجياد مناصب و نشاطات مسحت بتلبّية حاجياا على 1شغل"

  . االقتصادياملستوى الثقايف و 

Gerryهناك باحثني آخرين منهم   
أّكدوا على الّدور الوظيفي بالنسبة لنمط اإلنتاج  و مدى عدم  2

 تكّون هذه الفئة و بالتايل معرفة عالقة كّل منها بصفة خمتلفة عن األخرى بالنسبة لنمط اإلنتاج اّليت األفرادجتانس 
الرّأمسايل. و ذلك لوجود عّدة أشكال متثل قّوة العمل فيما خيّص اقتصاديات الّدول النامّية (املأجورين املباشرين ، 

  .املومسيني ، املؤقتني ، املخفيني ...) 

  استنتاجات : 3-3

إّن االختالف و عدم وجود اتفاق حول القوانني و املعايري اخلاّصة بالّدور الوظيفي للقطاع الرّأمسايل ، يأيت   
خاّصة من عدم جتانس أشكال و أمناط اإلنتاج ، هذه األخرية تعترب معقدة  و صعبة الّتحليل. و أّن التجارب و 

ن املفارقات فيكون العائد الذي يأيت من القطاع غري الدراسات بدت صعبة الّتعميم و عليه قد تربز العديد م
رغم القول بان العائد يف القطاع 3الرمسي أحسن من الذي ينتجه القطاع الرمسي (مثل دولة الكونغو الدميقراطية) 

األول يعمل على تقليص حجم العائد يف القطاع الثاين ،  دون نسيان وجود مؤشر عدم الرمسية داخل القطاع 
  لعمومي أو اخلاص على السواء . الرمسي ا

و هناك عّدة تساؤالت تبقى ختّص مثال : إمكانية الرتاكم من طرف احلرفيني ، و هذا يربز احلوار بني القول بتنامي 
)، باإلضافة إىل معرفة مدى خلق هذا األخري Evolutif/ Involutifالقطاع الغري الرّأمسايل أو تقّلص هذا األخري (

  مدى أمهّية العوائد و كيفّية توزيعها . ملناصب الّشغل و

و يف األخري فإن التساؤل الذي يربز نفسه:  ما هي اإلسرتاتيجيات اّليت تقوم ا الّدولة ، املؤسسات   
  .الرّأمسالّية ، العمال ، ... يف إطار القطاع الرّأمسايل احلديث و حّىت القطاع الغري رأمسايل

  

  

                                                           
1BOUNOUA .C, Une lecture critique du secteur informel dans les pays du tiers monde - les cahiers du CREAD 
N°30, 1992,pp 91-107 
2 GERRY .C., « la petite production marchande ou salariat déguisé » tiers monde, n° 82, 1980 ,pp 387-399 
3 MENI Malikwisha, “L'importance du secteur informel en RDC”,Bulletin de l’ANSD, volume 1, Kinshasa 
,Décembre 2000.p 16 
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IVIVIVIV    ––––      نماذج ونظريات  نماذج ونظريات  نماذج ونظريات  نماذج ونظريات    

  تفاؤل النماذج األولى:  - 1  

  " "النمواالقتصادي بعرض غير محدود لليد العاملة (AW.Lewis, 1954)نموذج1-1

يعترب من أهم النماذج األوىل على اإلطالق حيث مّثل ثنائية اقتصادية بني وسطني خمتلفني األول حضري   
متفائال باندماج النازحني من الريف يف القطاع احلضري احلديث وذلك بصورة  LEWISحيث يقر  .1والثاين ريفي

تدرجيية، وعليه فقد مثّنت هذه الفكرة مفهوم "اإلجارة" الذي هو قابل للتطور عن طريق هذا النزوح من الريف حنو 
  يفة. ، إذ يكون هناك انتقال حنو الصناعة مقابل قطاع الزراعة الذي يتمّيز بإنتاجية ضع2املدن

رغم هذا النقص الظاهر للعيان، إّال أّن هذا النوع من النماذج (اجليل األول) كان ذو فائدة، حيث ال بّد   
من بداية ألي موضوع، وعليه كان مبثابة انطالقة فعالة جليل ثان من مناذج الثنائية اليت تفصل بني قطاعني يف 

د املهن الصغرية بعضا من مدلوهلا النظري، ومن ّمث ، وأين جت3سوق العمل، سوق السلع وكذلك السوق املايل
  شكلت نشاطات هذا القطاع القطب املهّمش من اتمع، نقص التشغيل، الفقر وحماولة البقاء على قيد احلياة. 

إّن النظريات يف هذه املرحلة اليت خّصت سوق العمل يف اقتصاديات الدول النامية مل تتكلم عن القطاع   
 تتحدث عن البطالة يف املدن لكنها تعترب اجليل األول بصفتها نقطة انطالق لنماذج الحقة. حيث غري الرمسي ومل

أن القطاع غري الرمسي حيوي جمموعة نشاطات هامشية ليس هلا أي عالقة  لىينص أصحاب هذه املدرسة ع
 .(.…Hart,1973, Lewis)بالقطاع الرمسي

  نماذج الثنائّية بدون قطاع غير رسمي: 1-2-

الذييعني نسبة النزوح الريفي بنسبة الفارق املوجود )Todaro , 1969(على رأسهمالنماذجتتمّثل يف جيلثاين من  
 Haris et( بني العائد الذي جيلبه هدا النزوح حنو املدن مقابل املتحصل عليه يف الوسط الريفي .و قد عرب

                                                           
1Brassard-Duperré.M,L’économie populaire solidaire, outil de reconstruction de la paix :le cas du Chili, CRDC , 
série N° 08,ISBN : 2-89251-270-0,Outaouais ,Décembre 2005 p 08. 
2CHARMES Jacques,Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel, 
IRD, Paris p 02. 
3MEJJATI ALAMI Rajaa ,Le secteur informel au Maroc : 1956 – 2004 p 425. 
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Todaro , 1970) (Harberger, 1971( )Tidrick, 1975) و (Mincer, 1976( حتمل اخلصائص  عن تصورات
  :1التالّية 

  وجود نظامني للحصول على عائد (أجر)  : - 

  * أجر مفروض أعلى من مستوى التوازن يف السوق داخل القطاع احلديث   

  * أجور توافق مستوى التوازن يف السوق داخل قطاع الزراعة   

  ل الزيادة يف األجور مقابل احلصول على عمل ).عملّيات النزوح الناجتة عن الفروق يف العوائد (احتما - 

بطالة حاّدة و مستمرّة يف املدن . هذا الّنوع من النماذج (اجليل الثاين ) حقق تقّدما هاما باملقارنة مع سابقيه  - 
العمل للّدول النامّية  أسواقيتمّثل يف كون وجود داخل  النماذج(اجليل األول) . لكن النقص اّلذي عرفته هذه 

ّمال القطاع احلديث باإلضافة إىل البطّالني ، وجود آخر لفئة ثالثة من األفراد تعمل يف إطار غري حمدد و غري ع
  .) بفئة "القطاع غري الّرمسي"1972معروف ، و اّليت أصبحت تسّمى فيما بعد تبعا لتقرير كينيا (

  اندماج القطاع غير الرسمي : -2

بطريقة موجزة و وصفّية فقط ، فإنّه مهم ألنّه كان بوجود قطاع غري رمسي : حىت و إن   االعرتافإّن   
) 1975(إن جديدة حتدد و تعّرف هذا القطاع . مناذجنتيجة لذلك كان ال بّد من إجياد و حتديد مفاهيم و 

Fields  1970(من بني اّلذين حققوا جناحا يف تقدمي هذه النماذج ، دون نسيان (Lopez  وMazumdar, 

  . النماذجبالّتمهيد جليل رابع من  هده األخرية مسحت أ!0( 1976)

  Fields   )1975 (2نموذج  1-2

  :  بتتمّثل خصائص القطاع غري الّرمسي حسب هذا النموذج :  خصائصه -أ  

سهولة احلصول على نشاط حبيث أّن كّل فرد يريد ممارسة نشاط داخل هذا القطاع ميكنه إجياد عمل  -   
  له عائد . يؤمنما 

                                                           
1 P.BODSON, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP , Economica , 1995, p 9 
2idem,p 10. 
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إمكانيات حقيقّية للبحث عن عمل مقابل عمل آخر : العاملون يف القطاع غري الّرمسي هلم حّظ أكرب  -   
الّرمسي و لكن أقل حظ من البطالني املصرّح م  و من العاملني يف الزراعة للحصول على عمل داخل القطاع 

  اّلذين ميضون معظم وقتهم يف البحث عن عمل .

عوائد القطاع غري الّرمسي (املدين) أقل من العوائد املتحّصل عليها من الزراعة ، ممّا يؤّدي إىل إمكانّية  -   
  أكرب للبحث عن عمل خاص يف القطاع الّرمسي .

هولة احلصول على النشاط هي اّليت تعّرف القطاع غري الّرمسي يف هذا النموذج ، و : إّن س Fields* حسب 
اخلصائص األخرى تعترب ثانويّة يف اقتصاديّات دّول العامل الثالث ، كما أّن حجم العوائد و املقارنة بينهما يتطّلب 

  الّتحقيق. 

MAZUMDAR,1976)نموذج  -ب   )  

   لقد نّص على وجود فئتان متمايزتان:  

) جمموعة من النازحني حنو القطاع غري الرمسي فقط، إذ أا ال تبحث من خالل حتوهلا من الوسط الريفي حنو 1
  احلضري على احلصول على عائد كبري، إذ تكتفي باملردود الذي ينتجه القطاع غري الرمسي. 

تبقى هذه األخرية يف حالة ) جمموعة من النازحني حنو الوسط احلضري دون اللجوء للقطاع غري الرمسي، إذ 2
  بطالة، ألن هدفها الدخول للقطاع الرمسي (تبقى يف حالة انتظار). 

الغالب، وهذا يبّني أن القطاع غري الرمسي ميثل ملجأ هو  ورغم وجود هذين النوعني إال أّن القسم األول  
  .1يتصف باهلامشية والفقر

  أخرى : نماذجمقارنة مع  - أ-2-2

و ذلك حسب: سهولة ممارسة  2اّليت تم بالقطاع غري الّرمسي ميكن تقسيمها إىل ثالث أنواعإّن النماذج   
    نشاط يف القطاع غري الّرمسي من جهة و من جهة أخرى : السلوك اخلاص بالبحث عن عمل .

: يقول مبمارسة عمل داخل القطاع غري الّرمسي ، إذا مل يكن باإلمكان احلصول على عمل داخل  النوع االّول -
.  )Lopez, 1970(القطاع غري الّرمسي . فالسلوك : هو اّلذي يعتمد عليه النموذج األّول ، اّلذي يتحّدث عنه 

                                                           
1TURNHANN.D,SALOME.B, SCHWARZ.A, Nouvelles approches du secteur informel , OCDE, paris,90 p 14. 
 
2P.BODSON, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP , Economica , 1995, p 11. 
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) و يعمّمه لتوسيعه إىل Todaro, 1969(ل النزوح الرّيفي حنو املدن  منوذج انطالقهذا األخري يأخذ كنقطة 
أن البحث عن عمل يكون يف القطاع غري الّرمسي عوض   Les laissés pour compte)إمكانّية القول بـ :( 

الرمسي. حيث أّن الفرد يف هذا النموذج يبحث عن عمل يف القطاع احلديث و يفشل يف احلصول عليه فإنّه يتوّجه 
  ع غري الّرمسي .بصفة تلقائّية حنو العمل يف القطا 

النقد الذي ميكن توجيهه هلذا النموذج هو أنّه يقصي فرضيا البطالة املدنّية ، حيث أن البطالة و كما إن   
تعّرف يف اقتصاديات الدّول املصنعة ، كوضعّية أو حالة عدم العمل و البحث عنه يف آن واحد ، و هي نفسها 

  . االعتبارذلك بعني اليت توجد يف مدن العامل الثالث و علينا أخذ 

الذين ال يتمّكنون من احلصول على عمل يف القطاع  األفراد: من النماذج يتمثل يف كون أّن النوع الثاني - 
احلديث هلم سلوك آخر يتمثل يف ممارسة عمل غري رمسي لغاية أو حّىت وقت احلصول على عمل رمسي. فالنازح 

من منطقة ريفّية يواجه ثالث حاالت : تتمثل األوىل يف إجياد عمل داخل القطاع احلديث ، أّما الثانّية  يأيتالذي 
  للبطالة ، بينما الثالثة ممارسة نشاط (عمل) داخل القطاع غري الّرمسي . االستسالمفهي 

ن القول أّن "البطالة" ميك إال انه) تابعه و أسس منوذج آخر Mazumdar , Lopez )1976نفس السلوك يف منوذج 
العاملني املدنيني اّلذين هلم عمل داخل القطاع غري الّرمسي ، هلم نفس  أنعترب يمل تعاجل بصفة واقعية : حيث 

احلظ للحصول على عمل داخل القطاع الرمسي كالبطالني الذين ليس هلم أّي عمل . و هذا خطأ إّال إذا اعتربنا 
من الذين ميارسون عمل غري رمسي ، هؤالء ليس هلم نفس الوقت و اإلمكانّية  أّن للبطالني مؤّهالت مهنّية أقل

احلصول على عمل لديهم يكون أقل منه عند البطالني. و هلذا   احتمالمثل البطالني للبحث عن عمل و بالتايل 
 متّيز عملّية البحث الزيادة يف الفعالّية  اّليت االعتباركان ال بّد من وجود نوع ثالث من النماذج أين تؤخذ بعني 

  عن العمل اّليت يقوم ا البطال .

: تتمثل قاعدة القرار يف هذا النوع فيما يلي : (عدم ممارسة عمل يف القطاع غري الرمسي إّال إذا   النوع الثالث - 
 كانت هذه العملّية ذات عائد) .فالبحث عن عمل يكون أكثر فعالّية بدون ممارسة عمل ، إّال إذا كان صاحب

العمل يف القطاع احلديث له ميل يف اختيار عامل يف القطاع غري الرمسي عن البطال . و منه ترتسم لنا ثالث 
  : لالختيارإمكانيات 

  باألجر الزراعي) . االكتفاءالبقاء يف الوسط الريفي دون أمل يف احلصول على عمل داخل القطاع احلديث ( - 

  الة ؛ أخذ عمل يف القطاع احلديث و إالّ البقاء يف حالة البطالة .البحث عن عمل يف املدينة يف فرتة البط - 
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البحث عن عمل يكون مصاحب ملمارسة نشاط غري رمسي مع احتمال أقل للحصول على العمل داخل  - 
  القطاع احلديث يف هذه احلالة عن حالة البطالة . 

عا ، و لكن يف حالة عدم توّفره هناك * بالتايل : جيب احلصول على عمل داخل القطاع احلديث إذا توّفر طب
  الّلجوء للقطاع غري الّرمسي(عائد القطاع غري الرمسي) .

    ذج : االنم هـ  منطق هذب   

) الذي ميكن Fields )1975، بينما الثالث منوذج Haris-Todaroاألول و الثاين منوذج  االجتاهيتبع   
  منطق هذا النموذج تطرح بعض التساؤالت :اعتباره كنموذج قاعدي و أساسي . و حّىت ميكن شرح 

* ملاذا البحث عن عمل يف حني أنّنا نقوم بعمل داخل القطاع غري الرمسي و حنصل على عائد ، بينما   
. أو طرح السؤال بطريقة عكسّية ملاذا ال يقوم  األقاربعائد إّال رّمبا من اآلباء ، أو  أيالبطال ال حيصل على 

  يف القطاع غري الرمسي طاملا أنّه سيحصل عل§عائد و طاملا أنّه بدون عمل ؟ البطال بالبحث عن عمل 

ميارسون عمل داخل القطاع غري الرمسي،   و يبحثون يف  األفراد: أنّه يف حالة أّن كّل  Fieldsحسب *   
مسي (كثرة هذا يؤدي إىل اخنفاض العائد اّلذي يأيت من القطاع غري الر فنفس الوقت عن عمل يف القطاع الرمسي 

الطلب). و بالتايل يعمل هذا على تغيري السلوك إىل سلوك آخر ، حيث هنا يقوم البعض بالبحث عن عمل يف 
  القطاع احلديث بصورة ملّحة و هم يف حالة بطالة .

ملاذا يبقى بعض األفراد يف امليدان الزراعي رغم أّن القطاع غري الرمسي مينحهم عائد  كونآخر:كما يربز تساؤل - 
من جهة و من ناحّية أخرى يسمح هلم بالبحث و احلصول على عمل يف القطاع احلديث؟. هذه اإلمكانية قد 

يض عن ذلك (عائد تكون منعدمة يف حالة بقائهم يف القطاع الزراعي ، و عليه جيب أن مينحهم هذا القطاع تعو 
  أكرب من العائد يف القطاع غري الرمسي) .

  الثالث يتمثل يف : االجتاهات: ميكن القول أّن منطق هذه كخالصةو  

  .داخل القطاع الرمسي االمتيازاتاالجتماعيةالعائد األكثر أمهّية يتمثل يف األجر املباشر و  -   

ي أكثر قابلّية عند فئة البطالني منه عند العاملني احلصول على عمل يف القطاع احلديث ه إمكانيةألّن  -   
يف القطاع غري الرمسي ، و بصفة أقل منه عند العاملني يف الزراعة فإّن التعويض يكون أهم يف القطاع الزراعي عنه 

  يف القطاع غري الرمسي و الذي ميثل عائد غري موجود يف حالة البطالة املؤقتة .
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  :  صعوبات هذا النموذج •

ذا النموذج القاعدي املقرتح حمفز مبنطقه و ترابطه.هناك حبوث عملّية حلقت و توّصلت موعة من الظواهر إّن ه
كان له وعي بذلك، األمر اّلذي أّدى به ملتابعة حبوثه و التوجه حنو   Fieldsاّليت ال توافق هذا النموذج ، و حّىت 

  لطات اّليت ال تؤيّد هذا النموذج :من أهم التجاوزات و املغافجيل جديد رابع من النماذج .

سهولة احلصول على نشاط داخل القطاع غري الرمسي هو توّهم  فقط للذين ال يعرفون جّيدا هذا القطاع  نأ*
)Sinclair, 1987 فالذين يريدون الّدخول يف هذا القطاع للحصول على عائد يعرفون صعوبة ذلك . و منه. (

  بني القطاعني الرمسي و غري الرمسي .بروز اختالل معيار " الوضعّية" 

النتائج املرجّوة من العمل غري الرمسي من جهة و البطالة من جهة أخرى تعّرب بصفة واضحة عن الفرق بني * أن 
  حالة البطالة و حالة العمل داخل القطاع غري الرمسي .

العائد اّلذي يأيت من القطاع غري الرمسي * يف غالب األحيان ، العائد احملّصل عليه يف القطاع الرمسي هو أكرب من 
) ، و Webb, 1975و لكن ليس بصورة مطلقة . فسلم العوائد متداخل بني القطاعني بصفة هاّمة ، كما بّينه (

  بالتايل هذه اجلاذبّية حنو القطاع الرمسي قد تكون أقل ممّا يتّصور.

  الضرورة أقل من العائد اّلذي يأيت من الزراعة .* إّن العائد املتحّصل عليه داخل القطاع غري الرمسي ليس ب

 salle( االنتظار* مبا أّن العمال يف القطاع غري الرمسي يبقون يف هذا القطاع مّدة طويلة فإّن فرضّية غرفة 

d’attente. تعترب خاطئة ، حبيث أّن العامل يف القطاع غري الرمسي ميارس نشاطه لوقت معّني (  

ة حبيث و مبجرد احلصول على عمل داخل القطاع الرمسي تنتهي هذا املرحلة.  و عليه إذا مل  هذه الفرتة تعترب مؤقت
  ) فإّن هذا النموذج يفقد منطقه.االنتظارميثل القطاع غريالرمسي هذه الفرتة (فرتة 

لى هذا * إّن احلصول على عمل رمسي ال مير بالضرورة عرب القطاع غري الرمسي بل ميكن للنازح الريفي احلصول ع
  العمل دون ممارسة نشاط داخل القطاع غري الرمسي (ال ينعدم حظه يف احلصول على عمل).

  * الكثري من األفراد ميارسون نشاط داخل القطاع غري الرمسي ألّم أرادوا و مل يكونوا جمربين .

بت يف هذا حسب النموذج القاعدي ، من بني العاملني املوجودين داخل القطاع غري الرمسي ، فئة رغ
  العمل و أخرى مل ترغب .
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اموعة األوىل تتمثل يف النازحني الريفيني و القادمني اجلدد لسوق العمل و الذين هم يف عملّية حبث عن  - 
عمل يف القطاع الرمسي . أّما الفئة الثانّية فهي اّليت تتخلى عن العمل يف القطاع غري الرمسي مبجّرد إجياد عمل يف 

  . و لكنها قد تبقى يف القطاع غري الرمسي ملّدة طويلة لعدم وجود عمل يف القطاع اآلخر .القطاع الرمسي

الكثري من األفراد اّلذين هلم عمل غري رمسي ، ال يقومون  بالبحث عن عمل يف القطاع الرمسي و على العكس  - 
  غري الرمسي . من ذلك ، فإم هاجروا و نزحوا حنو املدينة دف احلصول على عمل داخل القطاع

وجود عدد هام من العاملني داخل القطاع غري الرمسي كان قد سبق هلم ممارسة عمل يف القطاع الرمسي . الحظ  - 
)Mazumdar, 1981 يف ماليزيا حتول طلب العمل من القطاع الرمسي حنو غري الرمسي و الذي حدث بسبب (

  قض بصفة بارزة النموذج القاعدي .النقص يف عدد مناصب الشغل يف القطاع الرمسي و هذا ينا

  ماذا حيدث عند وجود صعوبات و مغالطات ألّي منوذج ؟ :  إعادة شرح النتائج المحققة •

جيب قياس مدى صحة هذه املغالطات و إذا مل يكن هذا  كافيا ، فعلينا تعديل هذا النموذج اّلذي هو   
عترب إضافة تيف االبستمولوجيا .كما   أو الواقعيةة) و هذا ما يسّمى بالفاعليّ adhocحباجة لفرضّية إضافّية (

بطريقة كالسيكّية حيث قام  Fieldsو مواجهة للنقد الذي عرفته نظريّتة رّد  - ) كتدخل أخري .adhocفرضّية (ال
  1) :1990باختبار املغالطات السابقة ، و تصنيفها و حّصل على الوقائع و النتائج التالّية (يف 

  النشاطات قد يبدو سهل و لكّنه على العكس من ذلك . احلصول على بعض -1

العائد املتحّصل عليه من املؤسسات الصغرية و املتوسطة أقل من العائد اّلذي يأيت من املؤسسات الكبرية ،  -2
  غري أنّه ليس األقل ، حيث يتداخل التوزيعني للعائد بصفة غري منظمة

  رية، ال يقل عن العائد الذي ميّيز الوسط الريفي التقليدي (الزراعة).العائد املتحّصل عليه يف املؤسسة الصغ -3

جمموعة كبرية من األفراد هلا عمل يف املؤسسات الصغرية أو املؤسسات اّليت هي غري مسجلة يف صندوق  -4
  , هي متارس هذا العمل لصاحلها و ذلك بصفة مستمرّة (دائمة). االجتماعيالضمان 

على مناصب شغل داخل القطاع الرمسي بصفة أهم من أوالئك اّلذين يعملون يف القطاع قد حيصل الريفيون  -5
  غري الّرمسي .

                                                           
1P.BODSON, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP , Economica , 1995, p 16-17 
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عدد هام من العمال هلم منصب عمل داخل مؤسسة صغرية أو نشاط مستقل ميارسه  الفرد ألّن له  -6
  رغبة و إرادة ملمارسته .

تكييفها فإّا ال تتناقض و ال تتعارض مع جوهر نّه عند مالحظة و حتليل هذه املغالطات و فا،  Fieldsحسب - 
 نمن أعكس ما تقول به النماذج األوىل ي، و رغم ذلك هناك استثناء  )Fields 1975منوذجمنوذج النظريّة األوىل (

  النتائج احملققة بّينت أّن األفراد ميارسون العمل يف القطاع غري الّرمسي حتت تأثري "اختيار مقصود".

  قطاع غير الرسميثنائية ال -3

  )Fields   )1990نموذج 1-3

إن النماذج السابقة تربز التشغيل غري الرمسي على انه شيء غري مرغوب فيه و أن السياسات تعمل على   
بتعديل منوذجه  بزيادة فرضّية (يقول البعض أّا بسيطة لكن  Fieldsقام لدا التخلص منه  أو التقليل من انتشاره.

هذه الفرضّية مستمّدة من حماوال عن طريق أحباثه إبراز مفهوم العمل أو التشغيل غري الرمسي" الطوعي" .إن فعالة)، 
قام ا يف كوستاريكا  و   نوعية من خالل دراسات Fieldsبعض النتائج "من نوع أنثروبولوجي" توّصل إليها 

و خاّصة عند القيام ا  نوعيةمن الناذر إجياد منظرين كالسيكيني جدد هلم اهتمام بنتائج دراسات ف.اندونيسيا 
  1بأنفسهم، و تتمّثل النتائج األنثروبولوجّية املتحّصل عليها يف: 

  تنوّع النشاطات داخل القطاع غري الّرمسي  -   

  الرغبة يف ممارسة نشاطات (داخل القطاع غري الّرمسي) صعبة -   

  العالقة املوجودة بني القطاع الّرمسي و القطاع غري الّرمسي تكمن يف سوق العمل . -   

*من بني هذه النقاط يتبني لنا أن القطاع غري الرمسي يشتمل على جمموعة من النشاطات أقل ما ميكن القول عنها 
الّتحقيق (البيع بالتجول) و أّا متنّوعة (ختتلف عن بعضها البعض) . من بني هذه النشاطات هناك أعمال سهلة 

أخرى صعبة (تقين ، حريف مستقل...)و هذا ما جيعلنا منّيز بني قطاعني غري رمسيني من حيث (سهولة و صعوبة 
احلصول على النشاط) .هذا التمييز يتأّكد حّىت من ناحّية الرغبة يف احلصول على عمل داخل القطاع غري الّرمسي 

لك ، هذه الرغبة قد تنقل صاحبها حّىت من القطاع الّرمسي حنو القطاع غري الّرمسي رغم الصعوبة اّليت قد تعرتض ذ
  . و ميكن حتديد مسار العديد من العاملني كما يلي : 

                                                           
1P.BODSON, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP , Economica , 1995 ,p 17 
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  النزوح من الريف حنو املدينة أو الّدخول بصفة مباشرة يف سوق العمل  - 

م و ميارس بسهولة) أو البقاء يف حالة بطالة العمل داخل القطاع غري الّرمسي األّول (أين احلصول على نشاط يت - 
  ، أو العودة  للقطاع غري الّرمسي الثاين (يتمّيز بصعوبة املمارسة).

سهل  -تعمل على التمييز بني نوعني ( فرعني) من القطاع غري الرمسي، األّول  Fieldsو عليه فإّن فرضّية  - 
  : من حيث السابقة و الثاين صعب . و هي تسمح بشرح التساؤالت -املمارسة 

  * العودة من القطاع الرمسي تكون حنو القطاع غري الرمسي أو الفرع الثاين منه (الصعب) .

  الوسط الريفي . دخل* العائد يكون أكرب داخل القطاع غري الّرمسي يف فرعه الثاين (الصعب) يكون أكرب من 

  القطاع الّرمسي .* قد يكون هذا العائد أهم من العائد املتحّصل عليه حّىت يف 

  عاجل بذلك و صحح النموذج ذه الفرضّية اجلديدة . Fields* و بالتايل هل ميكن القول أّن 

  :  مقاربات عدم اإلنسجام •

ميكن مالحظة عدم الرتابط بني خمتلف مناذج (الثنائّية يف سوق العمل) و ذلك يف اقتصاد الّدول  -   
  صاد الّدول النامّية .املصّنعة من جهة و من ناحّية أخرى يف اقت

مّيزوا بني قطاع أّويل   و آخر ثانوي ،  Doeiringerو Piore) 1970(األّول الحظنا أّن  االقتصادفيما خيّص 
إلظهار بعض املغالطات و  Piore) 1980(الشيء اّلذي مسح بظهور فرضّيتهم املعروفة بالثنائّية  .ّمث جاء 

) و أّويل أدىن Primaire supérieurالتساؤالت اّليت أّدت إىل التفريق داخل القطاع االّويل نفسه بني أّويل أعلى (
)Primaire inférieure.(  

 كان يطابق القطاع الرمسي املوجود يف الدول املصنعة.  Doeiringerو Pioreالقطاع األويل الذي أشار إليه كل من 
بينما عند حتليلنا لسوق العمل يف اقتصاديات الدول النامية بواسطة فرضية "الثنائية" فنحن بصدد ذكر ازدواجية 

  أخرى داخل القطاع غري الرمسي و ليس داخل القطاع الرمسي.

يات الدول املصنعة فال ميكن تطبيقها مباشرة على اقتصاد اقتصادياتهذا يبني أنه إذا كنا حباجة لفرضيات حتلل 
  الدول النامية.
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  (TODARO, 1997): نموذج 2-3

يعترب رؤية األجيال األوىل كاريكاتورية (نقص التشغيل ليس شيء أزيل داخل قطاع الزراعة، بينما هو دائم   
يف القطاع احلضري) فهو يوّسع مفهوم الثنائية داخل الوسط احلضري من قطاع حديث وقطاع غري رمسي انتقايل. 

  هذا راجع لكون القطاع احلديث ال ميتص كل النازحني. 

مل ينفي الثنائية متاما، إذ يعتمد مفهومه على املرحلة االنتقالية اليت هلا صلة بالقطاع غري  Todaroإّن   
الرمسي.  إّن احلركية ما بني هذا األخري والقطاع احلديث هي هامشية ويبقى وأّن اللجوء ألي قطاع منهما يتم بعد 

سهولة الدخول ألي قطاع سواء كان الفرد  التكوين أو التخرج بطريقة مباشرة، فاملستوى الدراسي هو الذي حيدد
  . (Legrand et Bocquier,98)نازحا أم غري ذلك 

إّن النازحني ال جيدون صعوبة يف االندماج داخل سوق العمل بينما احلضريني هم الذين قد جيدون   
يت تقر ال 1، إذن وعلى عكس النظرية املاركسية(Baneyee et Bucci, 95)صعوبات لورود القطاع احلديث 

يبني أن النزوح ليس له عالقة مباشرة مع  Todaroباالستغالل الذي يتعرض له النازحون بصورة آلية يف املدن، فإن 
مستوى األجور والبطالة إذ أن هذين األخريين هلما عالقة فقط مع القطاع احلديث الذي يعترب جماال غري مفتوح 

تتمثل يف (Becker, 94) تعمل على جلب هؤالء النازحني متاما للنازحني، وعليه تظهر دوافع أخرى هي اليت
إيرادات القطاع غري الرمسي والعوائد اليت تأيت من االستهالك  العائلي. إن املدن ال متثل سوق عمل فقط وإمنا 

2سوق استهالك كذلك
(Bacquier, Naudet, 96).  

  )Stewart  )1999و   Ranis: نموذج3-3  

لقد تطرقنا أيضا ملفهوم الثنائية داخل القطاع غري الرمسي وقدموا منوذجا نظريا مبكونات تقليدية (ثابتة)   
عكس املكونات احلديثة (املتغرية) املوجودة، كما حّددوا عالقات اإلنتاج املمكنة اليت جتمع بني النوعني احلديثني 

  يف كال القطاعني الرمسي وغري الرمسي. 

أكدا هل أن حجم كال النوعني احلديث والتقليدي للقطاع غري الرمسي حيدد   :ربةفي هذه المقا  
عل أساس النمو والتنظيم الذي يعرفه القطاع الرمسي باإلضافة إىل التنمية االقتصادية، حيث الحظا (يف الفيليبني 

اكتشفا تراجعا ف  يف سنوات الثمانينات) تطورا يف النوع التقليدي واخنفاضا يف اآلخر وعلى عكس ذلك فقد

                                                           
  69أ�ظر ا���وذج ا���ر��� ص 1

2LUBELL .H , Le secteur informel dans les années 80 et 90,OCDE, Paris, 1991 p 19. 
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النوع التقليدي مقابل زيادة يف احلديث يف تايالند وأرجعا ذلك ألداء االقتصاد الكلي وكذلك لطبيعة تنظيم 
  التشغيل الرمسي يف تايالند حيث له عالقة إنتاجية مع النوع احلديث للقطاع غري الرمسي. 

تشغيل غري الرمسي، إذ يتضح بقاء وثبات تأثري التنمية االقتصادية على ال Ranisو   Stewartلقد بني   
التشغيل غري الرمسي احلديث وتطوره يف حالة وجود تنمية حيث تبز العالقة اإلنتاجية بينه وبني التشغيل الرمسي. 
ومن جهة أخرى فإن التنمية قد تؤدي إىل زيادة القطب التقليدي أيضا حيث تربز عالقة إنتاجية أخرى لكن 

  منوذجا مكمال هلذه النتائج.  Fields  2005ويعترب منوذج   1(Carr et Chen, 2001)خاصة مع العائالت 

  Fields    2005: نموذج4-3  

لتقييم عدد من السياسات العمومية اجتاه  Harris- Todaroمنوذج  2005يف سنة  Fieldsلقد استعمل   
  البطالة و"التشغيل غري الرمسي" وهي: 

 خلق مناصب شغل يف القطاع احلديث  �

 حتديد األجور يف القطاع احلديث  �

 التنمية الريفية  �

أن حتديد األجور يف القطاع احلديث قد يؤدي إما إىل زيادة أو نقصان حلجم  Fieldsيف هذا اال يبّني   
  البطالة وذلك متاشيا مع درجة املرونة اليت يتمتع ا الطلب على العمالة. 

ا خيص خلق مناصب شغل داخل هذا القطاع فإّن ذلك قد يؤدي إىل ارتفاع حجم البطالة أيضا، أما فيم  
  عكس السياسة األخرية املتمثلة يف تطبيق برنامج تنموي ريفي قد يساهم يف احلد منها بصورة واضحة. 

العمومية،  هلما رؤية متعارضة حول قضية السياسات Lewis2و   Harris – Todaroوباملقابل فإن مناذج   
حيث يرى األول أن الزيادة يف حجم التشغيل الرمسي تنتج تراجعا يف حجم التشغيل غري الرمسي بينما الرأي الثاين 
يقول بعكس ذلك، (أي الزيادة يف حجم التشغيل الرمسي ال تتيح تراجعا يف حجم التشغيل غري الرمسي)، لكن 

ابية للنموذج الثاين أنه أعطى أمهية بالغة للتنمية الريفية حيث ذلك ال يشمل القطاع العمومي.وتبقى امليزة اإلجي
  على تأثري التنمية يف اندماج الريفيني يف التشغيل الرمسي يف دول جنوب شرق آسيا.  Lewisينّص 

                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel ,      études du centre de 
développement , OCDE ,2009 p 75.   
 
2Idem, p 70.   
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  العمل الطوعي  -4  

  "العمل الطوعي"  Malony 2004: نموذج 1-4  

يف عدة أوجه، ولكن خيتلف معه يف جمال احلماية االجتماعية الرمسية  Fieldsيشبه هذا النموذج ما قام به   
اليت يعتربها كخاصية حمددة بني التشغيلني الرمسي وغري الرمسي.إن الفرد الذي يعمل يف إطار التشغيل الرمسي يتمتع 

  حبماية له وألسرته جتعل من أفرادها ليس هلم رغبة يف ممارسة عمل رمسي. 

اة غري مشجعة على ذلك كعدم دفع مستحقات التقاعد وعدم االكرتاث كما جند حاالت مش  
باملستقبل حيث يبقى احلاضر أهّم، وعليه كّلما كانت احلماية الرمسية غري فعالة، كلما تقاعس األفراد على 

ه املنظمة يشري إىل إعادة النظر يف مفهوم "العمل احملرتم" اليت أقرت Malonyاالشرتاك فيها.إّن كل هذا جيعل من 
كونه ميثل العمل الذي تغطيه وحتميه هيئات العمل الرمسي، وهو يربز معىن جديد يتمثل يف "العمل   1الدولية للعمل

  الطوعي". 

) تؤكد يف قرارها على عدم جتانس النشاطات غري الرمسية مبّينة عدم 2002إن منظمة العمل الدولية (  
وظاهرة الفقر أو أن العمل الرمسي هو الوسيلة الوحيدة اليت تضمن وجود عالقة أكيدة بني التشغيل غري الرمسي 

اهلروب من هذه اآلفة، وهذا يعين بكل بساطة أنه يوجد عمال غري رمسيني غري فقراء وآخرون معوزين يف القطاع 
التشغيل غري الرمسي، (أي الفئة األوىل هلا دخل أكيد من الفئة الثانية)، إذن فليس عجبا أن خيتار عدد من األفراد 

  . 2الرمسي بصورة إرادية وهذا ما يسّمى "بالعمل الطوعي"

إّن معظم املعلومات واملعطيات اليت ختّص "العمل الطوعي" مصدرها  البحوث اليت أجريت يف أمريكا   
(Fields, 2005)اجلنوبية (كالربازيل، األرجنتني، واملكسيك)، وهي بلدان نامية لكن رائدة وهذا ما أّكده 

لذي ا 3
  .4يقر بانتشار هذا املفهوم بصورة كبرية يف املكسيك لكن ذلك قد ال يصلح يف اهلند، بوليفيا أو كينيا

إذن هناك عالقة وطيدة بني حجم العمل الطوعي ودرجة النمو االقتصادي، حيث أّن الدول األكثر   
تطورا هلا نظام فعال خيّص التأمني على البطالة تشكل فيه حالة البطالة بديال عن العمل الطوعي يف حالة خسارة 

كنه احلصول على عمل رمسي إذا أراد عمل رمسي. ومبا أن التشغيل الطوعي ميثل مفهوما اختياريا فإن العامل مي
                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel ,      études du centre de 
développement , OCDE ,2009 p 72.   
2Idem, p 73.    

 65ص Fields 2005 أ�ظر ��وذج  3
4Idem, p 73.   
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وهذا غري مقبول إذا كان التشغيل الرمسي حمدودا.أما البلدان الفقرية فهي متثل حجما كبريا حيتويه التشغيل غري 
الرمسي، وعليه ال ميكن نفي العالقة املوجودة بني التشغيل غري الرمسي وظاهرة الفقر وهنا يغيب مفهوم التشغيل 

  ميكن القول بوجود ثنائية داخل القطاعني الرمسي وغري الرمسي.   اإلشكالية:  الطوعي. وحلل هذه

  :Hussmannus 2005: نموذج2-4  

جودة مناصب الشغل حسب تدريج معّني، مشريا إىل أن هناك تداخال بني  Hussmannusلقد مثل   
القطاعية الرمسي وغري الرمسي يف ذلك.وعليه بإمكان العمال غري الرمسيني والرمسيني احلصول على عمل بنفس 

    اجلودة، كما أن كالمها قد يقع حتت عتبة الفقر أو فوقها رغم أن األفضلية لذوي القطاع الرمسي. 

  املساحة املشرتكة بني القطاعني تشكل مستوى التشغيل الطوعي أو اإلرادي (الشكل)  إن  

  تمثيل حسب جودة مناصب الشغل الرسمية وغير الرسمية

  
  جودة مناصب الشغل 

 KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel  -المصدر -

,      études du centre de développement , OCDE ,2009.   

  : العمال الرمسيني وغري الرمسيني ميكنهم احلصول على عمل بنفس اجلودة 2-1يف النقطة -

ل 
��

��
د ا

	د ,��� ا��	ر 
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  ني هم حتت عتبة الفقر العمال الرمسيني وغري الرمسي 1يف النقطة -

  العمال الرمسيني وغري الرمسيني فوق عتبة الفقر 2يف النقطة -

    ). ......ساعات العملعدد سن العمل، ك، الذي له معايري(EVهي قلب الدراسة لـ 2-1إن اال-

  : نماذج أخرى -5

  الطفيلية: - القانونية -البنيوية –: عموميات حول المدارس 1-5  

(Castells et portes,1989 – Moser,78)كما عمدت مدارس أخرى منها املدرسة البنيوية   
على  1

الرتكيز على جوانب أخرى باعتبارها للنشاطات غري الرمسية على أن هلا عالقة مع التشغيل الرمسي وهي مبثابة وسيلة 
فإن املدرسة القانونية  وطريقة تنتهجها املؤسسات الرمسية للتقليل من التكاليف، وعلى غرار ذلك

(Légaliste)(Soto 1989,2000)
توضح دور ثقل التشريعات التنظيمية وتكاليف النشاط والعراقيل اإلدارية اليت  2

يعرفها التشغيل الرمسي يف دفع األفراد لالنتقال للتشغيل غري الرمسي بدل اللجوء للقطاع الرمسي، بينما تسلط 
(Lewis,2004)(Parasitaire)املدرسة الطفيلية 

الضوء حول عدم مشروعية النشاطات غري الرمسية وهي بالتايل  3
  تقدمها كوسيلة غري عادلة تنافس التشغيل الرمسي، رغم العالقة املوجودة بينهما. 

إن املدرسة السابقة وهذه األخرية ختتلفان متاما، فواحدة تشري إىل ثقل التنظيمات وتأثريها أما الثانية فتربز   
وعليه فإن السياسات اليت تعتمد على تسهيل   الطفيلي لرجال األعمال داخل القطاع غري الرمسي.  السلوك

عن طريق اإلعفاء من أنواع من الضرائب كالضريبة على القيمة املضافة  (la sous-traitance)النشاط التعاقدي 
(TVA)  أن جلوء رجال أعمال رمسيني إىل تأخذ عّدة توجيهات، إذ يرى أصحاب الثنائية ذلك بصورة إجيابية أي

  القطاع غري الرمسي سيساهم إجيابيا يف رفع أجور هذا القطاع وحتسني ظروفه. 

أما الطفيليون فيعرتضون على ذلك منتقدين يف ذلك االستفادة غري املنصفة للمؤسسات غري الرمسية من   
ألسباب أخرى تتمثل يف إقامة هذه العالقة  وأخريا فإن املدرسة البنيوية تعارض ذلك أيضا ولكن عدم مشروعيتها.

  اليت تعترب غري مشروعة بني القطاعني، إذ أن ذلك يعود سلبيا على العامل غري الرمسي ويبقيه يف مكانه.

  

                                                           
1JUTTING .J,LAIGLESIA.R,JUAN .R, Emploi, réduction de la pauvreté et   développement : quoi de neuf ? , 
études du centre de développement , OCDE ,2009 p 21. 
ه
Idem, p 21. 

3Idem, p 21. 
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  النموذج الماركسي:  -أ-2-5

حياول هذا النموذج استدراج النقد السوسيوسياسي فيما خيّص التحليل السياسي مبّينا يف ذلك أن   
االقتصاد الرأمسايل هدفه تراكم الثروة لفائدة طبقة غالبة. إذ يبّني أن هناك عالقة بني اقتصاديات الدول واالقتصاد 

يل للعمل، أي مرتبة تتحدد على أساس الدويل أو مبعىن آخر حتديد مكانة لكل اقتصاد ضمن التقسيم الدو 
1تسلسل هرمي للبنيات االجتماعية اليت يف حّد ذاا متثل توسعا للرّأمسالية 

 (Balibar ,1990) وميكن متثيل ذلك ،
بوجود هيمنة واستغالل دول املركز لدول احمليط (تنمية غري متوازنة بني الدول). إن نزوح األفراد هو نتيجة التوزيع 

دل للثروات والفوضى االقتصادية، باإلضافة إىل اإلعاقة اليت تفرضها احلدود اجلغرافية، وعليه فإن العائالت غري العا
  تقوم بالنزوح من أجل احلصول على عائد أكرب، األمر الذي قد ينعدم لو كان هناك فرص اقتصادية حملية متوفرة. 

  (Pull-Push)نموذج "التحفيز والتنفير" -ب  

(Lee,1966)يعترب   
أول من شرع يف بلورة هذا النموذج الذي ال يهتم كثريا بالعوامل االقتصادية مثل  2

مناذج الثنائية، إن هذه العوامل مندجمة داخل جمموعة حمّددات إيكولوجية، تارخيية، اجتماعية واقتصادية. باإلضافة 
ل أزمات ضيق العيش الطويلة يف إىل سوق التشغيل احلضري واإلنتاجية داخل هذا الوسط، هناك عوامل أخرى مث

الوسط الريفي اليت هلا صلة بالعوامل الطبيعية، الضغط الدميغرايف الذي تصاحبه إنتاجية ضعيفة واألخطاء اليت قد 
تربزها عملية اإلنتاج. إن هذا النموذج حياول دمج مجيع املالحظات داخل الوسط احلضري والريفي معا، ظنا بأنه 

    رة بسيطة إجياد التوازن بني احملفزات واملنفرات. األقرب للحقيقة، وبصو 

  الكنزيين والنقديين: -ج

اآلثار املتعددة  فيه يتكون من رمل ختتفي بانهالقطاع غري الرمسي  لكنهمميزوامل يقدموا حتليال للظاهرة   
  . للرأمسالية، أي هناك شذوذ عن القواعد العامة وعدم مشروعية هذا القطاع

  حيث هناك تقسيم هذا القطاع من طرف السلطات العمومية من حيث الكتلة النقدية وسرعة دوران النقود.  

  

                                                           
1TURNHANN.D,SALOME.B, SCHWARZ.A, Nouvelles approches du secteur informel , OCDE, paris,90 p 20. 
2BEN ZAKOUR Abderrahman et KRIA Farouk ,Le secteur informel en Tunisie : cadre réglementaire et pratique 
courante ,centre de développement  de l’OCDE, doc no80,Novembre 1992 p 19. 
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  استنتاجات:  -6  

بعدما كان اجلدال قائما حول مدى تأثري التشغيل غري الرمسي على اتمع، حتّول يف سنوات التسعينات   
لبحث يف دوافع األفراد و اختيارام لإلطار غري الرمسي أسباب هذا النوع من التشغيل عن طريق اب إىل االهتمام

أصحاب (تقسيم لسوق العمل وبالتايل ظهور راجع للتهميش الذي ينتجه القطاع الرمسيكونه بشكل مقصود أم  
)  légalistes)Lesالقانونيون (وجود سوقني وأن ذلك سببه العراقيل املفروضة يف السوق األوىل) يربز الثنائية

(Soto,2000) ..  

األشخاص الذين يعملون يف نشاطات غري رمسية يقارنون بني ما هو إجيايب وما هو سليب يف التشغيلني الرمسي ف
يأخذون القرار باالنضمام مث التداخل املوجود بينهماالتيرتبطهماو إىل  نتاجيةاإلعالقة المدى أمهية و وغري الرمسي

و تتمثل يف قيم نفسية واجتماعية (روح املؤسسة، جمال احلرية.....)وافع إال أن االختيار قد متليهد. .ألحدمها
وهذا عكس ما يرّوج من أن العوامل الثقافية  1بتشوهات يف التشريع أو عمليات الفساد"هلا عالقة أخرى عوامل 

نتاجية تهاإلعالق وطبيعة تنظيم التشغيل الرمسي دون نسيان اثر التنميةو  هي الدافع وراء التهرب التنظيمي واجلبائي
  .مع النوع احلديث

 2يقر هدا األخري  ادأهم منظريها.(Fields,1990)برزت رؤية ثالثة حتمل الرّأيني معا حيث تصّدر  لدا       
بوجود تقسيم داخل سوق العمل غري الرمسي احلضري للدول النامية، يسّمى القسم األول بالطبقة العلياوالثاين 

للفئة األوىل له عالقة مع ظروف فالدخول .املمارسةسهولة أو صعوبة تتميزبجند قطاعات  ايلو بالت بالطبقة السفلى
وعوامل تعيق عمال الفئة الثانية، فالفئة العليا تشمل النوع املنافس للعمال النشيطني غري الرمسيني الذين 

من جهة ومل يستطيعوا احلصول على  اختارواذلك بقصد.أّما الطبقة الدنيا فتشمل أفراد عاشوا البطالة ومل يتحملوها
نشاطات أكثر إنتاجية ال يف القطاع غري الرمسي وال الرمسي. إّن هذه الرؤية الفاصلة داخل القطاع غري الرمسي تبني 

من جهة داخل اقتصاديات الدول النامية و من جهة ثانية تنوع و   وتربز التقسيم اليت ميّيز التشغيل غري الرمسي
 استبدالجيعل من اته خاصة تلك اليت ختص العمل املنزيل الذي  يعد احد أهم مكوناته مماعدم جتانس نشاط

  .حل النموايف مر حىت الرمسي حمدودا بغري الرمسي  التشغيل

                                                           
1Idem, p 78.   
 
2Idem, p 22. 



  - أ.�4د وا���ادات أ�2ى   –ا��� ا	ول 

70 
  

V––––          أبعاد وامتدادات أخرى  أبعاد وامتدادات أخرى  أبعاد وامتدادات أخرى  أبعاد وامتدادات أخرى          ----التشغيل غير الرسمي  التشغيل غير الرسمي  التشغيل غير الرسمي  التشغيل غير الرسمي 

  ومعطيات أساسية حول التشغيل غير الرسميأرقام  -1  

  : معطيات عامة حول التشغيل غير الرسمي (على المستوى الدولي) 1-1

  الحجم  -أ  

إن التوجهات العاملية أبرزت سلوكا حمّفزا لـ "التشغيل غري الرمسي" عرب خمتلف مكوناته، حيث تتفاوت       
ألخرى، إالّ أن امليزة األساسية هي تطور هذه النسبة عرب  نسبة التشغيل غري الرمسي من قارة ألخرى ومن دولة

  السنوات يف معظم الدول النامية. 

فإذا كانت الدول اإلفريقية وعلى رأسها دول الساحل اإلفريقي متثل أكرب حجم للتشغيل غري الرمسي   
حيث يعترب هذا األخري امللجأ والوسيلة الوحيدة المتصاص اليد العاملة  2000يف سنة %90بنسبة تفوق 

، ودول 1999سنة  %54اليت ينتجها النمو الدميغرايف، فإن دول أمريكا الالتينية اليت سجلت نسبة تفوق 
يسيا، (اهلند، اندون %69ا هآسيا اجلنوبية وشرق جنوب آسيا اليت فاقت نسب التشغيل غري الرمسي في

.كما أن بعض البلدان شهدت تراجعا يف مستوى حجم التشغيل غري 1باكستان) ال تقل أمهية عن ذلك
  الرمسي ال سيما دول آسيا الغربية (الصني وتايالند) بصفتها متثل اقتصاديات مائعة. 

مما يعكس حجم  2 2007-2000بني سنوات  %47,3وقد سجلت دول مشال إفريقيا نسبة   
الرمسي يف هذه الدول من بينها اجلزائر، حيث عرفت هذه الدول منّوا يف بداية الثمانينات، لكن التشغيل غري 

سرعان ما تضاعف مستوى التشغيل غري الرمسي فيها يف أواخرها نظرا لألزمات االقتصادية مث مرحلة 
 الرمسي الذي اإلصالحات اهليكلية، وحىت بعد ذلك حيث أدى التصنيع مثال يف تونس إىل منو القطاع غري

 أصبح له عالقة إنتاجية مع القطاع الرمسي.

  التشغيل غير الرسمي حسب الحالة المهنية:  -ب  

ختتلف كل من نسبة العمل احلر ونسبة التوظيف يف التشغيل غري الرمسي بني الدول إال أن املالحظ من   
طّور هذا النوع بصورة مستمرة من اإلحصائيات أن األعمال احلرة تشكل نسبة ال بأس ا حيث شهد العامل ت

                                                           
1CHARMES Jacques, Concepts , mesures et tendances , études du centre de développement , OCDE ,2009 p36.   
2Idem, p36.   
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خالل  %26.8من جمموع التشغيل خالل السبعينات،  %22.5سنوات السبعينات حىت التسعينات بنسب 
  .1خالل التسعينات %31,3الثمانينات و 

خالل  %28,6وعلى املستوى احمللي فقد شهدت دول مشال إفريقيا نفس التزايد ولو بسرعة أكرب   
وهذا إن دل إمنا يدل على جتسيد األشخاص لألعمال احلرة 2000.2خالل سنوات  %35,1التسعينات و 

  اليت تتمّيز باملرونة واحلرية عكس العمل املأجور الذي يكون حتت قيود معينة. 

وإذا كان العمل احلر ثابتا يف الدول املتقدمة فهو يف حالة غري جامدة يف الدول النامية، قد يعرف   
يف دول مائعة (الصني، سنغافورة، تايالند)، شأنه يف ذلك شأن دول أمريكا اجلنوبية اليت االخنفاض واالنتعاش 

عرفت تطّورا مث تراجعا يف التسعينات. وهذا راجع لتأثري النمو االقتصادي من جهة واألزمات االقتصادية اليت 
  تعصف ذه الدول أحيانا. 

  العائد في التشغيل غير الرسمي:  -ج  

ليت تأيت من التشغيل غري الرمسي متفاوتة متاما وهي بالتايل ال متثل دائما الفقر واحلاجة وعيش إن العوائد ا  
 4.3أحيانا ( (Smig)الكفاف. إذ أن عوائد رجال األعمال الصغار يف القطاع غري الرمسي تفوق األجر األدىن 

  . 3)-يف مرحلة تضخم- مرة يف تركيا 19.9و  2003مرة هذا األجر يف املغرب سنة 

ويبقى هذا شيء نسيب إذ هناك خدمات يعرفها القطاع الرمسي تنعدم يف القطاع اآلخر كاحلماية   
االجتماعية، التقاعد....كما جيدر بالذكر وجود أعمال ثانوية أو متعددة لبعضهم تسمح هلؤالء األشخاص 

غري متجانس فهناك أفراد  امبضاعفة رواتبهم. وقد نالحظ أيضا أن هذه الفئة من رجال األعمال متثل فضاء
  يعملون لصاحلهم اخلاص وآخرون مستخدمني صغار وهذا أمر ال بّد من اإلشارة إليه. 

  التشغيل غير الرسمي حسب الجنس : -د  

سنوات السبعينات إىل  %25لقد تطورت نسبة األعمال احلرة عند النساء على املستوى الدويل من   
، إذ مثلت مشاركة املرأة يف دول أمريكا الالتينية ودول الساحل اإلفريقي 20004يف سنوات  %40أكثر من   

نسبة تفوق نسبة الرجال، كما أن الفرق كان بسيطا خالل التسعينات بني اجلنسني يف جنوب شرق آسيا وآسيا 

                                                           
1CHARMES Jacques, Concepts , mesures et tendances , études du centre de développement , OCDE ,2009 p39.   
2Idem, p40.   
3Idem, p48.   
4CHARMES Jacques, Concepts , mesures et tendances , études du centre de développement , OCDE ,2009 p44.   
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ل غري الرمسي اجلنوبية.أّما آسيا الغربية واليت متثل عددا من الدول العربية فقد شكلت نسبة النساء ضمن التشغي
رقما ضعيفا عدا بعض الدول كلبنان وتركيا اليت فاقت ا نسبة النساء نسبة الرجال. وقد ينطبق احلال نفسه على 

يف دول  2000املالحظ حىت بعد سنة .إن 1رجال) %49,3نساء مقابل  %43.3دول مشال إفريقيا (
غري الرمسي حيث جند النساء خاصة يف األعمال احلرة الساحل وأمريكا الالتينية مسامهة النساء اهلامة يف التشغيل 

عكس دول مشال إفريقيا وغرب آسيا، وهذا يرجع لعوامل ثقافية واجتماعية حبتة ال ختص العمل غري الرمسي فقط 
  وإمنا العمل الرمسي كذلك. 

لنسوي من على املستوى العاملي نالحظ تطور حّصة العمل احلر للنساء من جمموع العمل غري الرمسي او   
.وقد مثل ذلك بالنسبة 90سنوات  %32,2مث  إىل  80سنوات  % 29إىل  70سنوات  23,7%

  . 290يف سنوات  %31,3مث إىل  80يف سنوات  %26,8إىل 70يف سنوات    %22,5للجنسني معا: 

 كما شهدت دول مشال إفريقيا حتوال فيما خيص النساء ودخوهلم لسوق العمل خاّصة مصر واملغرب (من  
لتبقى عدد من  3عند اجلنسني %35,1إىل    %19,2) مقابل 2000يف سنوات  %41,1إىل  16,1%

الدول األخرى  كاجلزائر  متثل فئة النساء العامالت غري الرمسيات خاصة يف النشاطات املنزلية التصافها  خبصائص 
  متيز العنصر النسوي .

  : خصائص وميزات الجنس النسوي: 2-1  

حتاول املرأة عن طريق العمل كسب لقمة العيش من جهة لكنها تسعى أيضا من خالل ذلك إىل البحث   
عن التقدير واالندماج أكثر يف اتمع الذي تعيش فيه، وقد مثلت نسبة مشاركة املرأة داخل الفئة النشيطة 

(OIT ; 2008) 2007إىل  1997ما بني  سنوات  53%
4.  

  االقتصاد غري الرمسي حسب الدخل املتوسط: خيص ترتيبا   (Chen et Al, 2004)حددالدخل:-أ  

 املستخدمني  •

 عمال للصاحل اخلاص •

 املوظفون يف مؤسسات غري رمسية  •

                                                           
1Idem, p45.   
2CHARMES Jacques, Concepts , mesures et tendances , études du centre de développement , OCDE ,2009 p47.   
3Idem, p48.   
4KUCERA .D , XENOGIANI .T,Les femmes et l’emploi informel :état des connaissances et t solutions 
envisageables, études du centre de développement , OCDE ,2009 p 94.   
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 موظفون آخرون مأجورون  •

 - عمال منزليني -  (Télétravailleurs)عاملني عن بعد  •

 عمال عائليني بدون مقابل   •

الرجال فيما خيص التشغيل غري الرمسي، كما يتمتعن بقابلية ملفهوم لقد تبني أن النساء هلن دخل أقل من   
).إّن هذه القابلية جتعل  Fieldsالتشغيل غري الرمسي أكثر من الرجال ومتركز تواجدهن خاصة يف الفئة السفلى(

ارق منهن عامالت عائليات ال مستخدمات، فالنساء تنشط يف أعمال ال يشغلها عادة الرجال ومن هنا يأيت الف
(Chen ,2006)يف الدخل 

مثال: البيع بالتجول (يستعمل الرجال دراجات، عربات....أما النساء فعلى األرض،  1
  أو يف سلل أو حىت يف املنزل....) 

إن الفرق يف الدخل بالنسبة لفئة النساء بني التشغيل غري الرمسي والرمسي هو أكرب منه عند الرجال   
(Chen,2004) أخرى يف اتساعه كنقص التشغيل، خاصية العمل املؤقت، املومسي،  ، قد تشارك عوامل
من النساء يف املغرب يطلبون  % 85هذا باإلضافة إىل التقاليد واألعراف واملعايري االجتماعية (  األمراض.......

مع  اليت تعارض نشاطات املرأة يف خلق مؤسسة أو التعامل2))2004اإلذن من أزواجهم للخروج (البنك الدويل 
الرجال.... دون نسيان الصعوبة اليت جتدها النساء يف التوفيق بني العمل غري الرمسي واالعتناء بالبيت ورعاية 

  العائلة. 

  الحقوق:  -ب  

إذا كانت مساعدة املرأة لزوجها يف امليدان الزراعي تعترب أمرا مفروضا مسّلما به، فإن هذه األخرية يف   
  العديد من األحيان ليس هلا أي حق يف ملكية األراضي (الديانة اهلندية، أو التقاليد واألعراف....). 

ألوسط ومشال إفريقيا حتّدد حىت كما أن التقاليد واألعراف وحىت القوانني يف عدد من الدول كالشرق ا  
  .3)2004نوع األعمال اليت قد متارسها املرأة ورّمبا حىت ساعات العمل وظروف إجنازه (البنك الدويل، 

ويتجلى أيضا النقص يف جانب حقوق املرأة حىت داخل العائلة إذ أّن مشاركتها تبقى ناقصة وحىت   
(Heintz et Pollins,2003)منعدمة أحيانا يف اختاذ أي قرار داخل العائلة 

، وتعترب النشاطات غري الرمسية 4
                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T,Les femmes et l’emploi informel :état des connaissances et t solutions 
envisageables, études du centre de développement , OCDE ,2009 p 98 
2Idem, p 99 
3KUCERA .D , XENOGIANI .T,Les femmes et l’emploi informel :état des connaissances et t solutions 
envisageables, études du centre de développement , OCDE ,2009 p 99 
4Idem, p 100. 
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(النسائية) تتحّول من جيل آلخر مبقاييس ثقافية وعائلية داخل العائلة أو وسط جمموعات اجتماعية بطريقة وراثية 
(Chen et Al,2005)  إذ تبقى املؤسسات االجتماعية غري الرمسية(Les institutions informelles)  هلا هي اليت

  التأثري املباشر أو بصورة غري مباشرة على دور املرأة االقتصادي.

  الحصول على الموارد:  -ج  

: تعترب القراءة والكتابة واحلساب أمورا أساسية للدخول لسوق العمل، فالنساء الاليت ميلكن . التعليم والتكوين1
(Jutting et Al ,2008)هذا السالح هلّن حظ كبري يف الدخول للقطاع الرمسي 

كما ميثل التكوين دافعا قويا يف   1
جعل املرأة تشغل نشاطات رمسية. إذ قد تبدأ هذه األخرية من أسفل السلم (عاملة عائلية) وقد تتحول بعد مرحلة 
تراكم لرأس املال إىل عمل يف القطاع غري الرمسي مث إىل آخر حّر يف نفس القطاع ليصل ا املطاف إىل التشغيل 

، رغم التعويض الذي يشهده هذا النقص (Isu,2002)ّن احلقيقة تبني أن ثلثي النساء يف العامل أمّيات الرمسي.لك
يف السنوات األخرية، ورغم العوامل الصعبة اليت تعوق الفتيات للذهاب للمدارس واقتناء املعرفة.فالبنات خيرجن من 

ورعاية األخوة، الشيء الذي يسمح لألمهات مبزاولة املدارس يف سّن صغري نسبيا ليتعلمن أعمال هلا عالقة بالبيت 
(Lastarria- courhiel,2006)نشاطات متّس التشغيل غري الرمسي 

2.  

يعترب أمورا ضرورية للدخول لسوق العمل، فباإلضافة إىل اإلقصاء :. األرض، القروض، الشبكة المعلوماتية2
(Esmin,2002)الذي تعرفه املرأة اجتاه امللكية فاحلواجز السوسيوثقافية 

متنع هذه األخرية من االستفادة من مزايا  3
  القروض وبالتايل ال ميكن إجياد أي نوع من الرتاكم. 

الواسطة أي وسيلة االتصال إذ ال ميكن للمرأة أن جتري لقاءات  أما من ناحية املعلومات فيبقى الرجل هو  
  .(Chen et Al,2005).مهنية أو احلصول على معلومات تسمح هلا مبمارسة نشاطها بكل سهولة 

  الهيكلة االقتصادية:  -د  

يف اية السبعينات مت انتقال بعض الرجال من الزراعة إىل الصناعة ممّا أّدى بعدد من النساء إىل ملء   
، وعلى غرار ذلك أدت املرحلة االنتقالية  « Féminisation de l’agriculture ») 2008الفراغ(   البنك العاملي، 

                                                           
1Idem, p 100. 
2KUCERA .D , XENOGIANI .T,Les femmes et l’emploi informel :état des connaissances et t solutions 
envisageables, études du centre de développement , OCDE ,2009 p 101 
3Idem, p 102 
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التشغيل غري الرمسي (جتارة، حرف، حتويالت حنو اقتصاد السوق يف العديد من الدول إىل توجه النساء حنو 
(Parlevliet et Ténogiani,2008)غذائية، العمل املنزيل، العمل عن بعد....) 

1.  

كما أن حترير التبادالت أّدى إىل قيام صناعات حتتاج إىل يد عاملة أكثر حيث أوجدت النساء أمام   
فرص عمل غري رمسية خاصة.كما لعب النزوح دورا هاما يف التحاق املرأة بالتشغيل غري الرمسي بعد فقدها 

و بلد آخر أمر يكسبها مسؤولية للنشاطات اليت كانت متارسها يف الريف، أو حىت عند نزوح الرجل لدولة أخرى أ
 أكرب تعطيها أكثر استقاللية ومصداقية للقيام بعمل غري رمسي. 

  دوافع وأبعاد أخرى  -2

  اقتصادية  1-2    

 تعّددية النشاط  -أ  

حّىت و إن برزت اإلزدواجّية يف القطاع غري الّرمسي إّال أنّه تبقى بعض اخلصوصّيات تنقص حّىت حنصل على نظريّة 
. من أهم هذه اخلصوصّيات " تعدديّة النشاط" و تتمثل يف كون وجود أفراد ال تقوم بنشاط داخل القطاع  كاملة

غري الّرمسي فقط بل يف نفس الوقت    و بشكل مماثل بعمل داخل القطاع الّرمسي . (القيام بنشاط يف القطاعني 
يات الّدول النامّية فقط بل توجد حّىت يف "تعددية النشاط" ال متّيز سوق العمل يف اقتصادان يف آن واحد) .

الّدول املصنعة و لكن ليس بنفس احلدة اّليت تعرفها دّول العامل الثالث أين جند أفرادا تشغل مناصب إداريّة هاّمة و 
  .  يف نفس الوقت هلا نشاطات أخرى يف القطاع املوازي (غري الّرمسي )

  االقتصاديالنمو - ب          

Charmesو تتمثل يف بروز أمهّية القطاع غري الّرمسي داخل اإلقتصاد ، فحسب   
:    " هناك إستنتاج 2

)" P.N.Bلعالقة عكسّية بني حجم الّتشغيل يف القطاع غري الّرمسي و مستوى اإلنتاج الداخلي العام للفرد الواحد (
دائما : " إنطالقا من هذه  charmes. هذه العالقة العكسّية إذا وجدت قد يصعب تفسريها . فحسب 

املالحظات ، ميكن اإلستنتاج خباصّية النمو اّليت يعرفها القطاع غري الّرمسي : فكّلما زاد عدد العاملني كّلما قّلت 
  العوائد احملصلة " .

                                                           
1Idem, p 104. 
2P.BODSON, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP , Economica , 1995 ,p 20. 
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نفس املعطيات ميكن مالحظتها من وجهة ثانية ، فالدول اّليت هلا منو اقتصادي هام هي الّدول املتمّيزة   
  قطاع رمسي متطّور و واسع و قطاع غري رمسي أقل تطّورا   و أقل أمهّية .ب

من اليد العاملة . بينما هذه  %12إىل  %5ففي البلدان الصناعّية بصفة عاّمة، يستخدم القطاع الرمسي إّال  - 
  و أكثر . %60حّىت  %20النسبة تزيد بصورة جّد هامة يف الّدول النامّية و متثل من 

لرؤية اّليت جيب التحقق منها و إثباا ، فإّن القطاع غري الّرمسي أسبابه عديدة ال تنحصر خاّصة يف حسب هذه ا
التنظيم املتعّلق بالتسجيل و تسيري املؤسسات ، األجر األدىن و الضمان اإلجتماعي بل هناك أثر و تأثري لغياب 

    . النمو اإلقتصادي(غري كايف) الذي ميتص الفائض يف اليد العاملة

أثر كبري على التشغيل يف العامل بأسره، فبعد فرتة النمو  2008ولقد كان لألزمة االقتصادية األخرية سنة   
تقدما قارب الثلث باملقارنة  2007الكبرية اليت عرفتها دول عديدة واليت مسحت خبلق مناصب شغل مثل سنة 

، أّدى ذلك إىل لفظ التشغيل الرمسي لعدد هام من األفراد إىل سبيلني ال ثالث  (OIT,2008) 1990مع سنة 
كما جيدر بالذكر أن األزمة مّست القطاع غري الرمسي كذلك يف   هلما إما البطالة أو التشغيل غري الرمسي. 

  اجلانب الذي له عالقة مع التشغيل الرمسي. 

  التنمية والفقر  -ج  

تقرة واليت تفيد البقاء على قيد احلياة وتضمن العيش األدىن يف عدد كبري من تنتشر األعمال غري املس  
نتيجة غياب التشغيل الرمسي وتسريح عدد هام من العمال الرمسيني جزاء األزمات اليت  1مليار فرد) 1.7الدول (

واألطفال اليت متارس تتعرض هلا الدول من خالل سياسة اإلصالحات اهليكلية، دون نسيان الفئة اهلامة من النساء 
هذه النشاطات.إّن نظرة "التنمية" للتشغيل غري الرمسي هي رؤية سلبية كونه ال ميثل سياسة دائمة بل يشكل عبء 
اجتماعي ثقيل وميثل حتدي كبري فيما خيص النفقات العمومية وعليه فإن النشاطات غري الرمسية تعيش وسط فضاء 

  ة إجيابية بني زيادة الفقر وحجم التشغيل غري الرمسية. الفقر والعوز وهي بالتايل تشكل عالق

 األسباب:  •

ختتلف األسباب من بلد آلخر مما يشكل صعوبة يف حصرها، وقد تذهب النظريات، اليت تشرح أسباب   
التشغيل غري الرمسي إىل اجتاهني من طبيعتني خمتلفتني. إذ تعتمد على مفهوم التنمية والنماذج االقتصادية، فإذا  

                                                           
1JUTTING .J,LAIGLESIA.R,JUAN .R,l’emploi informel dans les pays en développement , études du centre de 
développement , OCDE ,2009 p 13.   
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ان منّو اإلنتاج يف التشغيل الرمسي غري كايف، فإن النشاطات غري الرمسية تتوسع وتتطور كلما زادت العمالة ك
(Betcherman, 2002)"غياب التنمية" 

1 .  

يف هذه املرحلة يقدم التشغيل الرمسي عددا حمدودا من الوظائف أما التشغيل غري الرمسي باملقابل عن طريق   
الديناميكية املعروفة ا يسمح بتغطية هذا العجز وتوفري مناصب شغل، أما الرؤية الثانية فتوضح أنّه ينبغي البحث 

نني، هيئات مكلفة بتنظيم سوق العمل، احلماية، عن األسباب داخل املؤسسات التنظيمية وما حتويه من قوا
  حقوق امللكية....، وبصفة عامة قد تشكل جمموعة من األسباب: 

فالنمّو ينتج زيادة يف التشغيل غري الرمسي أحيانا يف حالة اإلجراءات املعقدة والبريوقراطية، ومرات أخرى  �
 ذا طبعا ال يساهم يف التنمية. تكون هذه النشاطات عدمية اإلنتاجية وبسيطة تفيد البقاء وه

إن الرؤية ليست جديّة حنو التشغيل غري الرمسي بصفته يعّرب عن التهميش وليس عن رغبة (سبب  �
 اإلجراءات اإلدارية....) 

العالقة عكسية بني العائد الفردي وحجم التشغيل غري الرمسي، فكلما كانت الدول فقرية كلما كان هذا  �
فرتات التنمية والنمو االقتصادي بزيادة التشغيل الرمسي (انتقال األفراد من  األخري منتشر، حيث تتميز

التشغيل غري الرمسي حنو الرمسي)، لكن ليس بالضرورة فقد تربز حاالت عديدة تناقض هذه الزيادة 
عند وجود  2(مثال: اهلند يف سنوات التسعينات صاحبت مرحلة النمو زيادة يف التشغيل غري الرمسي)

 إنتاجية وطيدة بني التشغيلني الرمسي وغري الرمسي. عالقة 

  : األبعاد االجتماعية والثقافية 2-2

يف ظل اإلصالحات اهليكلّية اليت تفرضها املنظمات الدولّية كصندوق النقذ الدويل و البنك العاملي على الّدول 
البطالة بسبب (تسريح العمال و غلق بعض  النامّية كاجلزائر ، فإن هذا أّدى إىل ظهور نتائج سلبّية متثلت يف زيادة

  املؤسسات) ، تدّين مستوى املعيشة يف مواجهة ارتفاع االسعار ، اليت ختص املواد األساسّية .

إّن القطاع غري الرمسي له قدرة ال ينكرها أحد يف خلق مناصب الشغل و العوائد يف فرتات األزمة نظرا  - 
ا هذا األخري ، و يبقى أّن التشغيل غري الرمسي يزداد عندما ينقص يف القطاع للديناميكّية و املرونة اليت يتمّتع 

الّرمسي . (نقص التشغيل العام الذي تقوم به الّدولة) و خاصة يف املؤسسات العمومّية، باإلضافة إىل الصعوبات 
  . االجتماعيو الّدور احملدود اّلذي ميثله التضامن  االجتماعيةاليت تعرفها احلماية 

                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel ,      études du centre de 
développement , OCDE ,2009 p 65.   
2Idem, p 65 
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  غير الرسمي  التشغيل  مرونة -أ  

  القطاع الرمسي  .  املوجودة يفختص جتاوزات ال تعبأ باحلواجز القانونّية و اإلداريّة  مرونة خارجّية و تتمثل يف

) ، فاألجر معرض Annulation du SMIGاألجر األدىن ( يتوفراملتحّصل عليها، أين ال  مرونة العوائدوهناك 
  ممكن ، باإلضافة إىل انعدام ما يسمى "بتسريح العمال ..."ألّي زيادة أونقصان 

إن هذه املرونة تربز حالة متّيز عددا هاما من األفراد تتمثل يف سهولة االنتقال من نشاط آلخر اليت تعترب   
(Nickell,97)مؤشر ملرونة كبرية داخل سوق العمل 

، سواء كان هذا االنتقال أفقيا أو عموديا، داخل نفس 1
املؤسسة أو حنو مؤسسة أخرى.كما جند انتقال بني القطاعات (من الزراعة إىل الصناعة مثال)، انتقاالت مهنية 

  (من مساعد إىل رئيس داخل نفس القطاع) أو حىت من حالة عدم العمل إىل حالة النشاط. 

  التنقل المكاني:  •

النتقال تنقال جغرافيا، سواء ملسافات قصرية (من الضواحي حنو وسط املدن) أو أخرى طويلة قد يشمل ا  
  داخل نفس البلد (نزوح داخلي) أو بني عدة بلدان (نزوح خارجي).

  إّن االنتقال هدفه احلصول على دخل أكرب وعليه فإن زيادة العائد قد ينشأ من:   

 زيادة يف ساعات العمل •

  زيادة يف اإلنتاجية •

وهذا ال يعين أن التنقل يكون يف اجتاه واحد (من التشغيل غري الرمسي حنو الرمسي) وإمنا قد حيدث العكس   
  أو حىت حنو حالة البطالة.

(Arias et Khamis,2008)وتعترب الزيادة يف الدخل معتربة إذا كان االنتقال حنو العمل احلر وليس املأجور 
2  

االنتقال من العمل املأجور يف القطاع غري الرمسي حنو العمل املأجور كما جند اجتاهات أخرى تتمثل يف   
إن املرونة اليت يكسبها   داخل القطاع الرمسي وال جنده بصورة هامة حنو العمل احلر يف القطاع غري الرمسي. 

  . 1يلةهذا االنتقال تعود بالفائدة فالفرد الذي ال يرتك التشغيل غري الرمسي بسرعة قد ميكث فيه ملدة طو 

                                                           
1GAGNON Jason, Quitter les emplois de mauvaises qualité – plus de mobilité, plus d’opportunités . études du 
centre de développement , OCDE ,2009 p 119. 
2GAGNON Jason, Quitter les emplois de mauvaises qualité – plus de mobilité, plus d’opportunités . études du 
centre de développement , OCDE ,2009 p 123. 
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هناك عوامل أخرى هلا تأثري يف هذا التحول وهي ختص احلماية االجتماعية، ثبات املنصب (استقرار املنصب رغم 
 عدم وجود زيادة يف األجر). 

  2االنتقال داخل سوق العمل                                       * 

  

   

  

  

  

  

  

  

 

إن االنتقال قد تساهم فيه جمموعة من القيم كعامل االنتماء للمجموعة، التأقلم والتكيف (يف الصني   
  .3بشكل أحسن من احلضريني)هناك تأقلم النازحني يف التشغيل غري الرمسي 

  قد يتعرض التحول يف سوق العمل جمموعة من املعوقات منها:   معوقات االنتقال:  -
غياب نشاطات إنتاجية ذات جودة أين تكمن صعوبة االنتقال حنو التشغيل الرمسي أو العمل احلريف  •

 القطاع غري الرمسي. 

 التكلفة املرتفعة اليت تصاحب عملية البحث عن عمل (غياب تأمني عن البطالة)  •

 حجم رأس املال املتوفر. •

 عوامل أخرى، كالتعليم، حجم العائلة، اإلمكانيات البسيطة، كذلك اجلنس والعرق. •

                                                                                                                                                                                     
1Idem, p 124. 
2Idem, p 122 
3GAGNON Jason, Quitter les emplois de mauvaises qualité – plus de mobilité, plus d’opportunités . études du 
centre de développement , OCDE ,2009 p 133. 
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 البيئة املؤسساتية والقانونية للبلد. •

   1عرض جودة التصّرف والتضامن -ب  

صّرف تأيت من مصدر غري ثابت ، و تتمثل يف حماولة توضيـح و إبراز اإلبداع الذايت مع عدم إّن القول جبودة الت
.الشيء   االقتصاديو يظهر التضامن كعامل بعيد عن اإلطار  -   القدرة على اّختاذ تقنيات ختّص اإلنتاج .

الذي يذهب بنا للنقاش املطروح يف اية الستينات حول اخلاصّية غري الوظيفية لشبه املشغلني .و لكن بداية من 
خاصة يف 2الشعيب" االقتصادجديدة كـ " مصطلحاتحنو العالقات اإلجتماعّية.ممّا أبرز  االهتمام اجتهالثمانينات ، 

غري الرمسي ، (يف اية الثمانينات) و هي  لالقتصادإىل أن تصبح مرادفا أمريكا الّالتينّية . و اليت أصبحت تطمح 
تعترب الوسيلة الوحيدة للمحتاجني للخروج من احلالة املزريّة اليت هم فيها و هذا  حيثتعرب عن منطق غري رأمسايل 

العودة إىل فكرة  ال يتم عن طريق التحسيس السياسي و إمنا يتم ذلك يف إطار اقتصادي . يف التسعينات ، جند
: و اليت آل تعطي أّي شيء فيما خيص الرتاكم أو حىت فيما خيص التغيري  3شبه غري وظيفّية لإلقتصاد غري الرمسي

التقين و لكن تسمح بالبقاء  .إذا كان "اإلقتصاد الشعيب" غري رأمسايل حبيث أّن الرتاكم ال يشكل اهلدف 
خل ضمن اسرتاتيجّية املؤسسات الدولّية اليت ال تعمل على مواجهة األساسي ، فهذا ال ينفي أنّه عامل هام يد

  النظام الرأمسايل .

 انعدام حقوق الملكية الرسمية  -ج

إن العمال غري الرمسيني ليس هلم أمالك لذا يبقون يف مستوى التشغيل غري الرمسي   
(Desoto,2000)

، ولو أم كانوا حيوزون على سكن أو أرض، لكان بإمكام رهنها مقابل احلصول 4
نقص عامل رأس املال من أهم املعوقات على  Lewisعلى قروض متكنهم من تطوير نشاطام. إذ يعترب 

  مستوى التشغيل غري الرمسي. 

 ثقافة التهرب من التنظيمات التشريعية  -د  

                                                           
  Débrouillez-vous ,vous êtes chez vous »             ZAIRE » (Incapacité d’offrir des emplois)�ن ا���=�ق !�  15ا���ّدة 1

Lautier .B, l’économie informelle dans les pays du tiers monde, la découverte, 1994, p 20-38. 
  ��ت ���ر �ن &�ل ,ن �%�و,� �ن ا����ر��ت ا��� ��=ت !� (ا��	��H� ، ا����Hن ...)� 2

3  M. Cherif , M.Nafii ,L’économie informelle au Maghreb ,Maroc et Tunisie ,les cahiers du Gratice ,n°9, 1995, 
pp 85-91. 
 
4KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel ,      études du centre de 
développement , OCDE ,2009 p 75.   
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إن عدم املشاركة يف التشغيل الرمسي قد يأخذ مربرات ثقافية. فالعقد االجتماعي بني الدولة واألشخاص   
قصد احرتام املعايري التنظيمية من حيث كمية ونوعية اخلدمات اليت توفرها الدولة مقابل الرسومات والضرائب اليت 

يان عامل درجة ميل األشخاص لذلك.فإذا  يقدمها األشخاص قد يكون غري متوازن يف معظم األحيان، دون نس
كان االنتماء حلّيز التشغيل الرمسي له تكاليف موضوعية (قد تصل إىل احلبس والعقاب) فإن تكاليف أخرى من 

 Fugazza et)طبيعة "نفسية" متفاوتة بني األشخاص هلا األثر األكرب يف عدم الدخول للقطاع الرمسي 

Jacques,2003)
  فس احلالة بالنسبة ملا يسّمى بـ "التشغيل الطوعي". وهي قد تعرب عن ن 1

 النقص في الخدمات االجتماعية -هـ  

إن النقص الذي تشهده اخلدمات االجتماعية من محاية وضمان أثناء العمل وبعده قد يصاحبه زيادة يف التصور  
   من التشغيل الرمسي. 

 العمل النقابي  - و

ه املسامهة يف تكريس حقوق العمال يف القطاع الرمسي، الشيء إن توسع وتطور العمل النقايب من شأن  
  الذي يسمح باستقطاب أعداد من العمال حنو التشغيل الرمسي. 

   التنظيم البيروقراطي (الصلب)  -ز  

أن تقوية التنظيم البريوقراطي احلكومي يف سوق العمل  (Loayzactrigolini,2006)لقد بينت دراسات عديدة 
 Friedman,2000) 2002إذ نص تقرير البنك الدويل سنة   يف حجم التشغيل غري الرمسي.  يؤدي إىل زيادة

et Djanhov, 2002)  أّن "عدد كبري من الدراسات تقول بأن حجم التشغيل غري الرمسي يتحدد بصورة كبرية
 دولة متقدمة  . إذ جند عدد اإلجراءات اليت تصاحب إنشاء مؤسسة يف2بتشوهات يف التشريع أو عمليات الفساد"

ككندا ال تتعدى املرحلتني على عكس ما جيري يف الدول النامية اليت قد تفوق عدد مراحل إجراءاا اخلمسة 
  وهذا عكس ما يرّوج من أن العوامل الثقافية هي الدافع وراء التهرب التنظيمي واجلبائي.   عشر إجراءا. 

 العولمة  -ح  

                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel ,      études du centre de 
développement , OCDE ,2009 p 76.   
2Idem, p 78.   
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 القطاع غري الرمسي بشقيه احلديث والتقليدي وبني والقطاع الرمسي لقد أنشأت العوملة عالقة إنتاجية بني  
على شكل تعاقدات إنتاجية اليت متارسها خاصة الشركات متعددة اجلنسيات واليت تشمل قطاعات عديدة،  
كقطاع النسيج واجللود، قطاع اإللكرتونيك ....اخل حيث اعتمدت هذه الشركات لظروف اقتصادية حبتة نقل 

 حنو البلدان النامية قصد االستفادة من التكاليف املنخفضة لليد العاملة. إنتاجها 
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 الرسمي التشغيل - غير الرسمي  التشغيل - السوق2 -3

الرمسي و غري الرمسي .حيث أّن القطاع غري الرمسي رغم تفّرعاته  التشغيليبقى و أّن هناك عالقة وثيقةبني   
و عدم جتانسه ، يبقى لصيق بالقطاع الرمسي من عّدة نواحي حبيث أّن نشاطات القطاع غري الرمسي ليس كل ما 

  .فيها غري مقبول و لو كان ذلك بشكل قليل 

، الشيء الذي قد يسمح بالقول بعدم وجود قطاع و يف املقابل جند نشاطات غري رمسّية حّىت يف القطاع الرمسي 
إّن تعدد الفروع داخل القطاع غري الرمسي و اليت قد ال يوجد بينها  - ).secteur formel purرمسي خالص  (

  عوامل مشرتكة ، قد ال يشكل جمموعها قطاع بأمت معىن الكلمة و لكن كّل منها له عالقة خاّصة بالقطاع الرمسي : 
  * فالنشاطات اخلاّصة بالبيت تتأثر بدخل العائالت الذي يأيت من القطاع الرمسي ...   
* و هناك عدد من الفروع قد تقوم حّىت مبنافسة القطاع الرمسي . فهي بالتايل تعترب إما مكملة أو منافسة   

كل هذا أّدى إىل القول بأن   .: (بعض األعمال احلرفّية النادرة و الدقيقة ، ...)  مثللنشاطات القطاع الرمسي
  اإلقتصاد غري الرمسي مرن و قابل للتكّيف ، الشيء اّلذي أقرّه اجليل الثاين و الذي متثل يف الّدور اإلجتماعي . 

  إّن اإلقتصاد غري الرمسي مهما كان النظام اإلقتصادي يشمل فرعني هامني : *        

و يتمثل يف خلق السلع و اخلدمات   ن طريق النقود.اإلنتاج غري الرمسي التجاري القابل للتبادل ع •
  التجاريّة املنتجة عن طريق عمل مأجور سواء كان العامل مستقال او موظّفا مأجورا .

هذا اإلنتاج ال يبادل يف السوق و هو ينتج من   اإلنتاج غري الرمسي غري التجاري (عكس األّول) :  •
الذايت أو عن طريق املقايضة أو حّىت دون مقابل  ستهالكلاليذهب هذا اإلنتاج إّما  .عمل غري مأجور .

  مادي .

  السوق غير الرسمي : * 

إّن معظم الباحثني أقروا بالّدور اهلام اليت تلعبه النشاطات غري الرمسّية داخل إطار السوق خاّصة يف الّدول   
النامّية ، حيث هناك حتول الطلب من القطاع الرمسي حنو القطاع غري الرمسي ، اين جند أّن العائالت متثل الطلب 

هذا القطاع مقارنة مع القطاع احلديث . و هذا موازاة  األساسي . و ذلك نتيجة األسعار املنخفضة للسلع داخل
مع اخنفاض العوائد العائلّية . فالقطاع غري الرمسي يعمل على تلبّية الطلبات اليت ال يتمكن القطاع الرمسي من 

املرونة  تلبّيتها . كما جند أّن نظام تكوين األسعار يتمّيز بعملّية املساومة و توازن العرض و الطلب باإلضافة  إىل
 La flexibilité à la différence du secteur moderne qui »(مقارنة دائما مع أسعار القطاع احلديث 
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cherche à maintenir son taux de marge »
. حيد AKERLOF 1970و إن كان البعض و على رأسهم )1

ن سينعدم السوق غري الرمسي نتيجة من دور القطاع الرمسي و جيعله ظريف فقط حبيث أنّه مع مرور فرتة من الزم
 . .2نقص الطلب 

يعترب السوق غري الرمسي عند هذا األخٍري (يف الدول النامّية) حمل منافسة و معرض لكل أنواع الغش و عدم 
  لكن ملاذا مل ينعدم أو خيتفي السوق غري الرمسي ؟ بشكل واسع النطاق . االستقامة

يعترب أن اتمع املؤسس على مفهوم اجلماعة(يف هذه    Boyabeأسهم إّن البعض اآلخر من الباحثني و على ر 
احملرك األساسي للعالقات غري الرمسّية و اليت  اليت متثل قوقاحلواجبات و القواعد ، جمموعة من الالدول) مبين على 

 mقهر كّل سـلوك قد خيّل باآلداب و النظام العام (كالغش مثال). تعمل عل

فالسوق من جهة و التنظيم اإلجتماعي من جهةثانّية مها مؤسستان تتمّيز كالمها بالطابع القيادي، و تشتمالن 
على متغّريات تؤثّر على أشكال التعامل يف املؤسستني .و بعيدا عن أنواع الّردع فإّن هذا التنظيم يرتكز أيضا على 

السلبّية و يضمن  تالسلوكيايومي . الشيء الذي حيد من مفهوم "التضامن" الذي ينشأ من التبادل و التعاون ال
الثقة و حسن سري عملّية التبادل بأقل التكاليف. هذه الثقة الناجتة عن اخلاصّية التكراريّة لعالقات التبادل و اليت 

  .2جتعل من الفرد يسلك سلوكا رشيدا 

 تراجع الطلب ، إّال أّن ذلك ال ميثل اإلعتبار هو العامل املهم يف Akerlofو إذاكان عامل النوعّية و اجلودة عند 
 1977األساسي ألن هناك بدائل للسلع، كما أّن اختيارات األفراد قد تقاس على اختيارات اآلخرين .حسب 

Arrow    كل واحد يأخذ بعني اإلعتبارالشخص اآلخر  داخل السوق غري الرمسي ، إّن احمليط اإلجتماعي يؤثر
و يتبلور ذلك يف احلصول على امتيازات خالل التبادل (من جانب العرض و الطلب).إّن عل§السلوك اإلقتصادي 

  احمليط اإلجتماعي من أهم العوامل اليت تؤثر يف اختيارات األفراد و بالتايل بني السعر و الكمّية .

                                                           
2 - 1   Le modèle d’Akerlof que l’on associe l’apparition de la notion de « sélection adverse » dans un marché à 

produits hétérogènes avec asymétrie d’informations entre vendeurs et acheteurs . A ce niveau les détenteurs de 
produits de meilleure qualité décideront de se retirer du marché laissant la place aux vendeurs des produits de 
moindre qualité et cela peut se produire successivement pour tous les niveaux de produits et entraîner 
l’effondrement du marché , ceci s ’apparente à la loi de GRESHAM , ou la baisse de la demande conduit à 
l’annulation du marché . 
J.B Boyabe « Marché informel » ,une lecture critique du modèle d’Akerlof, revue : Tiers monde . Vol40,               
N°157(1999), pp 169-186. 

2- 2  J.B Boyabe, « marché informel »; une lecture critique du modèle d’AQUERLOF, tiers monde, vol 40 , n° 157, 
1999  , pp 169-186 
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الّة استهالك الفرد ، إّن تنوع جودة السلع أمر يرجع فعال خلاصّية هذه السلع و لكن من جهة ثانّية ملكانتهم يف د
 مرونة ختص الثقة والعالقات االجتماعية وعناصر . ف "باإلضافة إىل عوامل أخرى خاّصة بالسوق

 2."تعمل على جلب الطلبيف إبرام الصفقة : خدمة العمالء شروط الدفع ،...  النشاطات هلا اثر
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  استنتاجات -3

القطاع غري الرمسي و رغم الصعوبات اليت تعوق وجوده و اختالف مستويات جودة السلع و اخلدمات  إن •
يعمل على اهتالك و مقاومة الصدمات اليت تنتجها السياسات يف إطار مرحلة  فهو اليت يعرضها

يف مرحلة حىت ه أن يفرض بقاء كمااستطاعاإلصالحات اهليكلّية اليت تعرفها معظم الّدول النامّيةكاجلزائر ،
 .لّدول اليت ختص هده االنمو 

إن إدماج النشاطات غري الرمسية يف سياسة احلكومات من شانه أن يضفي عليها شرعية معينة عن طريق  •
 تقوية مزاياها  و التقليل من أفاا.

ل إن تسليط الضوء على دلك من شانه إضفاء وضوح بني القطاعني األمر الذي يسمح حبصر جمال التشغي •
 غري الرمسي .

التكفل بظاهرة الفقر و حماربة عواملها و إدماج العاملني غري الرمسيني الدين يعيشون يف عوز داخل سياسات  •
 التكوين التعليم احلماية و االندماج..

 لتسهيل هدا االندماج.و القضاء على  التنظيم البريوقراطي  حماولة تكييف قوانني العمل و الضرائب  •
 عمل رمسية .خلق أكثر فرص  •
 إعادة الثقة يف الدولة بعد فشل العديد من اإلصالحات . •
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V----    خالصةخالصةخالصةخالصة  

 مت اإلمجاع عليه من طرف الدول و اهليئات الرمسية الدولية رغم مفهوملقد برز التشغيل غري الرمسي ك   

(حسب تقارير املكتب الّدويل للعمل) و أّن  للغاية حيث أنّه يبقى غري دقيق،من بلد ألخر الذي مييزه فالختاال

يف  و  هلكناليت متيزها. االجتماعيةو االقتصاديةالدول هلا حق اختيار املعايري اخلاصة حسب األهداف و التنظيمات 

وإنتاج فرص العمل  ا خللقمصدر  هباعتبار يلعب دورا هاما للغاية  كونه،الرمسي لتشغيلل كّل احلاالت يعترب مكّمال

  .جيدون أنفسهم يف عوز تاماألفراد الدين لعديد من ل الفقر انتشار آفةاحلد من مدى و الدخل ، 

 انيوحياملقاربات اليت مست هذا القطاع بّينت على أنّه ميس نشاطات ذات إنتاجّية  و مردود ضعيفني ،ف  

بوصوهلا للحجم املثايل يف الظل لتظل قادرة على املنافسة  كوا تبقى،النمو  خيصمستقبل رأمسايل  اهل بأن ليس

الضرائب  بعيدا عن رقابةالتمويلإمكانية  يد العاملة ، وحتويل خفيللالقدرة على الذي يسمح هلابو  بالنسبة إليها

 ،حسب الطلبعمل ال،كوين التو اخنفاض مستوى التعليم ب طات بصفة عامةاتتميز هده النش حيثل.وقانون العم

عدم وجود فائض ،لقواعد املؤسسية لجهل ،الدخل املكتسب ضعف،موارد مالية حمدودة  ،عدم انتظام العمل 

طابع تقليدي ، هدفها البقاء  ذاتعمال  حرةأل حاالت و معظم أشكاهلا متثل،منطق اجتماعي هلا ،رلالستثما

اد ال ميكن  . غري كاملة أو هي يف حالة بطالة خمفّيةغل بصفة تفئات فقرية مهمشة، غري مؤهلة تشلعلى قيد احلياة 

يف القطاع غري الرمسي بسبب عدم توافر فرص  موجودة   لكسب العيش ا فرصةلديه وأن تظل خاملة  ةري فق لفئة

هذا النوع من املقاربات يقر بأّن تطور العمران داخل املدن و النزوح الريفي من أهم العوامل اليت .الرمسيةالعمل 

  التشغيل غري الرمسي.سامهت يف توّسع جمال 

حترير التجارة االنفتاح حنو اقتصاد السوق و  العوملة ،عوامل جديدةك أن إال أن الدراسات األخرية  كشفت  

و تداخل بني القطاعني الرمسي و غري  وجود صلة  إىل مشريةالرمسي ، غري  غيلتشالختص خلق فرص يف  تسامه

أدت بنا إىل التمييز بني قسمني خيصان النشاطات غري  عالقة إنتاجية وطيدة بني التشغيلنيخبلق  الرمسي مسح

ستوى علمي منافس لنظريه الرمسي كونه يتميز مب ،و جزء أخر أعلى قابل للنمو الرمسية أوالمها أدىن يفيد البقاء 

استجابة ملنطق  ،يظهر أنه من املمكن أن تستثمر  فائض ،إنتاجية عالية ،استخدام االئتمان املؤسسي   ،مقبول

و  أساليب التسويقاستخدام  ،للطلب التنويع القطاعي واملكاين،الربح االقتصادي وليس املنطق االجتماعي 

  . على التكنولوجيا اجلديدةإمكانية السيطرة 
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 حدد عل أساس النمو والتنظيم الذي يعرفه القطاع الرمسي باإلضافة إىل التنمية االقتصاديةتإن حجم كال النوعني ي

ال ميثل كل هدا يفرض سياسة متمايزة للتعامل مع التشغيل غري الرمسي كودون أن ننسى اثر العوامل الثقافية.

بديل يف فرتات األزمات أو املكمل أو حىت املنافس أحيانا بل هو يلعب دور ال زيادة الفقر  مع دائمة عالقة إجيابية

 ضرورة إدماج هدا مع ،ةللتشغيل الرمسي داخل سوق العمل يف فرتات النمو الذي خيص اقتصاديات الدول النامي

  و معاجلة املعوقات اليت حتول دون مسامهتها يف التنمية .  املرأةخصوصيات 
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  : تقييم وتحليل عن طريق األرقـام  3-1

  . ميزات وخصائص "التشغيل غير الرسمي في الجزائر". ميزات وخصائص "التشغيل غير الرسمي في الجزائر". ميزات وخصائص "التشغيل غير الرسمي في الجزائر". ميزات وخصائص "التشغيل غير الرسمي في الجزائر"2

  : التمويل  1-2

  : المعايير العملية  2-2

  التسجيل اإلداري والضريبي    -المكاند  - الحجمج  -الحالة المهنيةب  - أ

  الحماية االجتماعية    -التسييرح  - التهرب الضريبيز  -المحاسبة و  - هـ

  ت القطاع الخاص (عوامل عدم الرسمية) : معوقـا3-2

  . الصور االجتماعية للتشغيل غير الرسمي في الجزائر. الصور االجتماعية للتشغيل غير الرسمي في الجزائر. الصور االجتماعية للتشغيل غير الرسمي في الجزائر. الصور االجتماعية للتشغيل غير الرسمي في الجزائر3

  : الصور االجتماعية  1-3

  : اندماج النساء في التشغيل غير الرسمي  2-3
        . خالصة واستنتاجات  . خالصة واستنتاجات  . خالصة واستنتاجات  . خالصة واستنتاجات  4

IIIIIIIIIIII    ––––          خالصة  خالصة  خالصة  خالصة        
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  تمهيد: 

يف ظل مستوى معيشي أعلى  لإلجارةالسبعينات) على املفهوم الواسع  سنوات اعتمدت اجلزائر فيما مضى (يف
من املستويات املوجودة يف الدول اإلفريقية األخرى، مما جعل من الدولة صاحبة القرار و أهم مؤشر يف تسيري 

حالة انتقال من اقتصاد  أفرزت)و اليت 19 86( االقتصاديةالوطين .لكن بعد مرور اجلزائر بأزمتها  االقتصاد
  .1منطق ختّلي الّدولة عن ما كانت تعتربه من األولويات األساسّيةمعه خمطط مركزي إىل اقتصاد ليربايل أوجد 

فظهور املؤسسة اخلاّصة و حماولة تشجيعها باإلضافة إىل املكانة اّليت أصبحت تعرفها نشاطات اإلنتاج التجاري 
باإلضافة إىل وجود عدد هام  اإلجارةابتا من جهة و ارتفاع الّدخل العائلي خارج ث اإلجارةالبسيط  و بقاء معّدل 

  من منط اقتصادي و اجتماعي إىل منط آخر . االنتقالمن العاملني املستقلني ، كّلها عوامل و حقائق تبّني هذا 

متطلبات االفراد من أثر على التوازن بني إمكانيات التشغيل من ناحية و  األزمةإّن حّدة و استمرار هذه   
و اّلذي يعترب العامل الرّئيسي خللق مناصب الشغل. االقتصاديجهة أخرى، الشيء اّلذي أّدى إىل تراجع النمو 

الكّل متفق على أّن اجلزائر تعتمد كليا على صادرات احملروقات، و أّن اقتصادها متوقف على سعر البرتول، يبقى 
  خنفاضا هاما الشيء الذي أدى إىل:هذا األخري عرف أثناء هذه املرحلة ا

  عدم القدرة على تسديد الديون و خدمات الديون. - 

  ختفيض الواردات و تعطيل اإلنتاج داخل املؤسسات. - 

  عدم القدرة على تغطية عجز املؤسسات. - 

  ختفيض العملة و تراجع الطلب. - 

  املعيشي لعدد كبري من أفراد اتمع. تضخم متزايد أدى إىل اخنفاض األجر احلقيقي و إىل اخنفاض املستوى - 

تسريح العمال من املؤسسات أدى إىل اخنفاض القدرة على خلق مناصب الشغل حّىت القطاعات اليت تعد  - 
  و قطاع البناء... كاإلداراتقادرة على ذلك،  

                                                           
1 B. Chantal , en Algérie , une « nouvelle » valeur , l’auto-emploi? , Revue tiers monde , n°114, Avril - Juin  
1988,p 295. 
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النمو  و ناخيةللخارج، الظروف امل االقتصاديةهذا ميكن ذكر صعوبات أخرى تتمثل خاصة يف التبعية  زيادة على
اّلذي أدى إىل زيادة الطلب على السلع و اخلدمات من جهة و إىل بروز عدد هام من الشباب  1الدميغرايف 

  الذي يضاف إىل خزان البطالني املوجودين سابقا، أمام املعدل اهلام للتسرب املدرسي. 2الباحث عن العمل

فقد عرفت منوا  ،ادية وعودة فرتات النموشهدت اجلزائر حتوالت اقتص 2000لكن فرتة ما بعد سنة   
 01مليون يف  35.7( 2009جانفي  01مليون شخص يف  35.1إذ وصل عدد سكاا إىل ،دميغرافيا هائال

ّمث تراجعا وصل إىل  2005و  2000سنويا ما بني سنة  %4.5ومرحلة منو اقتصادي قوي (3)2010جانفي 
والغاز يف أوروبا نتيجة ألعمال الصيانة يف ورشات الطاقة، على النفط الطلب وذلك بسبب اخنفاض  1.8%

بعد هبوط أسعار النفط يف الربع األخري لسنة  %3) مث تراجعا إىل  %3.5( 2007ليشهد انتعاشا طفيفا سنة 
  .4، وهذا كله يبّني مدى عالقة النمو االقتصادي يف اجلزائر بالريع البرتويل2008

وكان لألزمة ،5مليار دوالر 135تجاوز تة للبالد من جراء ذلك لكما تعّززت االحتياطات الدولي  
االقتصادية العاملية األخرية أثر حمدود حىت اآلن على اجلزائر بسبب حمدودية اندماج نظامها املايل يف النظام العاملي 

ل بداية األلفية فيما خيص الطلب على الطاقة أو التحويالت املالية، مما مسح للجزائر بتعزيز سياسة التشغيل خال
سنة  %10.2إىل  2000سنة  %30اجلديدة أدى حسب األرقام الرمسية إىل اخنفاض معدل البطالة من 

مليار دوالر باإلضافة إىل  150) الستخدام 2014- 2010.وقد شرعت اجلزائر يف خمطط مخاسي (62009
  االستثمار اخلاص واألجنيب املتوقع وذلك ملواصلة مرحلة النمو. 

األجور ضمن أولويات الدولة يف هذه املرحلة وذلك أمام وضعية ارتفاع أسعار  و جمال التشغيل ويبقى  
  . 7)2008سنة  %4.4(مقابل  2009سنة  %5.7ومعدل التضخم إىل  %8.23املواد الغذائية بنسبة 

مؤسسة صغرية ومتوسطة، وللتقرب من فهم  200000ماليني منصب شغل و  3خلق  إىلحيث تعمد الدولة 
هذه املعطيات ال بد من الوقوف على حقيقة التشغيل والبطالة يف اجلزائر  و اليت قد تفيدنا يف عملية االستيعاب 

فية للبالد. هلذه التحوالت اليت مشلت كل ااالت االقتصادية، االجتماعية والثقا

                                                           

:���74ت ا@����D رBC  (ONS)&�د   29.276.767(اA@��ء ا��ا.< �=,>0 و ا�,>�ن) ��� أن ��د ا�,>�ن !:�ر ب  1998ا����74ت ا	و��� ل - 1
270 �+��  .1). ص 1998(�+

  .�7ل �B��"4 .�ون �Mھ�� �K2.000.000ب .�7ل !�Jف ل @�ا��  ��H�300.000 (=>�ل !�74 رBC @�ا��  - 2
Revue Algérienne du travail N°23;1998, pp 41. 

  . 2010ا�,>�ن و ا��!���ا&��  (ONS)���74ت ا��!�ان ا��ط-� �N@��ء  3
4 ) (�DاPQ�7ي @�ل ا�C PS��) ����4دي: �:�!� ا�+-' ا����CT��74�2010ت ا�-�� ا(www.webworldbank.org 
5  U.�,ا� >Sا���  

www.ilo.org: contexte et priorité nationale, 08/03/2010,  BIT, Algérie 6 
  ا��ر%I ا����ق  7
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I----         (أبعاد واستنتاجات) التشغيل والبطالة في الجزائر (أبعاد واستنتاجات) التشغيل والبطالة في الجزائر (أبعاد واستنتاجات) التشغيل والبطالة في الجزائر (أبعاد واستنتاجات) التشغيل والبطالة في الجزائر        

  . سياسة التشغيل في الجزائر 1  

  : قبل الثمانينات 1-1

إّن مغادرة املعّمر الفرنسي غداة االستقالل مباشرة أوجد فراغا يف العديد من مناصب الشغل، زاده يف   
، ممّا شكل فرصا للعمل لعدد ال 1)1963شخص سنة  222631(ذلك اهلجرة إىل فرنسا للعديد من اجلزائريني 

بأس به من اجلزائريني، إّال أّن املستوى العلمي واملهين اهلزيل من جهة ومستوى االستثمارات الضعيف أدى إىل 
شخص يبحثون عن شغل دائم سنة  900000انعدام مناصب شغل جديدة وكانت اجلزائر حتوي ما يقارب 

19642.  

(أين بلغ  1966ائر يف مرحلة التأميم، واختيار منط االقتصاد املوجه بصورة فعلية ابتداء من شرعت اجلز   
املخططات  تفكّرس 3فرد) 2932200مليون نسمة وعدد السكان النشيطني  11.8عدد سكان اجلزائر 

يف متزايد مشل بذلك الثالثية والرباعية مبدأ خلق مناصب شغل دائمة للقضاء على البطالة ائيا يف ظل منو دميغرا
خالل الرباعي  108000شخص سنويا خالل املخطط الثالثي لينتقل إىل  96000فئة السكان النشيطني (

خاّصة فئة  4سنة 17سنويا يف ظرف   %4يف الرباعي الثاين) اليت تضاعف عددها بنسبة  127000األول و 
طاع الصناعي الذي شهد حتّوال لليد العاملة من الشباب رغم االرتفاع امللحوظ يف مستوى التشغيل الذي مّس الق
  القطاع الزراعي، مما ساهم بشكل كبري يف حالة النزوح حنو املدن. 

عمدت اجلزائر يف هذه املرحلة على إنشاء قاعدة صناعية تعمل على امتصاص الفائض يف العمالة قصد   
خلق التوازن يف سوق العمل بانتهاج سياسة تنموية تعمل على إحالل الواردات (إنشاء صناعات تنتج مواد تعّوض 

زيع وتنظيم االقتصاد عرب التخطيط وارداا)، ممّا جعل الدولة تتدخل بصورة شبه كلية يف جمال اإلنتاج لتو 
االسرتاتيجي، هذا يف ظل انعدام قطاع خاص قادر على املشاركة يف التنمية . إّن احتكار الدولة واحلماية العالية 
للسوق الداخلي الذي مثل احملرك األساسي لعملية النمو والتنمية شكال ركيزة يف سياسة التشغيل واحلد من البطالة 

  النتائج اإلجيابية من إنشاء اآلالف من مواقع الشغل الدائمة. اليت عرفت بعض 

                                                           
1BOUTAFNOUCHET Mustapha, Les travailleurs en Algérie, ENAP,1984, p 33 .  

  ا��ر%I ا����ق2
��ء، ا����ن وا�د��Fرا!�� 3�J� 1966( ا�د�وان ا�وط�� (  
   133، وزارة ا��#ط�ط وا��'��� ا���را��� ���	� ص 1979-�67	ر�ر ا��#طط�ت �ن  4
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إّال أن النظرة التكنوقراطية والبريوقراطية واالفتقار للحوار االقتصادي واالجتماعي باإلضافة إىل التبعية   
  للمحروقات كل ذلك ساهم يف ظهور بوادر أزمة اقتصادية وهيكلية حادة. 

  : فترة الثمانينات 2-1

نت سياسة التشغيل خالل هذه املرحلة مواصلة خلق مناصب الشغل قصد تلبية العرض اإلضايف لقد بيّ   
للعمل وذلك على ضوء مناصب الشغل املتوقع إحداثها يف خمتلف القطاعات وعلى دور األهداف اليت ترمي 

أغلبيتهم  %3.2بـ السكان النشيطني مبعدل سنوي يقدر عدد إّال أن املالحظ يف هذه الفرتة هو ارتفاع   إليها.
من  %59.8) ممّا أدى إىل حتقيق إّال نسبة 1984سنة، عام  18ال تتجاوز أعمارهم  %52.3شباب (

. وعلى العموم فقد عرف الطلب يف سوق العمل خالل املخطط اخلماسي األول ارتفاعا 1جمموع املناصب املربجمة
)أثرت على سياسة التشغيل 1986األزمة االقتصادية(إال أن هاما أغلبه كان يف قطاع البناء واألشغال العمومية.

إىل  19842منصب سنة  170000ممّا أدى إىل اخنفاض معدالت خلق مناصب الشغل السنوية (فمن 
، كان سببها املشاكل املالية، وتقليص خمططات 3)1986منصب سنة  116000مث  1985سنة  125000

  التكفل بالتشغيل. 

  تصاد السوق) مرحلة االنفتاح (نحو اق 3-1

هذه املرحلة التخلي عن النمط التنموي السابق واالعتماد على االنفتاح االقتصادي الذي ميزه  ميزلقد   
تطبيق سياسة اإلصالحات اهليكلية اليت قيدت دور الدولة يف تسيري االقتصاد، وعليه فقد تغريت األولويات 

ربة التضخم، استقرار سعر الصرف وقيمة العملة. األمر وباألخص يف جمال سياسة التشغيل لتصبح األولوية يف حما
به كلي سياسات التشغيل الشاملة والنشطة، أمام اعتماد املرونة يف سوق العمل قصد شالذي غّيب بشكل 

  ختفيض تكاليف األجور واألعباء االجتماعية، ممّا أبرز توسع يف حجم التشغيل غري الرمسي. 

اليت مست كل فئات اتمع ال سيما الشباب  4رمسي، حّدة البطالةإّن تسريح العمال من القطاع ال  
وأصحاب الشهادات العلمية، دخول فئة النساء لسوق العمل، التحول يف هيكلة التشغيل لصاحل اخلدمات 
واإلدارة، كل ذلك أّدى إىل وجود يد عاملة فائضة حاول القطاع اخلاص امتصاصها بتدعيم من الدولة خاصة مع 

                                                           
  .90-71، وزارة ا��#ط�ط وا��'��� ا���را���، ا�%زا�ر، ص 1984 -�80	ر�ر ,�م ��#طط ا�#����  1
  أ,4 �طور �'د�3 ا�%زا�ر !� #ق ����ب ا��Fل. 2
  . 74وزارة ا��#ط�ط وا��'��� ا���را���، ا�%زا�ر، ص، 1984 -�80	ر�ر ,�م ��#طط ا�#����  3
,رض �ـول   ،وزارة ا���F�ل وا����Hن ا�وط��  -1999!�  %   30 – 1995  %  28- 1987!�  %  �17Fت ا��ط��� �دود  4

  . 3 ص 2005!� �را�M و أ%'زة ا���F�ل ���%زا�ــــر،  ا�%زا�ر، ا��و%�ـــ3 و اLر�ـــ�د 
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باب بوضع برامج طموحة تعمل على توفري العمل لعدد أكرب من املواطنني واملتمثلة يف الوكاالت املتخصصة فئة الش
  : 1القدمية واجلديدة اليت وضعت حتت الوصاية املباشرة لوزارة التشغيل أمهها

 ) 1990سبتمبر  08الوكالة الوطنية للتشغيل ( �

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، مهمتها األساسية تنظيم سوق الشغل وتسيري العرض والطلب وقد 
املتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز دور  2004ديسمرب  25املؤرخ يف:  04/90جاء القانون 

تفادت من الوكالة يف ضمان تنصيب العمال وتشغيلهم باستثناء األماكن اليت ال تتواجد ا، كما اس
  خمطط تأهيل عصرنتها قصد حتسني اخلدمات املقدمة. 

  .وكالة حملية 157أكثر من و وكاالت جهوية  10تتكون الوكالة من: مديرية عامة،

وتعترب الوكالة احمللية هي اخللية األساسية فهي تستقبل املتعاملني سواء من طاليب أو أصحاب العمل، 
نقائض عديدة هلا عالقة بضعف النظام اإلعالمي ونقص التحقيقات  ورغم النتائج احملققة إّال أنه تبقى

التقييمية املنتظمة ونشرها، أين ميكن للمرصد الوطين للتشغيل ومكافحة الفقر أن يلعب دورا بارزا حبكم 
  اختصاصاته وتركيبته املتكونة من: 

 خمتلف القطاعات الوزارية  - 

 منظمات أصحاب العمل  - 

 نقابة العمال  - 

 حث املتخصصة معاهد الب - 

 وكاالت التشغيل حتت وصاية وزارة التشغيل - 

 
 ) 2002جانفي  22مديرية التشغيل بالوالية: ( �

مهمتها األساسية تطوير مجيع التدابري الرامية إىل تشجيع التشغيل وترقيته. وتقوم حاليا بتنفيذ ثالثة برامج 
  لة وهي: هامة ترمي إىل خلق مناصب شغل مؤقتة ومباشرة ممولة من طرف الدو 

                                                           
  .6  ا���S< ا�,�.U ص1
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هو موجه إلدماج الشباب البطال (بدون مؤهالت أو  برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية: - أ
سنة يف ورشات قصد إجناز نشاطات تعود باملنفعة  30إىل  19مبؤهالت بسيطة) ترتاوح أعمارهم بني 

  . 1العامة للمواطنني

: تشارك فيه عدة قطاعات لليد العاملةبرنامج أشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكتف  - ب
يرمي إىل خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة ووقت سريع موجه للشباب البطال بدون مؤهالت 

  خصوصا يف املناطق النسائية واحملرومة. 

: يعترب من أهم الربامج املطبقة حاليا وهو موجه إلدماج الشباب برنامج عقود ما قبل التشغيل - ج
شهادات جامعية (يدخلون ألول مرة لسوق العمل) حيث تتكفل الدولة باألجور  احملصلني على

األساسية وتكاليف التغطية االجتماعية طيلة مّدة العقد الذي ميكن أن يصل إىل سنتني، حيث استفاد 
  شاب.  60000أكثر من  2004منها خالل سنة 

 ):1996وكالة التنمية االجتماعية (سنة  �

شاطها وزير التشغيل، أنشأت يف ظل تطبيق خمطط إعادة اهليكلة، هدفها هلا طابع خاص يتابع ن
التخفيف من حدة نتائج هذا املخطط على الفئات االجتماعية الضعيفة من خالل تنظيم محالت حتسيسية 

 وإعالمية وإقامة اتصاالت مباشرة مع املواطن. 

ولة، واملوجهة خصوصا لفئات اجتماعية لقد تعرضنا فيما سبق لربامج التشغيل املمولة كلية من طرف الد
معينة من احملتاجني أو الذين مستهم البطالة حبدة، وهي تعّرب عن إجراءات استثنائية قامت ا الدولة بعد تفاقم 

  ظاهرة البطالة وبلوغها مستويات هامة. 

ن من أجل هناك أجهزة وبرامج أخرى متّس التشغيل تعتمد على صيغ أخرى لإلدماج وهي دعم املبادري
  خلق نشاطام حلسام اخلاص من أّمهها: 

 ): 1997الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (سنة  �

من أصحاب املبادرات لالستثمار يف  1سنة) 35سنة إىل  19يوجه هذا الربنامج للشباب البطال (
مؤسسة مصغرة والذين ميتلكون شروطا معينة تظهر استعدادهم لذلك. يستفيد هؤالء األشخاص من قروض 

                                                           
ھ��ك �ر���M آ#ر ���'3 إ�4 �د ���ر ھو: �ر���M ا����ط�ت ذات ا������ ا����� !� �ظ�م ا����� ا+%���,�� ��رف ,�3 �د�ر�� ا����ط  1

  ا+%���,� ����ب و���� ا������ ا+%���,�� ا������ ���س ا�وزارة. 
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(بدون فائدة) من الوكالة وأخرى بنكية (فوائد خمفضة) باإلضافة إىل املسامهة الشخصية، وخالل ست سنوات من 
منصب شغل دائم  135.000مصغرة مّكنت من إنشاء أكثر من مؤسسة  68.000إنشائه مت خلق أكثر من 

 مليار دوالر.  1.4حبجم استثماري إمجايل يفوق 

 ): 2004جانفي  22الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ( �

مهمتها تطبيق سياسة الدولة يف جمال حماربة البطالة والفقر عن طريق تدعيم أصحاب املبادرات الفردية 
م اخلاص. وهو موّجه لفئة البطالني (من أجل مساعدسنة فما فوق) الذين  18م يف خلق نشاطات حلسا

 ميتلكون تأهيال أو معارف يف نشاط معني (له عالقة حىت بالعمل املنزيل). 

إال أن عوامل أخرى مل تسمح بالتحصل على النتائج اإلجيابية املرجّوة يف جمال التشغيل  2ورغم هذه اجلهود املبذولة •
  يف:   تمتثل

 النمو الدميغرايف والنزوح الريفي - 

 آثار العوملة (الشراكة مع االحتاد األورويب والرتشح لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية)  - 

 غياب ثقافة املنافسة ألكثر من عشرين سنة  - 

 لقطاع العام عجز ا - 

 التضخم  - 

 اخنفاض القدرة الشرائية - 

  . خصائص الطبقة الشغيلة (العاملة) في الجزائر 2

  : تذكير1-2

. و هو مفهوم ميكن التطرق إليه من عّدة جوانب  3غالبا ما يأخذ العمل أو النشاط طابعه حسب بنية العائلة
كاإلنتاجية، التشغيل مثال، اللتان تعتربان ظاهرتان غري مستقّلتان و بالتايل ال ميكن التكلم عن اإلنتاجّية مثال دون 

ا ، أين تكمن عالقته)L’inactivité(الّرجوع لنوع العمل أو الشغل .و قد يربز أيضا ما يسّمى "عدم اإلنتاجّية" 
. و ذلك  اخلباملفهومني السابقني يف شرح املراحل  اّليت قد ميّر ا الفرد من حالة البطالة ، العمل ، الّتقاعد ... 

                                                                                                                                                                                     
���3 ��3�ّ �#ص !�� ( 1� Mد�ق  50-35ھ��ك �ر���������) �3 ��س ا��وا���ت، ���ف �'ذا ا�%'�ز ا���دوق ا�وط�� ���Q�ن ,4 ا��ط��� أ�د 

  ا���Hن ا+%���,�. 
  ) 2009-2005) و�ر���M د,م ا���و ا+&���دي (2004-�2001ر���M د,م ا���Lش ا+&���دي ( 2

3B. Maurisson « le cycle de la vie familiale » : Méthodologie et champ d’utilisation , Pub. 1984, p 29-43 



���Sت)  -�� ا��6#� ا�-����� وا�+���7 &� ا�PQا�D (أ.�4د وا��  -ا�

96 
  

باملقارنة بني احلياة العملية للفرد و جممل عمر هذا األخري .فسلوك الفرد يف عملّية النشاط قد حيدّد بعّدة عوامل  
  ّتوفيق بني وقت العمل و وقت اهلواية .كالّتأهيل العلمي أو الفّين أو من ال

كما ميكن التطّرق ملفهوم العمل من كونه إنتاج ، له مثن و مكان يف السوق. حيث يربز هنا اإلنتاج   
التجاري و غري التجاري ، العمل املأجور و غري املأجور اّلذي خيّص العامل املستقل باإلضافة إىل العمل اّلذي ال 

  ربح.يعود على صاحبه بأدىن 

يف إطار عنصرين مها مقابل العمل و قانون أو  االجتماعيةو  االقتصاديةإّن هذه األشكال تتواجد حسب احلالة 
اليت جندها يف إطار العمل تستبدل بالعالقة العائلّية اّليت تعترب   االجتماعيةعقد العمل. و قد جند أّن العالقة 

كشكل من أشكال عالقات العمل حيث أّا حتدّد نوع و ارتباطات هذا الّنشاط. و هذا ما يطلق عليه "بالعمل 
بالّتفرقة بني عمل الزراعة أو امليدان احلريف من أهم جماالت وجوده .طبعا هذا جمال العائلي" ، أين يعترب مثال 

  احرتايف سواء كان رمسي أو غري رمسي مقابل العمل اخلاص بالبيت.

و حّىت تكون الصورة واضحة جيب التطرق ملفهوم اإلنتاجية مثال من كونه يعتمد على ما يسّمى بالطبقة   
حث، مأجورين أو (القادرة على العمل) و اّليت تشمل كّل األفراد العاملني و لو لساعة يف فرتة الب1النشيطة

مثل  )Inactifs(مستقلني ، مساعدين عائليني ، مرتبصني...و يف املقابل كذلك البطالني و األفراد غري العاملني 
التالميذ ، الطالب ، املتقاعدين، األّمهات املاكثات يف البيت... من هنا ميكن تعريف معّدل اإلنتاجّية الذي يعّرب 

و الطبقة القادرة على العمل (هلا سن العمل).هذا باإلضافة إىل مفهوم التشغيل عن العالقة بني الطبقة العاملة 
الذي خيّص العاملني فقط ، حبيث أنّه بإمكاننا معرفة نوع العمل ، أشكال و حجم هذا العمل.(خمتلف التعاريف 

  هلذه الفئات مقدمة من طرفالديوان الوطين لإلحصاء يف امللحق).

   2000سنة  :الّسكان العاملين قبل2-2

و ذلك دون  4283000كان عدد السكان العاملني   1990حسب الديوان الوطين لإلحصاء، يف ديسمرب 
 3.950.000حساب العاملني يف القطاع غري الّرمسي , شباب اخلدمة و الوطنّية ، و ينقسم هذا الّرقم إىل 

  من جمموع السكان. %17) و هو ميثل %8نساء ( 333000) و %92رجال (

 %29,69عند الرجال ،  %17,25سنة عند اجلنسني ( 29إىل  25السّن : فإّن الفئة اهلاّمة هي من  حسب
  عند النساء) .

                                                           
1 Définition du BIT , Révolution de GENEVE , Octobre 1982 
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من بني هؤالء  %36,56اليدوية احلرّة (بناء ، سائق، فّالح...)  األعمالأّما التقسيم حسب املهن فيعطينا أمهّية 
  غري دائمني . %15دائمني و  %64معتربين كمأجورين من بينهم  %79العّمال 

هذا احلضور للعمال الّدائمني يعّرب عن وجود قطاع غري رمسي داخل القطاع الّرمسي ، و يربز هذا خاصة يف قطاع 
) اّلذي يتمّيز (دولّيا) باحتياجاته للعمل غري الّرمسي و الذي يستخدم لوحده BTPالبناء و األشغال العمومية (

  جلزائر .من جمموع العمال يف ا 36%

 %40من جمموع العاملني تتكّون من املزارعني و مرّيب املواشي ( %22اموعة الثانية اليت تثري اإلنتباه، و تشمل 
مستغلني زراعيني)، و باإلضافة إىل العمال املومسيني املؤقتني ، فإّن هذا القطاع يشغل  % 21مستغّلني ، 

أو الّدرس... ) و من جهة أخرى  فهو يستخدم عاملني شباب  مساعدين عائليني  يف فرتات (احلصاد أو القطف
سنة و غري مصرّح هلم لعدم توّفرهم على السن القانوين للعمل) و  16تقّل أعمارهم عن سّن العمل (أقل من 

سنة أو متقاعدين. و هذا ميّثل قطاع غري رمسي  64عّمال تفوق أعمارهم سّن العمل (سن التقاعد) : أكثر من 
  خل القطاع الّرمسي نفسه.حّىت دا

من جمموع العاملني .هذه  %11و أخريا اموعة الثالثة اّليت حتتوي على مهن علمّية حرّة ، و خمفية و اليت متثل 
مأجورات و تأيت  %97من جمموع النساء العامالت منها  %45,5اموعة تعترب االهم عند فئة النساء و متّثل 

  . %16، بينما آخر فئة هي اموعة اليت تؤدي خدمات  %20,64داريّة املرتبة الثانية لألعمال اإل

يتبّني أّن العدد اهلام من الرجال ميارسون عمال داخل قطاع الزراعة، اخلدمات غري التجاريّة ، البناء و األشغال 
. يربز  %67,46.بينما النسبة األهم عند النساء جندها يف اخلدمات غري التجارية  %88العمومّية و التجارة 

  جلّيا قّلة عدد النساء العامالت مقارنة بعدد الّرجال.

(سنة  5.078.000) ّمث إىل 1992(سنة  4.401.000و لقد تطّور حجم عدد السكان العاملني إىل 
  ) .1997(سنة  5.274.000) ، 1996

  ان بشكل ضئيل و يبّني اجلدول التايل معّدل النشاط املتزايد خاّصة لدى فئة النساء حّىت و إن ك
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  معدل اإلنتاجية في الجزائر* 

  السنوات         

  الجنس

1966  1977  1987  1998  

  45,68  42,44  41,60  44,14  ذكر

  9,72  4,40  2,58  1,85  أنثى

  27,90  23,63  21,90  23,10  المجموع 

  1998، 1987، 1977: نتائج اإلحصاءات العامة للسكان و السكن المصدر

 % 49,4و  1996لدى الرجال سنة  %43,4تطّور حجم القطاع اخلاص بشكل واضح كما يتبّني   
، و الذي عمد على امتصاص اليد العاملة املسرحة من املؤسسات العمومية ، و يشتمل هذا القطاع  1997سنة 

  بعض الغموض و الّلبس ، فهو ال يعتمد على الشفافية املطلوبة و ال على التصريح الّالزم .

 emploi( 1997سنة  %26بالنسبة لألجراء يتبعها التشغيل احلر  %66أن التشغيل ميثل و يبقى 

indépendant أّما التقسيم حسب القطاعات فيعطينا أمهية قطاعات البناء و األشغال العمومية ، (
و        1992سنة  %25,2، قطاع اخلدمات اإلدراية  1996سنة  %13,33,  1992سنة  13,9%

و            1992سنة  %5,7باإلضافة إىل تطور قطاع النقل و املواصالت  1996سنة  29,13%
1996سنة  14,76%

،  1991سنة  %23,7بينما استقر مستوى القطاعات األخرى أو تقلص كالزراعة  1
  %14,7و التجارة  %10,2الصناعة بينما . 1996سنة  %17,35،  1992سنة  17,3%

 . االقتصادي مّرت ا اجلزائر و اليت خّصت اجلانب األمين و و ذلك نظرا للمرحلة الصعبة اليت

  20002: السكان العاملين بعد سنة 3-2

 الوسط والجنس   - أ

                                                           
1  ���  !�A &ط�ع ا��	ل و ا��وا�Sت �#و
��ء  2�J� )��ط��ت ا�د�وان ا�وط��ONS2009- 2006 -2003-���2001وات  ( www.ons.dz 
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  تقسيم السكان النشيطين العاملين حسب الوسط والجنس *

  2009  2006  2003  2001  السنوات 

السكان 

  النشيطين 

8568221  8762000  10100000  10544000  

السكان 

  العاملين 

6228772  6684056  8868804  9472000  

السكان 

  العاملين 

وسط -

  حضري 

وسط -

  ريفي 

  إناث   ذكور   إناث   ذكور  إناث   ذكور   إناث   ذكور 

  
2934016  

  
2411207  

  

  
656350  

  
227199  

  

  
3131440  

  
2619591  

  
754848  

  
178176  

  
4287719  

  
3084221  

  

  
1002876  

  
493988  

  
8025000  

  

  
1447000  

  

  ما يلي:  2009 - 2001يتبني لنا من خالل معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، لسنوات 

أن حجم السكان العاملني يف اجلزائر تزايد بصورة ملحوظة هذا طبعا بزيادة السكان النشيطني بصفة   
 %21.2خاصة وزيادة عدد السكان بصورة عامة.كما مّثل معدل التشغيل (بالنسبة لعدد السكان) تطّورا من 

مما يبّني زيادة خلق مناصب الشغل خالل هذه الفرتة باعتماد الدولة  2009سنة  %26.9إىل  2003سنة 
لربامج تشغيل خاصة متس فئة الشباب البطال. ويعترب الوسط احلضري هو املكان الذي حيوي أكرب عدد للعاملني 

سط الريفي حنو احلضري لعوامل عديدة من جمموع العاملني، مما يسن حتول التشغيل من الو  %57يف اجلزائر 
  خنص بالذكر، النزوح الريفي الذي شهدته اجلزائر يف التسعينات أمام تفاقم ظاهرة اإلرهاب. 

ولقد شكلت فئة الذكور النسبة الغالبة يف ميدان التشغيل إذ كانت مشاركة املرأة ضعيفة وذلك لعوامل   
) دون 2009سنة  %15.3و 2006سنة  %16.9 -2001سنة  %14.18خاصة ( 1اجتماعية وثقافية

نسيان حجم العمل غري الرمسي الذي متارسه املرأة باعتباره وسيلة هامة ملواجهة هذه العوامل اليت متنع عمل املرأة يف 
  القطاع الرمسي.

  ويبني الشكل التايل مدى تطور طبقة العاملني الذكور مقابل النمو الضعيف عند اإلناث: 

  
                                                           

  175أ�ظر ",�ل ا��رأة" ا���ل ا�=��ث ص  1
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  تطور طبقة العاملين في الجزائر *  

عددالعاملني(باأللف)   

  

 السنوات 

  السن  -ب  

  تقسيم "العاملين" حسب السن *          

   2009  2003  2006  السنوات 

  414000  341538  379 469  سنة  20أقل من 
  1317000  851363  1201696  سنة  24 - 20
  1673000  1036461  1360371  سنة  29 - 25
  1355000  1041010  1305236  سنة  34 - 30
  1169000  977556  1253100  سنة  39 - 35

  1116000  807590  1205074  سنة  44 -40 
  995000  651461  825347  سنة 49 - 45
  709000  495958  622754  سنة  54 - 50
  473000  243577  346483  سنة  59 - 55
  251000  237543  279363  سنة فأكثر  60
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سنة) وذلك عند  29- 25سنة (الفئة اهلامة  34إىل  25نالحظ متركز العاملني عند فئة الشباب خاصة بني  
عامل يف هذه الفئة) ومتثل هذه  1673000عامل من جمموع  319عامل مقابل  1354000اجلنسني 

  اموعة األفراد الذين قد جتاوزوا مرحلة البطالة واستقروا داخل وظائفهم. 

وقد يشاهد الرتاجع يف الفئات الالحقة هلذا الفئة نظرا ألمور عديدة منها خاصة قبول عدد ال بأس به   
  من العاملني يف القطاع العام للتقاعد املسبق والعادي يف ظل تراجع أداء هذا القطاع. 

  الحالة المهنية  -ج  

 %32.1ميثلون ثلث العاملني (توضح املعلومات وجود حّصة هامة متثل املستخدمني واألحرار الذين   
) مما يبني أمهّية العمل الذايت من جهة ومدى زيادة التشغيل يف القطاع 2009سنة  %29.2، 2006سنة 

اخلاص أمام تراجع القطاع العام يف جمال عرض العمل الذي كان غري بعيد يف سنوات الثمانينات يشكل نسبة 
)،  2009فقط من عدد العاملني سنة  %34.1) يشكل يف ميدان التشغيل (القطاع العام (الصايف 100%

سنة  %33.1و  2006من جمموع العاملني سنة  %32.7كما يشكل العاملون املأجورين نسب هامة 
  بالنسبة للدائمني.  2009

فبدوره عرف زيادة  2009سنة  %32.5و 2006سنة  %35.2أّما التشغيل املؤقت والذي ميّثل   
ت ساعده يف ذلك برامج التشغيل اليت مست فئات الشباب البطال كعقود ما قبل مقارنة مع سنوات التسعينا

 %5التشغيل ومما يالحظ وجود فئة داخل هذه اموعة متثل املساعدين العائليني والذين رغم ضعف مشاركتهم (
  ) إالّ أن ذلك يبني وجود نشاطات هلا عالقة بالقطاع غري الرمسي. 2009سنة 

  تقسيم السكان العاملين حسب الحالة المهنية                                  * 

  2009    2006  2003  2001  السنوات 

  9472000  8868804  6684056  6228772  السكان العاملين 

  2762000  2846217  1855361  1826020  مستخدمين وأحرار 

  3136000  2900503  2829197  2570793  موظفين دائمين 

موظفين غ دائمين + 

  متربصين + آخرين 

1306407  1515442  2429620  3101000  
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  القطاع االقتصادي -د  

  تقسيم السكان العاملين حسب القطاع االقتصادي.                          *  

  2009  2006  2003  2001  السنوات 

  9472000  8868804  6684056  6228772  السكان العاملين 

  1242000  1609633  1412340  1312069  الزراعة  

  1194000  1263591  804152  861119  الصناعة 

  5318000  4737877  3667650  3405572  تجارة وخدمات  

  1718000  1257703  799914  650012  بناء وأشغال عمومية 

    

سنة  %53.4تبني األرقام تركز السكان العاملني يف قطاع التجارة واخلدمات بنسب تفوق النصف (  
) أين جند معظمة داخل القطاع اخلاص، هذا األخري الذي تطور مع السنوات 2009سنة  %56.1و  2006

اليت تلت االنطالق يف اإلصالح اهليكلي وذلك بأنواعه الرمسي، شبه الرمسي وغري الرمسي، ويأيت قطاع البناء 
ب أمهية هذا القطاع أمام التحدي ) بسب2009و 2006سنة  %18.1واألشغال العمومية يف املرتبة الثانية (

الذي يفرضه النمو الدميغرايف وعزم الدولة على تشجيع هذا القطاع (برنامج املليون سكن) قصد احلصول على 
اكتفاء ذايت يف جمال السكن دون نسيان الورشات الكربى اليت تعرفها اجلزائر خالل هذه السنوات (الطريق السيار، 

 (..  

لك استقطاب هذا القطاع لليد العاملة غري الرمسية شأنه يف ذلك شأن القطاع ولكن من املعروف كذ  
  السابق مما يطرح عدة تساؤالت حول حقيقة التشغيل الرمسي يف اجلزائر. 

(القطاعني) و  2006سنة  %14.2لقد تراجع جمال التشغيل يف اجلانب الزراعي، والصناعي (  
لك لعوامل عديدة منها عدم وجود استثمارات عمومية  ) وذ2009(صناعة) سنة  12.6(زراعة)  13.1%

  كافية وعجز املؤسسات العمومية على املنافسة والنمو. 

وعلى العموم وحسب املعطيات فإن الطبقة النشيطة والعاملة يف اجلزائر تعترب شابّة رغم التمايز املوجود   
إلجابات اليت ختصه خاّصة يف إطار العمل بني الذكور واإلناث الذي ميكن للتشغيل غري الرمسي أن جيد بعض ا

  املنزيل. 
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  . البطالة في الجزائر 3  

  تذكير  1-3    

  يل للعمل فإن البطال يتمّيز باخلصائص التالية:و لمكتب الدل حسب اإلحصائيات الرمسية

  العمل.عدم العمل قي هذه الفرتة.التأهيل للعمل.البحث عن العمل.القدرة على .سنة فما فوق)16سن العمل(*

وعليه فإّن الشخص يعترب بطاال إذا كان ال يعمل، لكّنه مستعد للعمل فورا وليس يف فرتة الحقة أو أن   
يكون غري قادر على العمل بسبب املرض أو العجز أو الذين لديهم مسؤوليات عالية...ممّا يربز لنا مفهوم "العامل 

العمل دون أن يكون له منصب شغل، كخرجيي معاهد  املتاح" الذي له استعداد ورغبة يف العمل عند بلوغ سن
  التكوين ومراكز التعليم وكذا العمال املسرحون من املؤسسات االقتصادية العمومية. 

وقد يشمل أيضا األفراد الذين كانوا يشغلون منصبا ويتطلعون إىل عمل أفضل يتناسب مع مؤهالم   
لرجوع لسوق العمل...ويستثىن من ذلك األفراد الذين انسحبوا من وإمكانيام أو كانوا متقاعدين وهلم رغبة يف ا

دون قيد أو شرط من سوق العمل أو أم وجدوا وظائف تناسبهم، أو الذين حصلوا على عقود عمل غري قابلة 
م للفسخ يف األجل القصري والذين ما زالوا يف إطار التكوين أو يف مهمة أداء اخلدمة الوطنية، كما يستوجب القيا

بإجراءات معينة كالتسجيل يف وكاالت التشغيل عمومية كانت أو خاّصة وبالتايل اإلعالن عن حالة البحث عن 
العمل. هذه األخرية تكون نتاج أنواع عديدة من البطالة وذلك حسب الدورة االقتصادية فقد تكون دورية أو 

تغريات هيكلية يف االقتصاد، أو هلا أثر  احتكاكية أو من خالل التنقل بني النشاطات (بطالة هيكلية) نتيجة
  مومسي أو ظريف. 

  (االقتصاد الموجه) 1994مرحلة ما قبل  2-3

لقد أخذ التشغيل بعدا هاما خالل مرحلة االقتصاد املوجه ألمهيته االجتماعية والسياسية آنذاك، لكن 
من املؤسسات العمومية يف جانب  البطالة املقنعة كان هلا تواجد هام نتيجة الفائض اليت كان تعرفه العديد

أين بدأ مشكل البطالة يربز بصفة جلّية.  1987بعد فرتة طويلة متّيزت بقوة التشغيل تواصلت حىت سنة العمالة.
فرد) و خاصة يف فئة  1.200,000من السكان النشيطني كانوا يف حالة بطالة ( %21,4يف هذا التاريخ 

  الشباب.
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) اقرتح ما ّمسي بربنامج (تشغيل الشباب) وقد اعتمد هذا 1988(أحداث أكتوبر  الفئةهذه  الحتجاجو تبعا 
  األخري على إدماج هذه الفئة يف إطار التكوين املهين.

و إمنا عن حقيقة أخرى ؛  1عرفته اجلزائر الذيإن هذا احلجم اهلائل من البطالني ال يعّرب فقط عن الّنمو الّدميغرايف 
يف  %43،  1966يف  %47,3( 2سنة) خلطر البطالة منذ الستينات 24 -  15هي تعرض فئة منهم (من 

) إّن هذا الربنامج مل يلق النجاح املنتظر و عليه فإّن الشباب البطّال مل جيد من 1987يف  %44,7و  1977
  سبيل إالّ الّلجوء للقطاع غري الّرمسي، و مشاركة االطفال ، النساء و كبار السن .

) يف تزايد مستمر ، كما متّيزت هذه املرحلة Les hittistesطالة بقت حبّدة و حجم البطالني (و رغم ذلك فإّن الب
بربوز ما يسّمى بـ  الرتاباندو باإلضافة إىل التجارة غري الرمسية   و التهريب .دون أن ننسى الفئة من العمال 

و بقاء هذه املؤسسات ، فإّن املسرحة من القطاع العام حّىت و إن كانت الّدولة تعمل على تغطية عجز 
  .3)1986 - 1985عامل سرّح  (و هو ما ميثل نصف املناصب اليت حلقت يف  90.000

 1069000فرد بطال منهم  1.156.000و إذا أردنا معرفة حجم هذه الفئة من اتمع فقد مسح بتعداد 
الني هم شباب ، من البط %66) . إّن تقسيمهم حسب السن يبّني أن Enquête MOD 1990رجال (

 24و  20بني  %38سنة و  19و  16أعمارهم بني  %63سنة . ( 24و  16أعمارهم ترتاوح بني 
هلم  %30,81سنة).أّما حسب املستوى الدراسي فإّن البطال اجلزائري عرف حتّول و تطور نسيب عن السابق (

  ).%51,6هلم مستوى الثانوي، جمموع  %29,79مستوى املتوسط ، 

اخلصائص اّليت كانت متّيز النساء العامالت ، املستوى الدراسي االعلى نسبيا من فئة الرجال ، هذه و من بني 
فقط  %18,04هلم مستوى الثانوي مقابل  %54,58اخلاصّية جندها أيضا يف فئة النساء(البطاالت). (

  فقط عند الرجال). %2,55هلم مستوى جامعي مقابل  %14,88عندالرجال ، و 

من الرجال الباحثني عن العمل ليس هلم أّي مستوى علمي،و ميكن القول بالتايل  %21أخرى فإّن  و من ناحية
تقر بأّا مارست  %36,66أّن فئة النساء البطاالت هلّن إمكانية أكرب نسبّيا للحصول على عمل من الّرجال (

حصلوا على تكوين داخل مراكز الّتكوين أو عن طريق التعليم العام  %25) من بينهّن  %24,28عمل مقابل 
.  

  أشهر ، و لكّنها تتفاوت حسب السن   و اجلنس . 31إىل  13من حيث املّدة بصفة عاّمة ، فهي ترتاوح بني 
                                                           

  ���. �30ن ا����ن �'م أ&ل �ن  70% 1
  )CREAD N°26 )Alger 1991ا��	�ل : (��F�ل ا����ب !� ا�%زا�ر)  2
3CF )Algérie Actualité  .(N°1117  ��1987رس  18إ�4  12!� �وم .  
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 17إىل  12شهر مقابل  21إىل  13سنة ، تكون الفرتة أطول عنه عند الرجال منه عند النساء ( 19أقل من 
 48إىل  25سنة فما فوق فإّن هذه امليزة تنعكس لتصبح أطول عند النساء منه عند الرجال ( 19را ) و من شه

  شهر عند الرجال). 31شهر عند النساء مقابل 

  :قام أفرادها  مبمارسة عمل قبل حالة (فرتة) البطالة،الفئة األولى *و تنقسم فئة البطالني إىل نوعني : 

  أفرادها بأّي عمل . :مل يقم *الفئة الثانية

) من %30,74فرد) و يتكون ثلثه ( 291.081من جمموعة البطالني ( %25,18و ميثل هذا النوع األّول 
فرد مستقل). هذا التوقف اإلرادي عن العمل يرتّكز خاّصة عند  89.454أفراد توقّفت بصفة إرادية عن العمل (

  عند الرجال). %30,24مقابل  %48,74فئة الّنساء (

هذه النسبة تعرب عن حوايل نصف عدد النساء الاليت قمن بعمل و توقفن بصفة مفاجئة ، و هذا بطرح أكثر - 
  . ؟ كيف تعيش هذه ، الفئة خاّصة يف اقتصاد ال يعرف تعويض البطالةاد     من تساؤل ؟ 

ل من النفقات هنا يربز أثر العمل غري الّرمسي و تطّوره ليس كمصدر للحصول على عائد أو كعامل للّتقلي
  و إّمنا كظاهرة تتسم بالتوّسع و التنوّع داخل اتمع . االجتماعيالضريبّية أو املتعلقة بالضمان 

  (تطبيق اإلصالح الهيكلي)(مرحلة االنفتاح) 1994بعد 3-3

مشاكل متّيزت هذه الفرتة بتطّور حجم البطالة و أخذها ألبعاد و أشكال أخرى تتمّيز بفرتات أطول و بعواقب و 
  اجتماعّية أكثر حّدة .

مليون فرد أين سّجل معّدل  2,4مليون إىل  1,7من  1997و  1994حيث ارتفع عدد البطالني بني سنيت 
1999سنة  %32و قد جتاوز  1997سنة  %29,2إىل  1994سنة  %24,3البطالة ارتفاع من 

1.  

) بزيادة ملحوظة لبطايل النوع Chômage structurelكما أّن طبيعة البطالة قد تغّريت و أصبحت أكثر هيكلّية (
  أو حّىت البطالني الذين هلم شهادات. األول

  

  

                                                           
1 (CREAD - PNUD/ Ministère du travail )    ر�ر ��ث �ـ	�    (Le système national d’informations statistiques sur le 

marché du travail) , 1999.  
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  تطّور معّدل البطالة لحاملي شهادات التعليم العالي*

  1997  1992  1991  1990  السنوات

  20,5  20,5  19,4  8,4  معدل البطالة

  (الديوان الوطين لإلحصاء)Enquête M.O.D.  ONS:  مصدرال

موظف سابق مسرّح من املؤسسات العمومية املنحّلة أو املغلقة ، و  400.000باإلضافة إىل بروز   
منها جند أّن البطالة متّس فردين  %25من العائالت، من  %40فإّن البطالة أصبحت متّس  األرقامحسب بعض 
  .األقلنشيطني على 

1997 سنة 96000عامل منها  330.468ّمت تسريح  97-94فخالل سنوات 
، و حسب املصادر فإّن  1

 Démission((بإدماج املستقلني اإلراديني املعّوضني) 2 600000و  400000املناصب املفقودة ترتاوح بني 

volontaire  (. و العمال املؤقتني الذين ال حيصلون على أي تعويض  

، و 1997، يف ديسمرب 3ملسبقعامل حتّصل على التقاعد ا 35587و عليه فحسب املفتشّية العاّمة للعمل فإّن 
مرّات بينما العّمال  05) إىل 1998 - 1994قد تضاعف عدد األفراد احملصلني على تعويض البطالة خالل (

  مرّات . 03) قد زاد بـ préretraiteاحملصلني على التقاعد (

 عادت 301منصب منها 100000أّن عدد املناصب املفقودة متثل  1998و قد أظهرت حصيلة ماي 
مؤسسة عاّمة منحلة كما أّن احلصيلة املقدمة من طرف  700للعمال أنفسهم ، علما أّن هذه احلصيلة ختّص 

) داخل des quotes-partsعامل حّصل على حصص( 30000بّينت أّن  1999احلكومة يف نوفمرب 
  املؤسسات املنحّلة .

قي على حاله إن مل نقل زاد تدهورا  مبعّدل ب 1994أّما فيما خيّص بطالة الشباب فإّن الوضع املميز ملا قبل 
عند ما يسّمى بـ (الطالبني األوائل) ، و عليه فإّن هذه الفئة  %60. و هو يقارب  1977يف  %48بطالة 

أصبحت تقر بأّا على استعداد لقبول أّي منصب عمل مقرتح حّىت و إن كان بعيد كّل البعد عن الطموحات و 
  شباب البطال .الشهادات اّليت حيملها ال

                                                           
  )�CNES  .ALGER - )2ème semestre 1997)         (Alger Déc 1999	ر�ر  ا��%س ا�وط�� ا+&���دي وا+%���,� ، 1
  )N°46-47 )CREAD) (Alger 1999ا���ل ، ��دوق ا��ط��� ،  �����3ا����در :  2
3  U�ظ'را !� ��س ا���ر �,د ا����ق و ا�ّ��و�ض ,ن ا��ط���	ن �ّم 94.11و  94.10(ا���د��ن ر&م  ��1994ي  26&��ون ا����). ھذ�ن ا��

  �Stand.by I� (FMIو&��'�� ��د ا��وا!	� ,4 &رار (
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و هنا يربز جلّيا دور القطاع غري الّرمسي يف جلب هذه الفئة اليت يئست من إجياد أّي منصب يف القطاع الّرمسي ، 
و يعترب الرتاباندو  من أهم النشاطات اليت تطورت بصفة كبرية حّىت أصبحت تنافس نشاطات القطاع الرمسي 

ط ليس هلم أّي شكل يف احلصول على التأشريات من خمتلف بصفة هاّمة (حّىت أّن املمارسني هلذا النشا
  القنصليات األوربية و األسيوية).

الذي  1ظهر قانون خاص بالشباب احلامل للشهادات برنامج عقد ما قبل التشغيل 1998يف ديسمرب   
ذه دج شهريا . و تعتمد ه4500دج و للتقين السامي 6000يسمح حلامل الشهادة اجلامعية باحلصول على 

  شاب يف علم الشغل . 20000الطريقة على دمج 

   1997إلى  1985تطّور معّدل البطالة حسب فئات العمر من *  

  1997  1992  1991  1989  1985  فئات العمل

15-19  

20-24  

25-29  

30-34  

35-39  

40-44  

45-49  

50-54  

+55  

39,5  

18,5  

6,7  

3,6  

3,2  

2,3  

2,6  

2,8  

0,7  

63,9  

31,8  

18  

12,3  

10,2  

9  

9,5  

10,3  

2,8  

58,9  

48,3  

23,7  

11,1  

6,2  

4,9  

4,5  

3,1  

0,5  

65,9  

44,3  

23,7  

13  

8,3  

7,4  

5,4  

5,2  

0,5  

73,2  

48,3  

33,9  

19,3  

14,7  

12,6  

12,6  

15,1  

1,2  

  27,9  23,8  21,9  21,4  9,7  المجموع

  الديوان الوطين لإلحصاء MOD - ONSحبث : مصدر ال

  
                                                           

1 Lّدة ��رم ھذه ا�� �ب و ���ن ��د�د ھذه ا���رة إ�4  ���12&����أ�'ر  6�'را ,4 أ��س طب �و%3 �ن &�ل ���ب ا���ل إ�4 ��ذوب ��F�ل ا�

  .1998) ، د����ر 13أ#رى .(و���� ا����ّ�� اL%���,�� إ���&�� ر&م 
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بّني هذه املعطيات تطور حجم معّدل البطالة على املستوى الوطين و حسب فئات العمر . كما نالحظ ت  
حّدة البطالة عند فئة الشباب خالل مجيع املراحل اليت ّمت فيها البحث . يبنما يربز جلّيا زيادة معّدل البطالة عند 

لنا بعملّية تسريح العّمال من املؤسسات العمومّية .و سنة يف املّدة األخرية و اليت متّيزت كما ق 30الفئات ما فوق 
  ميكن التعرض إليها بصفة خمتصرة. اجتماعيةمن ناحّية أخرى فإّن هذه املرحلة أّدت إىل ظهور بروز آثار 

  1 2000بعد سنة  4-3

سنة  %27.3أين مثل نسبة  2000لقد سجل معدل البطالة ارتفاعا يف سنوات التسعينات وبداية   
وليشهد  %12.3إىل  2006) لينخفض سنة 2003سنة  %23.7ليأخذ يف الرتاجع يف ايتها ( 2001

  وهي متثل تراجعا هاما يف مستوى البطالة.  %10.2مبعّدل  2009أدىن حد له سنة 

لقد مسح بذلك مستوى حجم التشغيل كما رأينا خاصة الذي مّس فئة الشباب عن طريق برامج الدولة   
باإلضافة إىل القطاع اخلاص الذي وّفر عددا من مناصب الشغل. لكن من جهة ثانية فإن العديد من من جهة 

األخصائيني ال يثقون يف مصداقية األرقام الرمسية اليت هلا عالقة بالبطالة كما ينص على ذلك "نصر الدين محودة" 
لإلحصاء بدمج يف معطياته اجلزائريني "نعم هناك اخنفاض يف مستوى البطالة ولكن الديوان الوطين حني يقول 

الذين يشتغلون يف القطاع غري الرمسي والذين هم غري مسجلني..." إّن مناصب الشغل اليت خلقت يف السنوات 
نفس النقد يقّدمه عبد ايد بوزيدي ويقول بأن املعدل   )..." Précairesاألخرية هي مناصب ناقصة  (

  الرمسي للبطالة هو خاطئ. 

  تقسيم البطالين حسب الوسط*                                           الوسط  -ا

  2009  2006  2003  2001  السنوات 

  1072000  1240841  2078270  2339449  عدد البطالين 

  في الحضر 

  في الريف 

1455341  
884108  

1223119  
855151  

777366  
463475  

  

    

                                                           
��ء ���وات  1�J� 2009 – 2006 – 2003 -2001ا*ر&�م: ا�د�وان ا�وط�� .www.ons.dz  
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 %62.6و  2001سنة  %62.21يف الوسط احلضري هي الغالبة (أما حسب الوسط فإّن نسبة البطالني 
) وهذا وفقا لعدد السكان النشيطني والذي يتمركز يف احلضر كما تطرقنا إليه سابقا بسبب زيادة 2006سنة 

  النزوح خالل مرحلة التسعينات. 

  *تطور طبقة البطالين في الجزائر     الجنس والمستوى الدراسي:  -ب

  البطالني (باأللف)عدد               

  
  السنوات 

ويبني الشكل التمايز يف حجم البطالة بني الذكور واإلناث، إذ تشكل نسبة البطالة عند النساء مستوى   
) ممّا يسّني أن النساء يف اجلزائر 2001سنة  %17.29و  2006يف  %20.4منخفض مقارنة مع الرجال (

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2003 2006 2009
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الرمسي أو املكوث يف البيت (عكس الرجال الذين يضعون قد يسلكن أساليب أخرى تتمثل يف التشغيل غري 
نصب أعينهم التشغيل الرمسي). هذا التمايز ينعدم فيما خيص املستوى الدراسي بني اجلنسني عند البطالني حيث 

عند الذكور)  %23هلن مستوى جامعي مقابل  %20.1يتساوى املستوى العلمي تقريبا بني اجلنسني (
  عند الذكور.  %25سط مقابل هلن مستوى متو  26.6%(

هلم مستوى ثانوي  %24.9وتبني املعطيات أيضا أن البطالة أصبحت تشمل األفراد ذوي الشهادات (  
بعدما كانت يف املاضي ترتكز يف فئات التعليم الّدنيا، ولكن  2009هلم مستوى جامعي سنة  %21.3و 

ئر هو من بني األضعف يف العامل، يوازيه يف ذلك الشيء املالحظ أيضا أن مردود رأس املال البشري يف اجلزا
مناصب الشغل اليت تنشأ واليت يف معظمها متثل وظائف غري مؤهلة، مما جعل البعض يقول بأن املدرسة اجلزائرية 

  تنتج البطالة (ال يوجد توافق مع سوق العمل).

  *تقسيم البطالين حسب السنالسن وفترة البطالة -ج  

   2009  2006   2003   2001  السنوات 

عدد 

  البطالين 

معدل 

  البطالة 

عدد 

  البطالين 

معدل 

  البطالة 

عدد 

  البطالين 

معدل 

  البطالة 

معدل   عدد البطالين 

  البطالة 

  23.2  125000≈  26.2  166414  49.08  329136  51.35  393441  سنة  20أقل من 

  20.6  ≈342000  23.5  369982  43.92  666872  45.92  687958  سنة  24 -20

  16.0  ≈320000  19.7  333483  32.95  509289  37.56  578984  سنة  29 -25

  09.5  ≈142000  11.5  170394  19.09  245568  23.07  280890  سنة  34 -30

  05.3  ≈65000  06.8  91115  12.02  133532  14.79  155896  سنة  39 -35

  02.8  ≈32000  03.9  48942  08.51  75108  11.21  93287  سنة  40-44

  01.9  ≈19000  03.3  28415  08.76  62516  10.33  72662  سنة  45-49

  02.3  ≈17000  03.9  25544  07.51  40295  11.79  58163  سنة 54 -50

  02  ≈9000  01.9  6553  06.15  15954  07.51  18169  سنة  55-59

من جمموع  %70.1سنة ميثل أكرب حصة فيما خيص البطالة ( 30تبّني األرقام أن الشباب أقل من   
  ، ويتناقض هذا احلجم كلما زاد السن. 2009سنة  %73.4) 2006البطالني سنة 
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سنة)  24- 20سنة) مث الثانية ( 20ومبالحظة معدل البطالة يف كل فئة نالحظ ارتفاعه يف الفئة األوىل (أقل من 
ني الذين يدخلون مرحلة وهذا أمر طبيعي إذ متثل مرحلة ما بعد التخرج لعدد هام من املتمدرسني أو اجلامعي

االنتظار قصد الدخول لسوق العمل، بينما تشكل الفئات األخرى أسباب أخرى كالرغبة يف التقاعد املسبق أو 
حماولة االنتقال من نشاطات غري رمسية حنو التشغيل الرمسي أو حىت حالة بطالة احتكاكية أو بطالة مومسية. 

من البطالني ال يتجاوزون  % 35ألوقات متفاوتة وإن كان ومتتد مرحلة االنتظار والبحث عن العمل   
سنوات، مما يطرح عّدة تساؤالت يف كيفية العيش بالنسبة  5فرتة السنة فإن الباقي قد ميتد انتظارهم ألكثر من 

  هلذه الفئة؟ 

للتشغيل  إّن التضامن العائلي حقيقة يعترب حل لكّنه مؤقت وغري كاف ممّا يؤدي بنا للقول بضرورة اللجوء  
  غري الرمسي كوسيلة تصمن العيش، أي أّن هذه الفئة تعيش بطالة جزئية. 

  *تقسيم البطالين حسب مدة البحث عن العمل 

  السنوات                       

  مّدة البحث 

2003    2009  

  ≈267000  807870  سنة أو أقل 
  ≈181000  425540  سنتين 

  ≈531000  844960  أكثر من سنتين 
 مل يصرحوا باملدة  93000 •

  تحليل وتقييم  -4

  استنتاجات  1-4    

كما رأينا وحسب املعطيات الرمسية فإن معدل البطالة يرتفع عند فئة الشباب وخاصة عند ذوي   
الشهادات الذين يريدون الدخول للقطاع الرمسي، فهذا األخري غري قادر على امتصاص كل قوى الطلب اليت 

لسنة بل إىل أكثر من تسعى للحصول على مناصب وظيفية، ممّا جيعل طاليب العمل ينتظرون لفرتات قد تتعّدى ا
  سنوات.  5

إّن النمو االقتصادي الذي عرفته اجلزائر يف السنوات األخرية ساهم بشكل كبري يف ختفيض حجم البطالة   
(الذي عرف ارتفاعا كبريا يف بداية التسعينات ليستقر يف ايتها، هذه املرحلة اليت شهدت انكماش اقتصادي مّيزه 
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الالت اجتماعية هامة، وتزايد يف حجم اليد العاملة) والذي يشمل بعض غلق املؤسسات العمومية، إخت
خاصة يف قطاعات الزراعة والبناء  1سنويا % 5االستثمارات العمومية أين سجلت الزيادة يف التشغيل مستوى 

واألشغال العمومية. ورغم اإلصالحات اهلامة اليت قامت ا اجلزائر يف ااالت التشريعية، الطاقوية، البنكية 
  واإلدارية، إالّ أن ذلك مل يساهم بشكل كبري يف جعل القطاع اخلاص يأخذ دور الزيادة يف جمال عرض العمل. 

التنويه مبدى مصداقية األرقام الرمسية يف جمال التشغيل والبطالة، ممّا يطرح العديد  كما جتدر اإلشارة إىل  
)، أمام ظهور حّصة هامة من 2010يف  %10.2من التساؤالت حول االخنفاض الذي عرفه معدل البطالة (

نزيل عرف زيادة قدرها التشغيل غري الرمسي خاصة يف إطار العمل املنزيل والنشاطات غري الرمسية املؤقتة (العمل امل
، دون أن ننسى الطابع املؤقت الذي يعرفه التشغيل الرمسي والذي يعّرب عن مشاركة القطاع 2)2004سنة  34%

يف القطاع اخلاص)، إذن  2004من املناصب دائمة فقط سنة  %11اخلاص يف امتصاص الفائض يف العمالة (
لق مناصب الشغل.خالنفقات العمومية احملرك الرئيسي يف ورغم تقلص مستوى التشغيل داخل القطاع العام تبقى 

وهناك أسباب وعوامل عديدة ال بد من أخذها جبّدية إذا أردنا التخفيف من حجم مستوى البطالة   
  احلقيقية ودفع عملية التشغيل الرمسي. 

  البعد االجتماعي  2-4  

ملّدة معينة كقواعد تسيري عملية  3د و اتفاقياتإّن األشكال اجلديدة اليت ختّص التشغيل و اليت اعتمدت على عقو 
 التشغيل و اليت عربت عن إصالحات تنّص على أّن الدولة ال تعمل على ضمان الشغل و حّق العمل هو الشيء

مثل وجود خضار هو يف األصل و صور غريبة بالنسبة للبعض  مظاهر األمر الذي أنتججيب مراجعته . الذي
بعض احلاصلني على شهادات عليا يف أعمال خاّصة باملصلحة العاّمة   أو وجودمهندس ، (طبيب) (تاجر) ، 

  كالتنظيف يف الطرق مثال.

هو شيء  االجتماعيةإّن زيادة حجم البطالة و ما يصحبه من آثار كالفقر و احلرمان ، باإلضافة إىل اآلفات 
مثل يف املساواة اليت كانت تعرب عنها اليت تت االجتماعيةطبيعي ، لكن ما ميز هذا التحّول هو فقدان القّيم 

  ).االشرتاكيةالشعارات السابقة (

                                                           
1FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, Algérie : Questions choisies, Rapport du FMI No. 06/101, 

Washington, D.C. Mars 2006p 28. 

2Idem,p 20. 

 
  (ا�	��ون ا�#�ص ��S&�ت  ا���ل) 1990أ!ر�ل  �21�وم  11-90ا���دة ر&م  3
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 االجتماعيو    االقتصاديهذا التفاوت الذي ظهر يف اتمع يعكسه ختّلي الدولة عن مهاّمها اليت ختّص القطاع 
ملشاكل اليت ). باإلضافة إىل ااالجتماعيةاخلاص بالتجهيزات  االستثمار(حّل املؤسسات ، اخلوصصة ، توقيف 

و الذي أّدى إىل تسّرب مدرسي هام فمن بني   اخلعرفها قطاع الرتبية من اكتظاظ يف األقسام و تغيري للربامج ...
منهم يف  40منهم يصلون للمستوى املتوسط ، بينما ال جند إّال  87فإّن  االبتدائيتلميذ يف املستوى  100

فقط منهم حيصلون على شهادة عليا ، هذه  3بكالوريا ، فقط حيصلون على شهادة ال 9املستوى الثانوي و 
  هلا أي قيمة اجتماعية . مل يبقالشهادات اّليت 

و عليه فإّن النجاح يف املستقبل ال مير عن طريق التعليم و بالتايل فإّن حاملي الشهادات و املقصون من نظام 
  . ...) االجتماعية، آفاق ضعيفة للرتقية التعليم يف تيار واحد ، (شهادة ليس هلا قيمة ، منصب عمل مؤقت 

  ميكن إدراج نتيجة أخرى تتمثل يف ارتفاع معّدل سن الزواج ،دون أن ننسى عائق اخلدمة الوطنية . كما

  تطّور سّن الزواج *                                         

  1998  1987  1977  1966  السن(السنوات)

  31,3  27,7  25,3  23,2  ذكر (سنة)

  27,6  23,7  20,9  18,1  أنثى(سنة)

  )ONS)  (1998 RGPHاإلحصاء العام الرابع للسكان و السكن  :مصدر ال

عائلة  520000يف بداية التسعينات كان عدد األفراد الذين ليس هلم أّي دخل قد تضاعف ليصل   
ختفيض العملة من  و مع حّدة البطالة و استقرار مستوى األجور من جهة و.) 1995مليون فرد سنة  2,5(

 09املؤّرخة يوم  L’AFPتقّر برقية  . ادجهة ، ظهرت فئة أخرى حمتاجة و هي ما كانت تسّمى بالطبقة املتوسطة 
من  %30دج  شهريا و أّن البطالة متّس 6000أّن األجر األدىن الوطين بقي يف حدود  1999ديسمرب 

رغم أّن هؤالء قد  لالنتحارالسكان النشطني كما ينص التقرير أّن البطالة قد دفعت عدد من أرباب العائالت 
تبقى اإلشارة أّن التضامن و التكافل االجتماعي له دور هام يف التخفيف من  و تعّودوا على مصاعب احلياة،

  املعاناة اّليت  تعرفها شرحية  هامة من اتمع.
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   1997إلى  1994تطّور العائد العائلي و الفردي من *                     

  مؤشر االسعار  السنوات

  الخاص باإلستهالك 

  عائد الفرد (دج)  العائد العائلي (دج)

1974  100  12.269,59  1.905,22  

1980  181,8  17.527,42 2.585,16 

1985  280,7 22.827,51 3.261,07 

1989  329 23.885,44 30432,82 

1992  774 22.288,95 3.253,86 

1994  1238,7 18.251,91 2.703,99 

1997  2032,1 16.529,23 2.500,64 

  1999DOC . ronéo CREAD - ALGERمجودة.ن:مقاربة إحصائية لعوائد العائالت اجلزائرية.جوان:المصدر

خاصة لدى فئة الشباب قصد  لقد عززت البطالة أيضا ظاهرة اهلجرة السرية (أو ما يعرف باحلرقة)  
احلصول على عمل فيما وراء البحر، إّال أن العديد منهم قد يصابون خبيبة أمل مبجّرد وصوهلم إذ يستخدم 

  غالبيتهم يف إطار غري رمسي، هذا طبعا إن وصلوا على قيد احلياة.

كك األسري، أمام كما شّكلت البطالة سببا للكثري من أشكال اإلجرام واالحنرافات وسامهت يف التف  
شعور الفرد البطال باليأس واحلرمان واإلقصاء ممّا يضعف لديه الشعور باالنتماء والشعور بالوطنية.ويبقى أن 
التشغيل غري الرمسي هو أحد الّسبل اليت خيتارها البطال حىت يضمن العيش. إذ حيوي عدد البطالني عددا هائال 

  ية سواء بصورة دائمة أو مؤقتة. من األفراد الذين ميارسون نشاطات غري رمس

  البعد االقتصادي  3-4

  النمو االقتصادي      - أ

إن قطاع اخلدمات، البناء واألشغال العمومية ميثل كثافة فيما خيص العمالة، عكس القطاع الصناعي  
  الذي تبقى عالقته مبستوى التشغيل ضعيفة.
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منصب شغل يف قطاع الوظيف  60000مليار دج خللق  42.6خّصص  2010(قانون املالية  
. ومبعىن آخر فالتشغيل مّس قطاعات غري منتجة، ناهيك عن الدعم الذي يصل إىل القطاع املنتج 1العمومي)

  . 22008سنة  %6.1الذي ميثل إنتاجية ضعيفة، رغم أن شبه النمو خارج احملروقات بلغت 

  اإلنتاجية -ب  

إن النمو الذي حيققه االستثمار احلكومي والقطاع اخلاص هو احملرك األساسي يف خلق مناصب الشغل،  
األمر الذي ال يتحقق يف الظروف احلالية اليت تتمّيز بإنتاجية عمل ضعيفة. إّن الزيادة يف اإلنتاجية تؤدي إىل 

  لق مناصب العمل يف القطاع اخلاص. النقص يف تكاليف العمالة ممّا يساهم يف تنشيط عملية خ

ألف ابتداءا من  15بينما ارتفع مستوى األجور( %2.3إّن اإلنتاجية سجلت اخنفاضا خالل السنوات األخرية 
وعليه  %9.8ّمت رفع األجر الوطين ثالث مرات مبعدل سنوي  2008و 2000) فما بني سنة 2010جانفي 

  . 3ل معادل فيما خيص اإلنتاجيةعرفت القدرة الشرائية حتسنا لكن دون مقاب

إّن القطاع غري الرمسي يف جانبه اخلدمايت له أثر كبري يف اخنفاض اإلنتاجية (العمل املنزيل) بسبب املنافسة القوية 
  اليت يفرضها (غري العادلة). 

  تنظيم سوق العمل -ج  

حتتل اجلزائر مرتبة متقدمة فيما خيّص مجود سوق العمل وهو مؤشر يستخدمه البنك العاملي يف املقارنة  
، ويرجع هذا االرتفاع إىل حجم الصعوبات يف جمال التشغيل وتسريح 4)50بني الدول ( املؤشر يقرتب من نقطة 

  العمال. 

  5جباية العمل-د  

 %9األجر اخلام بينما مسامهة املستخدمني تقدر بـ من  %34إّن االشرتاكات االجتماعية متثل 
. إّن تأثري ذلك على التشغيل غري الرمسي هام يف 1)2006ألغيت يف  %1(الضريبة حول األجر واليت تقدر بـ 

  ظل وجود تشغيل غري رمسي. 

                                                           
1 BIT, Algérie : contexte et priorité nationale, 08/03/2010 www.ilo.org 

  (�	ر�ر ا��%س ا+&���دي وا+%���,�) 2009د����ر  26%ر�دة ا����ء ��وم ا���ت 2
  ا���در ا����ق.3
  .2008أ�ظر ا���ق: "�ؤ�ر %�ود �وق ا���ل" دو��� ����   4
 ��ر��3 !� ا���ق. (Le coin fiscal)� ��4�ّ �ـ � 5
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  مناخ األعمال  -هـ  

ب مؤشرات البنك العاملي فحس -رغم التحسينات األخرية لكن يبقى مناخ األعمال يف اجلزائر غري موات
   - 2)80(وراء تونس: الرتبة  116حول سهولة ممارسة أنشطة األعمال حتتل اجلزائر الرتبة 

إن مواصلة التحسينات من شأنه دفع مؤسسات القطاع اخلاص لرفع اإلنتاجية ومن ّمث املسامهة يف خلق   
  مناصب شغل رمسية.

  القطاع العام - و  

قطاع العام من حيث عرض العمل إّال أنّه يبقى لد الدور الرئيسي يف عدد رغم االخنفاض الذي عرفه ال 
من أصول  3%90من األنشطة اإلنتاجية، واضعا بذلك حدودا أمام القطاع اخلاص.كما ميلك القطاع العام 

  املؤسسات املالية (الباقي ملك بنوك أجنبية)، ممّا جيعله املساهم الغالب يف النشاط االقتصادي للبلد. 

  التشغيل غير الرسمي -ز  

أصبح التشغيل غري الرمسي ميثل نسبا معتربة يف اقتصاد اجلزائر بصفته الوسيلة الوحيدة أمام طاليب العمل  
  الذين ال جيدون خمرجا ألزمام سوى ممارسة نشاطاته. 

ها تساعده يف إّن كل هذه املواصفات اليت متّيز التشغيل يف اجلزائر جتعل من اخنفاض البطالة أمرا موجّ   
ذلك عائدات النفط، ممّا قد يشكل رجوعا ملستوى أعلى يف حجم البطالة يف حالة تراجع أسعار البرتول، هذا 

  دون نسيان دور التشغيل غري الرمسي يف التحقيق من آثارها وحتديد جماالا. 

  وعليه جيب الرتكيز على معاجلة هذه املغالطات قصد حتقيق اخنفاض حقيقي.

  

  

                                                                                                                                                                                     
1FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, Algérie : Questions choisies, Rapport du FMI No. 07/61, 
Washington, D.C. février2007p 29. 
2 Idemp 30. 

  
3Idem,p 31. 
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II-    التشغيل غير الرسمي في الجزائر  

  أبعاد تطور التشغيل غير الرسمي في الجزائر  -1  

إّن تعددية النشاطات غري املصرّح ا ووجود العمل غري الرمسي كظاهرة اجتماعية ظهرت حقيقة منذ   
  السبعينات، لكن كان ذلك بصفة غري بارزة للعيان. 

سنة كرّد فعل مباشر قصد تلبية  20وقد بدأ تطور التشغيل غري الرمسي يف اجلزائر بصورة ملحوظة منذ   
اطن (العمل، السكن، الدخل، ...) ومعّربا من جهة ثانية عن مستوى الصالبة اليت احتياجات اجتماعية لدى املو 

مّيزت تنظيم االقتصاد بصفة عامة، وبصورة أخص جماالت: األجور، الضرائب، إنشاء املؤسسات، الدخول 
ار النفط هذا باإلضافة إىل التبعية اليت شهدا اجلزائر لتقلبات أسع  .... 1لألسواق اخلارجية، معدل الصرف

واليت ما زالت تعرفها حلّد اآلن، حيث شكلت عبئا كبريا يف مرحلة األزمات. وبصورة واضحة، ميكن تلخيص بروز 
وتطور التشغيل غري الرمسي من خالل مرحلتني عرفتهما اجلزائر، األوىل خّصت فرتة االقتصاد االشرتاكي أّما الثانية 

  اقتصاد السوق. اليت تلتها مباشرة وهي فرتة االنفتاح حنو 

  فترة االقتصاد الموجه  1-1  

مثلت فرتة السبعينات والثمانينات إرادة سياسية معّينة اعتمدت على جتسيد أفكار اشرتاكية مّست عّدة   
جوانب اقتصادية واجتماعية، وقد ساعدها يف ذلك الريع البرتويل الذي مسح يف اية السبعينات وبداية الثمانينات 

واصلة الدولة يف جتميد ميكانزمات السوق إّال أن م  باكتساب نوع من االستقرار االقتصادي واالجتماعي. 
التنظيمية عن طريق سياسات حتديد األسعار والرواتب، معدل الفائدة وسعر الصرف، اإلدارة املباشرة للمؤسسات، 

، كل ذلك أّدى إىل بروز سوق 2االحتكار التام للتجارة اخلارجية، تسيري النظام البنكي، وتقييد القطاع اخلاص
ي تسّريه ميكانيزمات غري رمسية ال تتحكم فيها الدولة وال تنظيماا، األمر الذي مسح أيضا موازي للسوق الرمس

  بتوسيع رقعة التشغيل غري الرمسي. 

                                                           
1MUSETTE.M, ISLI.M, HAMMOUDA.N, Marché du Travail et emploi en Algérie, Bureau de l'OIT à Alger, 
Alger, octobre 2003 p45. 
2BELLAL Samir, Changement institutionnel et économie parallèleen Algérie : quelques enseignements,  �=Q�6@�+ا�  
 .p4 2008 , ��د 06 –
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و اليت صاحبها تدهور سوق  ) 1986االقتصادية (مع بداية األزمة إّن هذا االنتشار عرف أوجه خاّصة   
ة على إجراء إصالحات خاّصة عند رب كانت اجلزائر جم  ، و 1من املداخيل %50التشغيل حيث سّجلت خسارة 

من الصادرات ، كما أن خدمات  %300مليار دوالر) أي ما ميثل  26عن دفع املديونية ( األخريةعجز هذه 
، و قد وصل عجز ـاخلزينة لدى البنك املركزي  1991من مدخول الصادرات سنة  %70الدين كانت تقّدر بـ 

  .    1989مليار دج سنة  160ة لعجز القطاع العام قّدر بـ مليار دج، و بالنسب 200

 Musette et)،   1985من جمموع السكان العاملني سنة  %25وقد بلغ حجم التشغيل غري الرمسي 

al,2003)
  حيث مّس عدد هام من ااالت كالبناء، التجارة واخلدمات.  2

يف سياسة التصنيع وفشل هام يف امليدان الزراعي،  تانزالقاإّن تدخل الدولة املفرط يف االقتصاد أّدى إىل   
هذا األخري الذي كان يغّطي حّصة كبرية من الطلب الكلي على العمل بات ال يساهم يف امتصاص العمالة 
بسبب النزوح الذي عرفه الوسط الريفي حنو املدن، وبصفة عامة ميكن تلخيص أهم األسباب اليت مسحت بانتشار 

   الرمسي يف هذه املرحلة. التشغيل غري

  األسباب:   *  

لقد عرفت اجلزائر خالل السبعينات سياسة تصنيع غري متوازنة مشلت العديد من ااالت  ) سياسة التصنيع:1
الكربى، كالطاقة واملناجم، اإللكرتونيك، امليكانيك، وعدد من الصناعات التحويلية الكربى و هيئات هلا 

ل ذلك كان مصدره العائدات النفطية اليت مل تسمح باالستمرارية إثر عدم قدرة الدولة استثمارات ضخمة، لكن ك
  لتغطية عجز هذه املؤسسات اليت كانت تتخبط يف مشاكل سوء التسيري والفائض يف العمالة. 

لقد شكل التشغيل داخل الوسط الريفي الواجهة األساسية يف استقطاب العمالة يف  الميدان الزراعي:) 2
من العمالة الكلية لينخفض تدرجييا عرب %72 1977تسعينات وبداية السبعينات حيث كان ميثل سنة ال

  . 32006سنة  40 %السنوات إىل 

: إن تزايد معدالت اهلجرة من الريف حنو املدن، خلقت توترات داخل سوق العمل زادت من النزوح الريفي) 3
  حّدة البطالة، زاده يف ذلك النمو الدميغرايف الذي عرفته البالد. 

                                                           

 
   , STEEL Omar , La conversion au marché en Egypte et en Algérie  , un ajustement par l’informel , les cahiers 
de   l’orient N°45, 1er trimestre , 1997 ,pp 45-64.1  

2MEZOUAGHI Mihoub, Les territoires productifs en question-s: Transformations occidentales et situations 
maghrébines, IRMC, Alfa, Paris, 2006 p107. 
3LEGENDRE  François, Emploi et politiques sociales: Tome 2, trajectoires d'emploi et rémunérations, France, 
sept 2009 p 300. 
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لقد عرف سوق العمل الرمسي مجودا وتقلصا كبريا، وأصبح السوق غري الرمسي ميثل نقطة التقاء  سوق العمل:) 4
لى العمل، حىت وإن مت ذلك بطرق غري منظمة بواسطة أشخاص أو تنظيمات تنتمي للقطاع العرض والطلب ع

  غري الرمسي، إالّ أن املهم هو أن التشغيل غري الرمسي أصبح ميتص القوى العاملة الفائضة.

  ....(امليكانزمات السابقة الذكر). ) سياسات تدخل الدولة في ميكانزمات أسواق السلع وعوامل اإلنتاج5

  ) جمود النظام اإلداري والضريبي. 6

خالل الثمانينات شكل االستهالك هدفا أساسيا يف سياسة الدولة ممّا  اعتماد سياسة التوزيع واالستهالك:) 7
مسح للقطاع الرمسي بأن يشكل فضاء موازيا ميّس التوزيع بسبب سياسة حتديد األسعار اليت أوجدت طلبا أكرب 

  األسعار: سعر إداري وسعر حر (موازي). األمر الذي أبرز نوعني من 

مرحلة جديدة،  للقد فرضت األزمة االقتصادية على اجلزائر التخلي عن سياسة االقتصاد املوجه، لتدخ  
  فرتة اإلصالحات واالنفتاح حنو اقتصاد السوق. 

  فترة االنفتاح نحو اقتصاد السوق  2-1

لقد شهدت هذه املرحلة منوا يف التشغيل غري الرمسي، إذ أصبح حيوي العديد من األنشطة اليت ال تدخل 
 29 %ضمن إطار التقديرات الرمسية للدخل الوطين وال ختضع للضرائب، حيث مثل التشغيل غري الرمسي نسبة 

 Musette et) 1997سنة  %42، وقد تعدى 1من نسبة التشغيل الكلي خارج قطاع الزراعة 1992سنة 

al,2003)اخلارجية وبالتايل  2، لقد عرفت هذه الفرتة رفع الدعم عن األسعار وانتهاء مرحلة احتكار الدولة للتجارة
اخلروج من حالة االختالالت اهليكلية اليت ميزت اجلزائر سابقا وأكسبتها صورة سلبية فيما خيص الطلب الداخلي. 

خّصت جماالت البنوك (القرض والفائدة) تشريع العمل (أوجه جديدة   لقد مّست اإلصالحات جوانب عديدة
كالعقد....)، ختفيض سعر الصرف، حتويل األولويات اخلاصة بالنفقات العمومية (التكلفة الكبرية اليت أنتجتها 

  السياسات االجتماعية أمام عجز املؤسسات وإفالسها). 

حجم التشغيل غري الرمسي وال من مرونته بل أبرزت  سياسةوعلى العكس من ذلك مل حتّد منهده اللكّن 
أشكاال جديدة من النشاطات وأبعادا أخرى مّست جوانب كالتهرب اجلبائي، قضايا الفساد، وحتويل 
األموال....، كّلها جماالت مل تكن معروفة سابقا واليت هلا عالقة مباشرة بالتجارة اخلارجية، وعمليات التحويل يف 
                                                           
1MUSETTE.M, ISLI.M, HAMMOUDA.N, Marché du Travail et emploi en Algérie, Bureau de l'OIT à Alger, Alger, octobre 
2003 p 43. 

2BARBIER Jean Paul, L'intermédiation sur le marché du travail dans les pays du Maghreb, BIT, Genève ,2006 



 

120 
  

صالحات اهليكلية اليت فرضها الواقع و مببادرة اهليئات الدولية كالصندوق النقدي الدويل و إلفا. 1سعر الصرف
، و اّليت  مبجملها كانت هناك حماولة إلصالح اجلهاز الضريبيو حماولة حتسني التسيري و  1994اليت بدأت سنة 

كّل .املرور ملا يسّمى باقتصاد السوق ختلي الدولة عن بعض ما كانت تعتربه قطاعا عاّما باإلضافة إىل الشروع يف 
أمام تفاقم هاجس البطالة من جهة  االجتماعيةو  االقتصاديةاألزمات  تطورو  االجتماعيةهذا زاد من الفوارق 

) و الفقر و تدىن مستوى املعيشة لعدد كبري من أفراد اتمع و بالتايل  1989إىل  1985مرات من  3بـ  يادة(ز 
   الرمسي أحيانا كوسيلة احتجاج للوضع الراهن و جواب على التهميش و حماولة للبقاء .قد يعترب الفضاء غري

لقد أصبح القطاع العام الذي كان يف وقت سابق يشكل الوجه الغالب فيما خيص التشغيل الرمسي 
من  %81كان   1990تقريبا من التشغيل الكلي، يف سنة  %100(خالل السبعينات والثمانينات كان يشكل 

عرفت ارتفاع حّصة  2000يعجز عن تغطية طلب السوق على العمل، ورغم أن سنوات  2العمالة الكلية) 
من املناصب  %28عرض القطاع اخلاص  2005املوظفني يف القطاع اخلاص إّال أا تبقى ضعيفة (يف سنة 

ساعده يف ذلك نقص االستثمار  لترتك اال أمام سوق العمل غري الرمسي للقيام بعملية التوازن، 3الوظيفية)
وفائض العمالة، سوء التسيري وقضايا الفساد، ممّا أدى إىل انكماش اقتصادي صاحبه طبعا تدهور اجتماعي متّيز 
بزيادة حجم البطالة، وايار الطبقة الوسطى، زادها يف ذلك خفض قيمة الدينار املثايل حيث وصل هذا 

  .4ةخالل عشرية واحد %1500االخنفاض إىل 

كل ذلك ساهم يف بروز التشغيل غري الرمسي كأداة جندة لعدد كبري من اجلزائريني وجدوا أنفسهم يف حالة 
من  %32مليون جزائري ّمت إحصاؤهم كأفراد حمرومة اجتماعيا حيث شكلت البطالة  14حرمان (أكثر من 

تفاوض مع صندوق النقد الدويل يف جمموع العاملني).إن االنتعاش االقتصادي املرجو بعد إعادة اجلدولة (امل
مليون من  70مليار دوالر، مبتوسط أن كل جزائري يدين بـ  28) وجد نفسه حبيس خدمات املديونية (1994

  .     6، ليبقى االقتصاد اجلزائري يف حالة احتضار5دخله السنوي)

                                                           
1BELLAL Samir, Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements,  �=Q�6@�+ا�  , ��د 06 – 
2008 p06. 
2LEGENDRE  François, Emploi et politiques sociales: Tome 2, trajectoires d'emploi et rémunérations, France, sept 2009 p 
300. 
3Idem, p 300.  
4MAHIOU.A, HENRY.J, Où va l'Algérie, KARTHALA-IREMAM," Hommes et société ",2001p 33. 
5Idem, p 39. 

6  :�,��� Journal, Liberté, 02 Aout 2000وز�ر ا�



 

121 
  

شاطات غري الرمسية ، أبرز تعددية الن1)2001يف  %40إّن توسع حجم التشغيل غري الرمسي (أكثر من 
يف احلضر أو الريف ولكن امللفت لالنتباه هو تواجده حىت داخل االقتصاد املهيكل، حيث يالحظ من خالل 
عّدة مؤسسات جتارية متارس نشاطات إنتاجية موازية حلف الكواليس أو تبيع سلعا تنتجها العائالت أو العديد 

. وبصفة عامة ميكن إبراز أبعاد وأسباب 2اال ثانوية غري رمسيةمن موظفي املؤسسات واإلدارات الذين ميارسون أعم
  أخرى مّست حالة النمو اليت عرفها التشغيل غري الرمسي يف هذه املرحلة، أمهها فيما يلي: 

 النمو الدميغرايف والنزوح الريفي (واللذان تابعا تطورمها يف هذه املرحلة أيضا. •

 ياة(عمل،سكن،....)  احلاإلصالحاتاهليكلية:أفرزت أزمة اقتصاديةواجتماعية مست مجيع جوانب  •

سياسة االنفتاح االقتصادي، أي التحول السريع من اقتصاد مغلق إىل اقتصاد السوق أثر ذلك على  •
  النسق القيمي والسلوك االجتماعي، وأوجد نشاطات وجماالت جديدة للكسب، هلا طابع غري رمسي.

 إزالة االحتكار وحترير األسعار  •

 الصعوبات والبريوقراطية اإلدارية اليت قّيدت خلق املؤسسة الرمسية ونشاطها.  •

 تراجع الرقابة: أمام استفحال انتشار التشغيل غري الرمسي  •

 امليل الكبري للغش والتهرب من املصاحل اإلدارية والضريبية  •

 مظاهر التهريب والتزوير •

وانفتاح  80- 70التشغيل غري الرمسي، وتعّدد جماالته كان نتيجة السياسات الطوعية لسنوات إن توسع جمال 
   غري مسؤول حنو اقتصاد السوق يف املراحل الالحقة.

 

 

 

 

 

    

                                                           
1MUSETTE.M, ISLI.M, HAMMOUDA.N, Marché du Travail et emploi en Algérie, Bureau de l'OIT à Alger, Alger, octobre 

2003p 43. 
2Idem, p43. 
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  تقييم وتحليل عن طريق األرقام  3-1

 %26,3 1977 (التشغيل و األجور) يبّني يف MODإّن التقييم الناتج عن اإلحصائيات و األحباث امليدانية 
يف سنة  %27,3من السكان العاملني يف غري الزراعة و غري اإلدارة كانوا مستخدمني يف نشاطات غري رمسية ، 

الديوان الوطين  ONS.و قد قّدر 1988يف سنة  %25,5و  1984يف سنة  %20,1و  1982
رد و ذلك بنسبة بـ مليون ف MODحسب البحث  1992لإلحصائيات بدورة العمل غري الرمسي يف اية 

حبوايل مليون شخص  1992من السكان العاملني يف غري الزراعة.إذ قّدر التشغيل غري الرمسي يف اية  28%
  . 1من السكان العاملني يف غري الزراعة و يتمركزن خاّصة يف املؤسسات الصغرية %17,5أي 

رتة إذ مت تقييم ذلك من طرف يف حني شكل العائد من السوق غري الرمسي مداخيل هامة مّست هذه الف  
 1989مليار دج خالل سنة  69ليصل إىل  1988مليار دج سنة  84بـ  (CNP)الس الوطين للتخطيط 

(Brahmi,1991)
.هذا باإلضافة إىل أن العديد من البحوث اكتشفت يف دراساا بعض امليزات لعدد من الفئات 2

أو بصورة جزئية، كالتصريح بعدم احرتام الفرتة القانونية للعمل جتعل منها إّما تنتمي للقطاع غري الرمسي كليا 
أو عدم التسجيل، أو االشرتاك يف  Benissad(3، 1993من أرباب العمل صرحوا بذلك سنة  54.4%(

  مؤسسة الضمان االجتماعي أو حىت التهرب من مصاحل اإلدارة والضرائب.

كما أبرزت البطالة مظاهر وخصائص أخرى مّست فئة الشباب البطال خاصة والذي رغم احلالة (الالعمل) اليت   
  يعيشها إالّ أنه حيصل على مداخيل. 

، 1994لسنوات  4قد أعطت نتائج البحث امليداين للمرصد الوطين لإلدماج املهين ف ،و من منظور اخر  
ئل لعدد البطالني ذوي الشهادات و أبرزت فئة منهم متارس نشاط غري أرقام تبّني احلجم اهلا 1996، 1995

سنة  4169و  1946فرد سنة  3938رمسي و هي يف حالة حبث عن عمل يف القطاع الرمسي . و قد أحصت 
على التوايل بالنسبة للعدد الكلي . و يبقى العمل املؤقت هو من أوسع  %14,6و  %14,9بنسبة  1997

.حيث أّن هذا النوع من  1997سنة  %48,8و  1996سنة  %46,19الفئة النشاطات لدى هذه 
 %19,7و  1996يف سنة  %21,74البطالني ميكنهم ممارسة عّدة أعمال و البقاء حتت مسؤولية العائلة : 

                                                           
1  BOUFENIK , ELAIDI , L’informel en  Algérie  : Quelle approche ?, Coll . sur l’économie informelle en 
Algérie     Tlemcen, (14-15-16) Nov. 2000, p 11. 
2LAKEHAL Mokhtar , Algérie de l'indépendance à l'état d'urgence , collections : histoire et perspectives 
méditerranéennes L’harmattan , Paris ,1992 p 131. 
3ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 
L'économie du développement et de la transition CERDI – , Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005p 06. 
4O.I.P , Etudes comparative des résultats des enquêtes postales des sortants des établissements de la formation     

professionnelle 1994, 1995, 1996 (O.I.P). Juin 1998, p p 6-10  
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سنيت  %19.كما بينت نفس الدراسة أنّه حسب اجلنس هناك زيادة لدى الذكور بالنسبة لإلثاث (1997سنة 
، و تعترب 1ّس مشال وسط البالدميمتركزها عرب مناطق الوطن و ان  )%8,3و  %8,2مقابل  1997و  1996

يف والية  1997أّما سنة  %28,4ّمث الوادي  %34,6بوالية وهران  1996أكرب نسبة مسجلة يف حبث 
،  %33,3.و ترتكز أهم نسبة هلذه الفئة يف قطاعات الصناعة الغذائية  %25,8ّمث بسكرة بـ  %34غليزان 
نفس املستوى كّل من القطاعات املهنية اليت ختّص  يفتأيت ل ، %28,8و املواد البالستيكية  %27,2اجللود 

  االلكرتونيك ، البناء و األشغال العمومية...إخل. و الكهرباء

  شاملة للعمل غير الرسمي (%)مهنية : النتائجحالة حاملي الشهادات حسب القطاعات ال*

 )1996/1997(بحث

 الحالة       

بطال 

 ب(**)

بطال  عامل  بطال ا(*)

 ب(**)

  عامل  بطال ا(*)

 )1زراعة ( 13 58,7 19,6 47,7 28,0 11,0

 خدمات حرفية  27,4 44,6 10,9 26,8 46,8 11,2

 حرف تقليدية  20,5 55,3 11,1 13,0 58,3 11,0

 خشب  28,7 34,8 17,2 27,7 40,0 16,3

 بنوك و مؤسسات التأمين  - - - 8,0 70,0 18,0

 بناء و أشغال عمومية  12,6 46,5 19,9 10,8 52,1 19,7

 بناءات حديدية  16,1 43,7 18,6 18,7 45,8 18,2

 بناء ميكانيكي و تلحيم  13,1 42,5 21,4 15,2 45,6 21,3

 مواد بالستيكية  - كيمياء  22,2 42,4 7,1 14,5 45,2 25,8

 جلود  19,0 51,7 19,0 25,2 35,9 27,2

                                                           
ف، ا��و�رة ، ��دة ، �و�رداس ، ��� 1�  �زة ، ,�ن ا�د!4 . ا�%زا�ر ، ��زي وزو ، �%��� ، ا��د�� ، ا�
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 الكترونيك  -كهرباء  11,6 46,9 20,3 11,9 47,8 21,9

 مالبس  9,9 58,9 9,7 5,6 67,4 12,2

 السياحة  24,0 42,6 17,2 26,5 45,5 15,4

 صناعة غذائية  8,3 58,4 33,3 4,2 79,2 16,6

 1996/1997بحث  - لدى البطالين حاملي الشهادات  تطور نمط التمويل*  

 نمط التمويل  1996بحث  1997بحث 

  العدد % العدد %

 بطال ا(*) عن طريق العائـلة  10356 61,7 13705 69,0

21,0 

48,8 

14,0 

13,9 

19,1 

4,2 

4169 

2036 

584 

581 

794 

174 

23,5 

46,19 

17,55 

11,37 

21,74 

3,15 

3938 

1819 

691 

448 

856 

124 

 بطال ب(**) :

  عمل مؤقت  -

  بيع مواد مختلفة  -

  عمل منزلي  -

  عدة طرق تمويل أخرى 

 طرق أخرى 

 بدون إجابة  2477 14,8 1978 10,0

 المجموع  16771 100,0 19852 100,0

املرصد :المصدر بطال ا(*) : بطال ال يقوم مبمارسة أي عمل بطال ب(**) : بطال يقوم مبمارسة نشاط (القطاع غري الرمسي)
  . 1998)، جوان O.I.Pالوطين لإلدماج املهين (

  .1بطال بأنّه ميارس نشاط اقتصادي جتاري و هو بصدد البحث عن عمل يف إطار رمسي 161000لقد أقر 

                                                           
  1997ا�=S=� ا�=��ث    ��ONS   (N°263ث �ول ا���F�ل ������� ����Sت ( 1
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" العمل  كيف املؤسسات الصغرية غري املصرّح ا ، نيتمركزو و بصفة عاّمة فإّن ممارسي العمل غري الرمسي باجلزائر 
مليون كعدد النساء العامالت يف  2رقم  1996املنزيل" و قطاع التجارة . و قد أعطت جريدة الوطن يف سنة 

  القطاع غري الرمسي خاّصة فيما أصبح يسّمى بالعمل املنزيل.

ولقد واصل التشغيل غري الرمسي تواجده ومنافسته للقطاع الرمسي خالل بداية األلفية اجلديدة حيث 
ويستخدم  2مليار دوالر 08أي ما يتجاوز  1(PIB)من إنتاج الثروة الوطنية  %30يغطي أكثر من أصبح 

أكثر من مليون ونصف مليون فرد ،بينما شكلت النفقات املالية غري الرمسية من جانب رأس املال املضارب فيه 
نسبة العمالة الكلية من  %40بـ  2001، وقد قدرت نسبة التشغيل غري الرمسي يف هذه الفرتة سنة 40%3

 .52005من الناتج الداخلي اخلام سنة  %34زداد مداخيل هذا القطاع إىل أكثر من ت، ل4خارج قطاع الزراعة
لقد مثلت البطالة وتزايدها قفزة نوعية يف عملية التشغيل غري الرمسي فرغم االنتعاش الذي عرفه االقتصاد يف بداية 

إّال أّن هذه األخرية بقيت  6(الناتج الداخلي اخلام عرف منوا يف الثمانينات وتراجع يف التسعينات) 2000سنوات 
الذين جتاوزت فرتة الالعمل لديهم أكثر من سنة نسبة تفوق ثابتة إن مل نقل زادت بقليل حيث مثل البطالون 

ضف إىل ذلك أ،  7سنوات 5عند زيادة املدة لـ  %20) وقد زادت هذه النسبة ألكثر من 2001(سنة  60%
، مما جعل البطالة تزداد بوترية أسرع من منو الطبقة النشيطة 1984الرتاجع امللحوظ يف خلق مناصب الشغل منذ 

  ). 2000يف سنة  %30، 1990سنة  %20( 1987ابتداءا من 

 

 

                                                           
1LALLEMENT.M, ABEDOU.M, BOUYACOUB.M, De la gouvernance des PME-PMI: regards croisés France-
Algérie, Collections : logiques sociales, cahiers du GRIOT, L’harmattan, Paris, 2006p 336. 

  . 43 -41، ص.ص 2004)، دورة ,�د��، �����ر 2004ا��%س ا+&���دي وا+%���,� ( 2

3CHENNTOUFTayeb, L'Algérie face à la mondialisation, Conseil pour le développement et la recherche scientifique et 
sociale en Afrique, Graphiplus, Dakar ,2008 p 15. 

4LEGENDRE  François, Emploi et politiques sociales: Tome 2, trajectoires d'emploi et rémunérations, France, 

sept 2009p 300. 
5- NATIONS UNIES, Examen de la politique de l'investissement: Maroc, publications des  Nations unies, juillet  
2008p 120.   
6ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 
L'économie du développement et de la transition CERDI – , Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005p 3. 
7BARBIER Jean Paul, L'intermédiation sur le marché du travail dans les pays du Maghreb, BIT, Genève ,2006p 
36. 
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ويف غياب نظام تأمني على البطالة وغياب فرص العمل الرمسية جلأ العديد من الشباب لقبول أعمال غري   
حيث مشل هذا الرتاجع يف عرض العمل القطاع العام   رمسية، تعود عليهم مبنافع اقتصادية واجتماعية. 

سبة أقل، كما مّس هذا الرتاجع صفة العمل من إجارة دائمة إىل أخرى مؤقتة، الصناعي بشكل كبري واإلدارة بن
  أنظر اجلدول:  .  1)2003يف  %35إىل  1984يف  %27وزيادة العمل الذايت (احلر) (

  

  

  2نسبة الطبقة النشطة العاملة حسب الحالة المهنية   *

  2003  1984  السنة 

  27.8  20.63  مستخدمين وشركاء أحرار 

  65  72.5  موظفين 

   7.1   6.7  مساعدين عائليين 

   

 :  ةالتالي ةالبياني توميكن إمجال تطورامتستوى حجم التشغيل غري الرمسي يف اجلزائر يف التمثيال •

 

 

 

 

 

 

                                                           
1ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 

L'économie du développement et de la transition CERDI – , Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005p 06. 
  (ONS,2003)ا���در:  2
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  %سمي في الجزائر ر تطور حصة التشغيل غير ال

  (بالنسبة للتشغيل العام خارج قطاع الزراعة)

 

  ا���وات 

  %تطور حصة التشغيل غير الرسمي في الجزائر 

  (بالنسبة للتشغيل العام خارج قطاع الزراعة)
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  %%) PIBتطور نسبة القطاع غير الرسمي بالنسبة للناتج الداخلي الخام (

 

 ا���وات

  المصادر-

- NATIONS UNIES, Examen de la politique de l'investissement: Maroc, 
publications des  Nations unies, juillet  2008.  P120 . 

- MEZOUAGHI Mihoub, Les territoires productifs en question-s: 
Transformations occidentales et situations maghrébines, IRMC, Alfa, 
Paris, 2006 p107. 

- MUSETTE.M, ISLI.M, HAMMOUDA.N, Marché du Travail et emploi en 
Algérie, Bureau de l'OIT à Alger, Alger, octobre 2003 p 43. 

- LEGENDRE  François, Emploi et politiques sociales: Tome 2, trajectoires 
d'emploi et rémunérations, France, sept 2009p 300. 

- Institut de La Méditerranée, , Profil pays Algérie, Economic Research 
Forum, Institut de la Méditerrané ,France,  Janvier 2006, p7 -16. 
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تبني و تؤكد املعطيات البيانية التحاليل السابقة اد تكشف عن  وجود التشغيل غري الرمسي مند أكثر من 
خالل   %25يف سنوات السبعينات إال انه انتقل إىل أكثر من  %20سنة حيث كان ميثل نسبة تقارب  30

  .و اليت صاحبها تدهور سوق التشغيل  ) 1986االقتصادية (مع بداية األزمة خاّصة  الثمانينات

يف سياسة التصنيع وفشل هام يف امليدان  تفقد أّدى تدخل الدولة املفرط يف االقتصاد  إىل انزالقا  
الزراعي، هذا األخري الذي كان يغّطي حّصة كبرية من الطلب الكلي على العمل بات ال يساهم يف امتصاص 

  العمالة بسبب النزوح الذي عرفه الوسط الريفي حنو املدن. 

داية األلفية اجلديدة ليتجاوز معدله التسعينات و ب ةإن منو حجم التشغيل غري الرمسي شهد أعلى تطور له يف اي
.إذ أصبح حيوي العديد من األنشطة اليت ال تدخل ضمن إطار التقديرات الرمسية للدخل الوطين وال   40%

  ختضع للضرائب .

 

اخلارجية وبالتايل اخلروج من  1لقد عرفت هذه الفرتة رفع الدعم عن األسعار وانتهاء مرحلة احتكار الدولة للتجارة
حالة االختالالت اهليكلية اليت ميزت اجلزائر سابقا وأكسبتها صورة سلبية فيما خيص الطلب الداخلي. لكّن 

 %8سياسة اإلصالحات وعلى العكس من ذلك مل حتّد من حجم التشغيل غري الرمسيالذي أصبح يتطور بنسبة
زت أشكاال جديدة من النشاطات وأبعادا أخرى مّست جوانب  ) وال من مرونته بل أبر CNES,2004سنويا (

كالتهرب اجلبائي، قضايا الفساد، وحتويل األموال....، كّلها جماالت مل تكن معروفة سابقا واليت هلا عالقة مباشرة 
  .  2بالتجارة اخلارجية، وعمليات التحويل يف سعر الصرف

الوجه الغالب فيما خيص التشغيل الرمسي عجز  كما أن القطاع العام الذي كان يف وقت سابق يشكل
عن تغطية طلب السوق على العمل، ليرتك اال أمام سوق العمل غري الرمسي للقيام بعملية التوازن، ساعده يف 

  ذلك نقص االستثمار وفائض العمالة، سوء التسيري وقضايا الفساد .

 

 

                                                           
1BARBIER Jean Paul, L'intermédiation sur le marché du travail dans les pays du Maghreb, BIT, Genève ,2006 

2BELLAL Samir, Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements,  �=Q�6@�+ا�  , ��د 06 – 
2008 p06. 
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و التحول  2008-2002خالل سنوات  إن سياسات الدولة يف دعم التشغيل خاصة يف فئة الشباب
يف صفة العمل من إجارة دائمة إىل أخرى مؤقتة ، وزيادة العمل الذايت ساهم يف الرتاجع الطفيف الذي عرفه 

 ,Charmes,mohamedمن جمموع السكان النشطني(  %15مستوى التشغيل غري الرمسي حيث مثل نسبة 

صلت مع النقص الذي مس عرض عمل القطاع العام الصناعي ) لكن تواجده ومنافسته للقطاع الرمسي توا2006
  بشكل كبري واإلدارة بنسبة أقل .

لكن ما جيب أن يذكر هو  وجوب التعامل حبذر مع هده البيانات الكمية املتباينة أحيانا حيث يقر 
 %50و %40كونه يرتاوح بني   1العديد من الباحثني بان حجم التشغيل غري الرمسي يفوق مستوى هده األرقام 

  .بالنسبة للتشغيل يف القطاع اخلاص%50وهو ميثل أكثر من  2من التشغيل الكلي  (خارج الزراعة) 

أما فيما خيص عائد مسامهة التشغيل غري الرمسي يف الناتج الداخلي اخلام فإن النتائج البيانية تساير 
 3%40حجم هده املسامهة و الذي وصل إىل أكثر من  التحليالت السابقة. و على العموم فهي تربز أمهية 

  خار ج قطاع احملروقات . إن هدا النمو عرف نفس املراحل اليت مر ا تطور مستوى التشغيل غري الرمسي .

  ميزات وخصائص التشغيل غير الرسمي في الجزائر  -2 

  التمويل  1-2   

، حيث يعترب القرض املوجه للقطاع 4)1999سنة  %100تسيطر الدولة على معظم األصول البنكية (  
من ودائعها  %45اخلاص غري هام، فالبنوك هدفها الرئيسي يتمثل يف عمليات الصندوق فهي ال توزع سوى 

(Hamed, 2004)
، ورغم برامج التحويل العام الذي جيمع الثالثية (الدولة، البنك، املؤسسة الصغرية)، واملتمثل 5

من قيمة  % 25إىل  20- (تتّم اإلعانة املالية للشباب بقرض دون فائدة  1997سنة  املنشأة L’ANSEJيف 

                                                           
1FIDH,CFDA ,LADDH , La « Mal-vie »:rapport sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels en 
Algérie ,Avril 2010 .p21 . 
 
2BARBIER Jean Paul, L'intermédiation sur le marché du travail dans les pays du Maghreb, BIT, Genève ,2006.p 
30 . 

��ء ب   %25و  %20وزارة ا������ �	دره ب ��ن 3�S� �13���� ا�د�وان ا�وط��  

-Nora ALLEKI, Algérie La% politique pour l’emploi des jeunes : budgets importants mais crise de confiance 
Chronique internationale de l'IRES - n° 123 -, mars 2010.p37. . 

 
 
4ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 
L'économie du développement et de la transition CERDI – , Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005p 13. 

  .��13س ا��ر%I ص  5
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واجلزء الذي قد تعوضه  -من قيمة االستثمار % 72إىل  70 - باإلضافة إىل القرض البنكي -االستثمار
L’ANSEJ  و (من معدل القرض البنكيL’ADS  واللتان تسامهان يف متويل املشاريع  1999الذي ظهرت سنة)

من  %27مشروع أي  47000اخلاصة باملؤسسات الصغرية، إّال أن ذلك غري كاف، إذ مشلت هذه اإلعانات 
مشروع أي  16000و  (Benhabib,2005)منصب يف كل مشروع)  2.5(مت خلق  2002املشاريع سنة 

l’ADS(ADS,2004)فيما خيص  13.5
1 .  

إذن ونظرا لعدم قدرة النظام البنكي على التمويل من جهة واخلصوصيات االجتماعية والثقافية من ناحية 
أخرى، كلها أمور سامهت يف بروز أمناط متويل أخرى غالبا هلا عالقة بالقطاع غري الرمسي، حيث يعترب التمويل 

ص من أمهية القروض اليت تأيت من العائلة أو الذايت أول منط خيّص املؤسسات الصغرية يف اجلزائر دون اإلنقا
  وميكننا تلخيصها فيما يلي: .2أشخاص آخرين ممّا جيعل اللجوء للقرض البنكي قليل

  إعانات األموال اخلاصة و :  التمويل الذايت األنماط الذاتية - 

  األنماط غير الرسمية: -

 قروض عائلية - 

 قروض من أشخاص (بفائدة) - 

 قروض املوردين  - 

 دفع مسبق للزبائن  - 

 (Les tontines)التأمني التكافلي  - 

 (Prêteurs sur gage)املسرتهنني  - 

  :األنماط الرسمية في البنوك - 

                                                           
  .��13س ا��ر%I ص  1

2Benissad, 93 
�در ا���و�ل �   ���1992   

 ��  38.65  ا*�وال ا�#�
(�  53.4  &روض *�#�ص(,��

  6.75  &روض ����� 
  1.1  أ���ط أ#رى 
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سنوات  10و  7بدون فائدة ملدة تصل بني  %36تقدم منحة تقدر بـ  Le FONAPRAأيضا:  هناك 
سنة)، ويبقى أن قرض املورد والدفع املسبق  59فقط (لألشخاص أقل من  %5تقدم قروض بنسبة  BTSو 

للزبائن يستعمالن لتأمني دورة االستغالل بينما األمناط التحويلية األخرى (غري الرمسية) كالتأمني التكافلي تستعمل 
(Mouji,98)يف جانب االستهالك خاصة حيث يعترب دورها مشي 

1 .  

أن  2001مؤسسة صغرية باجلزائر سنة  426حول عّينة مشلت (Hamed et Adair, 03)وقد بّني حبث   
هي وحدات  %49من بني هذه املؤسسات  (%67.4)من املؤسسات متول نفسها بطريقة غري رمسية  2/3

رمسية، كما بينت أن التمويل الرمسي يذهب لثلثي للمؤسسات الرمسية وتستفيد منه الوحدات غري الرمسية بقدر 
هذه املعطيات تبّني مدى أمهية التمويل غري الرمسي حىت داخل الوحدات الرمسية، فما هي حقيقته يف . إّن 2العشر

  القطاع غري الرمسي.

  التمويل داخل القطاع غير الرسمي:  •

) معطيات منها أن التمويل 2002 - 2001لقد أعطت املعلومات اخلاصة بالبحث حول العائالت (  
األويل ميثل جمموع القروض العائلية، القروض الرهنية، وقروض املوردين، غري الرمسي فيما خيص االستثمار 

 (Gourch,2002)فاملؤسسات غري الرمسية متون معظمها من طرف موردين رمسيني (جتار باجلملة أو مستوردين) 
  . 3مرات أكثر عند مورد رمسي) 3قروض ( %20نقدا و  %75حيث تتم املعامالت بنسبة 

فهي تشمل فقط القروض العائلية  (Les fonds de roulement)ل األصول املتداولة أما فيما خيص متوي  
إن رأس املال يف يد   .4%80والقروض الرهنية. وعليه فإن التمويل غري الرمسي هو الغالب بنسبة تتجاوز 

 5العائلة، وليس هناك حركات أو حتويالت تتم خارج العائلة.

 

  

                                                           
1ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 
L'économie du développement et de la transition CERDI – , Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005p 10. 
2Idem,p 11. 
3 Idem, p 09 
4CHARMES Jacques, Concepts, mesures et tendances, études du centre de développement, OCDE,2009 p 14. 
5IGHILAHRIZ Said, Dimension et place du secteur informel dans l’économie algérienne , ECOtechnics, 

ALGER ,Aout 2003.p2 , « …C’est ainsi que cescomptes donnaient une épargne des ménages de 50 
milliards de DA en 1995 alors qu’elle était en réalité de plus de 170 milliards de DA... » . 
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  : تقييم حسب المعايير العملية 2-2

  و قد أمكن حتديد أهم الفئات اليت تكون هذا القطاع كما يلي : (الديوان الوطين لإلحصاء) 

  * األشخاص البطالني لكن ميارسون أعمال تعود عليهم بعائد   

  * العمال املنزليني  

  * املساعدين العائليني   

  *النساء املاكثات بالبيت لكن تقمن بنشاطات تعود عليهّن بعائد   

   يف مؤسسات غري رمسية (غياب احلماية اإلجتماعية)* العاملني  

  االفراد اليت متارس نشاطات غري مصرّح ا . *  

و قد جند باإلضافة إىل النشاطات و احلرف الصغرية اليت هلا إنتاج بسيط نشاطات غري رمسية حّىت داخل القطاع 
  الرمسي أين تعترب املضاربة هي اخلاصّية األساسية هلذه النشاطات.

  الحالة المهنية  -أ

إن التشغيل غري الرمسي أفرز مفهوم العمل الذايت خالل التسعينات وبداية األلفية اجلديدة، إذ شكل نسبة   
كنسبة للتوظيف يف جمال التشغيل غري الرمسي    %33.4يف هذا القطاع مقابل  1من العمالة 66.6%

ألحرار واملساعدين العائليني بينما تنخفض هذه النسبة (اإلجارة). وتشمل النسبة  األوىل املستخدمني والشركاء ا
وأين يشكل التشغيل غري الرمسي  2)2003يف  %35و  1984سنة  %27فيما خيّص التشغيل بصفة عامة (

حّصة األسد. األمر الذي يبني مرونة هذا النوع من النشاطات ومالئمتها للحالة االقتصادية واالجتماعية 
كوا تعترب جماال لعرض القدرات واإلمكانيات اإليداع لدى جمموعة من األفراد كبلتهم للمواطن، ومن جهة أخرى  

صالبة اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية.وقد أحصت املعطيات األخرية للديوان الوطين لإلحصاء 
(ONS,2008) ما يبني التقدم الذي  3موظف 609000مستخدم أو حر مقابل  531000  2007سنة

 كذلك فيما خيص التشغيل غري الرمسي.   عرفه التوظيف

                                                           
1CHARMES Jacques, Concepts, mesures et tendances, études du centre de développement, OCDE,2009 p 38. 
2ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 
L'économie du développement et de la transition CERDI – , Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005 p5. 
3Idem, p 320. 
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  الحجم  -ب    

عمال) حيث عرفت هده  5(أقل من  1تعترب املؤسسات غري الرمسية يف معظمها عائلية وهلا حجم صغري  
. إن العمالة املوظفة (القليلة) 2004من التشغيل الكلي خارج قطاع الزراعة سنة   %44األخرية منوا هاما قارب 
يري التضامن العائلي أو خاّصة مبنطق الشبكات االجتماعية، حيث تتمركز السلطة يف يد تكون على أساس معا

شخص واحد غالبا ما يكون صاحب الوحدة، الشيء الذي حيد من النزاعات ويسمح بالتخفي قصد التهرب من 
  الرقابة اإلدارية والضريبية. 

قطاع العائالت واملؤسسات الفردية إن اعتماد احلجم البسيط هلذه املؤسسات يسمح بتصنيفها يف   
الصغرية، مما جيعلها ال ختضع لرقابة حماسبة ويضعها يف حدود الرمسية لبعضها، أما إذا زاد حجمها عن ذلك فهي 
معرضة ألن تصبح مرئية من الناحية اإلدارية .....األمر الذي ينطبق أيضا على تراكم رأس املال الذي جيب أن ال 

أما إذا حتقق ذلك فهو يشغل يف نشاطات أخرى، ويبني اجلدول التايل: تعريف املؤسسة يتجاوز قيمة معينة، 
  الصغرية واملتوسطة حسب احلجم.

  2001.2-12-12*  تعريف المؤسسة المتوسطة والصغيرة حسب القانون 

  رقم األعمال   العدد  الحجم

  مليار دج2مليون إىل  200   250 -50  متوسطة 
  مليون دج 200أقل من    49 -10  صغيرة 

  مليون دج 20أقل من    9 -1  صغيرة جدا

  المكان  -ج   

 10أن التشغيل داخل املؤسسات عدا قطاع الزراعة (العدد أقل من  3لقد بينت عدد من البحوث  
، لكن عددا هاما من هذه األنشطة متارس يف أماكن غري 2001من العمالة الكلية لسنة  %47عمال) يشكل 

                                                           
1Evolution de l’emploi informel en Algérie (en milliers et en % de l’emploi non agricole) 

Année 1985 1992 1997 2001 2004 
Taille *< 10 emplois,  
 taille ** < 5 emplois 

737* 
(25,6%) 

1.232 ** 
(28,9%) 

1.542** 
(33,1%) 

1.868** 
(39,4%) 

2.609** 
(43,8%) 

Source :CREAD 
2LALLEMENT.M, ABEDOU.M, BOUYACOUB.M, De la gouvernance des PME-PMI: regards croisés France-
Algérie, Collections : logiques sociales, cahiers du GRIOT, L’harmattan, Paris, 2006.p 67. 

رب ,�ل) ��ن أن ��ف أر��ب ا���ل + ����ون ��S  6096و+��ت ( �5س  ��2001ث �ول ا��ؤ���ت ا��F�رة وا���و�ط� ���  3
  ����ر�� ���ط��'م، 

�ن ا��ؤ���ت �'م ���ن 0�ر ر���،  %�80ؤ��� ��ن أن  �426ول ,��� ���ل  ،��2001ث �ول ��ث �ول "ا��ؤ���ت ا��F�رة" ��� 
 ,�ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghrebن أ�رز ھذه ا*���ن ا���زل. 
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موجودة يف مواقع بناء غري معروفة، أسواق شعبية، جتارة بالتجول، بيع على الرصيف..كما  1) %23.6حمددة (
(Hamouda,2002)%8.7مثل العمل املنزيل بنسبة 

أين يكمن مقر النشاط يف املنزل أو لواحقه. أما من ناحية  2
  .3رمسي هو الغالب ألسباب رقابيةالتوزيع فتتفاوت القنوات من رمسية إىل غري رمسية وخمتلطة، رغم أن الطابع غري ال

  التسجيل اإلداري والضريبي -د   

 2846000من جمموع  %64عدد من املستخدمني واألحرار نسبتهم مثلث  2006لقد صرح سنة   
واألحرار  %73أم ال حيوزون على سجل جتاري وأم يقومون بنشاطام بدون أي تصريح إداري (املستخدمني 

25%  ((ONS,2008)
، وهذا يبني أن ثلث املستخدمني واألحرار فقط هلم سجل جتاري ويدفعون ضرائب،  4

وعليه فمن املالحظ أن معدل التسجيل اإلداري والضرييب أكرب من معدل التسجيل يف الضمان االجتماعي (الربع 
االبتداء ) وهذا يرجع ألن بعض األعمال تتطلب بالضرورة سجال جتاريا مبجرد CASNOSفقط هلم تسجيل يف 

يف النشاط ولكن بعد مرحلة االنطالق غالبا يقوم أصحاب هذه األنشطة بوضع اسرتاتيجيات قصد التهرب من 
  االلتزامات اليت يعتربها صارمة ومكلفة (ضرائب واشرتاكات). 

  المحاسبة  -هـ   

فهي مبا أن معظم هذه املؤسسات هي وحدات صغرية احلجم ال تشغل سوى عدد حمدود من العمال،   
تنتمي بذلك لقطاع العائالت واملؤسسات الفردية مما جيعل منها قد ال تستخدم احملاسبة كليا أو بصورة جزئية 

 . 5بسيطة (أكثر من ربع املستخدمني واألحرار ليس هلم أي حماسبة)

 

  

    

                                                                                                                                                                                     

Journée de l’AFSE – L'économie du développement et de la transition CERDI – , Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 
2005, p 08 .  
1Idem, p 03. 
2Idem, p 03. 
3AMED Yousra, Micro entreprise et secteur informel en Algérie, séminaire doctoral du GDRI EMMA, 
CEMAFI, Nice, 25-26 mars 2004 p 17. 
4LEGENDRE  François, Emploi et politiques sociales: Tome 1, Défis et avenirs de la protection sociale, 
L’harmattan , Paris, 2009 p 320. 
5LEGENDRE  François, Emploi et politiques sociales: Tome 1, Défis et avenirs de la protection sociale, 
L’harmattan , Paris, 2009p 321. 
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  التهرب الضريبي  -و            

 %74من املستخدمني واألحرار يتهربون كليا من الضرائب، خاصة األحرار  %66تبني أن  2007يف   
، ونظرا لوجود النظام احلريف فإن املستخدمني واألحرار الذين يتهربون بصورة كلية أو جزئية %25مث املستخدمني 

(ONS,2008)%71يشكلون 
  وذلك داخل القطاع اخلاص دائما.  1

  التسيير  -ز   

غري الرمسي على هياكل تنظيمية سيئة أين تتمركز السلطة يف يد شخص واحد  تعتمد مؤسسات القطاع  
هو املالك واملسري، ويعتمد على نظام إدارة خمفي للتهرب من الرقابة اإلدارية والضريبية.فالتسيري اخلاص باملوارد 

سجيل أو تقييد له صلة بعدم الرمسية، فسياسة شؤون املستخدمني تدار بطريقة شخصية دون ت (GRH)البشرية 
. فقد تلجأ الزوجة أو األم أو عضو آخر من العائلة إىل مّد يد املساعدة هلذا املسري، (كم 2بقواعد حيددها املسري

  .3صرح بعضهم: حنن مسريان وأمي ترد على املكاملات وعلى كل ما هو إداري)

  الحماية االجتماعية -ح   

(املستخدمني  L’ONS(املؤسسات املصرح ا) من جهة و  La CNASإن املقارنة بني معطيات   
. حيث بينت األحباث 2006و  2003واألحرار) بينت رغبة تصاعدية فيما خيص نقص التسجيل ما بني سنة 

  . 4غري مقيدين %30فقط أي  %20أن عدد املستخدمني واحلرفيني املسجلني هم حوايل 

نالحظ أن  L’ONSفقط مع الذين مت حبثهم من طرف  CNASوعند مقارنة املستخدمني املصرح م يف   
 .(2006ellache,2008يف  %33وحوايل  2003يف  %48حّصة املستخدمني غري املسجلني تنخفض إىل 

(Adair et  

ال خيضعون ألي محاية وهم يشكلون  1021000فرد نشيط (منهم  4272000وتبّني اإلحصاءات أن عدد 
من  %44فرد خارج قطاع الزراعة بنسبة  3251000، (أي 2007من التشغيل الكلي لسنة  %50نسبة 

من التشغيل يف القطاع اخلاص خارج الزراعة. وهي تتفاوت  %73التشغيل الكلي خارج الزراعة) وهي نسبة متثل 

                                                           
  .��321س ا��ر%I ا����ق ص  1

2LALLEMENT.M, ABEDOU.M, BOUYACOUB.M, De la gouvernance des PME-PMI: regards croisés France-

Algérie, Collections : logiques sociales, cahiers du GRIOT, L’harmattan, Paris, 2006 p 265. 
3Idem ,p 278. 
4LEGENDRE  François, Emploi et politiques sociales: Tome 1, Défis et avenirs de la protection sociale, 
L’harmattan , Paris, 2009 p 319. 
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) غالبيتهم %70( ) بينما املستخدمني واألحرار%95بني الفئات، إذ تتمركز خاصة عند املساعدين العائليني (
كلهم تقريبا يف القطاع   %)71من القطاع اخلاص باإلضافة إىل املوظفني (املأجورين غري الدائمني) واملرتبصني (

(ONS,2008)اخلاص 
.وقد أكدت البحوث احلديثة هذه النسب إذ مثل جمال معدل االشرتاكات اجتاه الضمان 1

ن املرتبصني واملساعدين العائليني ال يشرتكون يف و بّينت أ %55و  %30االجتماعي معدل يرتاوح بني 
  .2الضمان االجتماعي بصورة قد تكون كلية

إن كل هذه املعطيات تبني مدى حجم غياب التسجيل لدى مصاحل الضمان االجتماعي حيث يبقى   
طيات السابقة هذا املعيار يعّد أحد امليزات األساسية للتشغيل غري الرمسي.وميكن مالحظة ملخص ما جاء يف املع

  يف اجلدول التايل: 

  (%)*تقسيم التشغيل غير الرسمي من خالل عّدة ميزات 

  2007  2006  2005  2004  2001  1997  1992  1985  السنوات 

          **39.4  **33.1  **28.9  * 25.6  الحجم 

  44  45  39  43  34.7  30.2  26.6    الحماية االجتماعية 

  عدم الرسمية

  –(العمل المنزلي  

  هامشية ) نشاطات

  20.8    27.8          

          22.8  19.2      تسجيل جزئي 

    19.8  20.7  18.3    12.3      انعدام التسجيل 

          47.7  42.7  38.9    المؤسسات الفردية 

 عمال 10عمال                      **اقل من  5اقل من *            

  .2001، 1997، 1992، 1985حبوث "التشغيل" حول العائالت  :المصدر

- MUSETTE.M, ISLI.M, HAMMOUDA.N, Marché du Travail et emploi en 
Algérie, Bureau de l'OIT à Alger, Alger, octobre 2003, p44 . 

- HAMMOUDA.N , CREAD 2009 . 

                                                           
1Idem , p 320. 
2ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 
L'économie du développement et de la transition CERDI – , Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005 p 06. 
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للقطاع غري الرمسي اد غالبية العاملني  انتماء اليت متيز املعايري العمليةإن غياب احلماية االجتماعية هو من أهم 
و  بصورة جزئية أو كلية غياب احلماية االجتماعيةيتميزون ب  2007من العاملني يف  %44 أكثر من  أن

ضمان االجتماعي باإلضافة حلماية والعلى دفع االشرتاكات اخلاصة باهؤالء  لعدم قدرة  الغالب ذلك راجع يف
خاصة عند فئة الشباب أو  ،أن البعض يعتربها دون فائدة  ت املعقدة اليت ختص ذلك دون نسيان إىل اإلجراءا

  الدين يتميزون بظرفية النشاط .

 و عدم وجود سجل جتاري  ،احملاسبة - إذا كان املعيار األول خاص بكل الفئات فإن املعايري األخرى   
و الذين بفضل هذه امليزات ميكن إدماجهم داخل عدم دفع الضرائب ختص فقط فئة األحرار املستخدمني ،

مييز عدد هام من املستجوبني كون غياب الفوترة ميس معظم  أي نوع من احملاسبة غياب .إنالقطاع غري الرمسي 
  عمليات هده األنشطة  .

ميثالن النسب األقل ودلك راجع لضرورة االنطالق  عدم دفع الضرائب و غياب السجل التجاريو يبقى أن 
يف ممارسة  أي نشاط  ليتم فيما بعد التوجه حنو التخفي و التهرب (و حىت الغش) من االلتزامات اإلدارية و 
الضريبية اد يالحظ آن عددا من األفراد  يقومون باستئجار سجالم التجارية  لصاحل مؤسسات رمسية  مقابل 

  دون نسيان السجالت جمهولة اهلوية)  .نسبة معينة  (

 مواجهتهمبة من جهة و اغياب الرق هوؤالء العاملني غري الرمسيني املخالفات هل ةسبب ممارس ان           
باإلضافة إىل األتعاب  هدا املعقدة اليت تصاحب عملية التسجيل ألي نشاط رمسي البريوقراطية لإلجراءات

 دون إمهال عامل الزمن . اليت تنتج عن ذلك ةالزائد التكاليف العموالت وو 

و مبالحظة األرقام اليت حيملها اجلدول نرى تفاوت ميزات عدم الرمسية بني املؤسسات اليت هي يف               
غالبيتها تنتمي للقطاع اخلاص، وجتعل منه يشكل جانبا هاما من التشغيل غري الرمسي. لذا جيدر بالذكر التطرق 

  يت أدت ذا القطاع "الرمسي" إىل اكتساب مزايا الالرمسية يوما بعد يوم. للعوامل ال

  

  : معوقات القطاع الخاص (عوامل عدم الرسمية) 3-2  

  إن املعطيات اليت عرضناها تبّني:  - 

هذا األخري يتمّيز بنسبة كبرية من  –أّن التشغيل غري الرمسي ميثل جانبا هاما من القطاع اخلاص يف اجلزائر 
  اخلصائص اليت ستجعل منه جماال للتشغيل غري الرمسي بصورة كلية أو جزئية. 
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  لذا نستعرض أهم املشاكل اليت تعوق هذا القطاع واليت جعلت منه ال ميارس الرمسية الكاملة. 

  

  

  

  

  عمال)                القطاع غري الرمسي  10-2مؤسسات صغرية (

  كثافة قليلة لرأس املال   -عدم الرمسية القانونية         -جمال الصعوبات اليت يعرفها القطاع الرمسي                 

ويبني الشكل مدى تداخل القطاع الرمسي مع نظريه غري الرمسي واشرتاكه يف عدة تعامالت قد تكون نتيجة 
  تشغيل غري الرمسي وانتشاره. صعوبات القطاع الرمسي يف فرص تواجده أمام منافسة ال

إن القطاع اخلاص يستمر بصورة قليلة يف النشاطات اإلنتاجية بسبب املنافسة األجنبية ومنافسة القطاع   
غري الرمسي، ورغم أن هذا القطاع حياول احليازة على مكان أكرب ضمن مراحل التوزيع وإعادة اإلنتاج إال أن 

، غموض السياسة االقتصادية للبلد مشاكل عديدة تواجهه منها، صعوبات احلصول على القروض، معدل الضريبة
  وقضايا الفساد. 

قطاعات  10واليات داخل الوطن والذي مشل  5مؤسسة يف  572وقد وضح البحث الذي مّس   
  اليت قدرت ترتيب وأمهية املشاكل املذكورة سابقا:   1نسب األجوبة (CENEAP et BM, 2003)إنتاجية 

 %28.2منافسة القطاع غري الرمسي   - 

 %28.8صعوبات احلصول على القروض  - 

 %12.8معدل الضريبة  - 

 %7.1غموض السياسة االقتصادية  - 

 %06.3قضايا الفساد  - 

                                                           
1CHENNTOUFTayeb, L'Algérie face à la mondialisation, Conseil pour le développement et la recherche 
scientifique et sociale en Afrique, Graphiplus, Dakar ,2008 p131. 
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إن هذه النسب تبني حجم املشاكل اليت تعوق منو القطاع اخلاص خاصة فيما خيص منافسة القطاع غري 
احلصول على قروض رمسية، األمر  الرمسي الذي يتطور من يوم آلخر، باإلضافة إىل احلواجز اليت تعرتض عمليات

  إىل التمويل الذايت.  1%72.7الذي جيعل من القطاع اخلاص يلجأ بنسبة كبرية 

معلومات تفيد بأن عدد الدفعات  (BM, Sep2006)أما فيما خيص الضرائب فقد أعطي البنك العاملي 
ر الذي يعترب معقدا ساعة من الوقت، األم 504دفعة وتتطلب بالتايل  61اخلاصة بالضرائب تساوي 
  . 2باملقارنة مع الدولة املتقدمة

  كما ميكن إضافة صعوبات أخرى تتمثل يف: 

 مشكل سعر الصرف   -                           مشاكل العقار  - 

 البريوقراطية اإلدارية   -   النظام اجلمركي - 

 اخلدمات يف املوانئ   -ندرة اليد العاملة املؤهلة - 

 تشريع العمل   - االتصالاحلصول على وسائل  - 

 احلصول على الطاقة.  - 

 الصور االجتماعية للتشغيل غير الرسمي  -3 -

  الصور االجتماعية  1-3  

و  االقتصاديةهذه الظاهرة كان نتيجة للمرحلة اّليت مّرت ا اجلزائر و اّليت بدأت منذ األزمة  استفحالإّن 
مركزية يف تسيري االقتصاد، صاحبها فشل  الثمانيناتإذ شهدت سنوات .  )1986 - 1985املالية (

يف سياسة التصنيع، تدهور املوارد، زيادة البطالة، النمو الدميغرايف والنزوح الريفي الذي مسح باندماج 
النازحني بقوة يف سوق العمل غري الرمسي العتماد اجلزائر على اقتصاد ريعي يتقلب ويتحول بتقلبات 

الة تقسيمات عديدة، أدت إىل الفصل بني القطاع العام السائد حيث أبرزت هذه احل.3أسعار النفط
  .4والقطاع اخلاص املقيد، احمللية واملركزية، القطاع الرمسي وغري الرمسي

                                                           
  ��132س ا��ر%I ا����ق ص  1

2NATIONS UNIES, Examen de la politique de l'investissement: Maroc, publications des  Nations unies, juillet  

2008p 35. 
3MEZOUAGHI Mihoub, Les territoires productifs en question-s: Transformations occidentales et situations 
maghrébines, IRMC, Alfa, Paris, 2006 p 448. 
4TALAHITE Fatiha, Algérie, l’emploi féminin en transition, 8th mediterranean social and political research 
meeting, Florance, 21-25 mars 2007 p 32. 
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أّدى إىل تدهور السوق الداخلي زاده يف ذلك تدخل  1سنة) 20إن الغياب يف ثقافة املنافسة (ملدة   
الدولة والبريوقراطية املتنامية اليت شهدا شبكات التوزيع والنظام البنكي.بعدها عرفت اجلزائر حالة انتقالية تفيد 
التوجه القتصاد السوق، أفرزت صراعات اجتماعية أنتجتها مطالبات مصدرها االقتصاد املخطط ومعارضة موعة 

عرف التشغيل غري الرمسي توسعا هاما يف مرحلة .حيث 2من اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية لنظام اخلوصصة
اإلصالحات اهليكلية، حيث عرف سوق العمل حتوال أثر فيه معدل البطالة املتنامي وفرص العمل الرمسية القليلة يف 

  ظل جتميد التشغيل املأجور. 

القتصادية واالجتماعية السلبية اليت أفرزا فإن التشغيل غري الرمسي ساهم وبغض النظر عن كل النتائج ا  
إّال يف خلق نشاطات عديدة أدت إىل ختفيض البطالة احلقيقية، ليغطي بذلك العجز الرمسي الفادح يف هذا اال. 

العمل، مثل: (العمل  أّا أنتجت أمهّية اسرتاتيجّية تتمّثل يف املؤسسات الصغرية و غريها من أشكال تنظيمات
  املنزيل أو النشاط اجلماعي املتعدّد) .

هذه األمهّية تعترب اسرتاتيجية يف ميدان الّتشغيل و إنتاج الّسلع و اخلدمات اّليت تلّيب احلاجيات األساسّية و ليس 
تسبة. و عليه فإّن الكمالّية ، و من ناحّية  أخرى تتمّثل يف العوائد احملّصلة و كذلك اخلربات و املؤّهالت املك

  العمل غري الّرمسي أصبح عامل من عوامل البقاء و العيش عند فئة هاّمة من اتمع اجلزائري .

إن التشغيل غري الرمسي عرب تعريفه يتبني أنه جمال ال ميكن التحكم فيه إحصائيا وبالتايل قياسه، وعليه   
تكشف مثال بأن عددا هاما من األفراد من فئة تبقى املالحظة التجريبية للحاالت االجتماعية  هي اليت 

املساعدين العائليني (غري مصرح م) املتواجدين يف نشاطات التجارة، احلرف واملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
،الزراعة ، احملالت املخفية للنسيج، ، العمل املنزيل بشىت أنواعه: خياطة، طرز، طبخ .....، جماالت التصليح: 

  ، ومعدات، سيارات، هواتف...) .(أحذية، آالت

والتوزيعية وقطاعات   3كما تربز مظاهر التشغيل غري الرمسي أيضا يف ميادين عديدة كاحلرف اخلدماتية
، اد مشل هذا التشعب فئات متعددة داخل اتمع ابتداءا من 4كالنسيج، الكيمياء والصيدلة، اإلعالم اآليل

  الذين حيصلون على دخول يف صورة أتعاب استشارية وعموالت. موظفي الدولة إىل أقل الطبقات نفوذا و 

                                                           
1BLANC Pierre, Souveraineté économique et réformes en Algérie, Confluences méditerranée : revue 
trimestrielle 71, L’harmattan, Paris, automne 2009 p 24. 
2LALLEMENT.M, ABEDOU.M, BOUYACOUB.M, De la gouvernance des PME-PMI: regards croisés France-
Algérie, Collections : logiques sociales, cahiers du GRIOT, L’harmattan, Paris, 2006 p 126. 
3LALLEMENT.M, ABEDOU.M, BOUYACOUB.M, De la gouvernance des PME-PMI: regards croisés France-
Algérie, Collections : logiques sociales, cahiers du GRIOT, L’harmattan, Paris, 2006 p 220. 
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التشغيل غري الرمسي متعّددة فمن العمل املنزيل الذي مسح بصورة خاصة لربات البيوت والاليت مل  صورإن 
ن املهنية إىل رادجيدن سبيال إىل التشغيل الرمسي مبمارسة نشاطات تعود عليهن بعائد وجتعل منهّن يثبنت ق

واألعمال اإلضافية اليت يقومون ا بعد اية العمل و القطاع الرتبوي ال الثانوية لصغار موظفي احلكومة األعم
  الدروس اخلصوصية....دون ذكر األعمال غري املشروعة. ك  الرمسي

، اخلمن جتارة، صناعة، نقل، ...  االقتصاديةإّن توّسع القطاع غري املهيكل (غري الرمسي) مشل خمتلف القطاعات 
مشرتياا بطريقة  معظم متّوناليت صغرية الّالت من احمل العديد بصفة طبيعّية اليوم متمّثال يف العام و اخلاص الحظهي

حمّل صغري مبدينة سيدي بلعباس يعمل يف إطار غري رمسي ، علما أّن اصحاب هذه احملّالت  3000غري رمسّية  (
الوظيف العمومي    و الصناعة اإللكرتونية ، و أّن معظم هذه  يعملون داخل القطاع الرمسي ، يف اإلدارات ،

  1.)احملّالت ختتص يف بيع السلع املستوردة غري املتوفرة حمليا

عند اجلريان او يف الشارع  ،ال يقتصر على احملالت بل ميارس يف أمكنة غري رمسية ( املنازل هذا الّنوع من النشاط
ى أرصفة الطرقات و الساحات العمومية أمام مرأى أعوان األمن، , اّليت  موجود أيضا بصفة واسعة علهو ف....)

  كانت ليس ببعيد تقمع هذا الّنوع من النشاط .

و أمام نقص السوق احمللي على تلبّية حاجيات السكان من جهة و الطلب املتزايد من جهة مقابلة جعل 
 العرض و الطلب أمرا طبيعيا لدى مجيع فئات من النشاط غري الرمسي الذي يوّفر أو يساعد يف خلق توازن بني
  . اتمع ، و مربرا ذلك بعدم قدرة الّدولة على توفري مناصب الشغل

أين يتم مالحظة هدا  ،2و ميكن تقسيم السوق غري الرمسي اىل سوق الصرف و سوق السلع و اخلدمات
ن سعر السوق الرمسي) متثل عوائد القطاع غري األخري مبقارنة تطور األسعار الرمسية أسعاره(أسعار تساوي او تقل ع

  الرمسي .

)يعيشون مشاكل تسويق خاصة الدين ميارسون  % 56حيث ان العديد من العاملني غري الرمسيني (
  3تبادالم فقط يف السوق الرمسي .(ساعد يف دلك التطور التكنولوجي لوسائل االتصال كاهلاتف النقال)

عرفها القطاع الرمسي يف مرحلة اإلصالحات اهليكلية، ضعف وبريوقراطية وأمام العوائد الضعيفة اليت 
اهليئات التنظيمية اخلاصة بالضمان االجتماعي واملعاشات أصبح التشغيل غري الرمسي مالحظا حىت داخل القطاع 
                                                           
1Abed Bendjelid « Diversité des activités informelles , actifs , famille et centralité » , revue INSANIYAT 
N°01,CRASC- Oran ,1997,pp 43-62. 
2ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 
L'économie du développement et de la transition CERDI – , Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005.p08. 
3- BOUTAFNOUCHET Mustapha, Les travailleurs en Algérie, ENAP,1984, p 44 
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س يف الرمسي املهيكل، حيث نراه من خالل عديد املؤسسات التجارية اليت متارس أنشطة موازية خلف الكوالي
مقراا أو يف جمال معامالا مع قطاع العائالت، بينما جند فئة هامة من موظفي املؤسسات واإلدارات العمومية 

  متارس عمال ثانويا أو حىت أعماال متعددة. 

ناهيك عن القطاع اخلاص الذي يتميز بعدم الرمسية اجلزئية يف معظمه فعدم التصريح باملوظفني وعدم 
الذي يتواجد يف حدود الرمسية سعيا لدفع أقل ضريبة  1أمور قلما جتد صدى داخل هذا القطاعفوترة العمليات 

إن القطاع اخلاص مل يصل إىل مستوى االستثمار الذي يسمح له بعرض العمل مما جيعل للبطالة فرتات   ممكنة. 
بقاء والعيش عن طريق إذ هو يفيد ال (Précaire)أخرى للنمو.وقد مييز العمل غري الرمسي جانب من النقص 

يلقى مسعة جيدة، فهو ال يعترب مذل أو مهني، إذ رغم انه احلصول على عوائد مل تكن مرحلة البطالة لتنتجها،
  يقبل العديد من األفراد الدخل القليل الذي يسمح هلم بالعيش أو باعتباره دخال ثانويا عند البعض اآلخر.

كون هو الغالب يف انتظار فرص رمسية، إّال أن البعض قد إن الطابع املؤقت للعمل غري الرمسي قد ي 
ميارسه طوال حياته.إذ عرف اتمع اجلزائري حتوال هاما يف عدد من القيم واألفكار مست مفهوم وقيمة العمل يف 
حّد ذاته، فبينما كانت تشكل "النزاهة" يف العمل فضيلة اجتماعية سائدة يف املاضي، تالشت اليوم وأضحى 

هو النموذج املتبع، شجعه يف ذلك التكوين السريع لـ  (la débrouille)ح االجتماعي عن طريق سعة احليلة النجا 
" ال متانع يف عرض ثرواا عالنية (سيارات فخمة،  (Une bourgeoisie affairiste)"طبقة بورجوازية وصولية" 

ب العوائد إّال أا تسعى ألن تبقى يف رغم النمو الذي شهدته هذه النشاطات من ناحية جل.و فيالت.....) 
لنمو الذي ال جيب جتاوزه ليعترب ذلك التطور كمرحلة متقدمة  .(Aloui,91)اخلفاء دائما إبقاء على منافستها 

  حسب منطق أصحاا، مفضلني عدم اازفة، والوقوع حتت رمحة قمع املصاحل الرقابة. 

ي ال يساهم يف االندماج املهين داخل القطاع الرمسي نظرا ولقد عّرب العديد من أن التشغيل غري الرمس  
لوجود نقص وعدم مالئمة توجهات النظام املدرسي من جهة والتكوين املهين من ناحية ثانية يف التعليم والتحضري 
املهنيني مع متطلبات سوق العمل. هذا دون ذكر املشاكل اليت يعرفها القطاعني خاصة جانب املدرسة اليت 

يف مشاكل عديدة حسب جوانب مادية ومعنوية رغم اإلصالحات املذكرة اليت مل تعرف نتائج إجيابية  يتخبط
جمربين  أنفسهمحّدة البطالة و احلاجة أثّر بشكل واضح يف املستوى املعيشي للسكان ، و اّلذين وجدوا  لكن.

الشباب البطال قد جيد نفسه جمربا على ف .على إجياد عائد بديل حّىت و إن كان غري كايف لتلبّية احلاجّيات الكلّية
  . اخلإّما القيام بنشاط غري رمسي أو القيام بأعمال كالسرقة ... 

                                                           
1MUSETTE.M, ISLI.M, HAMMOUDA.N, Marché du Travail et emploi en Algérie, Bureau de l'OIT à Alger, 
Alger, octobre 2003 p 44. 
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و املالحظ أّن العمل غٍري الرمسي مل يعد يقتصر على نوع معّني من األفراد بل هو يشمل شرحية هاّمة من اتمع ، 
أخذ تنظيمات و أشكال أصبحت تنافس القطاع الّرمسي نساء ، أطفال ، رجال و حّىت كبار السن ، و قد بدأ ي

و  االقتصادي(شبكات وطنية و دولية) و أصبح الّتهريب ممارسا بصفة خطرية .كّل هذا أّدى إىل تغيري النسيج 
للجزائر ، ألّن القطاع غري الرمسي يتطّور بصفة غري منظمة و عدد ممارسيه الذين ال خيضعون ألّي  االجتماعي

، الشيء الذي يعمل على خلق منافسة غري  االجتماعيقواعد أو إجراءات قانونية ختّص الضرائب أو الضمان 
  نزيهة بينه و بني القطاع الرمسي اّلذي يعرف تذبذب يف نشاطه.

التشغيل غري الرمسي بعدم احلماية وعدم التأهيل إّال أن انتشاره ومنوه الذايت أمر أبرز تكّيفه ورغم اتصاف   
مع حاجيات السوق، يف ظل عدم االعرتاف بالتنظيمات اخلاصة بالعمل، ويف انتظار عودة الثقة يف الدولة 

كان عدد كبري من الباحثني يراهن   يف حني  وتنظيماا يبقى التشغيل الذايت املنقذ لعدد هام من أفراد اتمع. 
Weberعلى اختفاء التشغيل غري الرمسي ( 

  ). Marx) وميثلونه بأنه مرحلة أولية للنظام الرأمسايل سرعان ما تزول( 1

دون أن ننسى يف األخري مسامهة لعنصر النسوي يف هدا النوع من النشاط خاصة يف إطار العمل املنزيل و        
  ربهّن على قدرات ويفرضن وجودهن بذلك داخل اتمع. ي، إذ  نإلثبات الذات لعدد منهميثل طريقة  الذي 

  اندماج النساء  2-3  

لقد سامهت عدة عوامل يف دفع املرأة ال التشغيل غري الرمسي شكلت هي نفسها عوائق يف التحاقها   
فتطور النسيج احلضري يف اجلزائر ساهم يف تغيري األدوار واملهام حىت داخل العائالت (إن حتضري   بالقطاع الرمسي.

يوميا أو أسبوعيا أو يف املناسبات واملواسم  حتضرهااخلبز واحللويات وبعض األكالت التقليدية اليت كانت املرأة 
الذكور أصبحوا هم الذين يقومون أصبحت تقتىن من احملالت بأسعار متداولة ومن املفارقات أن جند أن 

وأمناط استهالكية مل تكن موجودة سابقا، إذ أصبح تناول الوجبات خارج إطار املنزل  تبتحضريها) وأنتج سلوكيا
أمرا قد يكون يوميا بالنسبة لبعضهم، وأحيانا للبعض اآلخر، مما مسح للمرأة (املاكثة يف البيت) بتوفري وقت كانت 

ة بالعائلة قد تستغله يف نشاط آخر داخل املنزل. إّن كل هذه املظاهر هلا عالقة مباشرة تنفقه يف نشاطات خاص
حبجم التشغيل غري الرمسي إذ أن النشاطات اليت كانت باألمس متارس لالستهالك الذايت (غري جتارية) أضحت 

هذه النشاطات اليت مسحت  اليوم سوقية تتبادل بطريقة غري رمسية. ويغلب طابع العمل املنزيل بنسبة كبرية على
  للمرأة من جهة جلب عوائد ألسرا وإثبات ذاا ووجودها يف سوق العمل غري الرمسي. 

                                                           
1ARDES, secteur informel et développement, Tunis, 1er trimestre 1991p 27. 



 

145 
  

إن معدل العنوسة وتأخر الزواج، هجرة األزواج ومرونة العمل املنزيل (الذي يسمح باالعتناء باألطفال)   
صة هامة من شرحية النساء الّاليت كان يعّرب جعال من النساء أكثر تشبثا بالتشغيل غري الرمسي الذي امتص ح

 Travail à)نساء مستغّلة نسبيا ليتغري ذلك إىل مفهوم "العمل املنزيل"  (FPO)بـ  1989عنهن إىل سنة 

domicile)  1990.1سنة  

امرأة 2370000مليون عامل  2.7وتبّني األرقام مدى اندماج النساء يف القطاع غري الرمسي إذ من بني   
 %24.4أن  2005البحث حول التشغيل والبطالة سنة  وضحا أي نوع من احلماية االجتماعية ، كما ليس هل

يف قطاع الصناعة).  %84.3( 3منهن ليس هلم أي محاية %38من النساء العامالت ميارسن العمل املنزيل وأن 
-1990الفرتة من جمموع التشغيل غري الرمسي يف اجلزائر خال ل  %40.6وقد مثّلت النساء نسبة   
  معظمها يف شكل العمل املنزيل. 1999

وكذلك  1997سنة  %75أما التقسيم من ناحية احلالة املهنية فيبّني أن العمل احلر هو الغالب بنسبة تفوق  
  . 5مقابل التوظيف املأجور وهذا يرجع لطبيعة وخصوصيات النشاطات اليت يعرفها العمل املنزيل 20014سنة 

  استنتاجات -4
الدراسات حول اإلقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر تربز نوعني من التحليالت،منها إسهامات "اهتمت خبصوصّية  إنّ 

الظاهرة .(اليابس  ه) و أعمال أخرى اهتمت بطريقة غري مباشرة ذ1991،هين1984الظاهرة ذاا(بين سعد
اقتصاديني ، جغرافيني و  اعتمد هؤالء و غريهم من 7سنة 20منذ أكثر من ف.6)"1989، عبدون  1984

غري الرمسي  و القطاع  االقتصادو الدميغرافيا على حماولة شرح هذه الظاهرة على نطاق واسع ( االجتماعباحثني يف 
  غري الرمسي) أو حّىت مواضيع أكثر عمقا من دراسة لـ العمل املنزيل ، اخلاص بالبيت ، السوق ...

إّن معظم هذه الدراسات و اليت أخذت طابع اقتصادي ، اجتماعي و دميغرايف ، "حاولت تعريف القطاع   
غري الّرمسي يف اجلزائر على أساس القطاع الرمسي و أقّرت معظمها بأّن نشاطات هذا القطاع تقع على هامش 

                                                           
  أ�ظر ا���ل ا�=��ث     1

2TALAHITE Fatiha, Algérie, l’emploi féminin en transition, 8th Mediterranean social and political research 
meeting, Florence, 21-25 mars 2007 p 21. 
3Idem, p22. 
4TALAHITE Fatiha, Algérie, l’emploi féminin en transition, 8th mediterranean social and political research 
meeting, Florance, 21-25 mars 2007 p21. 

  ا���ل ا�=��ث       "ا���ل ا���ز�� " أ�ظر  5
C. Bounoua , L’économie parallèle en Algérie , les cahiers du GRATICE , N°9, 2ème semestre , 1995, pp 1446  

7 C. Bernard, Le chômage déguisé - Recherche sur la validité du concept à partir de l’agriculture algérienne , 
thèse de doctorat d’état , sciences économiques , Paris I , 1975, 407p 
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باإلضافة إىل كوا تتهّرب من رقابة الّدولة و ميكانزمات التسجيل القانوين ، احملاسيب ، الضرييب  1الّرمسي" االقتصاد
و حّىت اإلحصائي ممّا يضفي عليها الطابع غري الرمسي.كما ميكن مالحظة تيار هام من الّدراسات خّص اجلانب  

هين)  أو مفاهيم كالتشغيل، العمل غري غري الرمسي( االقتصادالتجاري من القطاع غري الرمسي سواء مّس ذلك 
 القسماعتمد البعض على املفاهيم و التعريفات اليت اعتمدا املؤسسات الدولية (كلكول و لقجع) و  اد.2الرمسي

  على اتمع اجلزائري. إسقاطهااآلخر على مقاربات و مفاهيم أخرى حاول أصحاا 

قسمه بدوره حيث ) 1989ي و أخر غري رمسي (عبدون ، قسيم السوق الوطين إىل سوق رمس حاولت منهم من
  فروع :  3إىل 

سوق شبه رمسي ، أين جند القطاع اخلاص الذي رغم أنّه مسجل إّال أنّه يتمّيز بعملية التهرب الضرييب و ممارسة  - 
  أعمال و صفقات غري قانونية (خمفية).

  يف قطاع البناء الصناعة ، اخلدمات ... سوق إنتاجي غري رمسي : و الذي خيص املؤسسات غري الرمسية - 
  .3سوق املضاربة : و يشمل بيع السلع النادرة غري املتوفرة بصورة دائمة يف السوق" - 

) جماالت أخرى كسوق الصرف أين أبرز أمهية 1987اختار البعض اآلخر (بن بامحد ،  كما  
ويل و متوين السوق الوطين بالسلع و اخلدمات من طرف املهاجرين و مدى تأثريها يف عملية مت املدخرةالتحويالت 

) إلقاء الضوء على Bernard, 1992(آخرون . بينما أراد 4، و هي بالتايل تعرب مقياس لسوق الصرف"
و إبراز وجود هذه النشاطات حّىت داخل  5رمسية الصغرية اليت تقوم ببيع املواد املستوردة أو احمللّية"النشاطات غري ال

طاب هذه األخرية لبعض الفئات مثل املساعدين العائليني املرتبصني و حّىت العاملني بالقطاع استق وداخل املنازل 
  الرمسي.

من أهم الذين حبثوا يف ظاهرة االقتصاد غري الرمسي من عّدة نواحي مشلت النشاطات  6و  يعترب أمحد هّين   
الرمسي الرتاباندو و الشرعية، الدوران النشاطات غرب الرمسية و اخلزينة ، أزمة التسديد القرض ، النقود و املعدل غري 

و  االقتصادية اتئاهلياملايل ، معّدل الصرف، العوائد و اهلياكل االجتماعية....إذ يبّني هذا األخري دور 
غري الرمسي ليس  االقتصادغري الرمسي ، و يوّضح يف نفس الوقت إىل أّن  االقتصادللبالد يف خلق  االجتماعية

                                                           
1 C. Bounoua, l’économie parallèle en Algérie , les cahiers du GRATICE ,N°09 , 2ème semestre 1995,pp 145-
146. 
2     Boufenik.F , Elaidi . A, L’informel en  Algérie  : Quelle approche ?, Coll . sur l’économie informelle en 
Algérie     Tlemcen,(14-15-16) Nov. 2000,p 14-16. 
3  Bounoua . C , L’économie parallèle en Algérie , les cahiers du GRATICE , N°9 , 2ème semestre , 1995 ,          
pp 143-162 
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     Boufenik.F , Elaidi . A, L’informel en  Algérie  : Quelle approche ?, Coll . sur l’économie informelle en 
Algérie     Tlemcen,(14-15-16) Nov. 2000,p 14-16.6  
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غري الرمسي حسبه هو مركب من جمموعة من  فاالقتصادظاهرة ناجتة عن إمهال الدولة و أّا قد تزول بتدخلها، 
املمارسات اليت هلا خصوصيات و منطق خاص و استقاللية حبيث أّن را من الضرائب و املراقبة القانونية ال 

الكربى  االقتصاديةغري الرمسي ال ميثل جمرد أزمة أو خلل يف التوازنات  داالقتصاميثل إال جانب من جوانبها .و أّن 
و هو بالتايل يربز مشاكل . 1و إّمنا يعمل على إجياد جمتمع (جديد) يشمل األفراد الذين ّمهشهم القطاع الرمسي

غري رمسي داخل غري الرمسي هو مكمل للمحيط اإلداري الرمسي أو  ميثل حميطا  االقتصادمنهجية من كون هل أن 
النشاط غري الرمسي كمجرد رّد فعل لقساوة النظام  "هين "إذ ال يرى.احمليط الرمسي لكّنه ينخره من الداخل؟ 

  .االقتصادي و االجتماعي

أّن هناك القليل من الدراسات اليت اهتمت باجلانب غري التجاري يف شكله العام كالعمل اخلاص  القول و يبقى 
كما ذكرنا سابقا على املفهوم الواسع   االهتمامه اخلاصة مثال (العمل الصحي....)، إذ صّب أو يف أشكال 2بالبيت

غري الرمسي ، القطاع  غري الرمسي ، السوق ، الرتاباندو و مل تكن هناك إسهامات وفرية ختص مواضع   لالقتصاد
  ....اإلجارةكالتشغيل ، البطالة ، 

، وهران، أرزيو، سيدي بلعباس ، قسنطينة، تلمسانمثل : و قد حاولت بعض البحوث امليدانية يف مدن  
متس هده النشاطات و اليت  اخلصائصأو أّا مست أحياء مثل (املدينة اجلديدة بوهران) وضع النقاط على بعض 

  الشباب، النساء، العمال و العائلة. اخلاصة الفردية أو اجلماعية االجتماعيةتوضيح العوامل 

إّال أنّه على املستوى اإلحصائي ال يوجد  األخرى ئج اإلحصائية يطغى على باقي الدراساتيبقى استغالل النتاو 
مباشرة  مستمرة تقييم حقيقي لألشخاص الذين ميثلون هذا القطاع و هذا راجع لعدم وجود دراسات ميدانية

  تتطلب وسائل مادية و حىت معنوية هامة. او كحيث يصعب إجنازها يف أرض الواقع  

أّن هذه املسامهات تبقى قليلة مقارنة مع الدراسات و األعمال و األحباث  اىلاإلشارة  جتدرو يف األخري   
و اليت خّصت القطاع غري  3حّىت مبقارنته مع دّول املغرب العريب و افريقيا و القرارات اليت أقيمت خارج الوطن

  السبعينات .غيل" يف بداية الرمسي منذ نشأته خصوصا مع بروز " املخطط العاملي حول التش

االستكشاف  غري الرمسي يف اجلزائر أمامه جمال للبحث  و  التشغيلو على العموم ، يبقى مفهوم   
من العديد دون أن ننكر اجلهود اليت قام ا .1)القطاع غري الرمسي كموضوع علمي ينقصه املزيد من البحث (

  يف بالدنا . ه الظاهرةو التعرف أكثر على هذ الباحثني و الدارسني و اليت تعترب خطوة هامة حن

                                                           
1 A. HENNI, « Ajustement, économie parallèle et contre société » Revue Naqd N°7, 1994,p51 
2 A. Faouzi, « Le travail domestique » Insaniyat, Oran, N°1 printemps 1997, pp 7-17  
3 C. Bernard , Nouvelles logiques marchandes au Maghreb, L’informel dans les années 80, CNRS? IREMAM? 
paris, 1991, 264p 
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III - خالصة  

و اجتماعيا داخل كّل املدن  اقتصادياغري الرمسي بفضل نشاطاته املتعددة قد أصبح واقعا التشغيل إّن   
اجلزائرية ، هذا موازاة مع تقّلص فرص العمل داخل القطاع الرمسي ، و  ظهور الفقر و احلاجة . األمر الذي دفع 

  العائالت إىل إجياد طرق للتكيف مع الوضع اجلديد هدفها هو احلصول على عائد .العديد من 

اليت  و اخلدماترمسية للمنتجات الاملنافسة غري من ماية الرقابة و احل أولوية اجتاه تقاعس السلطات اإلدارية أمام
احلد املطالب املستمرة من املهنيني ورجال األعمال الذين يدعون إىل  زادتالقطاع غري الرمسي  يةكدينامتنتجها 

أكثر قدرة  هلا أن اد يبدو،الشغل  الكبرية من حيث خلق وظائف املؤسساتحتل حمل كون نشاطاته ،   من توسعه
  .يف جمال التشغيل وطنية الالنتكاسات اعلى استيعاب 

الدخل القومي يف  تهصعوبة قياس مسامه أبرزت التشغيل غري الرمسيختص  اليتالبيانات التجريبية إن قلة         
القطاع يشمل جمموعة واسعة من األنشطة ،أبعد من أن تكون كون هدا عدم وجود إحصاءات ذات صلة  بسبب 

 اقتصادي اأن يلعب دور  هلدا النوع من التشغيل إذا أردنا أمر أساسي التعرف عل الظاهرة و عليه يبقى..متجانسة 
 هلده الوحدات ثابتة السارات امللتحقق من ا ميكن من خالل حتليل عينة املسحف. مهيكالقطاعا ألن ميثل  يئهيه

لتحقق من أداء امن املمكن  و عليه،الصغرية) وحتديد ما يسمى احللقة املفقودة النشاطاتاالقتصادية (
ملة سطحية تتمثل يف معرفة حجم و عدد اليد العاهذه املعرفة حلّد اآلن تبقى لديها . اسرتاتيجيات التنمية القائمة

 ذلك بصورة غري دقيقة . و بالتايل تربز اإلشارة إىل عملية املراقبة و العقوبات اليتاليت متتّصها هذه النشاطات و 
  ممارسات تأخذ القطاع غري الرمسي كغطاء هلا .جيب أن توّجه إىل عّدة أعمال و 

من بينها احلد من القيود املفروضة على االئتمان  عاجلة وتدابري مفيدة لشروع يف اختاذ إجراءاتافمن املهم 
املصريف ، وختفيف قبضة الضرائب ، وتعزيز رأس املال ، واحلد من حجم التجارة غري الرمسية ، واإلعفاءات واحلوافز 

  . حل لتطوير تشجيع املشاريع اجلديدةك  لعملللالستثمار و خلق فرص 

CNESفحسب 
) أنّه جيب النظر هلذا القطاع بصورة إجيابية تسمح االجتماعيو  االقتصادي(الس الوطين  2

تبيان ية يف إطار حيمل أكثر شفافية . و بإدماج النشاطات اخلاّصة بإنتاج السلع و اخلدمات ، و ذلك بصفة تدرجي
  الوطين . االقتصادما ميكنه أن يفيد 

                                                                                                                                                                                     
1 Boufenik, Elaîdi, L'informel en Algérie : Quelle approche ? Coll. International (L’économie informelle en 
Algérie), Tlemcen, (14-15-16 Nov) 2000, p 19. 
2 (CNES) 13ème session, plénière ,Alger ,1998, p 67. 
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  تمهيد:  -

 تلسلوكياإّن التحوالت اليت تصاحب تطور العمل غري الرمسي و اليت ال ختضع لعوامل اقتصادية حبتة، هي مزيج 
اجتماعية تعرب عن إثبات الذات من جهة و منط اقتصادي فرض نفسه ، جيب معرفته، مسايرته , تنظيمه .حيث 

. فهو االجتماعيمل يعد للعمل غري الرمسي مكانا حمددا أو تطبيقات بّينة و اّليت تؤثر بصفة واضحة على التنظيم 
  ات . ال ميثل خمرج ألزمة اقتصادية فقط و إّمنا وسيلة إلبراز الذ

إّن طبيعة النشاطات غري الرمسية جتعل منها أكثر قابلية و مرونة إذ أّا تسمح لصاحبها مبمارستها حتت أّي ظرف 
بالقطاع الرمسي  عامةتتعلق  ألاالعمل يتمثل يف نشاطات قد ال يوجد بينها خصائص مشرتكة فزماين أو مكاين .

ن هذا القطاع .إّن تطور و تنوع أشكال هذه النشاطات كان من حيث أّاتتأثر بدخل العائالت اّلذي يأيت م
  يف عامل الشغل . لالندماجاليت تعرفها الدول النامية و كان وسيلة  االقتصاديةنتيجة األزمات 

 البيت بصفة  إطارلقد عمدت فئة هامة إىل العمل (بصفة غري رمسية) داخل املنزل و القيام بنشاطات خمفية يف  
  . Travail à domicileأطلق على هذا النوع باسم العمل املنزيل  ،مستمرة تكاد تكون 

فهل أّن العمل املنزيل يعرب عن وسيلة جديدة لإلنتاج أو هو منط من أمناط التشغيل أم أنّه فقط استمرار لبعض 
  األعمال احلرفية و التقليدية اليت كان يقوم ا اآلباء و األجداد.

  . يشهد تقدما تكنولوجيا و تطورا لسوق العملذلك ليس بديهيا يف عصر 
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I - - - -      واستراتيجية العمل المنزلي  واستراتيجية العمل المنزلي  واستراتيجية العمل المنزلي  واستراتيجية العمل المنزلي      - - - - أبعادأبعادأبعادأبعاد        ––––ماهية  ماهية  ماهية  ماهية        

  ماهية العمل المنزلي  -1  

  أبعاد ومعطيات عامة  1-1  

يعترب العمل املنزيل من أقدم النشاطات اليت عرفتها البشرية حيث مارس اإلنسان أعماله داخل سكنه يف   
جماالت عديدة، خاصة بالنسبة للمرأة اليت تتميز نشاطاا خبصائص هلا طبيعة أنثوية متعلقة باالعتناء بالعائلة. 

ولية الالزمة اليت كان يوفرها القطاع التجاري إّن تطور العمل املنزيل كان مرتبطا مبدى إمداده باملواد األ  
(نسيج، صوف، معادن....) لينتج سلعا ائية تتبادل يف السوق (مواد نسيجية متنوعة، حياكة، مواد 

  .1معدنية....) ممّا أّدى إىل ظهور حتول تقين يف العمل (مهن للرجال وأخرى للنساء)

ليصل إىل أوجه  2مع بروز النشاطات الصناعية 18القرن  زادت أمهية العمل املنزيل مع الوقت بداية من  
  .  3(العصر الذهيب) أين أصبح العمل الصناعي للنساء يف البيت واسع النطاق 19خالل القرن 

إن بروز الثورة الصناعية كان له األثر الكبري يف ذلك خاّصة يف جمال النسيج، حيث كانت العالقة قائمة   
مما أنشأ حتوال حنو (La mécanisation)نة ن سرعان ما تالشت نوعا ما مع ظهور املكبني املصنع والعمل املنزيل

 1920. ولقد شهد العمل املنزيل تطورا وحتوال يف جماالت أخرى كصناعة املالبس وذلك يف سنوات 4املصانع
إن توسع جمال هذه النشاطات فيما بعد، دفعت العديد من  .ساعده يف ذلك وجود اآلالت واستخدام الكهرباء

تمّيز بغياب شبه كلي للتنظيم يكان   الذيالدول (املتقدمة) إىل حماولة حتديد وتقنني هذا النوع من األعمال 
  القانوين. 

جماالت عديدة (التجارة، التأثيث، اجللود، النسيج، اإلصالح  يف الدول الصناعية مّس العمل املنزيل  
عامل منزيل يف صناعة اجللود منهم  10141، 1993يف فرنسا سنة L’NSEEامليكانيكي ...) ، فقد أحصى 

                                                           
1 Lakjaa. A, Le travailleur informel : figure sociale à géométrie variable (le travail à domicile), Insanyat, n°1, Oran,1997p 
121. 

2MAHIOU Ahmed , MAHIOU Jean-Robert HENRY, Où va l'Algérie, KARTHALA-IREMAM, Hommes et société,2001 p 
390.   
3RAVENEL Bernard, Comprendre l’Algérie, Confluences méditerranée, revue trimestrielle n 11,L’Harmattan, Paris, été 
1994 p 120. 

4BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Rapport sur     « Le travail à domicile », Bruxelles, mai 1998 p 05. 
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منهم نساء مثل فيها النشاط  %85، 1997فرد سنة  105000نساء وبلغ عدد العاملني املنزليني  80%
1امرأة كانت متارس "االعتناء باألطفال 29000الغالب 

(Assistance maternelle).املنزيل  العملمن   عل مما جي
من العاملني املنزليني  %94يتميز بالطابع النسوي حىت يف الدول املتقدمة وذلك راجع لطبيعة نشاطاته (اليابان، 

  .2نساء)

توسع نشاطاته و بروز ومع تطور اجلانب التكنولوجي عرف العمل املنزيل تطورا مذهال يف هذه الدول أّدى إىل 
(Télétravail)عن بعد"ـ "العمل أعمال حديثة ك

أوبصورة غري رمسية أمر واقع  ارمسي كان  .إن هذا االنتشار سواء3
ر اضمن احمل %80ال نقاش فيه، إال أن االختالف هو يف كون أّن الدول املتقدمة حاولت تأطري هذا النشاط (

دول النامية كاجلزائر التبقى فرنسا).بينما  –جمال صناعة املالبس (العمل املنزيل) يف باريس  1995مست سنة 
  أمامها أشواط يف ذلك وهذا راجع لعدة أسباب. 

لقد شهد العمل املأجور ومعه العمل املنزيل تطورات مرتبطة بتحوالت منط اإلنتاج الرأمسايل ومن ذلك اللجوء إىل ف
ينية ومشال إفريقيا، حيث اليد العاملة النسائية إثر انتقال العديد من الصناعات حنو الدول النامية كدول أمريكا الالت

شكل هدف أرباب العمل استقطاب النساء الشابات يف األسواق احمللية اليت يكون عملهن رخيص ممّا أضفى 
ظروف النساء يف هذه القطاعات  إال أنعلى عدة قطاعات كالنسيج والتلفيف والتصبري طابعا نسويا خالصا.

اتفاقيات التبادل احلر أفضت  كما أنوغياب ألية محاية اجتماعية.بانعدام شروط السالمة مع أجور هزيلة  تتميز
يف عدة جماالت إىل إغالق املئات من املصانع وتسريح آالف العمال مما أدى إىل استنزاف قوة عمل النساء اليت 

  تشغل نسبة كبرية منها يف البيوت والقطاع التقليدي. 

 يف كنشاط حقيقي فهو ال يظهر يف حساباا وال  الدول النامية ال تعتمد العمل املنزيلإن معظم   
مليون عامل منزيل يف هذه  100تقر بوجود أكثر من  5، بينما تقديرات املكتب الدويل للعمل4إحصاءاا الوطنية

من طرف اهليئات واملنظمات الدولية  دا النوع من النشاطالدول معظمهم نساء، مما استدعى إعادة االهتمام 
  يف إطار مفهوم العمل احملرتم.ه لعمل والتشغيل قصد إدراجاليت تعىن با

                                                           
1THAON .I, LHOTELLIER. B, PRENAT. M), SENECHAL .D, Les conditions de travail des ouvrières de la maroquinerie 
travaillant à domicile, ICOH, Strasbourg ,15-16 septembre 2005p 05. 
2BIT, Travail décent et économie informelle, Conférence internationale du travail ,90e session, Rapport 5, Genève, 2002 p 93. 

  أ�ظر ����  ر&م  3
4BIT, L'heure de l'égalité au travail: rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux  au travail, Genève, 2003 p 197. 
5BIT, Les règles du jeu une brève introduction aux normes internationales du travail, Edition révisée, OIT, 
Genève ,2009,p83 . 
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غري رمسي يف الدول النامية من بينها اجلزائر ، قد استطاع أن يفرض نفسه بصفة واضحة  اميثل العمل املنزيل نشاط
الرمسية و  اتئاهليهذا ما تعرب عنه خمتلف الدراسات و اإلحصائيات اّليت قام ا الباحثون و و ،  األخريةيف املّدة 

  غري الرمسّية .

طبيعة هذا النوع من النشاطات و مدى انتشارها يف  واضحة ختص نريد من خالل هذا التحليل إعطاء صورة •
  اجلزائر .

مل تضع هذه النشاطات إّال يف إطار 1حول سوق العمل يف اقتصاديات الدول النامية  األوليةإذا كانت النظريات 
 2هدفها مواجهة الفقر و حماولة البقاء على قيد احلياة ،فإنه ّمت اإلمجاع فيما بعداليت القطب املهمش من اتمع 

و اّليت ختّص سهولة  3صائص و معايري أقّرها تقرير كينيا و كّل الندوات الدولية إلحصائي العملخلعلى احتوائها 
للمؤسسات(وسائل اإلنتاج)، أين تعترب ممارسة هذه األعمال اليت تتميز بسّلم مقيد للعمليات و امللكية العائلية 

اليد العاملة هي أهم عامل لإلنتاج باإلضافة  لّلجوء للموارد احمللية،كما أّن اخلربة و املؤهالت الفنية تكون مكتسبة 
يف معظمها خارج النظام املدرسي.كّل هذا يتم يف إطار سوق خيرج عن كّل قانون و مفتوح على املنافسة ، و 

  هو خلق مناصب الشغل و احلصول على عائد .من دلك ف يبقى أّن اهلد

مواجهة البطالة و اندماجه يف عامل يف ،يعترب العمل املنزيل مع تنوع نشاطاته جماال لصاحبه يف هدا اإلطار  
عدم قدرة السياسات و اإلجراءات احلكومية على إجياد صّيغ وطرق متّكن العامل املنزيل من العمل يف  امامالشغل 
عادي و رمسي ، رغم كّل التوصيات و القرارات اليت تعد و تنشر خالل الندوات و املؤمترات العاملية حول إطار 

  .  4العمل املنزيل

إّن تطور جمال العمل املنزيل مشل الدول املتخلفة و املتقدمة على السواء ، رغم أن هذه األخرية استطاعت تكييف 
  ا ال ينفي وجود فئة  تعمل يف إطار خفي غري رمسي.هذلكن ، 5هذا النشاط داخل القطاع الرمسي

                                                           
1LEWIS 1954 ل ا�  *ّول �ول ��'وم ا�	ط�ع 0�ر ا�ر��� )(ا�ظر ا��
  )�1972	ر�ر �����  ( 2

3Conférence internationale du travail (82ème session) (1995) et 13ème conférence internationale des statisticiens 
du travail (1993) 
4 ( « Conférence internationale du travail - 1984 » a insisté sur la nécessité de concevoir des voies permettant de 
protéger les T.D) 
(1988 : Elaboration des programmes relatifs à l’étude des conditions juridiques , économiques, et sociales des 
T.D) 
(1990 : Evaluation de l’expérience de divers pays en matière de protection et d’organisation des T.D) 
(1995: Législation et application de programmes . Analyse des réponses gouvernementaux ) 
5B.I..T 1995, Modèle d’entreprise flexible  
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كليا بالطابع غري الرمسي و بغياب أنواع احلماية و   ا فيتمّيز العمل املنزيل )من بينها اجلزائر (أّما الدول النامية 
ل و اختالف الدو  امام الكّل متفق على صعوبة إعطاء مفهوم واضح هلذا النشاطمما جيعل  ، االجتماعيةاخلدمات 
  و السياسية و مدى النمو الذي تعرفه. االقتصاديةالقانونية و  االجتماعيةتنظيماا 

و حتديد جماالته   و االعرتاف  االقتصاديو ملعرفة هذه الظاهرة ال بّد من حتليل هيكلي لقطاعات هذا النشاط 
املعنية ، و العمل على دراسة هذه الظاهرة و حتضري  اتئاهليحبقوق هذه الفئة و خلق مناخ تفاهم بني خمتلف 

  اإلحصائيات و املعلومات اليت تساهم يف فهم أبعاد العمل املنزيل.

  العامل المنزلي (خصوصيات)  2-1    

و املكتب الدويل  O.N.S(1حسب التعريفات املقّدمة من طرف الديوان الوطين لإلحصاء (  
فرد سواء كان رجال أو امرأة  ":  بانه) يعّرف Travailleur à domicile(فإّن العامل املنزيل  2)B.I.Tللعمل(

ميارس عمال داخل إطار البيت بصفة شخصية و يستفيد من هذا النشاط حبيث أنّه يسمح له باحلصول على 
  ."عائد

،يتمثل العمل املنزيل يف إنتاج السلع و أداء اخلدمات لصاحل مستخدم يف غالب األحيان ما يكون و عليه   
الرمسي ،   و يكون ذلك يف إطار عقد عريف  ال خيضع ألّي مراقبة  االقتصاديله نفس النشاط داخل القطاع 

نشاطه داخل املنزل بصفة شخصية،  مباشرة . إّن العامل املنزيل ميثل إّما صفة موظف أجري أو مستقل و هو يقوم ب
و يتحصل على املواد األولية و األدوات الّالزمة للعمل إّما عن طريق املستخدم أو يقوم هو بشرائها و إدماج ذلك 

التعاقد مع واحد أو حىت عدد من املستخدمني، ه أي ميكنيف التكاليف ، و يتم ذلك دون أّي مراقبة مباشرة  ،
ت وميزات السلعة املراد إنتاجها، ممّا قد جيعل منهم ممّونني له باملادة األولية، األدوات أين يقدم هؤالء مواصفا

. 3واللوازم.كما جند حاالت وساطة بني العامل املنزيل واملستخدم أو حىت بينه وبني الزبون ممّا خيلق صعوبات معينة
ها كلية يف إطار غري رمسي داخل دون أن ننسى وجود مؤسسات تتكون من عدد حمدود من العمال متارس نشاط

  املنزل بشكل مكثف. 

يعترب العامل املنزيل مستقال إذا كان هو يقوم  بتحديد السعر،بتسويق منتوجاته و باقتناء املواد األولية الّالزمة .و 
ّق أّما إذا تعدد مستخدموه فإنّه يصبح مستقال له ح .هو مبثابة موظف إذا كان يتعامل مع مستخدم واحد فقط 

  اختيار الطلبات.

                                                           
    �S1989ان  48=��� إ@����D رBC ا��!�ان ا��ط-� �N@��ء) �4 1
  )Conférence internationale du travail(   1995 -ا��>�X ا��و�� �=�4�  2

3BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Rapport sur     « Le travail à domicile », Bruxelles, mai 1998 p 36. 
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و قد تبدو صعوبة التفريق بني (موظف) و (مستقل) يف اجلانب امليداين خاصة بصفة جلية يف حالة استخدام 
العمال املنزليني لعمال منزليني آخرين، وسطاء أو مساعدين عائليني حيث أّن أفراد العائلة يساهم كّل منهم يف 

  غري مباشرة .العمل داخل املنزل يصفة شخصية مباشرة أو 

أّما عالقة العمل فتتميز بدفع راتب حمدد يف العقد املعنوي املتفق عليه سابقا و هو غالبا ما يكون نقدا . ميثل هذا 
العائد حجم اإلنتاج باإلضافة إىل التكاليف اليت تصاحبه ، حبيث أّن اعتماد الوقت املخصص للعمل كمقياس 

  ليس ممكنا دائما .

ة أخرى فإّن هذا النشاط يتميز بغياب كّل محاية اجتماعية و كّل ضمان خيّص العائد من جهو             
  ).تعويضات العالج أو األمومة( االجتماعيةالّتأمينات اخلاصة باحلالة  و(التسريح أو الطرد)، تعويض البطالة 

اختيار  له حريةو هو بالتايل أجل الطلبات)  االعتبارأخذ بعني يالعامل املنزيل حّر يف تنظيم وقت عمله ( كما أن
  أيام الراحة و العطل لكنه قد يكون جمربا على التوقف عن العمل يف حالة عدم وجود الطلبات.

  طبيعة النشاطات المنزلية 3-1  

، األجور املنخفضة (بسبب عدم التسجيل)، انعدام االستثمار 1تتميز نشاطات العمل املنزيل بالظرفية  
  (عدم وجود تراكم للبقاء يف اخلفاء) وعدم احلماية. 

إذا كانت الزوجات أو األمهات هن الاليت ميارسن هذا النشاط (يفضلن ترك املكاتب واملصانع لتلبية ف  
مباشرة كمساعدين عائليني أو بصورة غري مباشرة فإن أفراد األسرة غالبا ما يشاركون بطريقة  2االجتماعي) ندوره

من خالل التوجيهات اليت يقدمها األزواج مثال (هناك فئة تعمل حتت قيادة الزوج)، هؤالء األفراد مقصون من 
حقوق اإلجارة أمام غياب أي عقد رمسي حيدد وقت النشاط وعوامل الدفع، حيث يتم التفاوض الذي يؤدي 

إن مستوى الدخل الذي يأيت به العمل  .فة أو باملعىن احلقيقي حتت مستوى األجر الرمسيغالبا إىل منح أجور ضعي
املنزيل يتمّيز بالنقص مقارنة مع األعمال الرمسية وذلك لعدم وجود تراكم لرأس املال قصد البقاء يف اخلفاء والقدرة 

املتزايد على خدماته فقد جند اخلياطات  على املنافسة.إّال أن هذا العائد قد يعرف ارتفاعا هاما يف حاالت الطلب
(يف املنزل) تعجز عن تلبية الطلبات بسبب فائض العرض أثناء فرتات األفراح واألعراس ممّا جيعل منه مصدر ربح 

  هام رغم ظرفية احلالة يف العديد من املرات.

                                                           
1FMI, Algérie : Questions choisies, Rapport du FMI No. 07/61, Washington, D.C, Février 2007 p  22. 
2SCHWEITZER  Sylvie, Les femmes ont toujours travaillé: une histoire de leurs métiers, XIXe et XXe siècles, Editions 
EDILE JACOB, Paris, février, 2002 p 145. 
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ة، اخلياطة، الطرز وذات طابع تقليدي كاحلياك 1ترتكز نشاطات العمل املنزيل غالبا يف أعمال حرفية  
.......الطبخ، االعتناء باألطفال، األعمال اخلاصة بالبيت، غسيل املالبس......إن معظم هذه النشاطات تعترب 

. هذا االمتداد ميكن تصوره 2امتدادا لعمل البيت عند فئة النساء وعائالم حىت ولو كان ذلك يتم بصفة جتارية
  .3ميارسن نفس األعمال اليت تقوم ا أمهان حىت يف عملية التوريث حيث جند البنات

كما جند العمل املنزيل يف جماالت أخرى يصعب حصرها كعمليات التصليح املختلفة، الدروس   
اخلصوصية، العمل عن بعد (تلجأ له حىت املؤسسات الرمسية قصد التخفيف من التكاليف)، صناعة، حماسبة، 

اهم يف ذلك التطور التكنولوجي من جهة واندماج القطاع اخلاص حبوث، دراسات، إعالم آيل، صحة...وقد س
مما ابرز أمناطا جديدة للتشغيل   ،يف القطاع غري الرمسي إما بالتعامل املباشر أو عن طريق عالقات إنتاج مميزة

  . كالعمل عن بعد

  -  e-travail- travail mobile- télétravail-حالة خاصة:العمل عن بعد *

ميثل بصفة عامة كل أصناف "العمل عن بعد" أي أن أشكال التنظيم والتنفيذ اليت ختص هذا العمل  (  
ميكن ممارستها خارج املؤسسة ويف أوقات خمتلفة عن طريق وسائل االتصال واألنرتنت. وحسب التعريف الذي 

فإن املوظف عن بعد هو  (le Forum des choits sur l’Internet)اعتمده منتدى احلقوق على شبكة األنرتنت 
عن البيئة اهلرمية (التنظيم) وفريق العمل باستخدام  4"العمل املنجز كجزء من عقد العمل، بصورة دورية بعيدا

  تكنولوجيات املعلومات، إذن يتمتع أصحاب هذا النشاط مبستوى مكثف حول اإلعالم اآليل. 

  وميكن الّتمييز بني أربعة أشكال:   

 ة يف غرف منفصلة التواصل داخل الشك �

 يف غرف مشرتكة من قبل العديد من الرتكات  �

 املتنقلني  �

 يف املنزل �

                                                           
1DUSSUET Annie, Travail domestique et genre, Université de Nantes, GTM/CNRS - France ,2002 p447. 
2CHARMES Jacques, MUSETTE Saib, Cas des femmes et des diplômés de l'enseignement supérieur 2007, Colloque 
Economie Méditerranée Monde Arabe, Sousse ,20-21 septembre 2002 p 08. 
3TRIKI Souâd, HAYEF Imane, ZIRARI Michèle, HORCHAN Malika, Le Travail des Maghrébines: l'autre enjeu; situation 
économique et sociale, Collectif 95 Maghreb- Egalité, GTZ, 2006 p 285. 
4Forum des droits sur l'Internet, « Le télétravail en France », décembre 2004 p12. 
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وإذا كان النوعني األوليني غري منتشرين فإن الشكلني اآلخرين ميثالن توسعا هاما خاصة الذي ميارس يف 
يف استخدام اإلعالم  املنزل ليشكل بالتايل أحد أنواع هذا النشاط، فهو ميثل املوظفني الذين بلغوا مستوى مكثف

  اآليل والذي يرتكز عملهم داخل املنزل. 

  هو حالة تنظيم أو ممارسة نشاط بصفة دائمة أو مؤقّتة لشخص معّني يف الظروف التالية : إذن   

  (يف املنزل )هذا النشاط ميارس عن بعد. -   

  ميارس هذا النشاط دون مراقبة مباشرة. -   

  إعالمية حديثة كاإلعالم اآليل، و شبكات و وسائل اإلتصال احلديثة.ميارس هذا النشاط بوسائل  -   

، مّثل 2009لقد عرف هذا النمط من النشاطات توسعا وتطورا هائال يف البلدان املتقدمة ففي سنة 
كنسبة متوسطة يف أوروبا بينما   %13 1من السكان النشيطني بفرنسا مقابل %7"العمل عن بعد" نسبة 

يف الواليات املتحدة، ورغم قلة انتشاره يف اجلزائر مقارنة مع هذه الدول إّال أن وجوده مل  %25وصلت النسبة 
يعد مقتصرا على بعض املؤسسات الّصغرية اليت جند أفرادها أغلبهم ميارسون أعماال داخل القطاع الرمسي  

راية جيدة مبجال اإلعالم كالصحافة، بل تتعدى ذلك لعدد هام من األفراد خاّصة عند فئة الشباب الذين هلم د
اآليل ووسائل االتصال يف ظل التطور التكنولوجي املذهل الذي يعرفه العامل بصفة عامة،واستفادة فئة هامة من 

  اتمع من خدمة األنرتنت داخل املنازل. 

إن طبيعة هذه النشاطات ختتلف من شخص آلخر، منها مؤقتة وأخرى دائمة، هلا تعامل حملي وأخرى  
، مأجور، مستقل...وبغض النظر عن ذلك يبقى وأّن هذا اال ما زال يف طور البناء إذ مل يعرف تنظيما أجنيب

  رمسيا كما تشهده الدول املتقدمة.   

  استراتيجية العمل المنزلي -2

  مرونة العمل المنزلي  1-2

                                                           
1KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie, secrétaire d’État chargée de la Prospective et du Développement de l'économie 
numérique, édité par le Centre d’analyse stratégique, Rapport Investir pour l'avenir ; Priorités stratégiques d’investissement et 
emprunt national p 128. 
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) 1986-1985و املالية (االقتصادية إّن العمل املنزيل حّىت و إن نسب كغريه من النشاطات غري الرمسية لألزمة 
إنتاج السلع و أداء اخلدمات اليت تليب  وـ يف املؤسسات الصغرية ، التشغيل تمتثل إسرتاتيجيةفإنّه أنتج أمهية 

  احلاجيات األساسية دون نسيان العوائد احملصلة و كذلك اخلربات و املؤهالت املكتسبة.

لنشاط مسحت بانتشاره بشكل واسع النطاق، مّس فئة النساء خاصة لعّدة املرونة اّليت يتميز ا هذا النوع من اف
اعتبارات ثقافية ، اجتماعية و اقتصادية. فقد تكون هذه الفئة جمربة على العمل يف هذا اإلطار لتكميل العائد 

طابع اجلنس األنثوي العائلي يف حالة األزمات اليت متّس العائلة .و أيضا نظرا لطبيعة النشاطات الغالبة اليت ختتص ب
حبيث أنّنا جند بعض الرجال  مثل : اخلياطة ، احلبك ، الطرز، النجادة، األعمال احلرفية ، اإلعتناء باألطفال

القيام باألعمال الثانوية من مجع و توزيع املواد األولية و السلع املصنعة ،  يلعبون دور املستخدم أو الوسيط مهمته
  كر فيما خيّص األعمال احلرفية اليت يتطلب بعضها قّوة عضلية.حّىت و إن كان وجودهم ال ين

أصبحت له قدرة  بالتايليف سوق العمل و  لالندماجظهر العمل املنزيل كوسيلة  االقتصاديةيف ظل األزمة   
على خلق مناصب التشغيل و حتصيل العوائد يف فرتات األزمات مع العلم أّن هذه القدرة تزيد كّلما نقص التشغيل 

هذه املرونة تتمثل أيضا يف عدم اخلضوع للصعوبات القانونية و اإلدارية و هي ختّص  1اخل القطاع الرمسي.د
، التضامن 2جانب العوائد سواء بالنقص أو الزيادة .كما أّا تعرب من جهة ثانية على الشطارة  و جودة التصرف

الذي مييزه  االجتماعيجلانب با االهتمام األمر الذي ابرز، )مفاهيم سنتطرق إليها الحقا(و التعايش  االستقاللية، 
غري  االقتصاديف إطار   3الشعيب باالقتصادما كان يسمى  بإدماجمسح مثال  حيثعند اية الثمانينات ، 

 االجتماعيةالتحوالت  هده يف هذا اال أصبح عاجزا على احتواء و فهم االقتصاديالرمسي.و يبقى أّن التحليل 
منزيل للتفرقة بني عمل  معايريفة أهدافها , اجتاهاا .و حّىت نستطيع اإلملام ذا املوضوع جيب أّوال أن منيز و معر 

  جتاري   و آخر غري جتاري.

  مفهوم التعايش و اإلستقاللية2- 2   

رمسي إن حماولة التهرب من العمل املأجور(الرمسي)و حماولة اكتساب اخلربات خارج اإلطار و الطابع ال    
سواء كانت الّدولة أو  4الذي ميارس ضغطا على العامل الذي قد يقابل ذلك بتصرفات سلبية اجتاه املستخدم

.الشيء الذي يعمل ) العامالت أثناء أوقات العمل مثال القيام بأعمال اخلياطة و الطرز من طرف(القطاع اخلاص 
                                                           

  ���� ا�%زا�ر ����ف ا�=������ت إ�4 ا��وم. 1
2Article 15 de la const. Zaïroise : « Débrouillez -vous vous êtes chez vous » (Incapacité d’offrir des emplois)  
B. Lautier, l’économie informelle dans les pays du tiers monde, la découverte, 1994,p 20-38 

���د ا��4+�" (�ن !,��4� �2 � &� أ��!>� ا�Q-�.�� �-) #��!� ا�,+�4-�ت 3CTم " ا���  
4 L’autonomie: « principe du savoir faire de l’homo- habilis »  . P. ADAIR,(l’économie informelle , Edit 
Anthropos ,1985,p 118-119 
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 االجتماعيةالدولة ، النقابات ، األحزاب ... حنو املؤسسات ك(الباردة)  على الرتاجع من املؤسسات الكربى 
هي سبيل اإلبداع ، اخللق و الطموح من  االستقاللية) مثل العائلة ، األقارب ،احلي ... و تبقى الدافئةالصغرية (

  و السوق. الذايتجهة و من ناحية أخرى فهي تتأرجح من قيمة االستعمال و قيمة التبادل بني اإلنتاج 

توسيع جمال هذا النشاط على مستوى أعم يسمح بنشأة مفهوم " التعايش " اّلذي يعرب عن اندماج اجتماعي  إنّ 
(يأخذ عّدة أشكال) يكون ذلك على حسب مقر األفراد و حسب حجم التجمعات ، أين جند التعاون و تبادل 

) ، و حّىت Réseaux locaux(و إعادة التوزيع على مستوى التجمع و هذا على املستوى احمللي  1املساعدة 
  ) .Associations bénévolesالتضامن بني التجمعات نفسها     (

هذا التعايش ال يوجد بصفة متطابقة يف كّل مكان فال ميكن ألحد العيش مبعزل عن اآلخرين ، لكن كل له طريقة 
حلي...) دون أن ننسى بعض حيث أّن هناك حبث دائم عن أكرب تقارب اجتماعي (العمارة ، ا2يف تنظيم حياته 
املساعدة و املعاملة باملثل ليستا دائما متساويتان بل هناك اعتبارات أخرى قد حتل حمل ذلك ف.3احلاالت اخلاصة

من تضامن ، موّدة ، تقدير ، إعجاب  إكبار ... و اليت ليس هلا أّي مثن أو مقابل مادي،مثل العناية بأطفال 
رحلة أو القيام بالتسوق لفائدة اجلارة املسنة اّليت متنح عند العودة شيء من  يف اجلريان مقابل التنقل معهم

ال تعرتف بالسوق أو التبادل اجلاري فيه و قد ميكن توسيع جمال ذلك إىل  تسلوكيااحللويات...كّلها تصرفات و 
  (اجلمعيات ، النوادي ...).

  منطق العائد و محاولة تراكمه   2- 3   

تتأثر طبعا بالتحوالت اخلاّصة بالسعر و العائد .فإّن هذا السلوك  تسلوكياإذا كان العمل املنزيل يعرب عن   
[و هنا جيب   4هو خمرج لألزمات أو بدرجة أقل خمفف من حّدا.إّن منطق البحث عن العائد و حماولة تراكمه

هو مفهوم ليس عقالين بالضرورة و هو نتيجة أن نفرق بني املنطق و اإلسرتاتيجية ، حيث أّن املفهوم األول 
و هو يعرب عن منهج  أكثر ممّا هو سلوك . بينما اإلسرتاتيجية  االجتماعأو باحث يف علم  االقتصاديالتحليل 

  تكون مرتبطة مبشروع ما على املدى الطويل تكون يف حميط معارض ].  

                                                           
1 « Réciprocité du don- contre don - L’entraide »   P. ADAIR, l’économie informelle, Edit Anthropos, 1985,      p 
122 
"2 vivre ensemble mais vivre autrement.. "B. Lautier, l’économie informelle dans les pays du tiers monde, la 

découverte, 1994,pp 59-60 
3 K.Marx (Dans les eaux glacées du calcul égoïste ),   P. ADAIR ,l’économie informelle , Edit Anthropos,1985,  
p 124 
4 Mentalité capitaliste (chercher le profit maximal dans le but de l’accumuler) une réalité spécifique qui a ses 
caractères  propres » E. DURKEIM ,les règles de la méthode sociologique ,p 102   
 
. 
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بادل داخل إطار ترتاكم خاّصة أّن السلع و اخلدمات تليس بالضرورة أن يكون احلصول على أكرب عائد يعّرب عن ال
ن العالقات العائلية ، العرفية و عتعرب  ادغري اقتصادية قد تكون البديل  إسرتاتيجيةالسوق.و عليه فإّن وجود 

البقاء . كما أّن  إسرتاتيجيةالدينية و حّىت السياسية جتعل من عملية احلصول على العائد فقط كعامل من عوامل 
جود تراكم يف ظل أّي تغيري تقين هو ناذر الوجود و ما جتدر اإلشارة إليه أّن هذا راجع لطبيعة النشاطات        و 

هي الوسيلة الوحيدة، 1و التضامن  االدخارغياب الضمانات يبقى  ظل و صعوبة الّلجوء للقروض البنكية . يف
باإلضافة إىل وجود منافسة القطاع هدا ،2االستثناءاتض لكّنها تتطلب قواعد تتمثل يف (الثقة ، احملبة...) رغم بع

ؤّدي إىل ختفيض التكاليف داخل النشاط املنزيل الذي يكون باديا للعيان يف حالة أّي تراكم أو تقّدم ت يتالرمسي  ال
خمفي أو غري  تقين .و عليه ميكن القول أّن عملية الرتاكم ال توجد يف إطار هذا النشاط إّال إذا كان هذا النشاط

  طابع غري شرعي. يأخذ انه

  التضامن العائلي و استراتيجية البقاء  2- 4   

 حيث، فهذا يؤّدي بنا إىل التفكري بصفة غري اقتصادية ، سهل إذا رأينا أّن عملية الرتاكم هي أمر غري  
باحلصول  انالبقاء مها احملركان األساسيان هلذا النوع من النشاط ، يسمح إسرتاتيجيةيعترب التضامن العائلي أو 

على قروض أو حّىت هبات (األب إلبنه..) بطريقة قد تكون آلية (املساعدة خالل األزمات أمر ال يستجدي 
ة أو أين جند منطق اإلنتاج العائلي يطغى على منطق منو املؤسسة الفردية.(فال ميكن تسريح الزوج3التفكري)

)لكن يف املقابل هناك اخنفاض العائد الفردي داخل العائلة،إذ ميكن القول أّن التضامن يعمل على احتواء االبن
األمر الذي ، اإلسرتاتيجيةتفيد البقاء تعّرب عن متاسك األسرة و بقائها حتت نفس هذه  سياسةاألزمات باعتماد 

  .اخلاص بالبيت ري السوقيغ و التجاري بني العمل املنزيليدعونا إىل التمييز 

  أبعاد التمايز والتكامل بين العمل المنزلي والعمل الخاص بالبيت -3

  معايير التفرقة بين العمل المنزلي والعمل الخاص بالبيت 3-1  

إّن مفهوم العمل املنزيل بصفة عامة قد يشمل عّدة فئات ، من الصعب و ليس باإلمكان وضعها يف   
نفس املقام. فئة تعمل بصفة منظمة و دورية، و جمموعة أخرى تقوم ذا العمل بصفة مؤقتة، متقطعة و غري 

                                                           
���!� ا�-��ط�ت ا��-�Z:& �Q و إ#�� ����!ا���4�Qت 1� �S�� B� :....واج، ا���5د، ا��&�ةPر!\ و �>���\  : ا���� �  

2 (Des fois , on prête qu’aux riches ou surtout au moins pauvres) 
B.Lautier , L’économie informelle dans le tiers monde , la découverte,1994,p 61. 
3 « La solidarité est un  moyen de pallier des événements fâcheux , ou une crise conjoncturelle » B . Lautier , 
l’économie informelle dans le tiers monde ,la découverte ,1994, p 69.  
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ي يأيت من هذا العمل. الشيء منظمة، و يكون هذا التمييز حسب احلاجيات العائلية أو احلاجة للعائد أوال الذّ 
الذي يؤدي بنا إىل التفريق بني اإلنتاج املخصص للتبادل يف السوق و الذي يكون عن طريق النقد و اإلنتاج الذي 
يذهب لالستهالك الذايت أو املقايضة أو حّىت التبادل دون مقابل .و عليه جيب التمييز و عدم إدماج النشاطات 

، حيث ال ميكن لشخص القيام 1اص بالبيت ، و اليت تعّرب عن اهلواية أو الرغبة فقطاليت تنتمي إىل العمل اخل
بذلك بدال عن شخص آخر،مثال : حتضري األكل أو العناية باألطفال ، نشاط ميكن تفويضه لشخص ثان لكن، 

  عملية األكل    أو مشاهدة الفيلم أو الذهاب للسينما فهذا أمر غري ممكن على اإلطالق.

) غالبا ما يستهلك داخل Travail domestiqueبالتايل فإّن اإلنتاج الذي يأيت من العمل اخلاص بالبيت (و 
  العائلة مبفهومها الواسع. 

  

  

  

  ) Travail domestiqueTravail domestiqueTravail domestiqueTravail domestiqueبالبيت :(العمل الخاص  •

إّن هذا النوع الذي ميثل اإلنتاج الذايت و الذي يباشر من طرف العائلة يف املنزل ال يعود على هذه   
ونظرا ألمهية هذا النشاط، اعتنت املنظمات العاملية األخرية بعائد و لذا جيب عدم اخللط بينه و بني العمل املنزيل.

 99ألة "العمل احملرتم" بالنسبة لألعمال املنزلية اخلاصة بالبيت يف برنامج عمل الدورة مبجاالته حيث مت إدراج مس
) للمؤمتر الدويل للعمل وذلك قصد حتديد جمموعة من التوصيات والتوجيهات تعمل على الرفع من 2010(لسنة 

 العرتاضهنال للنساء و خالل عشرية الستينات و السبعينات مّثل النشاط داخل املنزل جما قيمة هذه النشاطات
2على املعاملة اليت يلقوا يف القطاع الرمسي 

Protection féministe (Windebank , 1991)  و اليت أّدت إىل
إعطاء أكثر أمهية للنشاط الذي ال يأيت منه عائد و إىل إعادة النظر إىل مفهوم تقسيم العمل بني الرجل و املرأة و 

فالوقت املخصص هلذا النشاط ميثل زمنا هاما (ثلثي الوقت يف  د بعائد و اهلواية.التفرقة بني النشاط الذي يعو 
  وهو يساهم يف راحة األسرة ورفاهيتها.  3أعمال دون مقابل)

                                                           
3 ��#ص آ#ر)  1H�ص (���ن ��و�#�  ا���ل ا���ز�� ھو ���ط &د ���ر�3 ,ّدة أ

2ADAIR .P, « une mise en perspective macro-économique de l’économie domestique »,  les cahiers du 
GRATICE , n0 18, 1 er semestre 2000 ,pp 15-17 
3CHARMES Jacques, MUSETTE Saib, Cas des femmes et des diplômés de l'enseignement supérieur 2007, Colloque 
Economie Méditerranée Monde Arabe, Sousse ,20-21 septembre 2002 p57. 

 
 ا����د ا�ر��

��د  ا���ز���&Lد ا�#�ص �����ت �%�ري   ا���&L0�ر �%�ري   ا 
 ا����د ��ر ا�ر��
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 "مثّ ) Gershuny, 1979(كان من طرف   "économie domestique" إن أول استعمال لكلمة "إقتصاد منزيل
. و املقصود هنا بالبيت أو املنزل هو احمليط )Becker, 1981(و "اقتصاد العائلة"  )Gronan, 1980("إنتاج منزيل

العائلي الذي يتجمع فيه عّدة أفراد.و يقصد باإلنتاج الذايت خلق و حتويل املواد قصد االستهالك داخل البيت أو 
يع األعباء (تقسيم العمل بني التبادل دون مقابل ، و يكون ذلك مقاسا بالوقت املخصص له ، كما أنّه يتميز بتوز 

.2نات ، الطبخ ، اخلياطة ، تنظيف البيت ، العناية باألطفال...ا، مثال: البستنة ، تربية احليو  1أفراد العائلة)
كّل هذا ال يعين أّن هذا النوع من النشاط مستقل بل له عالقة وثيقة مع اإلقتصاد القائم على التبادل   

النوع يتطلب موادا جتارية و أدوات من السوق ، حّىت أننا نالحظ مثال زيادة يف فكل نشاط يدخل يف إطار هذا 
.باإلضافة إىل العوائد اليت تأيت من القطاع 3عرض املواد و األدوات اليت ختص هذا النشاط(أدوات التصليح مثال)

  الرمسي عند ممارسة عمل داخل هذا القطاع.

  

  

  

  

  

  ADAIR, l’économie informelle,  antropos 1985المصدر :

إّن اإلنتاج اّلذي يأيت من العمل اخلاص بالبيت غالبا ما يستهلك داخل العائلة مبفهومها الواسع ، الذي   
  قد يشمل جماال أكرب من العائلة داخل املنزل الواحد .

إطار العائلة الكبرية ، اجلريان، )و اليت تشمل اخلدمات داخل Production communautaire( *إنتاج جماعي
 األصدقاء ،... و تتفاوت أمهيتها حسب الرتكيز السّكاين أو بتعبري اخر الكثافة السكانية يف منطقة ما.

(La production associative)*إنتاج الجمعيات 
تقوم اجلمعيات خبدمات اجتماعية منظمة،أين ينعدم يف 4

أو من يقوم ا خاصة إذا كانت تستخدم أفراد متطوعني، و هذا ما  غالب األحيان، التصريح ذه النشاطات
                                                           

1  A��  ، ا������...) و أ,��ل �#ّص ا��Lث (�=ل: ا���ظ�ف، ا�ط�U...) ا���������ھ��ك أ,��ل #�ّ�� ���ذ�ور (�=ل : ا��
2 Les activités -types de (Hawrylyshyn, 1976), . ADAIR.P ,Une mise en perspective macro-économique de 
l’économie domestique , Les cahiers du GRATICE ,n°18 ,2000 ,pp 17. 

3 ) ]�=��  )Outils de bricolageز!�دة �+��4ت أدوات ا�
 1  "La production associative est à la limite de l’économique informelle",E.Archambanlt et x.greffe 
, Les économies non officielles, Paris, la découverte, 1984 ,p 13. 
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يعرف بـ" العمل التطوعي".و منه ميكن القول أّن توسيع جمال هذا النشاط على هذا املستوى يسمح لنا بنشأة 
ناء بالبيت إن هذه األعمال اليت تفيد االعتاّليت تطمح إليها العائلة. االستقالليةمفهوم التضامن و التعايش مقابل 

وبأفراد العائلة ال تعتمد على منطق احلسابات بل تعّرب عن قيم العطاء، والتضامن واحلب داخل األسرة، األمر 
  . 1الذي يضفي عليها صفة البساطة واملمارسة يف الظل مما جيعل العديد يقول بعدم توفرها لشروط مفهوم العمل

  العالقة التكاملية2-3    

إن القيام بنشاطات داخل املنزل سواء كانت جتارية (العمل املنزيل) أو غري سوقية (العمل اخلاص بالبيت)   
يربز أمهية منوذج املرأة املاكثة يف البيت (ربّة البيت) اليت جتمع وتوازن بني النوعية، وهو يبّني شّدة العبء النفسي 

الذايت، واالنضباط للبحث عن أوقات مستقطعة وضمان اإلنتاج.  إلدارة هذه األنشطة املتزامنة اليت تتطلب التنظيم
باإلضافة إىل وجود املرأة داخل الفضاء املغلق يف املنزل، فإن احلالة تزداد تعقيدا مع دمج فضائي للحياة العائلية 

اخل إطار املنزل يتمثل العامل املشرتك بينهما أّن كالمها يتمان دواملهنية (حتضري األكل أثناء العمل.....مثال). 
غري أّن أحدمها جتاري قابل للتبادل داخل السوق و أين جند عملية استعمال النقود ، أّما الثاين فيتميز بانعدامهما 

  . كما أّن طبيعة نشاطات تتقارب إن مل تكن نفسها يف بعض األحيان ، رغم اختالفها يف الكّم و النوع .

نشاطات هلم نفس اخلصائص و امليزات اإلجتماعية رغم أّن األّول يعود و عليه فإّن معظم الذين يقومون ذه ال
بعائد بينما الثاين ال ينتج قيمة استعمال . من جهة أخرى نالحظ أّن تقسيم العمل يف كال النوعني ليس متوازنا 

سب احلالة بني اجلنسني و ذلك سب طبيعة األعمال  و بصفة عاّمة ميكن القول أّن هذا يتفاوت بني العائالت ح
حيث تقوم النساء خاصة بنشاطات غري جتارية يف منازهلا اخلاصة دف   . االقتصاديةو  االجتماعية

من هذه النشاطات عدا البستنة والتصليح...هي منجزة من طرف  %80استهالكها من طرف أفراد العائلة، (
غٍري التجاري (داخل البيت) ال يذهب  هذا الّتأثري املتبادل مسح بالقول بأّن اإلنتاج.2)(INSEE,99)النساء 

 3لالستهالك النهائي بل هو استهالك وسيط لسلع و خدمات يسمح بإنتاج و استهالك سلع و خدمات أخرى
)Lancaster, 1996 مثال : شراء سيارة من احلجم الصغري أو من احلجم الكبري هو اختيار يقيس فيه املشرتي (

، عمل ...) فاالختيار هنا مرهون بطبيعة االستعمال باإلضافة إىل قيمة  مدى االستفادة من السيارة (السياحة
  املزايا اليت تقّدمها السلعة أو اخلدمة ال باخلصائص  الذاتية للسلعة .

                                                                                                                                                                                     
2 (Voler du temps au patron , c’est récupérer son dû ) . P. ADAIR ,l’économie informelle , Edit Anthropos, 
1985,p 117-118. 
1BIT, Travail décent pour les travailleurs domestiques ,Conférence internationale du Travail, 99e session, , 
Rapport IV(1),BIT ,Genève,2009,p3. 
2DUSSUET Annie, Travail domestique et genre, Université de Nantes, GTM/CNRS - France ,2002 p 04 

3Lancaster "  ">5ك ا�������Aم "ا��� `�-!La consommation élargie"  
ADAIR .P, « une mise en perspective macro-économique de l’économie domestique »,  les cahiers du GRATICE 
, n0 18, 1 er semestre 2000,p 20.  
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و يعترب أّن العائلة  -لنشاطات التجارية ل) جيعل من النشاطات غري التجارية كبدائل BEKKER, 1981بينما (
أين جند أّن قيمة االستعمال ال تتأثر بالسلع التجارية و إّمنا باملواد النهائية اليت  1املنزل)هي وحدة إنتاج (داخل 

إن جمال التفرقة بني النشاطني التجاري وغري التجاري ميّس جماالت عديدة رغم العالقة املكملة   تنتجها العائلة .
مما يؤدي إىل التحول  3ة داخل العائلة واتمع، فمجانية األعمال اخلاصة بالبيت تنتج تبعية مالي2اليت جتمعهما

للعمل املنزيل بصفته يعطي عائدا يقلل من حجم هذه التبعية ويسمح للمرأة باملشاركة يف أخذ القرار داخل اإلطار 
ضمن هذا اإلطار و إذا مل يكن العائد هو اهلدف الوحيد من ممارسة النشاط املنزيل فما هي أسباب العائلي.

  العمل اليت جعل فئة هامة  من اتمع تعتمده كنوع من أنواع التشغيل. اختيار هذا

  أسباب اختيار العمل المنزلي (دوافع ومعوقات العمل المنزلي ) -4  

  الدوافع  1-4

  خفض التكاليف -أ  

  يسمح العمل املنزيل بالتقليل من عدد هام التكاليف متس ما يلي : 

 4األسرة ومساعدين عائليني بدون مقابل اليد العاملة: حيث وجود مشاركة أفراد •

 الكراء، الكهرباء، التدفئة، التأمني، األكل.... •

 التكاليف االجتماعية والضريبية •

 النقل، وجبات العائلة، االعتناء باألطفال... •

  العناية بالعائلة والقيام بأعمال البيت  -ب

باإلضافة إىل العائد الذي يأيت من العمل املنزيل، فإن هذا األخري ميّكن املرأة من القيام بأعمال البيت 
اليومية (مسح، غسيل، طبخ...) ويسمح هلا باالعتناء بأطفاهلا وأفراد أسرا عامة، إذن فهي توّفق يف القيام بعدة 

  أدوار متزامنة. 

  الدخل -ج
                                                           
1 BEKKER , 1976  « La petite entreprise » 
2DUSSUET Annie, Travail domestique et genre, Université de Nantes, GTM/CNRS - France ,2002 p 439. 
3CAHIERS DE PRELUDES  N° 9, Education, Formation, Et Marche Du Travail, BETA-Nancy, Université de Nancy 2, 
PRELUDES, Nancy, 2007 p 56. 
4TRIKI Souâd, HAYEF Imane, ZIRARI Michèle, HORCHAN Malika, Le Travail des Maghrébines: l'autre enjeu; situation 
économique et sociale, Collectif 95 Maghreb- Egalité, GTZ, 2006 p 27. 
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تدفع املرأة ملمارسة العمل املنزيل وذلك أمام التحديات اليت تتعرض هلا األسرة يعترب من أهم العوامل اليت 
يف فرتات األزمات، إثر التسريح أو الطرد من العمل الرمسي، موت الزوج أو الطالق، حيث يشكل هذا الدخل 

لة من مضاعفة عائدها ركيزة أساسية بالنسبة للعائلة.كما متارس نشاطات العمل املنزيل كأعمال ثانوية متّكن العائ
قصد تلبية حاجيات األسرة املتزايدة يف ظل تدين القدرة الشرائية اليت يعرفها اتمع اجلزائري.ومن منظور  هأو زيارت

آخر فإن احلصول على الدخل يسمح للمرأة باملشاركة يف أخذ القرار داخل العائلة وفرض آرائها اليت طاملا ظلت 
  مل. دون أمهيته يف فرتات الالع

  الوقت -د  

يسمح العمل املنزيل باقتصاد الوقت من خالل اجتناب التنقل اليومي وما ينجّر عنه من مشاكل نامجة  
ختّص التكاليف، التعب، القلق...كما أنّه يربز نوع من املرونة فيما خيص وقت العمل، فقد يعّوض وقت الصباح 

العمل يف أوقات متفاوتة يف األسبوع األول، عدم العمل  باملساء أو الليل بشرط التقيد بآجال اإلجناز، (مثال
  خالل األسبوع الثاين مث العمل يف ساعات الليل خالل الثالث).

إّن هذا النظام يعمل على جذب فئة النساء خاّصة لكونه يتماشى مع تقلبات احلياة العائلية (مثال:   
  هام وواسع يف التصرف.  العمل يف أوقات الدراسة بالنسبة لألطفال) كونه يفسح جمال

  اإلطار الخفي (غير الرسمي)  -هـ  

يسمح اال اخلفي هلذه النشاطات بتجاوز إجراءات وأعباء سوق التشغيل، ختفيف تكاليف اليد 
العاملة، التهرب من الضرائب والتكاليف االجتماعية باإلضافة إىل الضغوط اإلدارية والنقابية، مما ينّمي اجلانب 

ا جيعل العامل أو النشاط يف حد ذاته يف مأمن من املزايدات، أين يسمح ذلك باملنافسة والبقاء يف ممّ   الرحبي. 
  السوق بعيدا عن أعني الرقابة. 

  الحرية والتقدير - و  

يتمتع العامل املنزيل حبرية وراحة نفسية داخل البيت وذلك لعدم وجود رقابة مباشرة، مما يساهم يف 
شخصية، الذات والذوق باإلضافة إىل القدرات واإلمكانيات، إن العمل املنزيل يربز قيم اقتصاد الوقت، إبراز ال

  مبنية على احلرية والتقدير معارضة للتنظيم اإلداري الرمسي. 

  االندماج في سوق العمل -ز  
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نع عمل يسمح العمل املنزيل باالندماج يف سوق العمل لفئة النساء ملا تكون العادات والتقاليد الثقافية مت
إذ أن ذلك يطرح مشاكل من حيث إعادة النظر يف عدد من األمور اليت تعّودت عليها العائلة   املرأة يف اخلارج.

، يف حني 2(كان عمل املرأة يف اخلارج استثنائي يرافقه صمت واستياء) 1منذ سنتني كقضية توزيع األدوار واملهام
متارسه األمهات الزوجات والبنات، حىت وإن كان توزيع  3بالبيت ميثل العمل داخل املنزل امتدادا لألعمال اخلاصة

  وتسويق السلع مهمة يقوم ا الرجال أحيانا. 

 الرغبة -ح  

ناتج عن تفكري مسبق توصل فيه صاحبه إىل القرار  4يعّرب العمل املنزيل أحيانا عن رغبة واختيار طوعي 
بعد املوازنة بني اإلجيابيات والسلبيات اليت ينتجها هذا العمل، وقد تكون هذه الرغبة متزايدة يف حالة تشجيع أفراد 

  األسرة وتأسيسهم هلا. 

 المستوى العلمي -ط  

من بني الدوافع القوية خاّصة يف اآلونة  له أثر هام فيما خيص التحوالت االجتماعية والثقافية، إذ يعترب 
األخرية من حيث تطور املستوى العلمي عند عدد كبري من الفئات النسوية خاصة الشابة وأمام عدم قدرة التشغيل 
الرمسي على امتصاص هؤالء الفئات وكحل مؤقت ملشكل البطالة تلجأ العديد من النساء إىل ممارسة نشاطات 

  ز قدران ومعارفهن يف انتظار الدخول للقطاع الرمسي أو االنتقال للحياة الزوجية. منزلية تسمح هلن بإبرا

  المعوقات  2-4  

 انخفاض اإلنتاجية -أ  

بسبب حماولة التوفيق بني العمل املنزيل واالعتناء بأفراد األسرة تفقد املرأة تركيزها (عند االعتناء باألطفال، 
  طهي األكل...) وبالتايل تقل إنتاجيتها، مما يؤثر سلبا على املردود وبالتايل على الدخل العائد من هذا النشاط. 

 الحماية االجتماعية -ب  

                                                           
1DAHBIA Abrous ,L'honneur et le travail des femmes en Algérie, l’Harmattan, Paris,1989 p 44. 
2DAHBIA Abrous ,L'honneur et le travail des femmes en Algérie, l’Harmattan, Paris,1989 p 48. 
3CHARMES Jacques, MUSETTE Saib, Cas des femmes et des diplômés de l'enseignement supérieur 2007, Colloque 
Economie Méditerranée Monde Arabe, Sousse ,20-21 septembre 2002 p 08. 
4BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Rapport sur     « Le travail à domicile », Bruxelles, mai 1998 p 
150. 
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بالوقت الطويل الذي يتطلبه أحيانا يف ظل تداخله مع جماالت أخرى وذلك مقابل  يتمّيز العمل املنزيل 
أجر ضعيف مقارنة باألجر الرمسي، إن حجم العمل إذا زاد عن حّده قد يؤثر بصورة سلبية على صحة ونوعية 

ألنواع احلماية احلياة اليومية، األمر الذي حيتاج إىل وقاية، رعاية وعالج إذا تطلب ذلك.لكن يف ظل غياب كلي 
االجتماعية يبقى األمر يشكل عائقا كبريا أمام هذه الفئة اليت ال تتحصل على تعويضات متّس جماالت الصحة 

  األمومة أو التقاعد. 

    

 العزلة االجتماعية -ج

إن العاملني املنزليني ليس هلم نفس احلظوظ يف إقامة عالقات اجتماعية خارج اال األسري (كما هو  
يف القطاع الرمسي (أو خارج املنزل)).حيث جيد العامل املنزيل نفسه وحيدا يف ممارسة نشاطه، عاّمة يف  احلال

مسكنه، بعيدا عن اجلو االجتماعي الذي تعرفه املؤسسات يف اخلارج، أو الذي تشهده الشوارع واألحياء أثناء 
  التنقل للعمل. 

هو نتاج ضغوط معينة (دوافع غري شخصية)  وميكن القول بأن ذلك هو اختيار مقصود من جهة أو  
وبغّض النظر عن موضوع االختيار ومهما كان السبب فإن حالة العزلة اليت يعرفها العمل املنزيل البّد وأن تفرز آثارا 

  على حياة وسلوك األفراد واجلماعات. 

 ضيق النشاط -د  

فيما خيص العمل والنشاطات  إن العمل داخل املنزل من شأنه حتديد آفاق االختيارات املمكنة 
اإلنتاجية، بسبب مثال ضيق املكان و عدم توّفر اللوازم، األدوات املمكنة أو موارد خاّصة كاملاء، الكهرباء، 

  اهلاتف....بشكل كايف. إّن ذلك جيعل من هذه النشاطات ناقصة ليس هلا توسع أو تطور ميكن أن يربزها. 

  األخطار المهنية -هـ  

ضيق املكان وعدم مالئمته ملمارسة العديد من األنشطة، تربز أخطار عديدة كالتعرض ملواد باإلضافة إىل 
سامة (كل أفراد األسرة، خاصة األطفال) تؤثر على صحة العائلة بأكملها، أو فيما خيص ختزين املواد إذ ال حيتوي 

دون أن ننسى األخطار اليت قد يتعرض املنزل غالبا على ظروف التخزين املثالية من مكان، وية، أجهزة إنذار....
هلا األفراد جراء استعمال اآلالت واألدوات احلادة (إبر، مقص....) واليت تأخذ حّيزا هاما يف املنزل يضاعف من 

  اإلصابات خاّصة عند األطفال، إن املنزل ليس مكانا مهّيئا ملمارسة كل النشاطات. 
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  الدخل - و  

يت من العمل املنزيل (أقل من املستوى الرمسي) فإن منط حتديد بغض النظر عن ضعف العائد الذي يأ
األجر هو غري شفاف، ضف إىل ذلك الفوارق اليت متّيزه عن باقي األجراء سواء يف القطاع اخلاص أو العام من 

  حيث ثباته وظرفيته وشروط استالمه. 

    

  ظرفية النشاط -ز

إن صفة الظرفية لنشاطات العمل املنزيل متثل أحد أهم مظاهره، حيث يكون العامل املنزيل يف بدايته  
جمربا على قبول العروض املقدمة، وقد يتخلى حىت على أيام الراحة املخصصة والعطل لتلبية هذه الطلبات، وإال لن 

ت بكل ما قد يصيب أفراد العائلة ممّا جيعل . هذا دون أن ننسى تأثر هذه النشاطا1يتلقى عروضا أخرى مستقبال
العامل املنزيل التعامل مع كل هذه املفاجآت السارة أو الضارة، األمر الذي قد يؤثر سلبا على النشاط من حيث 

  توقفه بصورة مؤقتة تارة أو بصفة ائية أحيانا أخرى. 

  النظرة الدونية -ح  

ث ينظر العديد من األفراد (سواء جريان، أقارب، أشخاص يعترب العمل املنزيل امتدادا لعمل البيت حي 
، إن (Occupation)آخرين) داخل اتمع إىل هذه النشاطات على أّا ال متثل عمال حقيقيا بل "اشتغال" 

  اخلفض يف قيمة حالة هذا التوظيف تنقص من األداء االجتماعي هلذه النشاطات أمام أعني اتمع. 

 ني والعائليدمج الفضاء المه -ط  

من بني الصعوبات األساسية اليت يواجهها العامل املنزيل منذ بداية مزاولة نشاطه هو حتديد فضائه املهين  
زمانيا ومكانيا. فإذا كان املنزل وحجم العائلة يسمحان، ميكن للعامل املنزيل توفري مكان أو حّيز خاص يضع فيه  

(Michel Lallement)كل العتاد واألدوات واملواد الالزمة ملمارسة عمله،  
الحظ أن املرأة ليس هلا مكان خاص  2

حمفوفة باألطفال والعتاد، عكس الرجل الذي له مكان شاغر  (Salle à manger)فهي تعمل يف غرفة الطعام 
  حمدد. 

                                                           
1BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Rapport sur     « Le travail à domicile », Bruxelles, mai 1998 p 
153. 
2Idem , p 163. 
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ويبقى إذن املشكل معقدا يف حالة استعمال مشرتك ملكان العمل، كاملطبخ، احلجرة املشرتكة، غرفة   
حيث ينقل العتاد ولوازم العمل عدد من املرات يف اليوم للسماح باستعمال املكان لفائدة العائلة الطعام....إخل، 

وبالتايل تغيري حّيز العمل حسب حتركات أفراد العائلة (وقت األكل، وجود األطفال، حضور الضيوف....).إن  
لبة النساء على هذا النوع من النشاط كل هذا يسلط الضوء على اخلصائص اليت متّيز العمل املنزيل من كونه ميثل غ

واليت تشارك يف احلياة العائلية تزامنا مع ممارسة نشاطها، األمر الذي يضفي جانب النقص واهلامشية حول هذه 
(Monique Haicault)النشاطات اليت تزاوهلا يد عاملة ثانوية

1 .  

إن املزايا اليت قد يعرفها العمل املنزيل من ، 2إن العمل املنزيل يكّرس قضية االنفصال وحصر املرأة يف البيت  
اقتصاد للتكاليف وعدم التنقلقد تصطدم بضغوطات وتوترات داخل اخللية األسرية، فالتنظيم اجلديد واإلزعاج 

ال البيت والعناية والتعب الذي قد يسّببه الصوت ال يسمح مبمارسة حياة عائلية كاملة من حيث القيام بأعم
  بأفراد األسرة

يه يصبح العمل املنزيل نشاط يساهم فيه كل أفراد العائلة بطريقة أو بأخرى، إن مل يتعداه أحيانا للجريان، وعل
  األقارب واألصدقاء....

 المستوى العلمي  -ي  

إذا كان ارتفاع املستوى العلمي هو أحد الدوافع اليت حتّفز فئة من النساء للعمل يف نشاطات منزلية فإنّه 
ثل استخفافا بالقدرات العلمية اليت اكتسبتها هذه الفئة كوا تعمل يف نشاطات تقل عن يف نفس الوقت مي

  مستوى إمكانيتهن العملية أو أحيانا ال متت بصلة لنوع التعليم الذي حبوزّن.

إن العمل املنزيل جيعل من هذه الفئة ترتاجع عن أهداف قد سطرا وهي تكريس القدرات العلمية يف   
  ل لتقبع يف ممارسة نشاطات تتوارثها عن األمهات واألجداد. ميدان الشغ

                                                           
1BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Rapport sur     « Le travail à domicile », Bruxelles, mai 1998 p 
163. 
2DAOUD Zakya, Féminisme et politique au Maghreb: 1930-1992, Maisonneuve et Larose, Paris 1993 p 190. 
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II - - - -في الجزائرفي الجزائرفي الجزائرفي الجزائر المنزليالمنزليالمنزليالمنزلي العملالعملالعملالعمل- - - - ومعطياتومعطياتومعطياتومعطيات أساسياتأساسياتأساسياتأساسيات - - - -  

  مصدر المفهوم في الجزائر (معطيات وأرقام)  -1  

خص يف اإلحصائيات واملعطيات اليت حتتويها لإن تقدير حجم التشغيل غري الرمسي يف اجلزائر يت  
النتائج احملصل عليها خاصة من البحوث حول العائالت عن طريق اإلحصاءات العامة للسكان والسكن 

شغيل إحدى اخلصائص اليت متّيز السكان املقيمني موضوع أو تلك اليت ختّص املؤسسات، أين حيتل الت
(MOD)الدراسة من جهة أخرى جند البحوث امليدانية 

اليت استطاعت إعطاء تقييم أويل رمسي حول  1
التشغيل غري  الرمسي يف اجلزائر وحتديد أهم الفئات اليت تكّونه، من بينهم العاملني املنزليني، املساعدين 
العائليني، ربّات البيوت بدون عمل (ال متثل حالة عمل وال حالة بطالة) الذين صّرحوا مبمارستهم 

  .دائم أو بصفة مؤقتةلنشاطات جتارية سواء بشكل 

عن طريق اإلحصاء العام للسكان و  1977لقد ثبت وجود هذا القطاع ألّول مرة يف اجلزائر سنة  
هذا األخري مسح باكتشاف فئة مسيت ألول مرّة  . يف تلك السنة ي)الذي أجر RGPH1977السكن (

  ).Femmes partiellement occupéesبـ "نساء مشتغلة نسبيا" (

) مل يذكر أّي شيء عن هذه الفئة ، و اهتم فقط بتبيان معّدل RGPH 1966( 1966نة إّن إحصاء س
دون لكن أبرز ألّول مرة وجود هذه الفئة  1977اإلنتاجية الضعيف لفئة النساء . و عليه فإّن إحصاء 
فيما بعد مسحت .(نساء مشتغلة نسبيا)  F.P.Oإعطاء تعريف حقيقي واضح و ّمت فقط اإلشارة لـ 

) الذي كان يف تزايد F.P.O(من العامالت  هذا النوعحجم ) بإحصاء MODوث امليدانية (البح
يف سنة  180000و  1983يف سنة  100.000ّمث  1982يف سنة  66008مستمر و هام ، 

البعض  هذه األرقام بعيدة عن الواقع و أن هذه  اعترب، و 1989يف سنة  145000و     1985
  داخل الوسط احلضري. متارس أمهها 2خالل مخس سنوات %56,8قدر  بتزايد تالنشاطات 

 1989الذي أّدى إىل إدراج أسئلة و تقنيات جديدة يف البحوث امليدانية و ذلك حىت سنوات ( األمر
بأعمال و نشاطات يف  قيامهبطال صرح ب 200000أّن  3مثال   بالكشفمما مسح  ، )1990 - 

) رغم إقرارها F.P.Oامرأة ميكن إدراجها داخل هذه الفئة ( 159000أّن  وقطاع البناء و الزراعة 
يطرح عدة تساؤالت  الذي األمر، خياطة  آلةمن العائالت هلا  %26( بعدم ممارسة أّي عمل األويل

                                                           
1Lakjaa. A, Le travailleur informel : figure sociale à géométrie variable (le travail à domicile), Insanyat, n°1, 
Oran,1997p 30. 
2 N.E HAMMOUDA, (L’activité féminine un indicateur des mutations économique) Revue statistique 
ALGER ONS n°3 .Avril/Juin 1984,pp 29-35 . 

  )ONS( 1992ا���ث ا���دا��  3
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هذه البحوث أقيمت حتت إشراف الديوان الوطين .)ختص عالقة ذلك مع زيادة النشاطات داخل املنزل
  تاريخ توقفها. 1992إىل  1989مث سنة  1986إىل سنة  1982لإلحصاء سنة 

مثل مرحلة عرفت مشاكل اقتصادية هامة وتوتر حاد داخل سوق  89 -86إن االنقطاع األول  
العمل، أين يصعب يف هذه احلالة احلصول على معلومات عن طريق البحوث امليدانية مما يستوجب 

  تطبيق سياسات اإلصالحات اهليكلية.  صاحب بداية 1992أما التوقف الثاين سنة  .مقاربات أخرى

يف تلمسان ،أين  1عرفت مظاهر العمل املنزيل حتوال و امتدادا للحرف املتوارثة كما تبينه ديب معروف
قامت مبالحظة امليزانية و الوقت املخصص عند هذه الفئة، وعن طريق حبث طويل توصلت إىل أن 

 5) تنتج تدفق نقدي سنوي يقارب .......الطرز، النشاطات املنزلية اليت ختص (احلبك، اخلياطة، 
. بينما تنتشر يف املدن الكربى اجلزائر كالعاصمة دروس  2عامل 1500ماليري سنتيم و تسمح بتشغيل 

تقدم يف البيوت باإلضافة إىل النشاطات اليت متارس يف حميط بعيد نوعا ما عن اليت اخلياطة و احلياكة 
إن العمل النسوي أخذ طابع  العمل الغري املأجور و غري رمسي. هذا النوع العائلة و األقارب .و عليه ف

كل   من اإلستقاللية تزداد نظرا لطبيعة النشاطات املتميزة بإنتاج تقليدي (مشرتك مع النظام العام).
اخلاصة بالبيت  كنشاط غري معرتف به و غري مسجل، له دور هام يف توازن  األعمالهذا دون نسيان 

العائلة و يف بعض األحيان تأمني متاسك األسرة بفضل هذه األعمال داخل املنزل دون األخذ  ميزانية
مثل نشاط الدّالالت الاليت تقمن بالتجول لبيع اوهرات و  األخرىبعني اإلعتبار النشاطات التجارية 

  بعبارة أخرى كوسيطات بني العارضني و الطالبني مقابل مبلغ معني .

التنوع للنشاط املنزيل يعرب عن " زيادة الطلب على السلع املنتجة .......... متميزة بنوع هذا التوسع و 
من الزبائن ذو مستوى متوسط.... " (ديب معروف) باإلضافة إىل هذا فإن هذا النشاط الذي خيص 

و الّاليت  ) يبدو انه ميثل املصدر الوحيد أمام النساء الاليت ليس هلن مستوى علمي هامFPOفئة النساء (
  داخل القطاع الرمسي . االندماجمل يستطعن 

                                                           

1« Les brodeurs sur velours sont en voie de disparition (........), la relève étant prise par les femmes 

travaillant àdomicile  » .. DIB Marouf .CH.,contribution à lapetite production marchande àTlemcen, 

rapport sur la Médina de Tlemcen,CERDO, Oran 1983. 

2 Cité par M.Virolles-Souibes (Du pécule au salariat, travail et stratégies féminines, collectif côté 
femmes)- Approches ethnographiques, PARIS, L’Harmattan, 1986 ,p 199 . 
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بزيادة  140000عاملة إىل  62500انتقلت فئة "النساء املشتغلة نسبيا" من  1987منذ سنة 
  1من جمموع النساء العامالت. % 25,9سنوات.هذا الرقم كان ميثل  3فرد خالل  82000

 مهدت االنتقالو إمنا أيضا  )les F.P.O هده الفئة (بالكشف عن حجم  فقطمل تسمح هذه البحوث 
درج فئة الرجال الذين ميارسون هذا النوع من النشاط إىل ما تيف وقت ما ال  ت كانيتال ه التسميةمن هذ

).و قد استعمل هذا املصطلح يف البحوث Travail à domicileأصبح يسمى بـ "العمل املنزيل" (
  .1989ابتداء من جوان ) و اإلحصائيات الرمسية M.O.Dامليدانية (

سنة   %24.1إىل  1993من التشغيل العام سنة  %18توسع جمال العمل املنزيل بنسبة  لقد        
عامل  178000، ليشمل بالتايل أعداد أخرى متارس النشاطات املنزلية 2)(أي حوايل الربع 1997

امرأة ماكثة يف البيت متارس  182000( مع العلم ان  1992سنة  164000،  1990منزيل سنة 
إذا كانت هذه النشاطات تعرب 1994.4سنة  829000مث   1993سنة  769000إىل  3نشاط )

  و امتدادات أخرى. اأخذت أبعادفهي اليوم يف املاضي عن ظاهرة تقليدية 

الذي عرفته اجلزائر منذ اإلستقالل و يف املقابل العدد املتزايد للفئة النشيطة  5 إن النمو الدميغرايف  
سنة) و  16هلم سن يزيد عن  1997سنة  % 45,42و  1996من السكان سنة  % 48,5(

كلها  1986التحوالت اإلقتصادية و االجتماعية اليت عرفتها اجلزائر خاصة بعد األزمة  االقتصادية لـ 
نقص التشغيل، تسريح العمال، ارتفاع البطالة، و اخنفاض القدرة الشرائية بشكل  يفعوامل سامهت 

فخالل التسعينات شهد العمل النسوي املأجور يف اخلارج اخنفاضا   .لعدد هام من افراد اتمع  واضح
عديدة . اد أن هناك أسباب 6حمسوسا وحتوال يف القطاع اخلاص قابله زيادة توسع نطاق العمل املنزيل

من النساء  46 %سامهت يف تراجع املرأة حنو املنزل منها العنف والتحرش اجلنسي ( أكثر من
 7عنف جسدي) %11.10عنف بسيكولوجي، و %41.96املبحوثات تعرضت لعنف لفظي، 

كل هذا من . 8من النساء الاليت يتزوجن يواصلن العمل ) %10وأخرى هلا عالقة بعوامل عائلية حبتة (
                                                           
1collections statistiques,( ONS), n° 31, (1989) « Il ya lieu toutefois de signaler que les données relatives 
à cette catégorie de population doivent être interprétées avec beaucoup de précautions ».   
2MAHIOU Ahmed , MAHIOU Jean-Robert HENRY, Où va l'Algérie, KARTHALA-IREMAM, Hommes et 
société,2001 p 153.   
3 LOCOH Thérèse , LABOURIE-RACAPÉ Annie , TICHIT Christine ,Genre et développement : des 
pistes a suivre, Documents et manuels du CEPED no 5, Paris, décembre 1996,p39. 
4CNP . (conseil naturel de la planification) au mois d’avril 1995. 

  %3,06:  1987 - 1977    % 3,21:  1977 -���1966� ا���و ����ن :  5

    1987 - 1998  :2,15 %  
6RAVENEL Bernard, Comprendre l’Algérie,confluences méditerranée, revue trimestrielle n 11,L’Harmattan, 
Paris, été 1994 p 121. 
7CNES, Rapport National sur le développement humain :Algérie 2006, Réalisé en coopération avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement ,Algérie,  2007 p 51. 
8RAVENEL Bernard, Comprendre l’Algérie,confluences méditerranée, revue trimestrielle n 11,L’Harmattan, 
Paris, été 1994 p121. 
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و االجتماعي  االقتصادييساهم يف بروز أنواع من النشاطات يتكيف أصحاا مع احمليط من شأنه أن 
احمليط م.و عليه فإن دراسة العمل املنزيل من حيث امليزات و اخلصوصيات اليت يتصف ا يبدو أمرا  

ة مشروعا. حيث أنه يسمح مبعرفة نوع من النشاطات املمارسة داخل املنزل و مدى جتاوب و مشارك
هذه الفئة يف النمو االقتصادي و االجتماعي للبالدحىت و إن كان البعض يعترب الظاهرة ذو طبيعة 

  تقليدية و غري هامة، إالّ أن اجلميع متفق على توسع نطاقها يف إطار التحوالت املذكورة سابقا.

ت يف ، حيث نالحظ االختالفا1إن النسب احلقيقية اليت تقدر العمل املنزيل أكرب من ذلك  
، والوزارات املختلفة وتقديرات املنظمات CENEAPبني الديوان الوطين لإلحصاء،  2األرقام واملعطيات

الدولة، كون العمل املنزيل يشمل نشاطات غري متجانسة وبالتايل يصعب حصرها، فهناك تشتت كبري 
ساعدين العائليني وعزلة لبعض املمارسني يف إطار هامشي وغري مستقر.هذا دون نسيان تزايد فئة امل

فرد  526000، حيث كان عددهم 3الذين يقدمون خدمات هامة للعاملني املنزليني بدون مقابل
. األمر الذي يؤثر بصورة مباشرة 4(ONS) 2005سنة  582000ليصل إىل  2001خالل سنة 

البية النشاطات على مفاهيم متس مستويات البطالة وإنتاجية العمل لدى فئة النساء خاّصة إذ أا متثل غ
  . 5املنزلية

لقد مشلت معطيات أخرى جديدة مناطق خمتلفة من الوطن كتلمسان، مغنية، تيزي وزو،   
قسنطينة، أفضت إىل تواجد العمل املنزيل بصورة ملحوظة داخل النسيج االقتصادي واالجتماعي 

من جمموع التشغيل الذي خص  %8.7نسبة  2001اجلزائري. فلقد مثل العمل املنزيل يف سنة 
ن العمالة الكلية)  %47أفراد (هذه املؤسسات تشكل  10املؤسسات اليت تشغل أقل من 

(Hammouda, 2002)
  وذلك لطبيعة هذا النشاط من حيث أنه أنتج مصاحل هامة ختص فئة النساء.  .6

  النساء. 
ه النسبة إدماج (لكن زاد يف هذ %34قيمة  2004و قد مثلت نسبة منو العمل املنزيل لسنة    

كما بني البحث الوطين حول "النساء واالندماج االقتصادي 7جمّندي اخلدمة الوطنية والنشاطات الظرفية)
                                                           
1MAHIOU Ahmed , MAHIOU Jean-Robert HENRY, Où va l'Algérie, KARTHALA-IREMAM, Hommes et 
société,2001p 154. 
2CAHIERS DE PRELUDES  N° 9, Education, Formation, Et Marche Du Travail, BETA-Nancy, Université de 
Nancy 2, PRELUDES, Nancy, 2007 p 52. 
3TRIKI Souâd, HAYEF Imane, ZIRARI Michèle, HORCHAN Malika, Le Travail des Maghrébines: l'autre enjeu; 
situation économique et sociale, Collectif 95 Maghreb- Egalité, GTZ, 2006 p 28.  
4CNES, Rapport National sur le développement humain :Algérie 2006, Réalisé en coopération avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement ,Algérie,  2007 p 62. 
5RAVENEL Bernard, Comprendre l’Algérie,confluences méditerranée, revue trimestrielle n 11,L’Harmattan, 
Paris, été 1994 p 79. 
6ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 
L'économie du développement et de la transition CERDI –, Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005 p 2-3.  
7FMI, Algérie : Questions choisies, Rapport du FMI No. 07/61, Washington, D.C, Février 2007 p20. 
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أن  2006االقتصادي واالجتماعي" والذي أجنزته مصاحل الوزارة املنتدبة املتعلقة بشؤون األسرة يف جوان 
 1القطاع غري الرمسيضمن  %21.5منهن  %40النساء العامالت يف القطاع اخلاص مثلن نسبة 

  أغلبهن يف إطار العمل املنزيل .

. و على العموم فان العمل املنزيل عرف انتشارا  واسع النطاق خالل مرحلة التسعينات (فرتة 
االقتصادي)حىت و لو كان هدا االرتفاع  شاإلصالحات اهليكلية) و بداية األلفية اجلديدة( مرحلة االنتعا

  بينه التمثيل التايل .يتفاوت من سنة ألخرى كما ي

  .تطور حصة العمل المنزلي بالنسبة للتشغيل العام*  

 %النسبة

   2006تقديرات مصاحل صندوق النقد الدويل سنة -المصدر:السنوات 

-FMI, Algérie : Questions choisies, Rapport du FMI No. 07/61, Washington, D.C, 
Février 2007, p21.  

إن هدا التوسع يربز مرونة  هدا النمط من التشغيل  و مدى اندماجه مع النسيج االقتصادي و          
  االجتماعي يف فرتات األزمات  و يف مراحل النمو . 

                                                           
1CNES, Rapport National sur le développement humain :Algérie 2006, Réalisé en coopération avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement ,Algérie,  2007 p 50. 
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يرتبط تطور مستوى حجم العمل املنزيل بأسباب  منو حجم التشغيل غري الرمسي بصورة عامة    
يعترب من أهم النشاطات اليت فهو العمل غري الرمسي   أشكال من اخاص انوعيمثل .إضافة إىل كو

ملا  مسحت ألصحاا خاصة فئة النساء على اختالفام االجتماعية من االندماج املباشر يف سوق العمل
تكون العادات والتقاليد الثقافية متنع عمل املرأة يف اخلارج. إن كل هذا يسلط الضوء على اخلصائص اليت 

ل املنزيل من كونه ميثل غلبة النساء على هذا النوع من النشاط واليت تشارك يف احلياة العائلية متّيز العم
  تزامنا مع ممارسة نشاطها، األمر الذي قد يضفي جانب النقص واهلامشية حول هذه النشاطات.

  مقومات أساسية حول العمل المنزلي عند الفئة الغالبة (النساء)  -2

االقتصادي لفئة النساء أمر معرتف به و لو يف اآلونة  األخرية . و عليه فإّن اهليئات إّن أمهية النشاط 
  الرمسية بدأت تأخذ بعني االعتبار املعطيات اليت ختّص هذه الفئة يف جانب احملاسبة الوطنية.

حّيز من إّن مشاركة املرأة يف النمو االقتصادي و االجتماعي للبالد أصبح أمر الساعة ، فهو يأخذ أكرب 
احلوارات و التظاهرات الثقافية و هو من أهم مطالب الفئة النسوية .رغم أّن حصة هذه الفئة من عملية 
التشغيل العام يف اجلزائر تبقى ضعيفة ، إال أن املخططات  و التحليالت االقتصادية و االجتماعية تتنّبأ 

ات املرأة اجلزائرية اليوم و إرادا حنو بزيادة و لو نسبية لفئة النساء العامالت .أضف إىل ذلك تطلع
املشاركة يف احلياة االقتصادية  و االجتماعية للبالد . هذه اإلرادة قد تأيت من حافز العائد اّلذي يساهم 

إن التسرب املدرسي من يف الدخل العائلي الذي يعمل على حتسني مستوى املعيشة داخل نطاق العائلة.
ل مبلء الفراغ الذي أحدثه خروجه من النظام الرتبوي، لكن يبقى وأن أهم املسّببات إذ يسمح للطف

العمل املنزيل يعّرب عن نشاط تكمله وتشارك فيه كل أفراد األسرة بصورة تلقائية كل حسب طاقته ولو 
  بطريقة غري مباشرة. 

جلريان.  هذا يربز نوع التكافل والتعاضد العائلي الذي قد يتعدى حىت إىل العائلة الكبرية أو ا  
كلها أمور ليس هلا عالقة باجلانب املادي ولكن هي أمور ختص قيم التضامن والتعايش اليت يعرفها 

 اتمع اجلزائري. 

إن التسرب املدرسي من أهم املسّببات إذ يسمح للطفل مبلء الفراغ الذي أحدثه خروجه من النظام 
مله وتشارك فيه كل أفراد األسرة بصورة تلقائية الرتبوي، لكن يبقى وأن العمل املنزيل يعّرب عن نشاط تك

  كل حسب طاقته ولو بطريقة غري مباشرة. 

لكن دخول املرأة لعامل الشغل ليس باألمر السهل؛ رغم أن القانون خيول هلا كل الصالحيات يف   
  ها:هدا اال (القوانني اخلاصة ذا املوضوع يف امللحق) إال أن عراقيل عديدة حتول دون ذلك من
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  الصعوبات االجتماعية و الثقافية . -   

  واجب الرتبية و االعتناء بأفراد األسرة . -   

   كثافة األعمال داخل املنزل.  -       

املوسع لكن هناك باملقابل فوارق  االستهالكحتاول اجلزائر أن متثل جمتمع منظم على أساس مفهوم      
ترشيد مادي و اقتصادي من جهة و من ناحية أخرى .و عليه جيب أن يكون هناك 1اجتماعية هامة

  ترشيد خيص العقليات و النماذج الثقافية .

يساهم يف التعايش و تثبيت الروابط قد و تنظيم ما يسمى بالتضامن بشىت أنواعه  إعادةاالعتبارإن 
اء . لكن يبقى مّس جانب الّتعليم و العمل لدى النس الذيتطّور الالعائلية خالل األزمات املختلفة،رغم 

و املشاكل املختلفة .و من جهة أخرى فإن الدين اإلسالمي يسمح  2هذا غري كاف أمام الصعوبات
للمرأة مبمارسة حقوقها كاملة يف إطار شرعي و هو بالتايل حيفز على السعي و طلب الرزق. و إمنا منع 

تشري دائما إىل أن اليت  كارربيعة بحسب املرأة و احتقارها هو نتيجة دوافع  شخصيةلبعض اجلماعات 
هذه التفرقة قد تصل لتشابه التميز العنصري بني البيض و السود ، حىت أن ذلك ميثل عند بعض الرجال 
مبدأ شخصي و اجتماعي، مما جعل الفئة اهلامة من النساء تقبل بصفة عادية بأي متييز ميارس عليها .مما 

ري من حيث التمييز بني النمو عند فئة الرجال و ينتج االختالف حىت يف مفاهيم ختص اجلنس البش
  النمو عند فئة النساء كل على حدى.

  ضعف موقع المرأة في سوق العمل الرسمي وعالقته بالعمل المنزلي  1-2

 ضعف اإلنتاجية -أ   

) مث 4,1%( 1987و  1966لقد عرف عدد النساء العامالت ارتفاعا بسيطا بني الفرتة املمتدة من 
.و يبقى أن عدد النساء العامالت قليل ال 1987و  1977كزيادة سنوية بني   10,2%زيادة مبعدل 

). و حيث أن هذا العدد كان ميثل 1987من جمموع السكان العاملني (سنة  %10ميثل إّال 

                                                           
1* Rabia BEKKAR (Ségrégation sexuelle et espace urbain en Algérie).EPHESIA.Recherches,La 
découverte , p p 227-231. 
2« ....ils supposent des déplacements quotidiens dans l’espace urbain. L’instruction des femmes dans 
l’espace masculin-l’espace public-perturbe l’imaginaire d’une société construite sur l’assignation des 
femmes à l’espace intérieur et sur la surveillance par le clan; la transgression de ces frontières est vécue 
par les hommes comme un danger remettant en question leur pouvoir sur l’espace extérieur et l’ordre 
social ». 
* Rabia BEKKAR (Ségrégation sexuelle et espace urbain en Algérie).EPHESIA. Recherches ,La 
découverte , p p 227-231. 
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-1989عامل .(حسب البحوث الوطنية امليدانية  4.137.736عاملة من بني  365000
1998(1  

ة هذا يعرب عن عالقة بني املرأة و نوع العمل، و بصيغة أخرى بطبيعة العمل كظاهرة يف احلقيق
سنة  203.000اجتماعية.و حىت إن كان هناك تزايد يف عدد النساء الاليت تصرحن بعملهن (

رغم الزيادة الطفيفة اليت عرفها يبقى  2) إّال أن معدل اإلنتاجية1990سنة  1977،599.000
  حمدودا جدا.

قوة انتاجية هامة لدى فئة النساء لكن املشكل يكمن يف اعرتاف اتمع بذلك...،فالفئة العاملة  هناك
 %15بنسبة  1997فرد سنة  889.000فرد مث  610.000بـ 1996بالنسبة للنساء قدرت سنة 

  من جمموع السكان العاملني يف اجلزائر.

فقد  2000لتسعينات وبداية سنوات وقد تواصل الدخول لسوق العمل من طرف النساء يف اية ا
من التشغيل العام أغلبها يف القطاع العام مبعّدل  %18.68مثلت النساء العامالت نسبة 

60%(CENEAP,2005)
نسبة النساء العامالت  %15.6ليرتاجع قليال يف السنوات األخرية (  3
). أما من حيث معدل اإلنتاجية 2009نسبة النساء العامالت سنة  %15.3و  (  4)2008سنة 

  . 5فهو ميثل نسبا ضعيفة(من أضعف املعدالت يف العامل)مقارنة مع الدول ااورة وحىت مع دول اخلليج

  *مقارنة معدل اإلنتاجية في المغرب العربي

  2009  2004  2000  1996  1993  1989  1987  السنوات 

  13.9  *18.1    11       4.4  الجزائر 

    *19.8  19    15      المغرب

      23.8      12.2    تونس 

                                                           
��ء  1�J� ا�د�وان ا�وط��ONS ر&م �����48، ��و�� إ�  
,�د ا����ء %7,9!8ن ��دل ا�%���L� J.Charmes*��دل ا���L%��:(ا��S&� ��ن ا����ء ا����Sت ������� ��%�وع ا����ء) و ��ب  2

   .1989!� ا�%زا�ر 
 
J.Charmes,Mesure statistique de la population active et du secteur informel en Algérie ,Rapport pour le 
bureau statistique des nations unies et le programme des nations unies pour le dvp auprés de l’ONS du 
13 au 20 déc 1991 . 
3CNES, Rapport National sur le développement humain :Algérie 2006, Réalisé en coopération avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement ,Algérie,  2007 p 42. 
4ADAIR Philippe et HAMED Yousra, Micro-entreprises et micro-crédit au Maghreb, Journée de l’AFSE – 
L'économie du développement et de la transition CERDI –, Clermont-Ferrand ,19 -20 Mai 2005 p 36. 
5DAHBIA Abrous ,L'honneur et le travail des femmes en Algérie, l’Harmattan, Paris,1989 p 38. 
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  *معدل اإلنتاجية يف الوسط احلضري 

  : المصادر

 - TRIKI Souâd, HAYEF Imane, ZIRARI Michèle, HORCHAN Malika, Le Travail 
des Maghrébines: l'autre enjeu; situation économique et sociale, Collectif 95 Maghreb- 
Egalité, GTZ, 2006 p 28. 
 - CHARMES Jacques, MUSETTE Saib, Cas des femmes et des diplômés de 
l'enseignement supérieur 2007, Colloque Economie Méditerranée Monde Arabe, 
Sousse ,20-21 septembre 2002 p 9. 

  )(ONSلإلحصاء الوطين الديوان:(الجزائر*

 ABREGE DES DONNEES STATISTIQUES , EMPLOI EN MILIEU URBAIN)اإلحصاء مديرية*المغرب:(

     INDICATEURS STATISTIQUES  SUR LA TUNISIE 1989لإلحصاء) الوطين :(املعهد*تونس

 العمر فئات أنّ  كما ، للسكان الكلي اموع على مقاس هو هنا االنتاجية معّدل أنّ  إىل اإلشارة جتدر *: مالحظات

   : متثل هي و العاملني السكان جمموع على يؤثر ممّا آلخر بلد من ختتلف

   تونس يف سنة 59-18*  املغرب يف فأكثر سنة15*   اجلزائر يف سنة 59 -  16*    

مما يبني ضعف  %10.6ميثل معدل اإلنتاجية يف الوسط احلضري فقط أما يف الوسط الريفي فهو  %18.1*إن 
  اإلنتاجية بصفة عامة مقارنة مع دول كاملغرب وتونس أين جند إنتاجية أكرب حىت يف الوسط الريفي.

د ، مثل باقي مناطق العامل اجتاها حنو ارتفاع معدل النشاط عن1990سجلت اجلزائر منذ سنة   
مثل املعدل نسبة  2000فئة النساء لكن بنسبة أقل من الدول ااورة كتونس واملغرب، ففي سنة 

  يف تونس.  %26.1يف املغرب و  %27.42مقابل  19.29%

وقد يرجع سبب الفوارق يف معدل النشاط كون اجلزائر هلا تبعية للمحروقات، من حيث إعادة   
ت كافية تعمل على خفض عرض اليد العاملة النسوية ومن جهة توزيع إيرادات النفط اليت ختلق إيرادا

أخرى نظرا لكون هذا القطاع يستعمل رأس املال هام ومرتفع ممّا ال يساهم يف خلق طلب على اليد 
العاملة النسائية. عكس الدول ااورة اليت تعتمد على قطاعات متنوعة تستخدم قوى عاملة نسائية 

 - 25امرأة) ما بني  439000النشطات أهم نسبة بني الفئات العمرية ( وتشكل فئة النساء الشابات
سنة)، وبالتايل دخول النساء الشابات لسوق العمل واستمرارهن لفرتة طويلة قد تفسر اجلانب  29

األكرب من ظاهرة ارتفاع نشاط النساء بصفة عامة. ممّا يؤدي مبعدل اإلنتاجية عند هذه الفئة إىل 
  االرتفاع. 
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  :1990 ،2009  ،1989 ،1987 العمرلسنوات فئات حسب النساء عند االنتاجية معدل*

 2009 1990 1989 1987 السن

15-19  3,88 2,12 3,25 8,4 

 20-24  12,94 11,18 12,17 

25-29  12,92 10,82 15,07 24,3 

 30-34  8,91 8,49 10,74 

35-39  7,85 6,92 8,52  

16,5 40-44  6,78 6,03 8,94 

45-49  6,79 4,63 7,96 

50-54  5,56 4,38 7,22 

55-59  5,12 4,34 4,99  

 13,9 8,40 6,81 4,41  المجموع

  اجلزائر )ONS( 1992 مارس ، 36 رقم االحصائية اموعة : المصدر

  اجلزائر )ONS( 2009 الرابع الثالثي 541  رقم االحصائية اموعة

 الفئة عند مرتفع املعدل أن مثال فنالحظ السنوات. عرب العمر فئات بني االختالفات اجلدول من لنا ينتج

 اساسي دور له مثال الزواج خاصة و العائلي احمليط إ جند أين ،الثالثينات بعد يقل لكنه سنة) 25-29(

 كن الاليت العازبات فئة شكلت 1990ديسمرب فيفال.  وأ الشغل عامل يف بالبقاء للمرأة السماح يف

 فإن باملقابل و )%10واألرامل( )%30للمتزوجات( )بالنسبة%54( األكرب القسم مهين نشاط ميارسن

  اخلدمات. قطاع داخل خاصة متمركزة )%95( االجارةمعظمها هي العامالت معظم تأخذها اليت الصفة

، 2009من جمموع العامالت لسنة  %56سنة نسبة تفوق  30و شكلت الفئة األقل من 
علما أن األغلبية الساحقة يف هذه الفئة عازبات، حيث أن تأخر سن الزواج عرف تطورا مذهال فاق 

سنة عند اإلناث. إن هذه احلالة مل تنتج فقط آثارا سلبية بل أعطت نتائج إجيابية فيما خيص  30سن 
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من النساء العامالت كّن   %83، 1990ي سنة تعليم املرأة، حيث عرف هذا اال تطورا كبريا.فف
  ابتدائي).  %8متوسط،  %44ثانوي،  %28تعليم عايل، %32كلهن متمدرسات   (

وممّا تبّينه كذلك املعطيات اخلاصة بالبطالة من حيث مستوى النساء الباحثات عن العمل اليت   
من جمموع البطاالت سنة  %46.8تشكل فيها الفئة ذات املستوى العلمي العايل حّصة األسد بـ 

.هذا التقدم امللحوظ يف جمال التعليم والتكوين عند النساء هو خاصة يف احلضر اد ينقص يف 2008
  .1)2005الوسط الريفي  (أكثر من ثلث النساء يف الريف أميات سنة 

أكثر من  2005 - 2001خالل سنوات   %7.4إن التطور يف حجم اليد العاملة السنوية (  
يف الريف،  %27مقابل  %73فقط) مّس فقط الفئة اليت تعيش يف املدن بنسبة  %6.5ل فئة الرجا

وذلك يرجع للعزلة اليت يعرفها الوسط الريفي مقارنة مع املدن يف كل ااالت العلمية، االجتماعية، 
أكثر من الرجال حيث ميثل  %51كما تتصف وظائف النساء العامالت بأا دائمة   اإلعالمية....

من جمموع الوظائف اليت يشغلها الذكور.حيث ميثل القطاع العام  %38.2ناصب الدائمة فقط نسبة امل
من النساء العامالت خاّصة يف  %50أهم مشغل للعمالة النسوية يف اجلزائر فهو حيوي أكثر من 

بية والتعليم، الوظائف اليت توفرها املصاحل العمومية خاّصة يف قطاعي الرتبية والتعليم وجمال الصحة(الرت 
 %54)(الصحة نسبة النساء يف هذا القطاع 2000سنة  %49.62نسبة النساء يف هذا القطاع 

ويرجع الفرق بني معدالت التشغيل يف القطاعني العام واخلاص إىل التمييز الذي   .2) 2000سنة 
  تتعرض له املرأة يف القطاع الثاين والسيما فيما خيّص األجور.

أقل من الرجال  %25هذا التمايز، مربزة أنّه ميثل نسبة  2005سنة  CENEAP ولقد بّينت أحباث 
(CENEAP,2005)

من الدخل العام  %7.8.وأن حّصة النساء يف الدخل اخلاص بالعمل قدرت بـ 3
، حيث يعود هذا التمييز إىل عوامل عديدة. فاملسؤوليات األسرية جتعل املرأة تكتفي 4 2005سنة 

يف غياب خدمات مناسبة تم حباجيات األسر، كما تتجه العديد من النساء إىل بوظائف ناقصة وذلك 
الرتكيز يف جمموعة من املهن وعدم رسم آفاق مستقبلهن املهين ممّا يؤدي إىل اخنفاض مستوى أجورهن، 

  هذا باإلضافة إىل حمدودية الفرص املتاحة بسبب ضعف حركتهن. 

                                                           
1CNES, Rapport National sur le développement humain :Algérie 2006, Réalisé en coopération avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement ,Algérie,  2007 p 42. 

���D�-6ا��6��6وا�4��!-==��4�Qا�2���4�T0 2000 (ا��ورةا�Q�+S��-�(�-�#M� .12ص  -1995 ).
  

3CNES, Rapport National sur le développement humain :Algérie 2006, Réalisé en coopération avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement ,Algérie,  2007 p 91. 
4CNES, Rapport National sur le développement humain :Algérie 2006, Réalisé en coopération avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement ,Algérie,  2007 p43. 
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  تطور مستوى التشغيل النسوي ميكن حصر بعضها يف : وبصفة عامة فقد سامهت عوامل عديدة يف 

 املستوى العلمي للنساء  �

 النمو الدميغرايف  �

 تقدم سن الزواج مع مالحظة زيادة حاالت الطالق �

 اتساع قطاع اخلدمات  �

 تدهور املستوى املعيشي لعدد كبري من العائالت �

 هشاشة قنوات التضامن اليت كانت موجودة سابقا يف اتمع اجلزائري  �

 تزايد مرونة سوق الشغل خاصة اجلانب غري الرمسي  �

كما سامهت الدولة يف وضع بعض بوادر تشجيع العمل النسوي وذلك بإدماج املرأة بواسطة 
، وجعل املرأة تأخذ آليات التشغيل، فهناك عّدة إجراءات وضعت بغية تقليص البطالة بصفة عامة

  . 2002*حّصة المرأة من آليات التشغيل سنة نصيبها يف سوق العمل. 

  نسبة النساء  الصنف

  نشاط الصاحل العام
  أشغال املنفعة العامة
  عقود ما قبل التشغيل

 
  تشغيل التضامن مببادرة حملية

 
  قروض مصغرة

  مؤسسات مصغرة

41% 
- 
 

65%  
 

45% 
 

30.49% 
 

12.11% 
 

  .04ص  1995 )-بيجني تنفيذمنهاج بشأن 2000 (الدورةاالستثنائيةالثالثةوالعشرينللجمعيةالعامة المصدر

وتبني األرقام مدى حماولة الدولة إلدماج هذه الفئة يف سوق العمل، ورغم ذلك فهي تبقى 
جماالت متفاوتة، فإذا كانت النسب ضعيفة فيما خيص جمال املؤسسات واإلنتاج الذايت فهي ترتفع يف 

  اإلجارة خاّصة بالنسبة للفتيات الاليت هلن مستوى علمي عايل (عقود ما قبل التشغيل).

  مؤشر البطالة -ب
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يوضح العديد من الباحثني أن معدل البطالة يف اجلزائر غري حقيقي ويرجع لعدم   
دى حساسية . ويبني الشكل التايل م1التقدير احلقيقي للعامالت من النساء والعمل املنزيل باخلصوص

األرقام اليت تعىن مبعدل البطالة فاالخنفاض الذي مّس مستويات البطالة خالل السنوات األخرية صاحبه 
بروز مناصب جديدة تنتمي لفئة العمل املنزيل واليت تعرف بظرفيتها، هذه النشاطات عرفت ارتفاعا قدر 

  . 2%34بـ 

بل اخنفاض ملستويات التشغيل الدائم مما وعلى العموم فاملالحظ هو تنامي املناصب املؤقتة مقا
يبّني تطور مشاركة القطاع اخلاص يف خلق مناصب الشغل الذي يتمّيز بإنشاء وظائف ذات طابع ظريف 

من جمموع املناصب املنشئة عكس القطاع اخلاص  %90شكل التشغيل العام الدائم  2004ففي سنة 
  قط من جمموع التشغيل الكلي اخلاص.ف %11الذي احنصرت املناصب الدائمة اليت أوجدها 

  .2005- 1990*معدل البطالة في الجزائر  

  (مقارنة مع العمل المنزلي)

  السنوات 

                                                           
1 LOCOH Thérèse , LABOURIE-RACAPÉ Annie , TICHIT Christine ,Genre et développement : des 
pistes a suivre, Documents et manuels du CEPED no 5, Paris, décembre 1996 p 39. 
 
2FMI, Algérie : Questions choisies, Rapport du FMI No. 07/61, Washington, D.C, Février 2007 p 20. 
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 .2006) تقديرات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل 2005السلطات اجلزائرية (-المصدر:

-FMI, Algérie : Questions choisies, Rapport du FMI No. 07/61, 

Washington, D.C, Février 2007p 20.. 
  

كما تربز هذه املعطيات حقيقة القطاع اخلاص الذي يتمّيز مبيزات عديدة هلا صلة بعدم الرمسية   
من بينها عالقته بالعمل املنزيل. و جيدر بالذكر أنه توجد ظواهر خاّصة متّس فئة البطاالت من كوا 

  ختتلف كما ذكرنا سابقا بني الوسط الريفي واحلضري. 

بكثرة الباحثات عن العمل مقارنة بالنساء الريفيات الاليت ال تبحثن عن  فإذا كان هذا األخري يتمّيز
 %80.8فإن اجلميع متفق على إمكانية ممارسة عمل ال ميثل قدران قد يكون العمل املنزيل ( 1عمل

فهن من ناحية أخرى حياولن إجياد عمل يسمح هلن بالتوفيق بني هذا النشاط ورعاية  2أقررن بذلك)
  .3جهة أخرىالعائلة من 

  سنة)  16مشاركة األطفال: (فئة البنات أقل من  -ج  

رغم القوانني والتشريعات اخلاصة مبيدان العمل إال أن ظاهرة عمل األطفال متواجدة يالحظها   
العام واخلاص يف الشوارع والطرقات ناهيك عن الوسط الريفي أين جند األطفال يساعدون أولياءهم 

رسة األطفال أيضا داخل املنازل بصفة مساعدين عائليني كذلك، حيث يقوم بصورة تلقائية وتربز مما
(املكان  4هؤالء بنشاطات مكملة ومساعدة للنشاط األساسي وذلك يف إطار وسط غري صحي غالبا

  غالبا هو قبو، خطورة بعض املواد املستعملة....). 

أن عدد كبري من األطفال مستغلني داخل املؤسسات العائلية (أنظر  5ولقد بينت التقارير العاملية  
  اجلدول التايل) كما هو الشأن يف اجلزائر وذلك يف نشاطات هلا عالقة باملنزل. 

  (CNES,2000)*العمل المنزلي عند فئة األطفال  

                                                           
1CNES, Rapport National sur le développement humain :Algérie 2006, Réalisé en coopération avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement ,Algérie,  2007 p 64    . LAKEHALMokhtar, Algérie de l'indépendance à 
l'état d'urgence, L’Harmattan, Paris p 141.1992   %16. 2010 -0�1990 ط=X ا��4� (�ن !�a ا�-,�ء �� .�0 �-�ات 
2Nora ALLEKI, Algérie La politique pour l’emploi des jeunes : budgets importants mais crise de confiance 
Chronique internationale de l'IRES - n° 123 -, mars 2010 p 36. 
3BIT, L'heure de l'égalité au travail: rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux  au travail, Genève, 2003 p 56. 
4Boufenik F. et Elaidi A., "L’informel en Algérie : quelle approche ?", colloque international sur l’économie 
informelle en Algérie, Université de Tlemcen, 14-16 novembre, 2000 p 563 
5 
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  بنات  أوالد  العمل (النشاط)

  حرف داخل المنزل

  أعمال منزلية
17.2%  

 - 
24.2%  
16.5% 

  المصادر: 

Semid.UNICEF   19991-  

BIT, Eradiquer les pires formes de travail des enfants Guide pour la mise en œuvre de 
la convention no 182 de l’OIT guide pratique à l’usage des parlementaires No 3, 
Genève ,2002  

 
إذا كان الكل متفق بتفاقم هذه الظاهرة فيما خيّص العمل املنزيل سواء بطريقة مباشرة أو بشكل   

غري مباشر وكل حسب طبيعته (البنات يف أعمال هلا عالقة بالبيت) إال أن التساؤالت ختص أسباب 
  جلوء هؤالء األطفال لذلك. 

إن التسرب املدرسي من أهم املسّببات إذ يسمح للطفل مبلء الفراغ الذي أحدثه خروجه من   
النظام الرتبوي، لكن يبقى وأن العمل املنزيل يعّرب عن نشاط تكمله وتشارك فيه كل أفراد األسرة بصورة 

ي الذي قد تلقائية كل حسب طاقته ولو بطريقة غري مباشرة.هذا يربز نوع التكافل والتعاضد العائل
يتعدى حىت إىل العائلة الكبرية أو اجلريان. كلها أمور ليس هلا عالقة باجلانب املادي ولكن هي أمور 

 ختص قيم التضامن والتعايش اليت يعرفها اتمع اجلزائري. 

  أسباب وامتدادات أخرى 2-2  

  التمايز في الجنس والنوع االجتماعي  -أ   

ت البيولوجية الكونية بني الذكور واإلناث وغري القابلة للتغري أ: اجلنس: وهو ميثل االختالفا-1
  أو التغيري، فهو يربز صفة (خاصية) بيولوجية لفئة ثابتة، إا فطرية وختدم وظائف خمتلفة: 

أ: النوع االجتماعي: وميثل االختالف يف األدوار والعالقات االجتماعية بني الذكور -2
روقات املبنية اجتماعيا ختتلف ضمن وبني الثقافات بتمايز املكان واإلناث اليت تكتسب، إن هذه الف

  والزمان، فهي من صنع اإلنسان ومؤثرة فيه أيضا إذ أنّه يتأثر باحمليط والبيئة  ويتصرف وفقا هلما. 
                                                           
1BIT, Eradiquer les pires formes de travail des enfants Guide pour la mise en œuvre de la convention 
no 182 de l’OIT guide pratique à l’usage des parlementaires No 3, Genève ,2002. p27. 
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إّن هذه العالقات تصبح أمرا واقعا بعد انقضاء فرتة على ممارستها بكوا تضمن مصلحة طرف   
 قاء عليها كما هي: مستفيد منها اإلب

  احلالة اجلسدية والعقلية                                            

  

  االنتماء العرقي والطائفي                         النوع االجتماعي                      البيئة (حضرية، ريفية)  

  

  الدين                   احلالة االقتصادية واالجتماعية       السن       

 
 : أدوار وعالقات النوع االجتماعي �

تعّرب األدوار عن تصرفات مكتسبة يف جمتمع ما، يشعر األشخاص فيه بشكل مشروط أن املهام 
  والنشاطات واملسؤوليات هي ذكورية أو نسائية. 

أما العالقات فتتمثل يف الطرق اليت يقوم من خالهلا جمتمع ما (ثقافة) بغرض حقوق وأدوار 
ومسؤوليات وهويات للرجال والنساء يف عالقام، متيز العالقات والتقسيم غري العادل يف السلطة بني 

  الرجال والنساء نظام النوع االجتماعي. 

 الحاجات العملية:  �

اليت تنبع من أدوارهم القائمة واملرتبطة بالنوع االجتماعي، (أي هي حاجات النساء والرجال 
حتسني حياة الرجل واملرأة يف إطار احلياة العادية)، كما أن تلبيتها ال يتضمن أي حتدي للعالقات 

  القائمة، وهي تتمّيز مبا يلي: 

ο  طبيعة عملية ملموسة 

ο  هلا عالقة باحلياة اليومية 

ο  حمسوسة لدى مجيع األفراد 

ο مّيز مبنطق مادي أكثر منه إيديولوجي تت 

ο تأثري تلبيتها حيين أي ملموس على املدى القريب 

ο  هلا طبيعة مرئية 
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 : الحاجات االستراتيجية �

ο  هلا اتصال بالعالقات االجتماعية 

ο  تأثري تلبيتها على املدى القريب 

ο  هلا طبيعة جمردة 

ο  تمعهلا تأثري على السلوك واملواقف وعلى عالقات القوة يف ا 

ο  حمسوسة من قبل الرجال والنساء الذين هلم وعي بقضايا النوع االجتماعي 

ο  هلا طبيعة إيديولوجية 

ο  .ليس من السهل إدراكها 

  أسباب التمايز ضعف موقع المرأة في سوق العمل  -ب

  : من جهة العرض

 املسؤوليات العائلية -

 العوائق الثقافية  -

 عدم املساواة يف احلصول على التعليم والتكوين  -

 صعوبة احلصول على معلومات عن سوق العمل  -

 عدم املساواة يف احلصول على املوارد املنتجة.  -

  : من جهة الطلب

 نوعية العمل وانعكاسات البيئة املتغرية يف سوق العمل  -

 الفوارق والتمييز يف األجور  -

 ي والبىن املؤسسية واآلليات اإلدارية اإلطار التشريع -

إن موقع املرأة يف سوق العمل يتمركز يف مناصب معينة مبنية على أمناط وأحكام مسبقة متعلقة 
بأدوار الرجال والنساء يف اتمع.فالتوازن فيما خيص املهام اإلنتاجية واملهام اإلجنابية يتطلب مراجعة 

اجلنسني من مال، أرض، موارد طبيعية، العمل ، االدخار والقروض، ملفهوم احلصول على املواردين 
  التكنولوجيا، التعليم والتكوين، وسائل النقل، اخلدمات الصحية، املشاركة، الوقت....

األمر الذي يسمح بتحقيق املنافع اخلاصة املادية من جهة وأخرى غري ملموسة كالوضعية، السلطة، 
  التقدير....
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  الحلول  -ج

تتمثل يف دمج قضايا النوع االجتماعي من حيث أال بّد من ختطيط وتنظيم وتنفيذ وتقييم 
عمليات السياسة بغرض إدخال منظور مساواة النوع االجتماعي يف السياسات التنموية واالسرتاتيجيات 

  يف كل املستويات ومجيع املراحل والقطاعات وذلك عن طريق: 

  املبادرات احمللية للتشغيل دمج مساواة النوع االجتماعي يف -

 دمج قضايا النوع االجتماعي  -

حتديد املشاكل عن طريق مجع املعلومات املفيدة بصفة كمية حسب اجلنس وأخرى نوعية هلا  -
 عالقة بالفرص، الوضعية القانونية، تقسيم العمل، جماالت التمييز...وبتحليل األطراف املعنية. 

صال الستشارة الفئات املعنية وبوضع آليات الشرتاكها التصميم: عن طريق ضبط قنوات لالت -
 وأخذ تدابري خاصة لتجاوز العوائق مع توضيح كل املؤشرات، اهلدف، النشاط وامليزانية. 

التنفيذ: عن طريق توفري خدمات تناسب دور املرأة وتدعم مشاركتها يف اختاذ القرار، كما  -
 األعباء املنزلية. يتطلب ذلك توعية الرجل وإدراكه مبفهوم تقسيم 

 املراقبة والتقييم: عن طريق قياس التغيري والتأكد من االستدامة.  -

 خصائص و مميزات العمل المنزلي (عند فئة النساء )-3

  مشاركة المرأة 1-3

إّن األعمال املمارسة من طرف الّنساء داخل املنزل مقابل راتب معّني (يأيت من أشخاص ال   
أصبحت تساهم يف االنتاج االقتصادي للبلد. و عليه يرى املالحظون ضرورة إدماج ينتمون إىل العائلة) 

املرأة يف مفهوم الّنمو الذي ميس اقتصاديات الدول .لكن الّتحليالت العادية للهيئات االحصائّية الوطنية 
، و خاّصة مل تسمح باحلصول على معلومات كمّية هاّمة حول مشاركة و مسامهة املرأة يف الّناتج القومي

حول الّنشاطات داخل القطاع غري الّرمسي.فمشاركة املرأة يف الّنمو االقتصادي ميكن قياسها كمسامهة يف 
  الفئة العاملة أو يف ناتج العمل  داخل البالد، املنطقة و القطاع االقتصادي.

ن نشاطات اقتصاديّة بعدد إّن االنتماء لفئة العاملة ميكن التعبري عنه بعدد النساء العامالت الاليت ميارس 
  ساعات العمل اخلاّصة ذه الّنشاطات بالنسبة للعد الكّلي لألفراد العاملني (رجال أو نساء).
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يف اجلزائر، هناك اختالف بني الباحثني حول حجم النساء العامالت. فبعضهم يعتربعدد   
، بينما البعض اآلخر يعترب ائياتاإلحصيف عامل الشغل أكرب من العدد املقّدم من طرف  املندجمةالّنساء 

خاطئة من جهة و من ناحية ثانية  أرقاماليت خصت حبوث حول العائالت حتتوي على  اإلحصائياتأّن 
فهي تفتقر ألدوات إحصائّية للكشف عن حجم عمل النساء. و يبقى أّن املرأة داخل املنزل تقوم 

  خل املنزل دائما.بأعمال خاّصة بالبيت و يف نفس الوقت بأعمال جتارية دا

  المرأة داخل المنزل بين العمل الّتجاري و غير الّتجاري : •

البيت : ماكثة ب) و اليت تنتهجها اجلزائر جتعل من املرأة BITإّن تعريفات املكتب الّدويل للعمل (  
ال سنة فأكثر متارس أعمال خاّصة باملنزل فقط.فهي ال تعمل،  16هي كّل امرأة متزّوجة أو عزباء هلا 

  تبحث عن عمل و ليس هلا نشاط يعود عليها بعائد (داخل املنزل).

فيما خيص السن نالحظ أنّه ليس عامل أساسي إذا كانت املرأة متزّوجة، مطّلقة أو أرملة. أّما إذا كانت 
أنّه من هذا السن ال  اسنة كأقّل حد معترب  16) جعل سن ONSعزباء فإّن الّديوان الوطين لإلحصاء (

بد للفتاة القيام بواجبات البيت. إّن الفئة اليت ّمنا هنا هي تلك الفئة اليت تصرّح بأّا ماكثة 
  يّتضح بعد البحث أّا تقوم بنشاطات داخل البيت تعود عليها و على العائلة بعائد .لبالبيتّ 

ديوان الوطين لإلحصاء من أهم و أثرى اليت قام اال . MOD ) 1992( امليدانية الدراسة تعترب  •
البحوث باملعلومات اليت مست ظاهرة العمل املنزيل ، لدا نتطرق ببعض التفصيل ألهم  الّنتائج اليت 

 أنتجتها .
امرأة ماكثة داخل البيت :  5.500.000إن املعطيات األّولّية : للبحث امليداين بينت أنّه من بني  •

) و رغم النشاط القليل هلذه الفئة إال أنه  ميكن 1992نة متارسن نشاط جتاري (س 172.000
يف فئة (العاملني اهلامشيني) يف القطاع غري الرمسي .كما أثبتت كذلك وجود لفئة  إدماجها

  ) .Inactifsاملساعدين العائلّيني املرتّبصني البطالني و جمموعة أخرى متارس نشاط قليل (

  

  :من خالل النتائج األّولّية  نالحظ الّتقسيم داخل القطاع غري الّرمسي لفئة الّنساء يف اجلدول التايل  
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  1992*تقسيم فئة النساء داخل القطاع غير الرسمي سنة 

  العدد  الحالة

    نساء داخل املنزل (نشاط هامشي) - 

      نساء (عامالت منزليات) - 

    نساء بطاالت (نشاط هامشي) - 

    نساء أخريات (نشاط هامشي) - 

      مساعدات عائليات - 

        مرتبصات  - 

172000  

162000  

9.400  

4.500  

10.100  

700  

  367.700  المجموع

  .MOD.ONS (1992:(المصدر

امرأة قد صّرحن يف البداية بعملهّن . و عليه جند أنّه  365.000يضاف إىل  367.700هذا اموع 
  داخل القطاع الرمسي يوجد أيضا داخل القطاع غري الّرمسي .بقدر ما يوجد من امرأة عاملة 

  خصائص سوسيوديمغرافية أساسية  2-3

نظرا خلصوصّية هذه الفئة (العاملني املنزليني)، يكون من األحسن دراستها حسب عدد من   
  املتغّريات كالسن ، احلالة العائلّية ، املستوى الدراسي ، أنواع و طبيعة الّنشاطات ... .

) لسنة ONSاالعتماد على االحصائيات و اجلداول املقدمة من طرف الديوان الوطين لإلحصاء (ب
  حول العمال املنزلني باإلضافة إىل أحباث و حتليالت كّل من : 19921إىل  1989

                                                           
 ONS (Le  travail à domicile : caractéristiques (ONS) 1989( �27%�و,� ر&م    1989) MODا���وث ا���دا��� (1

       
  )ONS(  32(د����ر)     �%�و,� ر&م  1990                              
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*CENEAP  املركز الوطين للّدراسات و الّتحليالت حول الّتخطيط (مع مشاركة هيئة األمم املتحدة
  ،1999(قسم السكان)) ماي 

  .2، و األستاذ حممد كلكول 1* األستاذ ع. لقجع 

  * االستاذ حممد جمكون . (دكتور دولة يف العلوم االقتصادية . اجلزائر)

  حسب الجنس  -ا

السابق فئة النساء الفئة اهلاّمة اليت تقوم مبمارسة العمل املنزيل مقارنة  نعترب كما ذكرنا يف الفصل  
من جمموع % 26من جمموع العاملني املنزليني و  % 97بالعدد املقابل لدى الّرجال. اد متّثل هذه الفئة 

) . و هذا راجع كما ذكرنا ملرونة هذا النوع من الّنشاطات و مدى  1989النساء العامالت (سنة 
تجابتها لالعتبارات الثقافية  و الجتماعية و االقتصادية و اعتبارها بالتايل وسيلة لتعويض هذا النقص اس

، رغم أّن القانون يعتمد على تشريع يضمن املساواة بني اجلنسني يف ميدان العمل و االجور . غري أن 
  غالبّية النساء جتهلن احلقوق املخّولة هلّن.

) حيث يعترب 1989ستثين عنصر الذّكور . (االعرتاف بذلك ّمت حّىت سنة إّن العمل املنزّيل ال ي  
هذا الّنشاط كمصدر للحصول على عائد و كعامل هاّم للّتقليل من الّنفقات الضريبية  أو املتعلقة 
بالضمان االجتماعي . هذه الفئة من العاملني املنزليني ال تشمل الّشباب البطال فقط و إّمنا أيضا فئة 

  الذين ال تتوفّر هلم إمكانيات العمل يف اخلارج. 3حني من املؤسسات، املتقاعدين و املعوقنياملسر 

  حسب السن -ب

 15 - 0: جند أّن األفراد املعنيني بالعمل املنزيل ال يتمثّلون فقط يف األطفال (من  عند الرجال  
سنة) الذين حياولون االندماج يف سوق العمل يف سن مبكر سواء كان السبب احلاجة أو اإلخفاق 

سنة  60سنة ّمث خاصة من  34 -  20و إّمنا جند فئة هلا سن بني  -املدرسي أو أسباب عائلّية أخرى 

                                                                                                                                                                      

  )ONS(  47(د����ر)      �%�و,� ر&م  1991        

 )ONS(  36(د����ر)      �%�و,� ر&م 1990         
  

1   LAKJAA.A, «  le travailleur informel : figure sociale à géométrie variable (le travail à domicile) 
Insanyat, Oran, n° 1, 1997,pp 20-42 . 
2ATTOUT.N , CHEBAB.T et KELKOUL.M, femme, emploi et fécondité en Algérie, avec le concours  
du fonds des nations unies pour la population  CENEAP, Mai 1999, p p 34-40 

70 - 40!#��� !� !�� ( ���ر�زون!رد)  1590466( 1989,دد ا���و&�ن !�  3  (���  
coll. statistiques n ° 80 /1999 : séries : statistiques sociales n° 01 (RGPH 1998 ) SONDAGE AU 1/10 
(ONS) juin 1999  
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الشيء الذي جيعل من ممارسة العمل املنزيل وسيلة للعيش أمام الشباب البطال الذي هو يف  -ما فوقف
  من العمال املنزليني كانوا يف حالة بطالة) .%  38.6عملّية حبث عن العمل(مهما كان نوعه)(

ي   و هذا من جهة و من ناحية أخرى فهو مصدر للّرزق لصاحل العّمال املسّرحني من القطاع الرمس
املتقاعدين (معظمهم كانوا يف القطاع العام، يف قطاعات البناء واألشغال العمومّية، النقل، 
الصناعة...).فاإلجراءات األخرية اليت خصت ميدان الّتقاعد سامهت يف جلوء الكثري إىل العمل غري 

يعاين منه املتقاعد الذي ال  الرمسي الذي يعترب العمل املنزيل نوعا بارزا فيه. فهو يسمح مبأل الفراغ الذي
  يستطيع البقاء على اهلامش حّىت و إن مل يكن حباجة لعائد.

سنة ميارس  16و يعترب الّتسّرب املدرسي من أهّم األسباب اليت جتعل فئة الشباب أقل من   
قت قد سنة ألّن هذا الو  20العمل املنزيل . و جند أّن هذا العدد يقل أو يكاد ينعدم فيما بعد حىت إىل 

ميّثل عند فئة هامة من الشباب يف هذا السن مرحلة البحث عن عمل ، أو االنتظار أو لتأدية للخدمة 
  الوطنّية.

  سنة  30,5: إّن متوسط العمر عند هذه الفئة  عند النساء- 

  1989*تقسيم العامالت المنزليات حسب السن في سنة 

  %%%%النسبة   السن

  9,20   20أقل من 

20  - 29   29,55  

30- 39  23,66  

40  - 49  14,64  

  12,95  فأكثر  50

  100  اموع

  27جمموعة رقم   ONS - )MOD(1989المصدر:
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تعترب الفئة األوىل و األخرية غري هاّمة حيث أّن عرض العمل املنزيل عند هذه الّشرحية ضعيف   
سنة (أكثر من  50إىل  20من للغاية. و يتمّيز العمل املنزيل بأمهّيته و طابعه التجاري خاصة عند الفئة 

، كذلك متفاوت حسب فئات العمر.فالعمل املنزيل اإلنتاجية) أين جند أّن معدل 1991سنة  73%
  )سنة.29 -  20) و بصيغة أدّق من (% 50سنة (أكثر من 30 -  20يرتّكز خاّصة عند الفئة من 

 اإلنتاجيةليت خّصت معدل و ا 1987* هذه املالحظات تؤّكد الّنتائج احملّصل عليها خالل إحصاء 
)).و من جهة أخرى جتعل من % 13سنة ( 39 - 20عند النساء.(أكرب معدل إنتاجية عند الفئة من 

العمل املنزيل ظاهرة خاصة بفئة النساء الشابات املاكثات يف البيت لسبب أو آخر حيث أّن كثافة 
  ممارسته تكون يف سّن الّشباب و تتناقض مع مرور الّسنوات.

  المستوى الدراسي  -ج

 - أميني) % 70( 1990تتمّيز هذه الفئة بضعف املستوى الدراسي عموما. سنة   عند الرجال :*
 95، 1990(يف ديسمرب  - هذا الضعف مل يسمح ملعظمهم باالندماج يف القطاع االقتصادي الرمسي

  على أي تكوين). حيصلوامل  %
ملنزليات حصلن على مستوى دراسي يف سنة من العامالت ا % 42إّن أكثر من   * عند النساء :

  1(من املدرسة القرآنية، املستوى االبتدائي، املتوسط و الثانوي). 1989
 15األطفاألقل من  عندسنة فما فوق أو 50و جند ضعف املستوى الّدراسي أو انعدامه خاصة يف سن 

  احلالة االجتماعّية. وسنة.وخيتلف املستوى الدراسي عرب الفئات األخرى حسب املنطقة اجلغرافية 
  املستوى عند فئة العامالت املنزليات ضعيف مقارنة العامالت داخل القطاع الرمسي. هدا و عاّمة فإنّ 

املنزيل بصفة خاّصة و العامل يف القطاع * إذا كانت معظم األرقام تقّر بضعف املستوى العلمي للعامل 
الشيء الذي مل يسمح  2)1992 - 1989غري الرمسي بصفة عامة بالّنسبة للجنسني يف سنوات (

  باندماجهم داخل عامل الّشغل الرمسي. الذي يتطلب مستوى من الكفاءة و املؤّهالت.
إّال أّن الّسنوات األخرية (منتصف و أواخر التسعينات) أجربت فئة هلا مستوى مقبول على االلتحاق  

ذه الّنشاطات نظرا لبطالة احلاّدة و اليت مشلت حىت حاملي الشهادات بصفة واضحة باإلضافة إىل 
املنزليني أكثر من اخنفاض القدرة الّشرائّية للعائالت. األمر الذي أّدى إىل زيادة حجم العاملني 

 4.169و  1996فرد سنة  39.38بعضهم ذوي مستوى علمي هاّم. ( 19953سنة  800.000

                                                           
�'�دة ا�ّ���م ا*���� و +  260,��� ��ز�ّ��، 120906) �ن ��ن S#1989 )ONS :MODل ��ث  1 4ن ,�!	ط ��'ن �

ت ,4 ا�����ور��.�  وا�دة �
2  ���1989 )ONS.MOD) .(8,9 % ) (% �56'م ���وى ��و�ط  �1991أ���ن)��   
  1995ا��%س ا�وط�� ��#ط�ط أ!ر�ل  3
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من حاملي الشهادات يف حالة بطالة لكن ميارسون أعمال غري رمسية حىت داخل   1997فرد سنة  
 استعماهلا املنازل). و قد ساعد يف ذلك تطور نشاطات العمل املنزيل من حيث طبيعتها الّتقليدية إىل

  لوسائل حديثة سامهت يف بروزها كنشاطات أصبحت تنافس القطاع الرمسي ذاته.

  الحالة العائلّية  -د

عكس القطاع الرمسي، تعترب الفئة اهلامة اليت متارس العمل املنزيل هي فئة (املتزوجني) أكثر من النصف 
و العازبات، يف ديسمرب  ) و بدرجة أقّل فئة العزاب1991و  1990سنة  % 69عند اجلنسني (

  .1989عند النساء) سنة  % 32عند الرجال مقابل  % 20( % 24 1991

  تقسيم العامالت المنزليات حسب الحالة العائلّية *

  %النسبة   الحالة العائلّية

  32,7  عزباء

  56,4  متزوجة

  3,2  مطلقة

  7,3  أرملة

  04  حاالت أخرى 

  100  اموع

  .27.جمموعة رقم  MOD- ONS1989المصدر    

) و 1989سنة  % 76سنة (أكثر  39 - 25إّن الفئة املتزوجة اهلامة هي اليت متثل سن   
سنة يف  24,5ذلك راجع إىل اعتبارات شخصية وعائلّية ختّص ظاهرة الّزواج مثال : (معدل الزواج 

ة لعامل الّشغل ادخول املر و حسب هذه األحباث فإنّه يتبّني أّن الزواج إذا مل يكن احلاجز أمام .1)1989
 اإلسرتاتيجية(داخل القطاع الرمسي) و لكن القليل منهّن كانت تفكر يف ممارسة عمل بعد الّزواج .هذه 

اليت تعمل على تراجع املرأة يف املنزل تسمح هلا مبمارسة العمل داخل البيت و ذلك مهما كان النشاط 
مهما زادت فئات العمر.فالعمل املنزيل يسمح هلّن هي .و بصفة عامة فإّن فئة املتزوجات تبقى مرتفعة 

                                                           
ّر%ل( ��31,3� ��رأة و  ��27,6دل �ن ا�زواج  1998!�  1� ���ONS ر&م �)) �%�و,RGPH 1998( 1999 /80  
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نفس الوقت باحلصول على عائد و العناية بالبيت و األطفال...و تبقى الفئة اهلاّمة الثانية عي فئة 
من العامالت العازبات)و هي تتمّثل يف  % 52سنة (أكثر من  27 -  20العازبات خاصة  بني 

يسبق ملعظمهن العمل يف اخلارج. و ختص هذه الفئة النساء  شابات ليس هلن مستوى دراسي هام و مل
.بينما عند الذكور جند اّن هذه الفئة 1989)سنة % 99،48سنة ( 39الّاليت  هلن سن أقل من 

  سنة فقط. 25تشمل يف معظمها الشباب أقل من 

عائلة للعمل داخل و عليه يعترب "الزواج" عامل مؤثر يف ممارسة العمل املنزيل باإلضافة إىل معارضة ال
من العازبات بصفته السبب يف ممارستهن  %60: 1989القطاع الرمسي .اد مثل هدا الدافع  يف سنة 

  للعمل املنزيل. و قد ميثل ذلك دائما عند هذه الفئة أداة للرّبح (مؤقّتة) قبل موعد الزواج.

سنة فما فوق، أين ميثل  54سن أما بالنسبة للفئات األخرى (مطلقات، أرامل...) فتربز أمهّيتها عنمد 
العمل املنزيل مصدر للعائد و ملبيا للحاجات اليت تلزم العائلة.باإلضافة إىل معارضة العائلة (خاصة عند 
املطلقات) للعمل يف اخلارج فإّن تدّين املستوى املعيشي   و كثرة الطلبات (حاجيات األطفال...)ألزم 

  ات مع البقاء يف البيت للعناية باألطفال.املرأة على العمل قصد تلبية هذه احلاج

  ممارسة و تنظيم العمل المنزلي - هـ

مهما كان نوعه فإّن العمل املنزيل مرتبط حبالة أو بنية العائلة. حيث جند أّن التجمعات العائلّية   
*تتكون من الزوجني و األطفال باإلضافة   (املنزلية) تنقسم كما يلي : *  تتكون من الزوجني و األطفال.

  .*تتكون من أسرتني أو أكثر (التجّمع املنزيل)  .أكثرإىل قريب أو 

إذا كانت الزوجات تردن االستقالل يف حيان مبسكن خاص ن، فهذا يرجع لعّدة أسباب، منها  و
تعمل على  إسرتاتيجيةطار أّّن يعرفن القيمة التجارية لألعمال أو اخلدمات اليت ميكن تقدميها يف إ

تكثيف االّحتاد بني أفراد األسرة. أّما يف احلالة املقابلة فتعمل النساء على إقامة املشاركة 
« Cohabitation »تبّني   لصالح من يكون العمل المنزلي ؟الذي يقودنا إىل الّتساؤل التايل:  األمر

 تقدم سلع و خدمات ألشخاص من العاملني املنزليني % 94أّن  1989اإلحصائيات يف سنة 
)particuliers) .لصاحل مؤسسات) هذه امليزة توجد  % 6لصاحل أفراد و  % 92) أو مؤسسات

خاصة عند الرجال، و الذين قد يتعامل بعضهم مع مؤّسسات قد كانوا عاملني ا فيما مضى.إّن 
امل مساعد يف عرض العمل املنزيل االنتقال من القطاع الرمسي حنو القطاع غري الرمسي : ميكن اعتباره كع

من النساء الاليت قد عملن يف اخلارج يف قطاعات كالصناعة، التجارة و  % 48,65 1989(يف سنة 
أبقني على عالقتهن ذه القطاعات).و تعترب األعمال مثل اخلياطة، الطرز،  - اخلدمات (غري االدارة)
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و يبقى كذلك أّن عامل القرابة و احلوار قد ميثل ...إخل من أهم األعمال املطلوبة من طرف املؤسسات.
  من النساء متارسن نشاط لصاحل أفراد سواء كانوا أزواجا أو أقارب . ONS (32,1%أمهّية، فحسب (

  و تتمثل معظم نشاطات العائالت داخل املنزل كما يلي : طبيعة األعمال المنزلّية: •

  1990و  1989*تقسيم العمل المنزلي حسب طبيعة النشاط لسنتي 

  %النسبة   النشاط

   1989سنة  

  %النسبة 

  1990سنة 

  النسيج

  اخلياطة

  السرد أو احلبك

  الزراعة

  الطرز

  النجادة

  األعمال احلرفية

  األعماالملنزلية(خاصة بالبيت)

  أعمال أخرى

7,9  

39,2  

13,0  

3,0  

8,9  

20,0  

3,7  

2,4  

2,9  

53  

23  

9  

6  

6  

1  

2  

1  

2  

  100  100  اموع

        ) 32و رقم  27(جمموعة رقم )ONS-MOD 1989 - 1990:( المصدر

ميثل العمل املنزيل إنتاج متعدد، حيث جند نشاطات تقليديّة موّجهة للبيع و هي متثل امتداد   
لإلنتاج املنزيل (التقليدي) : الطرز، اخلياطة، النجادة، ... أين جند الطابع التقليدي و الثقايف  و 

تطور بعض هذه النشاطات التقليدية باستعماهلا لوسائل و هدا ال ينفي  عائلةاالجتماعي احملافظ داخل ال
عملية التكوين و التدريس اليت ختص هذه النشاطات باإلضافة إىل : التصليح  كما تربزحديثة .

بعض النشاطات اخلاصة يف حتضري املأكوالت التقليدية، اإلعالم اآليل، الكتابة ، و اإللكرتوين امليكانيكي
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اآللة الراقنة، غسل املالبس، احلالقة، العناية باألطفال، الدروس اخلصوصية.. و حّىت بعض األعمال  على
  الفنية كالرسم...باإلضافة إىل نشاطات الرعي و الزراعة ... ونشاطات متس اخلدمات كالصّحة...

طبيعة هذه تطغى أعمال اخلياطة و النسيج... و ما يشاها على النشاطات األخرى و هذا نظرا ل
األعمال من حيث أّا مناسبة للعنصر النسوي بصفة خاّصة و قد خيتلف حجمها حسب احلالة 

) و احلبك % 28,65) و النجادة (% 31,61العائلّية.فغالبية املتزوجات تتخصصن يف اخلياطة (
و الطرز  %18,38، احلبك  %47,42).أّما الفئة غري املتزوجة فنجد (اخلياطة 16,43%(

و النسيج % 13,58، احلبك % 54,5).بالنسبة للمطلقات فنجد ممارسة اخلياطة  11,76%
) وأّن نسبة %17،6، النجادة %22،28، النسيج %22,86.أّما األرامل (اخلياطة 11,76%
مقابل أقل نسبة عند  %10,64لألعمال اخلاصة باملنزل هي اهلامة بني الفئات األخرى  نممارسته

  العازبات.

  عند فئة النساء. %3مقابل  %16و قد جند ختّصص الرجال خاصة يف األعمال احلرفية و الزراعية  

هذا فيما خيص النشاطات الغالبة أّما النشاطات األخرى رغم غياب األرقام عنها فإّا أخذت يف الّتزايد 
  حّىت أّا بدأت تنافس سابقاا.

  الوقت المخصص للعمل المنزلي :  •

  ف اإلحصائيات أوقات خمتلفة و ذلك حسب تنوع الفئات العاملة داخل املنزل.تعطي خمتل  

  أين ميثل العمل املنزيل املصدر األساسي الوحيد للعائد الذي تعيش منه هذه الفئة. - 1

  يعترب العمل املنزيل عند هذه الفئة كمصدر مساهم يف العائد العائلي أمام تدين املستوى املعيشي. - 2

نزليني الذين حيتفظون بالعائد لقضاء حاجيام املؤقّتة أو مواجهة أحداث املستقبل العمال امل - 3
  (زواج،...) و جند أّن هذه الفئة تتمّثل خاصة يف الشباب.

إّن الوقت املخصص للعمل املنزيل يعرب عن درجة حجم اإلنتاج مقاسا بالراتب احملّصل عليه الذي غالبا 
يبني اجلدول التايل أّن نصف العامالت املنزليات يستغرقن على األقل ما يكون نقدا أو بصفة آنية . و 

ساعة (نفس الوقت املستغرق  40منهّن يستغرقن أكثر من  % 8سا/أسبوع يف نشاطهّن و أّن  16
 ساعة أسبوعيا . 30إىل  21داخل القطاع الرمسي)..و يبقى الوقت الّسائد بني 
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                                   1989لعمل و الحالة العائليةفي سنة *تقسيم العامالت المنزليات حسب ساعات ا

  الوقت    

  الحالة

  سا فأكثر41  سا40- 31  سا30- 21  سا20- 16  سا15- 11  سا 10-6  سا 5 -1

  9,4  10,5  25,9  8,8  16,6  13,5  15,1  اتمتزوج

غير 

  متزوجات

13,3  20,0  24,3  9,5  21,3  4,8  6,8  

   27جمموعة رقم )ONS-MOD 1989(المصدر:

سا أسبوعيا و هو خيتلف حسب  18إّن حجم متوسط الوقت املستغرق يف العمل املنزيل يصل إىل 
سا / أسبوعيا بالنسبة للعامالت  16سا / أسبوعيا بالنسبة للعامالت املتزوجات ،  19احلالة العائلّية ، 

من الرجال  % 42,81تعمل النساء ( غري املتزوجات .و جيرد الذّكر أّن الرجال يعملون لوقت أكرب ممّا
  نساء). و خيتلف هذا الوقت حسب نوع النشاط  %18,6ساعة أسبوعيا مقابل  40يعملون أكثر من 

  1989تقسيم العمل المنزلي حسب نوع النشاط في سنة  *

  الوقت المستغرق أسبوعيا  النشاطات

  الخياطة

  النجادة

  الحبك

  الطرز

  النسيج

  أعمال حرفية

  زراعيةأعمال 

  أعمال خاصة بالبيت

  أعمال أخرى

  د 25سا  15
  د 00سا  19
  د 14سا  15
  د 44سا  25
  د 00سا  15
  د 37سا  30
  د 00سا  15
  د 25سا  17
  د 28سا  13

  27جمموعة رقم ONS- OMD (1989:( المصدر

  ساعة. 40و يعترب الوقت املستغرق يف األعمال احلرفّية هو األطول حيث ميثل أكثر من    
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  :أسباب ممارسة العمل المنزلي  •

إذا كانت األولويّة قد تعود ألمهّية العائد أو املكسب الذي يأيت من العمل املنزيل فإّن األسباب   
األخرى ليست ثانوية، فالعمل املنزيل يعرب عن رفض التنظيم اإلداري للعمل (األجر الرمسي) و هو يسمح 

  برعاية و تربية األطفال.

جماال يسمح للمرأة مبمارسة نشاط داخل البيت قد تعارضه العائلة يف اخلارج  أو كما أنّه ميثل     
  تعارضه أسباب أخرى ختص الّتأهيل الفين و املهين.

  *العمل المنزلي حسب األسباب الدافعة

  1990و  1989في سنتي 

  1989سنة   السنوات

  

  1990سنة 

  

  المجموع

    ال  نعم  ال  نعم  األسباب

  100  56,5  43,5  53,6  46,4  معارضة العائلة

  100  54,22  45,7  74,1  25,9  رعاية األطفال

  100  35,94  64,04  57,9  42,5  العائد

  32و  27جمموعة رقم 1990و ONS- MOD (1989(: المصدر

تعترب معارضة العائلة هي أهّم سبب للعمل داخل املنزل ّمث تأيت أمهّية العائد و رعاية األطفال        
)، %10كأسباب الحقة.كما أنّه توجد أسباب أخرى لكّنها ليست بنفس األمهّية : (حالة البطالة(

 )  .%14,9و أسباب أخرى  %2)، اإلعاقة pratique) (25%نوعية العمل (

  

ذه األسباب حسب السن و حسب احلالة العائلية للعمال املنزليني. فنجد أّن معارضة العائلة وختتلف ه 
 أكثر من غريهن. 1ختص فئة املتزوجات

                                                           
1Med KELKOUL «  ce qui est surprenant est que cette cette raison soit invoqué par certaines femmes 
de plus de 65 ans»  
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باإلضافة إىل الرعاية اليت يتطلبها األطفال و االعتناء بالبيت عند هذه الفئة دائما.كما أّن املشاكل و 
امل الشغل الرمسي جتعل منها متارس العمل داخل املنزل قصد الصعوبات اليت حتول دون دخول املرأة إىل ع

  احلصول على العائد .

بينما يبقى العامل اهلام يف ممارسة   ال جنده كذلك يربز حبّدة عند غري املتزوجات. االقتصاديإّن اهلدف 
داخل  االخنراطالعمل املنزيل عند الرجال يتمثل خاصة يف الصعوبات املهنية اليت التسمح هلذه الفئة من 

من الرجال املمارسني للعمل املنزيل كانت هذه الصعوبات هي الدافع ملمارسة  %40القطاع الرمسي. (
  .1هذا النشاط)

و من جهة أخرى فإّن الرّفض الكلي أو اجلزئي للعمل داخل اقطاع الرمسي للبعض اآلخر الذين قد  
، مفيد، يتكّرر بصفة دائمة و يف غالب األحيان تكون هلم أسباب تتمّثل يف كونه يعترب غري مفيد، متعب

ال تكون هلذا العمل أي عالقة مع تكوين العامل.و هنا يربز العمل غري الرمسي كوسيلة تسمح بإبراز 
  الشخصية و الذات، الّذوق باإلضافة إىل القدرات و اإلمكانّيات.

  المواقف الرسمية واالجتماعية اتجاه العمل المنزلي  -4

  المواقف الرسمية  4-1  

  االتفاقات الدولية  -أ

سددت كل الندوات اليت اهتمت جبانب العمل املنزيل إىل ضرورة اختاذ إجراءات قصد محاية   
) عن طريق دراسة العوامل القانونية واالقتصادية واالجتماعية اليت 1984هذا النوع من النشاطات (

تلف البلدان ومدى خضوعه ملفهوم احلماية والتنظيم ) للوصول لتقدير حجم توسعه يف خم1988ختصه (
).ولقد اهتمت خمتلف املنظمات العاملية اليت تعىن بالعمل والتشغيل مبوضوع "العمل املنزيل"  1995(

كاملكتب الدويل للعمل ومنظمة العمل الدولية اليت أدرجته يف عدد من ندواا الدورية واليت أنتجت 
  ا:عددا من االتفاقيات من أمهه

  . 184والتوجيهات رقم  177االتفاقية رقم  •

إن العمال املنزليني غالبا ما هم غري حممّيني ونشاطام غري معرتف ا لذا قام حتالف (مجع   
) إىل إقناع ممثلي مؤمتر املنظمة UNIFEMالعمال املنزليني، النقابات، املنظمات غري احلكومية من بينهم  

                                                           
  .ONS-OMD (1989( ��27'م ��زو%�ن. �%�و,� ر&م  % 96,��ل ��ز�� ��ن دا!�'م ���� ا��ط��� .  1557 1
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حول  177ية الوحيدة اليت تعىن ذا النوع من النشاط وهي االتفاقية رقم الدولية للعمل بتبّين االتفاق
  العمل املنزيل: 

  : (أهم ما جاء في المعاهدة في الملحق بالتفصيل) 177االتفاقية رقم  •

وهي ترمي إىل اعتماد سياسة وطنية حول "العمل املنزيل" وذلك  1996مت اعتمادها سنة   
اليت يغلب عليها الطابع النسوي، واإلقرار باملساواة بينها وبني باقي لتحسني ظروف عمال هذه الفئة 
، منها احلرية يف العمل النقايب، احلماية االجتماعية والصحية، حماربة 1املوظفني اآلخرين يف كل ااالت

  . 2التمييز، الدخل، احلصول على املعلومات، سن العمل، محاية األمومة

قط صادقت على املعاهدة، يف حني أن دول أخرى قررت اعتماد ف 3لكن إىل اليوم أربع دول  
تشريع وطين يتالءم مع االتفاقية وتوجيهاا، فاالحتاد األورويب يشجع دوله للمصادقة على ذلك 

(Chenetal,2004)."للمؤمتر  87اعتمدت الدورة  4وقصد إضفاء صفة العمل احملرتم عل العمل "املنزيل
تقريرها "العمل احملرتم" مبجموعة العمال املنزليني وحول احلقوق اليت جيب  يف 1999الدويل للعمل سنة 

  .5إرساؤها يف ممارسة هذا النوع من النشاط

لس إدارة املكتب  6)2008(مارس  301كما تواصل هذا االهتمام فيما بعد يف الدورة   
حث الدول على مساعدة الدويل للعمل والذي سّجل موضوع العمل احملرتم يف برنامج أعماله، قصد 

  هذا النوع من النشاطات يف الربوز الرمسي وبالتايل االعرتاف خبصوصية هذه النشاطات. 

  التشريع الجزائري  -ب  

إن معظم الدول هلا تشريعات متس جمال العمل فيما خيص "العمل املنزيل" بصفة خيضع لقوانني   
  .7وتنظيم الدولة

                                                           
1RAVENEL Bernard, Comprendre l’Algérie,confluences méditerranée, revue trimestrielle n 11,L’Harmattan, 
Paris, été 1994 p 63. 
2BIT, Les règles du jeu une brève introduction aux normes internationales du travail, Edition révisée, OIT, Genève 
,2009 p83. 

  ا�دول: أ������، !��دا، ا�ر��دا، ھو��دا.  3
4RAVENEL Bernard, Comprendre l’Algérie,confluences méditerranée, revue trimestrielle n 11,L’Harmattan, 
Paris, été 1994 p 43. 
5DAZA José Luis, Economie informelle, travail non déclaré et administration du travail, Document n° 9, BIT, 
Genève, Juin 2005 p 01. 
6BIT,Travail décent pour les travailleurs domestiques ,Conférence internationale du Travail, 99e session, , Rapport 
IV(1),BIT ,Genève,2009 p 01. 
7DAZA José Luis, Economie informelle, travail non déclaré et administration du travail, Document n° 9, BIT, 
Genève, Juin 2005 p 44. 
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مالمح العمل املنزيل يف إطار قانوين تعّرب عنه الفصول األربعة ولقد حاول املشرع اجلزائري وضع   
احملدد للنظام  1997ديسمرب  8املوافق لـ  1418شعبان  8لـ  474 -97رقم  1للمرسوم التنفيذي

  اخلاص لعالقات العمل اليت ختص العمال املنزليني. 

 : وّمت فيه تعريف وحتديد العامل املنزيلالفصل األول �

 وّمت فيه حتديد املستخدم وكيفية تصرحيه وتسجيله للنشاط  :الفصل الثاني �

: وّمت فيه تبيان كيفية ممارسة نشاط العمل املنزيل وكيفية لتقييد لكل املعلومات الفصل الثالث �
اليت تعين ذا النشاط من حيث الدخل، التسليم، طبيعة املوارد األولية، العطل، احلماية 

 ..االجتماعية، معايري العمل،....

 :وّمت فيه حتديد اإلجراءات فيما خيص التصريح والعقوبة على املخالفات. الفصل الرابع �

إّال أن الصعوبات أساسية فيما خيص الرقابة ألنّه األمر خيص نشاطات خمفية غري مصرح ا قصد 
لعائالت التقليل من التكاليف واالشرتاكات، إن الدور الرقايب للدولة حمدود، فاخلدمات اليت تقدمها ا

بشكل جتاري ال تعترب مماثلة لنشاطات املؤسسات الرمسية، وأّن املصاحل الرقابية ليس هلا كل الصالحيات 
من حيث دخول وتفتيش املنازل، كما أن عجز الدولة يف توفري مناصب شغل هلذه الفئة يزيد األمر 

رائية لعدد كبري من أفراد اتمع. تعقيدا أمام تفاقم ظاهرة البطالة وتدين املستوى املعيشي والقدرة الش
   

 المواقف االجتماعية 2-4

  يعترب العمل املنزيل مقبوال اجتماعيا. حىت أّن منعه هو مبثابة تدّخل و مساس حبرية الفرد.

و منح فرص  2غري أّن موقف الدولة يكاد يكون حيادي من جهة لعدم قدرة هذه األخرية على املراقبة
  الشغل للجميع من ناحية ثانية.

باإلضافة إىل أّن ممارسة أي ضغط من شأنه أن يؤّدي إىل عواقب أكثر صعوبة و تعقيدا. (فكيف ميكن 
  العيش بدون دخل ؟) 

الرمسّية اليت ال ترّغب يف إبقاء هذه الّنشاطات يف  اهليئاترغم أّن القوانني، اليت تعتمدها اإلدارات و 
و خفي، ناهيك عن الّشكاوي اليت يقّدمها بعض األشخاص أو اجلريان بدافع الغرية و احلقد  إطار سري

  غالبا. كّل منها حياول الّتقليل من حجم هذا النشاط لكن تبقى فّعالية ذلك غري كافية و غري مؤثّرة.

                                                           
  . 7- 6ص  1997د����ر  14ا��وا!ق �ـ  1418����ن  �14�وم  82ا�%ر�دة ا�ر���� �%�'ور�� ا�%زا�ر�� ر&م  1
��و�� ا��را&�� ��4 دا#ل ا�	ط�ع ا�ر���. 2  



 V��6ا� ��     -أ�����ت و���74ت @�ل "ا��4� ا��-��P" &� ا�PQا�D –ا�

 222201010101 

دها له األثر يف خلق و من جهة أخرى فإّن اجلواب املقّدم لكّل هؤالء يتمّثل يف أّن حّدة القوانني و مجو  
العمل غري الرمسي. إّن البريوقراطّية اليت تعرفها اإلجراءات اإلداريّة و املراحل املتعبة اليت تصحب عملية 
القيام و الّشروع يف أي نشاط رمسي (ضياع وقت طويل يف هذه اإلجراءات باإلضافة إىل الّتكاليف 

  . (الّلجوء للعمل غري الّرمسي).1بصفة واقعّية و رشيدة  العديدة، الّرشوة....).كّلها تؤّدي إىل الّتفكري

فثقل هذه اإلجراءات تعمل على خنق كل نشاط رمسي، الشيء الذي جيعل من القطاع غري الرمسي 
قطاعا مرنا و فّعاال، فقّوة القانون ال بّد أن تطّبق يف اإلدارات بصورة عادلة عملية و فّعالة. و عليه 

  . زيل شرعي لكّنه ليس رمسي نستنتج أّن العمل املن

حيث أّن كّل املؤّشرات السابقة الذّكر تدل على ذلك و متيزه بصفة واضحة عن باقي الّنشاطات 
األخرى، كما أّن عدم الّتمييز بصفة جلّية بينه و بني األعمال اخلاّصة باإلستهالك الّذايت و إقرار اتمع 

ذه الّشرعّية (عند ا تمع).له، كّل هذا مسح له  

و عليه قد تكون الّدولة جمربة على مسايرة الوضع الرّاهن، فهي ليست قادرة على تلبية طلبات اتمع 
  املتزايدة من جهة و ال على تنظيم و مراقبة التطّورات اليت تنشأ يف إطار هذا اتمع.

  * و على سبيل املثال و ليس احلصر نأخذ مثالني : 

صّية و الذي ميارس غالبا داخل املنزل نشاط وليد نتيجة تدّين املستوى إّن تقدمي الّدروس اخلصو  - 
الّدراسي بشكل واضح، و عليه ال ميكن بأي حال من األحوال منع األولياء من البحث عن مصدر 

  آخر لتعويض هذا الّنقص (الفاجع) على مستوى مقاعد الّدراسة. (من برامج، طرق بيداغوجية...).

خلاّصة بالعناية باألطفال من روضات ... أّدى إىل بروز و انتشار نشاط العناية إّن نقص املرافق ا - 
  ).Baby-sittingباألطفال عند نساء تعتربن ذلك عملهّن املنزيل. (

و عليه قد يكون الفضاء غري الرمسي كنوع من أنواع املعارضة و االحتجاج أمام ختاذل الّدولة  
بسبب اإلصالحات اهليكلّية اليت تعمل على تطبيقها من العمل على يف أداء مهاّمها الّسابقة و اليت و 

رفع معّدالت االّدخار و ختفيض االستهالك و العجز الداخلي و اخلارجي، أّدت إىل خلق و زيادة 
  من جهة و األزمات الّسياسّية من جهة ثانية. االجتماعيةالفوارق 

                                                           

.1«  Il est plus sensé d’adapter la loi à la réalité que d’essayer de modifier les comportements. » BIT, le 
travail à domicile, 82ème session, rapport v, Genève, 1995 , p p 52-63 
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إّن هذا الّنوع من الّنشاطات و رغم تطّفلها فهي تعترب كملجأ خاصة لفئة الّشباب البطال يف انتظار 
للبالد. فهي تعمل على الّتقليل من حّدة الفقر و اآلفات  االجتماعيةو  االقتصاديةحتّسن احلالة 

. االجتماعية
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III - - - -  خالصة  خالصة  خالصة  خالصة        
العمل غري الرمسي يف قسمه املنزيل عرف تطورا  وتوسعا هامني ليشمل نشاطات متعددة و إّن   

إىل متنوعة منها ما يعترب امتدادا للماضي وأخرى حديثة أفرزها احمليط االقتصادي واالجتماعي باإلضافة 
التقدم التكنولوجي. وبغض النظر عن عدم التجانس الذي مييز هده النشاطات إال أا تشرتك يف كوا 

عمل على تشغيل فئة هاّمة من اتمع و تأمني حّد أدىن من ت فهيبعني االعتبار منطق الّتكاليف، ذتأخ
للتهرب من العمل املأجور (الرمسي ) الذي حماولة  قد ميثلمما  أبه بالّتشريع القانوينتال كما أاالعوائد هلا،

و الذي ميثل كل  االجتماعي االندماجو  االستقالليةميارس ضغطا على العامل و يسمح بنشأة مفهوم 
  ال تعرتف بالسوق أو التبادل اجلاري فيه. تسلوكيامنهما تصرفات و 

اّجتاهها  و ذلك االحتقارية  ظرة ليس احلّل أن تعمل الّدولة على قمع هذه الّنشاطات و إّمنا تغيري النّ ف
عليه بإجياد مقاييس قانونّية تعمل على تقييم تطّور هذه النشاطات اليت ال تتطّلب تأهيل فين كبري.و 

حترتم نظام اإلنتاج و الّتشغيل حىت و إن   هاخاصة اليتجيب العمل على تأطري هذه الّنشاطات و تشجيع
.و قد يدخل يف هذا اإلطار، الّتجار الّصغار و العمال  اخلّية ... كانت ال تستطيع احرتام واجباا اجلبائ

املنزليني و اليت ميّثل أصحاا نشاطات تعمل على مواجهة األزمات و حماولة البقاء على قيد احلياة.األمر 
  الوطين و مواجهة حدة الفقر و اآلفات اإلجتماعية . لالقتصادالذي من شأنه إعطاء دفع 

إن كون مشاركة املرأة واسعة فيما خيص التشغيل غري الرمسي خاصة يف اطار العمل املنزيل يربز جمموعة 
بني  منعالتمييزتدفعنا إل§من السلبيات  و الفوارق 

ان  .حت§وانكانللعواماللثقافيةواالجتماعيةاألثرالكبريفيإحداثه عل§مستوmالتشغيلاجلنسين
 تماعيوإلغاءالتمييزاملبنيعل§النوعاالجتماعيواختاذمنهجالتمكينفاالوضعالسياساتدوناختاذإطارالنوعاالج

ميعأنواعالتمييزضداملرأةوانطالقتهاالكاملةفيتحقيقذااومشاركتهاالفاعلةفيالتنميةاملتزوجلنتتحققاملساواةو جماأل
 . ستدامةاملتكاملة

لتنميةالبشريةوبينالتعديالتالتشريوعل§ضوءذلكيتضحأنالفجوةالتزالكبريةبينتحقيقالدولةلقدرمنالتحسنفيمؤشراتا
  .عيةالتيأجنزامنأجلتمكيناملرأة

دلك إال نالتقدمفيمجااللتنميةهووسيلةلتحقيقالتمكينالكاملوأنتعدياللتشريعاتوالقوانينهوعنوانأمثللتحقيقإ
 للمرأةوبينتعدياللقواننيبالنسبةالتزاوجبينتنميةرأساملااللبشريفي التحدييبقىأن

 ملساواةوالتمكنيوحتقيقاهافيصاحلالتي
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الواقععل§مستوmتوزيعاألدواروحتديدالعالقاتبيناملرأةوالرجلوتغرينسقالقيملمزيدمناملساواةمناملستوmالشخصياألسر في
 :ترقيةالدوراالقتصاديللمرأةمنخاللو يتم  .يإل§املستوmالعام

 .إنشاءقاعدةمعلوماتيةوإحصائياحتسباجلنسمنخالإلدمامجصطلحالنوعفيذلك•

، 

و  وطنيللرسكلةوالتأهيلوالتكويناخلاصبالتأطريالنسويإعدادبرناجم•
القيامبتحقيقاتاجتماعيةاقتصادية،ودراساحتواللنساءالريفياتوفيهذااإلطارتكوينإطاراتفيجاالتالنوعاالجتماعيوا

 .التصال

 .تدعيموحتسينالوضعاالجتماعيوالثقافياحملفزللتنميةاحملليةحسبالنوع•

 .منخالإلدماجهنفيالربامجتعزيزاستفادةالنساءمنرباجمومشاريعتنميةالقطاع•

املساواةبيناجلنسينفيمجاالتالتشغيلوالتمتعباحلقوقاألساسيةاملرتتبةعنذلكمثالألجروالضماناالجتماعيوالتقاعد•
 .والصحةوالتأمني

 .منعالتوظيففيأعماخلطرةأوغرينظيفةأومضرةبالصحة•

 .حماربةالعنفوالتمييزاملمارسضدالنساءوآألشكاالإلقصاءواالستغالل•

 .حتسينالشروطالصحيةللمرأةفيالوسطاملهين•

تشجيعرباجممحواألميةاملوجهةللنساء،السيمافيالوسطالريفي،وتشجيعاألنشطةالتيتقومبهااجلمعياتالتيتنشطفي•
  .هذااال
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        تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

I----التعريف بالبحث الميدانيالتعريف بالبحث الميدانيالتعريف بالبحث الميدانيالتعريف بالبحث الميداني        

  )المكان1-1   المنطقةالمنطقةالمنطقةالمنطقة) ) ) )     1                                                                                

  معطيات ديمغرافية حول المنطقة  )1- 2

  مدة البحثمدة البحثمدة البحثمدة البحث)2

        عينةعينةعينةعينة)ال)ال)ال)ال3

  صعوبات البحث )3- 3            أسباب اإلختيار  )3-  2         )مالحظات هامة3- 1

II - - - -االستجواباالستجواباالستجواباالستجواب            

        الخصائص السوسيوديمغرافيةالخصائص السوسيوديمغرافيةالخصائص السوسيوديمغرافيةالخصائص السوسيوديمغرافية        ))))    1                                                                                        

        . . . . العمل الرئيسيالعمل الرئيسيالعمل الرئيسيالعمل الرئيسي        ))))    2                                                                                    

        البطالينالبطالينالبطالينالبطالين        ))))        3                                                                                    

        العمل الثانويالعمل الثانويالعمل الثانويالعمل الثانوي))))        4                                                                            

III----نتائج البحث الميدانينتائج البحث الميدانينتائج البحث الميدانينتائج البحث الميداني        

        االستجواب حول الخصائص السوسيوديمغرافيةاالستجواب حول الخصائص السوسيوديمغرافيةاالستجواب حول الخصائص السوسيوديمغرافيةاالستجواب حول الخصائص السوسيوديمغرافية))))    1          ----

  التجهيزات و المشتريات  - ج                  السكن  - ب              عدد األفراد - أ

  خالصة  - هـ           قضاء العطل - العالج  - نتائج أخرى : الخدمات - د

        االستجواب حول العمل الرئيسياالستجواب حول العمل الرئيسياالستجواب حول العمل الرئيسياالستجواب حول العمل الرئيسي        ))))2                                                                    

   Iالقسم  
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  العمل الحر*  * القطاع الخاص خصائص و ميزات الحالة المهنية  -ب معلومات أولية - أ

  خالصة  -ج

  : العاملين غير الرسميين IIالقسم  

الخصائص السوسيوديمغرافية : الجنس، السن،    -ب   معايير اإلنتماء للقطاع غير الرسمي - أ
  خالصة  - ج            المستوى الدراسي، طبيعة النشاطات

        االستجواب حول البطاليناالستجواب حول البطاليناالستجواب حول البطاليناالستجواب حول البطالين        ))))    3                 

  خالصة  - هـ   مصدر العيش- د   وى الدراسيالمست-ج   السن-ب  الجنس- أ

        االستجواب حول العمل الثانوياالستجواب حول العمل الثانوياالستجواب حول العمل الثانوياالستجواب حول العمل الثانوي))))    4               

        Iلقسم  لقسم  لقسم  لقسم  اااا

  الحالة المهنية  -ب                               مالحظات هامة - أ

  مكان العمل - طبيعة األعمال - ظرفية العمل - و المهنية  الفئات االجتماعية  - 

  خصائص سوسيوديمغرافية أخرى  -ج

  أسباب العمل غير الرسمي  -المستوى الدراسي  - الحالة العائلية  - 

  خالصة  - د

        العمل المنزليالعمل المنزليالعمل المنزليالعمل المنزلي            II    القسم  القسم  القسم  القسم  

  الممارسة  - نوع النشاط - طبيعة النشاطات المنزلية -           الحالة المهنية  - أ

-الدخل- ممارسةالأسباب  -الحالة العائلية-المستوى- السن- ديمغرافية.خصائص س- ب
  الوقت

   خالصة  -جثنائية العمل المنزلي (خصائص)       * استنتاجات                     * 

-VI        خالصة عامةخالصة عامةخالصة عامةخالصة عامة 
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  البحث الميداني  التعريف ب -
إن الوحدة اإلحصائية اليت مت اعتمادها يف البحث املراد القيام به مست " العائلة " و عليه كان جيب 

نة متكننا من استفاء معلومات هامة و العمل يف حتديد مكان و زمن هذا البحث من جهة و حتديد عي
  ظروف جيدة..

  المنطقة  -1

  المكان1-1

حي النهضة  منصورة  بتلمسان (حي الورود ، إميامة القرية ، حىي الزيتون، بلديةلقد مت اختيار   
ارض  ،حي السالم ،حي ااهدين  ،حي الشرطة،اميامة القرية  ،حي النجمة،حي النور ،حي النسيم ،

 )ماخوخ  ...،عني شوبة ،الصايرة  ،عيسي

  منطقة البحث

 
 تواجدتتميز املنطقة بطابع سكين متنوع (منازل فردية ، عمارات، ...) و بطابع اجتماعي متنوع أيضا (

  .كما تبينه املعطيات املوالية )و املهنية  خمتلف الفئات االجتماعية
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   1معطيات ديمغرافية حول المنطقة   2-1

 ذكور)       25050إناث مقابل  24100فرد (  49150عدد السكان  •
 3,3معدل النمو السكاين  •
 يف مناطق منتشرة . 144فرد  يف احلضر و  49007املقيمني  •
 السن •

  السن

  الجنس

  سنة 14

  فاقل

15 -24  

  سنة

25 -34  

  سنة

35 - 44  

  سنة

45 -54  

  سنة

  سنة 55

  فأكثر

  المجموع

  25048  2953  2923  3337  4031  5140  6664  ذكر
  24094  2521  2751  3449  3845  5148  6380  أنثى

  49142  5474  5674  6786  7876  10288  13044  المجموع

 

 الحالة العائلية •

  الجنس

  الحالة

    أنثى  ذكر

  6638  8674  أعزب
  9420  9553  متزوج

  1660  160  أرمل أو مطلق
 

 المستوى الدراسي    •

  %األفراد  المستوى الدراسي

  مستوىبدون 

  القراءة و الكتابة

  االبتدائي

  المتوسط

  الثانوي

  العالي

12 
- 

25,5 
25,7 
20,7 
15,4  

                                                           

�� ا��	���  ��2008د�� ���ورة. ا��. 1 
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 حسب الفئات لالجتماعية •

  %  عدد األفراد  الفئة

  األفراد النشطين

  الماكثات بالبيوت

  تالميذ أو طالب

  متقاعد

  فرد يتقاضى منحة

  غير النشطين األفراد

16693  
9850  
5964  
2264  
574  
762  

46.23  
27.28  

16.52  
6.27  

1.59  
2.11  

  100  36107  المجموع

 منتشرة ) 26عائلة يف الوسط احلضري و  9592( 9618عدد العائالت  •
 منتشرة . 26يف الوسط احلضري و 11652عدد السكنات  •
 ستجواب.االهولة التنقل،البحث و سمت االختيار حسب اإلمكانيات املادية و البشرية املتوفرة، •

  مدة البحث (الزمن)  -2

  ، اختريت هذه املدة العتبارات منها : 2009فرباير 26إىل  10منامتدت فرتة االستجواب 
  جتنب غياب أفراد العائالت أثناء مدة البحث (بسبب العطل...).- 
  متثل هذه املدة وقت عادي من أوقات السنة (جتنب املناسبات مثل: رمضان، األعياد،....) - 
  خري بعض الطلبة إلجراء االستجواب .إمكانية تس - 
  

  العينة -  3

لقد روعي يف اختيار العينة الطابع السكين و االجتماعي للعائالت (التنويع)، باإلضافة إىل املعرفة 
  املسبقة للمستجوبني باملنطقة.

ا ما  ( يتواجد من جموع العائالت املوجودة باملنطقة املختارة % 10و لقد مّثل هذا االختيار تقريبا 
مت حتديد هذا  و قدعائلة تقطن املكان  509، حبيث أن البحث امليداين مس عائلة) 5231يقرب عن 

  العدد حسب اإلمكانيات املادية   و البشرية املتوفرة.
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  : مالحظات هامة 1-3

  عائلة. 509عدد العائالت املراد استجواا :  - 
  عائالت . 9كليا : عدد العائالت اليت رفضت اإلجابة جزئيا أو   - 
  عائلة. 500عدد العائالت املستجوبة :  - 
  عائلة. 2عدد العائالت اليت غاب أفرادها أثناء البحث :  - 
  دقيقة إىل ساعة كاملة. 40الوقت املخصص لالستجواب الواحد: من  - 
 : فرد معظمهم يتميزون ب 30و عددهم * المستجوبين  -

 و خاصة الطلبة ). ةذاألساتمستوى جامعي (بعض  -
 مقيمني باملنطقة أو بالقرب منها (هلم معرفة مسبقة باملنطقة ). -
 االتصال و التنسيق . ،إمكانية التنقل -

  أسباب االختيار :  2-3

أي حسب احمليط السكين و   مسبقةمت اختيار العائالت و استجوام بصفة عامة على أساس معرفة 
  هلؤالء خاصة بـ :  العائلي للمستجوبني، الشيء الذي مسح

  تنويع االختيار حسب الفئات االجتماعية و املهنية . - 
  إجراء االستجواب يف ظروف جيدة (احلوار بكل حرية مع مجيع أفراد العائلة). - 
  التنسيق فيما بني املستجوبني  . - 
  طاة.وجود نوع من الثقة لدى العائالت الشيء الذي يؤثر بصفة حسنة على نوعية األجوبة املع - 
  جتنب الريبة و احلذر. - 
  جتنب بعض الصعوبات الناجتة عن بعض االعتقادات، العادات و التقاليد. - 
  سهولة االتصال و االستجواب. - 
  سهولة التنقل. - 
  خفض التكاليف اليت مست عملية البحث بصفة عامة. - 

  و قد مت أثناء االستجواب مراعاة ما يلي : *

  احلاالت االجتماعية و املهنية.تنويع االختيار حسب  - 
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  العمل على اطمئنان األفراد املستجوبني و شرح أبعاد هذا البحث من أنه ذو طابع علمي فقط. - 
  نزع الذاتية و عدم التأثري على األفراد املستجوبني بتوجيه اإلجابات. - 
كون هلا أي عالقة  مصداقية ممكنة و أخذ احليطة و احلذر من أي أجوبة قد ال تربالتحصل على أك - 

  باملوضوع.
العمل على مأل االستجواب بصورة جيدة و مراجعته كلما تطلب ذلك(أخطاء يف التسجيل، الرموز،  - 

.(...  
  متابعة و مراقبة العمليات يف امليدان . - 
  

  صعوبات البحث 3-3  

  باإلضافة  إىل العامل املادي هناك مشاكل متثلت فيما يلي : 

جواب كل أفراد العائلة بسبب الرفض أو الغياب أو حىت من جهة أخرى عامل عدم القدرة على است - 
  الوقت.

  احلصول على بعض األجوبة اليت بدت غري موضوعية (عامل احلذر و اخلوف). - 

رفض اإلجابة على بعض األسئلة و اليت خصت اجلانب املهين لألفراد كالراتب ...، أو حىت جوانب  - 
إىل وجود بعض االعتبارات االجتماعية كالعادات و التقاليد و اليت مت أخرى كاملمتلكات باإلضافة 

  بسببها رفض استجواب العنصر النسوي أو حىت احلصول على معلومات عنها.
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II----          االستجواب  االستجواب  االستجواب  االستجوابLe questionnaire1  
سؤال، كلها أسئلة واضحة و دقيقة و حتمل إجابات حمددة أيضا  85حيتوي االستجواب على   
، مشلت  أهم اإلجابات املمكنة و املتوقعة حيث يبقى على املستجوب اختيار أحدها فقط و مرقمة

  (استبيان مغلق أو شبه مغلق).و ميكن تقسيم االستجواب إىل أربعة أقسام كما يلي :

  حول الخصائص السوسيوديمغرافية   -1

.باإلضافة إىل امليزات اليت اخلمشل األسئلة الكالسيكية اليت ختص اجلنس، السن، املستوى الدراسي،.. و   
املواد الغذائية، املالبس..،النشاطات املنزلية، كحاجيات أساسية  من  ختصالسكن،التجهيزات،املشرتيات

املعلومات األولية اخلاصة  بأفراد هذه  على سؤال يسمح باحلصول 21العالج و قضاء العطل. هناك
  بالقطاع غري الرمسي.ته ي و مدى عالقالعائالت و من ناحية أخرى مبعرفة املستوى املعيش

  Activité  principale)حول العمل (الرئيسي ( -  2

سؤال. تعمل هذه األسئلة على تبيان احلالة املهنية لألفراد و كل  37حيتوي هذا القسم على   
) خلااخلصائص و امليزات اليت متس نشاطام. (نوع القطاع، الفئة املهنية، املكان، حجم النشاط ...  

باإلضافة إىل وضعية هؤالء العمال اجتاه الضمان االجتماعي، مصاحل التسجيل و الضرائب زيادة  على 
  احملاسبة و اليت تسمح بإبراز الفئة اليت تعمل يف إطار غري رمسي.

  حول البطالين  -3

سؤال خيص هذا اجلانب يسمح لنا بإحصاء بعض اخلصائص اليت متيز كل بطال  11هناك   
  األسباب، كيفية العيش، عملية البحث عن عمل...). (املدة،

  حول العمل الثانوي  -  4
سؤال ميكننا إحصاء عدد األفراد الذين ميارسون أعماال ثانوية و الذين ميثل   16من  خالل   

معظمهم نشاطات غري رمسية، كما ميكننا كذلك معرفة ميزاا، أسباا و مدى عالقتها بالقطاع 
إىل إبراز فئة أخرى قد صرحت حبالة البطالة أو املكوث بالبيت (بالنسبة للنساء) دون  الرمسي.باإلضافة

  نسيان املتقاعدين.
                                                           

ا�ظر ا���ق  1  
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III -   نتائج البحث الميداني  
لقد أعطى البحث امليداين نتائج عديدة  هامة. مسحت بإثبات وجود القطاع غري الرمسي بصورة   

جهة و قد مسحت أيضا   بإحصاء فئة هامة من  واضحة مست كل جوانب احلياة عند أفراد اتمع من
نقوم بتقسيم الشرح  ةاألفراد تعمل يف إطار هذا القطاع غري الرمسي.و حىت يكون التحليل أكثر إجيابي

  على حسب التقسيمات املوجودة يف االستجواب و املذكورة سابقا.

 عائلة) 500(السوسيوديمغرافية  االستجواب حول الخصائص- 1

  عدد األفراد :  -أ  

  * %%%%: * تقسيم األفراد حسب الحضور 1الجدول رقم  

  األفراد

  الحالة

  %نسبة األفراد   عدد األفراد

  حاضر

  غائب

  زائر

2392  
32  
41  

97,08  
1,30 
1,62  

  100  2465  المجموع

عائلة مت القيام باستجواا إحصاء 500 الذي مس* لقد بينت املعلومات اخلاصة ذا االستجواب 
كانوا حاضرين أثناء عملية البحث حىت و إن مل يستجوبوا    افرد 2392، منهم افرد 2465جمموع 

شهر و ذلك بسبب العمل خارج املدينة أو لتأدية الشخص ملدة تفوق  32كلهم.بينما لوحظ غياب 
  ا كانوا يف حالة زيارة هلذه العائالت.فرد 41.كما تبني وجود أو ألسباب أخرى  اخلدمة الوطنية

  السكن : -ب

  ) حسب نوع المنزل وأعمال الصيانة*%:*التقسيم (العائالت  2الجدول رقم 

عدد العائالت التي قامت   أعمال البناء والصيانة نوع المنزل

  %بالصيانة بـ 

عدد العائالت لتي لم تقم 

  %    بالصيانة 

  المجموع

%%%%  

  30  12  18  (حديقة أو محل..)المنزل مع ملحق 
  70  27  43  المنزل بدون ملحق

  100  39  61  المجموع
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ألغراض )  من العائالت تستغل لواحق املنزل (حديقة، حمل..... %%%% 30لقد بينت النتائج وجود-
 أنواع لك بشكل متفاوت،و اليت تتمثل يف بعض النشاطات كإنتاج بعضذشخصية  و حىت جتارية  و 

.....  ، منها ما يذهب   التغليف الفواكه، تربية احليوانات و القيام بأعمال الصيانة، الرتكيب،
لالستهالك الذايت و منها ما يقايض و منها ما يباع مما يكسبها صفة  العمل املنزيل كوا هلا عالقة 

واحد . دون أن ننسى ما يعطى منها حىت دون  نآباملنزل و حتمل الطابع التجاري و غري الر مسي يف 
  مقابل (على شكل هدايا أو مساعدات...).

  تتميز هذه النشاطات كلها بالطابع غري الرمسي لكن كما رأينا ختتلف متاما يف أبعادها. *
من العائالت بقيامها بأعمال البناء و الصيانة مشلت مثال : (الطالء، تصليح  %%%%61كما صرحت   -

إن معظم هذه األعمال قام  ا أفراد العائلة أو  .تصليح قنوات املياه، تصليح السقف،...) الكهرباء،
  ).أو وثيقة  دون فاتورةمثال  معهم بطريقة غري رمسية (االتفاق  عمال غري رمسيني مت التعامل 

  مسية).بصفة غري ر  األعمالمن العائالت قامت ذه %%%%40* تتميز هذه النشاطات بالطابع غري الرمسي(
  التجهيزات و المشتريات : -جـ  

  ) حسب االقتناء من السوق غير الرسمي*%(العائالت  :التقسيم3الجدول رقم 

  %%%%عدد العائالت  االقتناء من السوق الموازي

  تجهيزات منزلية -

  مواد غذائية -

  مواد التجميل- مواد التنظيف - مالبس -

 مواد أخرى -

  

36  
18  
20  
15  
  

هناك عدد هام من العائالت تقوم بشراء لوازمها أو حاجياا األساسية  ) أن3يبني اجلدول (
  من السوق غري الرمسي.

،ثالجة، تلفاز، ...) من أهم هذه اللوازم آالت كهرومنزلية  ( خاصة املستعملة تعترب التجهيزات املنزلية-
من العائالت صرحت باقتناء هذه اللوازم خارج إطار السوق الرمسي و ذلك بسبب  %%%%36إذ أن 

تسهيالت االقتناء باإلضافة إىل السعر املنخفض هلذه التجهيزات مقارنة مع السوق الرمسي الذي يفرض 
  و ضرائب إضافية. ارسوم

 %%%%22و  %%%%18( جميلو مواد الت كما تقوم بعض العائالت بشراء عدد من املواد الغذائية،املالبس-
من العائالت على الرتتيب) من السوق املوازي، ليس حبثا عن جودة  هذه املواد وإمنا احلافز األساسي 

، النظافة و الصحة ،اجلودة على معايريعديدة أحيانا  هاالقتنائها هو السعر املنخفض  رغم عدم توفر 
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ري من املستهلكني إىل التعرض ملشاكل للفحوص و االختبارات مما يؤدي بالكث هاالصيانة،و عدم خضوع
  لك عدد كبري من املستجوبني(خاصة فيما خيص املواد الغذائية و مواد التجميل) .ذصحيةكما أكد 

  نتائج أخرى : -د

  ة*)حسب النشاط الخارجيو طابع الحصول على الخدم%:* التقسيم(العائالت  4الجدول رقم 
  العائالت

  النشاطات

تستفيد من هذه الخدمات 

  %%%%بصفة غير رسمية    

تستفيد من هذه الخدمات 

  %%%%بصفة رسمية

  80  6  غسيل وكي  المالبس
  -  31  التنظيف في البيت
  6  12  االعتناء باألطفال

  15  60  الخياطة
  46  15  أعمال أخرى

  :الخدمات * 

العائالت يف بعض األحيان القتنائها ميثل رغم تفاوا فإن الطابع غري الرمسي لبعض اخلدمات اليت تلجأ *
للقطاع غري الرمسي للحصول على بعض العديد منهن بالنسبة هلذه العائالت.إذ تلجأ  اهام اجانب

اخلدمات و ذلك ألسباب عديدة : أمهها له عالقة باجلانب االقتصادي دون أن ننسى عامل احمليط 
  االجتماعي و العائلي.

  )%%%%12االعتناء باألطفال(ك  و ما شاها من النشاطات املنزلية األخرى )%%%%60و تعترب أعمال اخلياطة(
من أهم اخلدمات اليت تقدم يف إطار غري رمسي ألا ) %%%% 31، تنظيف البيوت و سالمل العمارات( 

 يفرقابة األجهزة املعنية ، دون إمهال عامل النقص الكبري  تعبأ ا  متارس يف إطار خفي نوعا ما و ال
إن العمل املنزيل  - .        القطاع الرمسي و عدم اكتساا للقدرة التنافسية داخل هده اخلدماتجانب 

  موجود بصورة هامة داخل جمال القطاع غري الرمسي. الذي ميس هذه اخلدمات(التجاري)
: لقد بينت النتائج كذلك و رغم التطور الذي عرفته البالد فيما خيص إطار الصحة من مالحظة * 

يلجأ إىل  )%%%%2و نوعيتها من جهة ثانية (القطاع اخلاص) إال أنه ما زال عدد قليل من العائالت( جهة
أشخاص ال ميتون بصلة  لقطاع الصحة و ليس لديهم أي ترخيص رمسي  يسمح هلم مبمارسة آليات 

  العالج .  و الطب

  :قضاء العطل * 

  حسب مكان اإلقامة في العطلة* %:*تقسيم العائالت  5الجدول 
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  العائالت

  المكان

  %عدد العائالت 

  15  مكان سياحي (رسمي)
  60  أصدقاء أو بشكل غ  رسمي -أقارب 

  25  في المنزل
  100  المجموع

) اليت قضت عطلتها عند األقارب أو األصدقاء %%%%60يبدو جليا العدد اهلام من العائالت (  
مكان سياحي رمسي.و هذا يعرب من جهة عن البحث على ختفيض مقابل الذين قضوها يف فندق أو 

التكاليف يف ظل ارتفاع مصاريف اإلقامة داخل األماكن السياحية و على معاين حتمل قيم عائلية و 
اجتماعية كاحملبة ،التضامن و املساعدة املتبادلة .كما يربز جليا تعامل عدد من العائالت مع أفراد تقوم 

مسية ملنازل متلكها(غياب أي عقد رمسي  حيث يكون البيت هوأحيانا نفسه الذي يعيش بعملية كراء ال ر 
فيه املؤجر فيقوم بإخالئه كليا أو جزئيا خالل فرتة االصطياف)  بأمثان تقل أو حىت توازي األسعار 

  الرمسية بسبب الطلب الكبري.

  

  خالصة :  -هـ  

غري الرمسية مشلت خمتلف التخصصات (من إن النتائج بينت وجود أنواع عديدة من النشاطات 
منها   لك يف جوانب عديدةذمنافسة القطاع الرمسي ، متميزة عنه ب بينها العمل املنزيل) و اليت تعمل على

:  

تتميز معظم  هده النشاطات بالتخفي و التعتيم سواء فيما خيص أماكن إقامتها ،  :جانب التخفي  - 
  صحاا .طريقة  ممارستها و  كيفية تعامل أ

ه النشاطات على  التقليل من التكاليف  اليت متس  اليد ذيعمل أصحاب ه :التقليل من التكاليف - 
التنظيمية ،  : العاملة و عوامل اإلنتاج األخرى و دلك بالتقليص أو التملص من كل الواجبات الرمسية

  . دم اهتمامهاأو ع اإلدارية ، االجتماعية و الضريبية ، يف ظل عجز املصاحل الرقابية

تعرف النشاطات غري الرمسية  مرونة  تتمثل يف تكيفها مع التغيريات و التحوالت  اليت  :المرونة - 
  يعرفها  سوق العمل  و استجابتها ملتطلبات  عدد هام من املستهلكني .
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تعترب األسعار يف القطاع غري الرمسي  اقل  مستوى من نظرياا يف القطاع األخر  :األسعار التنافسية - 
  للسبق . ال حىتهي تساويها أحيانا يف حاالت زيادة الطلب  مما يكسبها ميزة تنافسية و جما أو

هاما من جوانب احلياة بالنسبة للعائالت اليت جعلت  االقطاع غري الرمسي أصبح ميس جانب إن***   
  : مكمل  لنظريه  الرمسي يف ميادين هامةمنه يلعب دور 

خلق جمموعة من التوازنات اليت متس سوق العمل ، سوق السلع و اخلدمات و كونه يعمل على    - 
   هده ااالت .السوق املايل ..... مؤديا بدلك إىل تغطية العجز الذي يعرفه القطاع الرمسي يف

  ....بسبب وجود روابط و تعامالت  متبادلة  بني القطاعني فيما خيص عالقات اإلنتاج ، التمويل  - 

  : كبديل و ذلك ألسباب عديدة منهاو قد يربز التشغيل غري الرمسي أيضا  ***

حيث تقر  جل العائالت بعدم مقدرا على مسايرة ارتفاع أسعار السلع  : ضعف القدرة الشرائية -
و اخلدمات ( يف القطاعني الرمسي وبدرجة اقل يف غري الرمسي) مما يدفع أفرادها إىل البحث عن 
بدائل(املقايضة، املساعدة املتبادلة ،سعة احليلة .......)  من جهة و عن التزود من القطاع غري 

اخلدمة و متحملة الضرر الذي قد تتعرض إليه نتيجة افتقاد  أوحيانا  بنوعية السلعة الرمسي مضحية أ
 ه املقتنيات لشروط الصحة النظافة . ذعدد هام من ه

يعيش عدد من العائالت حاالت من العوز و الفقر خاصة األسر  ذإ: تدني المستوى المعيشي -
اليت (العائالت اليت تضم عددا كبريا من اليت حتوي أرامل أو مطلقات ، مرضى  و معوقني أو تلك 

 دج).     10000ال يتجاوز بعضها  األفراد) تتميز مبحدودية الدخل (
با متمايزين بالنسبة للعائالت فبينما هو مرتفع ذبذيعرف الدخل اختالفا و ت : انخفاض الدخل العائلي -

عند البعض  يبقى القسم األهم  يسعى وراء احلصول على عائد يضمن له و ألسرته العيش الكرمي مع 
 أوتعرض عدد منهم الزمات  جتربهم على البحث عن عائد مكمل يأيت من  ممارسة أعمال ثانوية  

  تدفعهم لالقرتاض.
ا التمايز بروز معاين املساعدة املتبادلة وقيم التضامن و االندماج  ذيف ظل ه وكما ال ننسى،

االجتماعي يف العديد من الصور ، و اليت تعرب عن تصرفات و سلوكيات ال تعرتف بالسوق أو التبادل 
 التجاري الذي مييزه .  
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  االستجواب حول العمل الرئيسي - 2

  : Iالقسم 

  سنوات) 6االستجواب األفراد الذين يزيد سنهم عن (و قد مس هذا معلومات أولية :  -أ  

  حسب الفئات * %%%%:* تقسيم األفراد و العائالت 6الجدول رقم 

  %%%%عدد العائالت  %  عدد األفراد  الفئة

  العاملين

  البطالين

  الماكثات بالبيوت

  تالميذ أو طالب

  الخدمة الوطنية

  متقاعد

  آخرين

726  
187  
376  
788  
17  
92  
27  

32,81  
8,45  
17,00  
35,61  
0,77  
4,16  
1,20  

97  
31  
71  
86  

3,40  
18,40  

4  

    100  2213  المجموع

من جمموع  %67,19إن أول ما يربز من هذا التقسيم هو احلجم اهلام للفئة غري العاملة 
األفراد . مما يبني وجود فئة نشيطة ال تعمل أو ال تصرح بعملها ، كالعدد اهلام من النساء املاكثات 

  1األمر الذي يوضح أن العمل الرمسي بالنسبة هلذه الفئة ليس ممكنا دائما.)  % 17بالبيوت( 

فرد) يربز مدى حجم و أمهية تطور مستوى التعليم أو  780و يبقى أن عدد التالميذ و الطالب (
التكوين (عند اجلنسني) يف بالدنا خاصة يف املناطق احلضرية .دون نسيان الفئات الباقية و اليت تتقدمها 

 92املتقاعدين ( مس أكثر من ثلث العائالت املستجوبة ، لتليها فئة % 8فئة البطالني مبعدل يفوق 
فرد)  الذين زاد حجمهم خاصة يف السنوات األخرية بسبب اإلجراءات األخرية اليت خصت ميدان 

  . التقاعد

كيف يعيش األفراد غري العاملني؟هل هناك أعمال غري مصرح ا؟هل هناك أعمال ثانوية ف •
 الالحقة .ساؤالت ميكن اإلجابة عنها عن طريق النتائج ت ؟هل هناك نشاطات هامشية ؟
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  خصائص وميزات الحالة المهنية : -ب

  ) حسب القطاع*%%%%تقسيم (العمال:* 7الجدول رقم 

  العمال

  القطاع

  %عدد العمال
  

  %عدد العائالت 

  57  ) %48,86( 362  القطاع الخاص
  42  )%51,14(364  القطاع العام

  97  )% 100( 726  المجموع

حجم القطاع العام هو األكرب لكن  أمام * إن تقسيم العمال حسب نوع القطاع يبني أن 
تراجعه يف خلق مناصب الشغل خاصة يف اال اإلنتاجي( عدد هام من عمال القطاع العام املستجوبني 
يشتغلون يف قطاعات إدارية )و ما عرفته املؤسسات الوطنية من مشاكل مالية أدت إىل إغالق عدد منها 

ص مستوى التشغيل، عكس سنوات السبعينات و الثمانينات، ، أخذ القطاع اخلاص مكانا هاما فيما خي
  أين كان القطاع العام ميثل نسب التشغيل الكلي .

  القطاع الخاص : •

  ) حسب حالة العمل *%%%%تقسيم (عمال القطاع الخاص  :* 8جدول رقم 

  العمال

  الحالة

  %%%%  عدد العمال

  المأجورين

  أحرار

  مستخدمين

170  
126  
66  

46,96  
34,81  
18.23  

  100  362  المجموع

) مث فئة العمال األحرار % 46يبني التقسيم وجود فئة املأجورين  يف املرتبة األوىل (أكثر من   
) .إن تقسيم آخر خيص فئة املستقلني و % 18,23) و أخريا فئة املستخدمني  (% 34,81(

  .املستخدمني يسمح لنا باكتشاف مزايا أخرى ختص هذه الفئة من القطاع اخلاص

إن القطاع اخلاص مبا حيمله من مزايا ختص التشغيل يعترب جماال حتدوه بعد السلبيات و املمارسات * 
  اخلفية و اليت جتعل من بعض أنشطته نشاطات ذات طابع غري رمسي .
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  ) حسب بعض السلبيات* %%%%تقسيم (العمال القطاع الخاص :* 9جدول رقم 

  العمال

  السلبيات

  %%%%عدد العائالت   %%%%عدد العمال 

  10,08  )%14,92( 54  مكان عمل غير رسمي
  18  )%26,79( 97  عمل مؤقت

  40,80  )%64,92(  235  سا أسبوعيا) 40مدة العمل (تختلف عن 
  27  )%47,79(173  عدم وجود حماية اجتماعية

 إن العاملني يف القطاع اخلاص ينقسمون إىل قطاع حيمل كل معايري القطاع الرمسي من التزامه باإلجراءات
 :طابع غري رمسي خيل بااللتزامات السابقة له قسم ثانو االجتماعية و  التنظيمية ،اإلدارية

يتميز بالتخفي وانعدام شروط مكان العمل الرمسي سواء كان يف املنزل أو   مكان العمل غير المصرح به -
 .القبو، الشارع  أو الرصيف، احملل العادي  أو أمكنة متغرية كالبيع بالتجول

 و الذي يتميز عادة باالنقطاع اجلزئي او  حىت التوقف الكلي. النشاط الممارسظرفية  -
 .سا/أسبوعيا)بالزيادة  أو النقصانوعدم ارتباطها بأوقات أو عطل رمسية40( عدم احترام مدة العمل -
بة  فاقت نس ذإيعترب من أهم املعايري العملية اليت حتدد  جمال عدم الرمسية.   عدم وجود حماية اجتماعية -

ا قصد ذ)و هاأو كلي ا(جزئي % 47ين ال يدفعون االشرتاكات االجتماعية ذالعمال املستجوبني ال
  مصاريف زائدة حتد من نشاطهم.أو مستخدميهم التخفيف من األعباء االجتماعية اليت يعتربها هؤالء 

العمل احلر أن  متكننا من  متسه املمارسات غري الرمسية ، ميكن ملعايري أخرى ذو لتأكيد بعض ه  * 
 الكشف عن مزايا أخرى ختص هذه الفئة من القطاع اخلاص . هذهاملمارسات و إثبات

 العمل الحر •

  ) حسب سلبياتالبيع و الشراء*%%%%العمل الحرتقسيم (: 10جدول رقم 
  العمال

  السلبيات

 عدد العمال

  (حر أو مستخدم)

%%%%  

  30,73  59  البيع  بطريقة غ.رسمية

  133  بطريقة غ.رسميةالشراء 
  

69,27  
  

 100 192  المجموع
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عامل حر أو مستخدم ميارسون عملية البيع بطريقة  192)  من بني  % 30,73إن  ثلث األفراد (
  : ) يف عملية الشراء ، أهم ما فيها%69,27غري رمسية وما يقارب الثلثني  (

هلا حماسبة حقيقية أين يتم تربيرها غياب الفواتري حىت لدى بعض املؤسسات الرمسية اخلاصة اليت  -
  أحيانا بالتقييد يف سجالت مؤجرة من أشخاص ال ينشطون متاما .

 التعامل يف السوق غري الرمسي.  -
أا تتميز بعدم ممارستها يف األماكن الرمسية و إمنا داخل املنازل، على أرصفة الطرقات و حىت   -

  املقاهي...  أي داخل إطار السوق املوازي عامة.
و يعود التفاوت بني عملية  البيع و الشراء كون معظم هده الفئة املستجوبة  تقوم بالبيع  بالتجزئة  يف 

  إطار رمسي أو شبه رمسي  أما  عملية التموين فهي اليت ختضع للممارسات املشبوهة .

  ) حسب كيفية القبض و الدفع*%%%%:* تقسيم ( األحرار و المستخدمين  11جدول رقم 

  الطريقة

  التعامل

قرض يسدد   بالدين  نقد  شيك

  نقدا

قرض يسدد  

  بالشيك

  المجموع

  2  كيفية القبض
1,04%  

173  
90,10%  

17  
% 8,86  

15  
7,81%  

2  
%1,05  

192  
100%  

  15  كيفية الدفع
7,81%  

143  
74,48%  

34  
17,71%  

25  
% 13,02  

9  
4,69%  

192  
100%  

يتضح من اجلدول أن معظم األحرار و املستخدمني يتميزون بالتعامل عن طريق النقد سواء يف   
) باإلضافة إىل اعتمادهم على عملية االقرتاض %74,48و  % 90,10عملية البيع  أو الشراء (

  (الدفع و القبض ألجل) الذي يسدد نقدا خاصة يف عملية البيع (القبض) .

 عدم وجود الثقة بني خمتلف املتعاملني  فيما خيص الشيكات و التحويالت إن  استعمال السيولة  يبني
يف عملية القبض) اللهم يف بعض عمليات التموين اليت يتم التعامل فيها مع  %1,04البنكية (

يف عملية الدفع ) أو نادرا مع  أشخاص تربطهم قرابة أو  %7,81مؤسسات رمسية هلا حماسبة حقيقية (
ه الثقة يف وسائل الدفع البنكية  بسبب عدم ذمبنية على الثقة املتبادلة  .إن غياب ه صداقة أو مصاحل

أهلية البنوك  يرجع النتشار ظاهرة الشيك دون رصيد ، تواطؤ بعض موظفي البنوك و تالعب 
  األشخاص باإلضافة إىل وجود سوق مايل موازي ينافس السوق الرمسي .
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احل قمع الغش و الضرائب (عدم وجود فواتري أو فواتري غري رمسية * كل هذا يعترب وسيلة للتهرب من مص
  ) ، باإلضافة إىل التالعبات و املمارسات غري الشرعية ، رغم كل التوصيات و القوانني املوجودة .  

) هي ناجتة عن عدم توفر %17,71و من جهة ثانية فان عملية االقرتاض (الدفع ألجل   
السيولة خاصة يف أوقات معينة كاملواسم و األعياد ، لكنها تتطلب ثقة و معرفة مسبقة باإلضافة إىل 

) %13,02 املصلحة املشرتكة  (مثال الشراء بدون فوتره أو لكميات كبرية ) ليتم الدفع اآلجل نقدا( 
  )  . %4,69ويل بنكي .مت التعامل مع مؤسسات رمسية ( يكون  هناك حت اذإإال 

حتكمها الثقة و املصلحة املتبادلة بني الزبون و البائع  ذإ) 8,86 %و األمور نفسها  من ناحية القبض(
) يف %7,81(القبض ألجل مقابل بيع كميات كبرية أو احلفاظ على الزبائن) ليسدد القرض نقدا (

  الغالب .

  حسب مصدر التمويل* )%%%%:* تقسيم (األحرار و المستخدمين  12جدول رقم 

  العمال

  مصدر التمويل

عدداألحرار              و 

  المستخدمين

%%%%  

  59,37  114  العائلة أو األقارب
  21,87  42  البنك

  18,76  36  قرض عند أشخاص

  100  192  المجموع

) على %59إن معظم هذه النشاطات مت متويلها من طرف العائالت أو األقارب (أكثر من   
مشاركة و حىت هبات ( دون أن ننسى عوائد أخرى كاإلرث الذي ميثل  أوشكل مساعدات ، قروض 

  حصة هامة ) الشيء الذي يبني وجود نوع من احملبة و الثقة  .

إن التكافل والتضامن العائلي مبفهومه الواسع يف هذا اال يربز كعامل حمدد يف عملية التمويل ليس  
كمنقذ خالل مرحلة األزمات اليت تعرفها العائلة (قد تضطر األم لبيع صيغتها من دلك فحسب و إمنا  
  اجل متويل ولدها) .

) بالنظر إىل الدور املوكل إليه قصد متويل  %21,87إن التمويل البنكي  ميثل نسبة قليلة (
عملية النشاط االقتصادي . حيث نالحظ تواجده مصاحبا لربامج التشغيل اليت سطرا الدولة و اليت 

  متس فئة الشباب خاصة  بينما تتفاوت مسامهته بالنسبة لآلخرين ( لكن ليس باحلد املطلوب) .
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هامة من صور التمويل نظرا للعراقيل املذكورة سابقا (عدم  إن التمويل عن طريق البنك ال ميثل صورة  
أهلية البنوك)  و األمور املشبوهة  كتالعب األشخاص و ظهور قضايا االختالس و الفساد املتكررة .و 

  يبقى أن  االقرتاض بني األفراد حتكمه عدة عوامل كالثقة و املصاحل املتبادلة (كنسبة من األرباح مثال) .

  

  

  ة :خالص-جـ  

إن السلبيات و املمارسات غري الرمسية املذكورة سابقا و اليت مست عدة جوانب من احلياة   
املهنية هلؤالء العاملني (البيع، الشراء، التمويل، التعامل، عدم التصريح، الظرفية،...) داخل القطاع 

  دة منها اخلاص بصفة أساسية تعرب عن وجود هام لقطاع غري رمسي . و ذلك يرجع ألسباب عدي

  تساهل املصاحل الرقابية  -
  نقص يف بعض النصوص القانونية و كيفية تطبيقها كوا تتطلب أكثر واقعية  و صرامة.  -
 عدم أهلية البنوك و مسامهتها بشكل فعال يف متويل النشاط االقتصادي . -
االقتصادية  و الروابط العائلية و العالقات االجتماعية  اليت ما زالت حتكم العديد من املعامالت  -

 تؤثر فيها بشكل مباشر .
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  : العاملين غير الرسميين  IIالقسم 

حسب املعايري اليت نص عليها الديوان الوطين لإلحصاء و املكتب الدويل للعمل ميكن تصنيف   
  عامل.117عددهم ) و أو مستخدمني  امأجورين أحرار غري الرمسيني (جمموعة من العاملني 

  ) حسب الحالة المهنية *%%%%تقسيم (العاملين غير الرسميين*    13جدول:

  العمال غ.ر

  الحالة

  %%%%  عدد العمال غير الرسميين

  47,86  56  مأجور
  44,44  52  حر

  7,70  9  مستخدم

  100  117  المجموع

ا ذ)  تأيت يف الرتبة األوىل  مما يبني أمهية العمل املأجور حىت يف ه%47,86إن نسبة املأجورين (
) األمر الذي يربز تطور حجم  % 44األحرار (أكثر من  فئة دال تقل أمهية جنلكن و بدرجة .القطاع

العمل احلر كنمط حيمل مزايا خاصة كالرغبة و االستقاللية ،مث جند فئة املستخدمني بصورة أقل 
) كون االنتساب للقطاع غري الرمسي يتطلب التخفي  فكلما زاد حجم النشاط كلما تعرض 7,70%(

  للرقابة .

تنوع العاملني غري الرمسيني حسب احلالة املهنية يبني انه ميس خمتلف شرائح اتمع و ال يقتصر على  إن
  فئة معينة  (ليس فقط القطب املهمش من اتمع)  .

  معايير االنتماء للقطاع غير الرسمي :  -أ  

  االنتماء للقطاع غير الرسمي *)  حسب معايير %%%%تقسيم (العاملين غير الرسميين :* 14جدول 

  العمال غ.ر

  المعايير

  %%%%  عدد العمال غير الرسميين

  96,58  113  غياب حماية اجتماعية
  29,91  35  غياب السجل التجاري

  41,88  49  غياب أي نوع من المحاسبة
  24,79  29  عدم دفع الضرائب
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متيز انتماء غالبية العاملني للقطاع غري إن غياب احلماية االجتماعية هو من أهم املعايري العملية اليت -
من العاملني  يتميزون بغياب احلماية االجتماعية بصورة جزئية أو كلية و  %95أن أكثر من   ذالرمسي ا

ذلك راجع يف الغالب لعدم قدرة  هؤالء على دفع االشرتاكات اخلاصة باحلماية والضمان االجتماعي 
 ختص ذلك دون نسيان  أن البعض يعتربها دون فائدة ، خاصة عند باإلضافة إىل اإلجراءات املعقدة اليت

  فئة الشباب أو الدين يتميزون بظرفية النشاط .

عدم وجود سجل جتاري  ، احملاسبة و  - إذا كان املعيار األول خاص بكل الفئات فإن املعايري األخرى -  
فضل هذه امليزات ميكن إدماجهم عدم دفع الضرائب ختص فقط فئة األحرار املستخدمني  ، و الذين ب

  داخل القطاع غري الرمسي . 

) كون غياب الفوترة متس  %41,88إن غياب أي نوع من احملاسبة مييز عدد هام من املستجوبني( -
معظم عمليات هده األنشطة  .و يبقى أن غياب السجل التجاري و عدم دفع الضرائب ميثالن النسب 

رتتيب) و دلك راجع لضرورة االنطالق يف ممارسة  أي نشاط  على ال%24,79و   %29,91األقل (
يالحظ  ذإليتم فيما بعد التوجه حنو التخفي و التهرب (و حىت الغش) من االلتزامات اإلدارية و الضريبية 

عددا من األفراد  يقومون باستئجار سجالم التجارية  لصاحل مؤسسات رمسية  مقابل نسبة معينة   نأ
  سجالت جمهولة اهلوية)  .(دون نسيان ال

*و لقد صرح هؤالء العاملني غري الرمسيني مبمارستهم املخالفات بسبب غياب الرقابة من جهة و 
ا باإلضافة ذمواجهتهم لإلجراءات البريوقراطية املعقدة اليت تصاحب عملية التسجيل ألي نشاط رمسي ه

  ذلك دون إمهال عامل الزمن  .إىل األتعاب والعموالت و التكاليف الزائدة اليت تنتج عن 

  الخصائص السوسيوديمغرافية لهذه الفئة : -ب

  * الجنس :  

  ) حسب الجنس* %%%%:* تقسيم (العاملين غير الرسميين  15جدول رقم 

  العاملين غ.ر

  الجنس

  %%%%  عدد العاملين غير الرسميين

  76,07  89  ذكر
  23,93  28  أنثى

  100  117  المجموع
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) مقابل % 76إن اجلدول يبني احلجم الكبري لفئة الذكور داخل القطاع غري الرمسي (أكثر من 
  ) و الاليت تقمن مبمارسة نشاطهن يف إطار املنزل خاصة.%23,93اإلناث (

هذا يبني أن العمل داخل القطاع غري الرمسي يتميز مبمارسة الذكور يف اخلارج مقابل اإلناث داخل املنازل 
راجع إىل أن الذكور جمربين علي العمل، عكس اإلناث( هناك حاالت خاصة ) و أن فرصهم يف و هدا 

  إجياد نشاط خارج املنزل هي كبرية مقارنة  بالنساء .

ه األمور ختضع لعوامل اجتماعية و ثقافية  ما زالت تلقي بظالهلا ، رغم التطور و ذكل ه*
  يف الفرتات األخرية .   ةأاملر التحول الجيايب الذي عرفه جمال عمل 

  * السن :  

  ) حسب السن *%%%%تقسيم (العاملين غير الرسميين  :* 16جدول رقم

  السن

  

15 -24  

  سنة

25 -34  

  سنة

35 -44  

  سنة

45 -54  

  سنة

  سنة55

  فأكثر

  المجموع

  117  23  17  24  31  22  لرسمييناالعاملينغ 
%%%%  18,80  26,49  20,51  18,37  20,41  100  

إن النتائج تبّني  أن العمل غري الرمسي ميارس لدى كل فئات العمر رغم تفاوته، حبيث جند متركزه  
سنة 34-25و تزايده خاصة يف مرحلة الشباب ليتواصل إىل بداية األربعينات  (أكرب نسبة مست فئة 

ل ) و يعرب دلك غالبا عن دخول  معظم هؤالء لسوق العمل غري الرمسي كحل ملشك%26,49ب 
البطالة اليت تعرفها هذه الفئة و هذا عند فئة الذكور واإلناث على السواء. إذ يعترب العمل غري الرمسي  
 1كمرحلة أوىل تسمح مبمارسة نشاط يعود على أصحابه بعائد يف انتظار احلصول على عمل رمسي 

سرعان ما يتوقف مناسب و أفضل  .إن الرتاجع الذي تعرفه مرحلة األربعينات و بداية اخلمسينات  
ه األخرية ذبسبب  دخول فئة أخرى (عند الذكور)  ختص جمموعة املتقاعدين من النظام الرمسي . ه

) بسبب إجراءات التقاعد %  20,41عرفت مسامهة ملموسة  يف القطاع غري الرمسي و شبه الرمسي ( 
  املسبق .
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  السن *ملين غير الرسميين) حسب الجنس و ا* تقسيم (الع:17الجدول 

  السن

  الجنس

15 -24  

  سنة

25 -  34 

  سنة

35 - 44  

  سنة

45 -54 

  سنة

سنة  55

  فأكثر

  المجموع

  89  22  14  21  23  9  ذكر
  28  1  3  3  8  13  أنثى

  117  23  17  24  31  22  المجموع

إن بيانات اجلدول  تؤكد النتائج السابقة ،  و يبقى فقط مالحظة أن تراجع  العمل غري الرمسي عند 
سنة) و هدا له عالقة مباشرة إما بالزواج  أو بالتحول  25يبدأ مبكرا مقارنة بالذكور( ابتداء مناإلناث 

  لسوق العمل الرمسي عند بعضهن .

  * المستوى الدراسي :  

  ) حسب المستوى الدراسي *%%%%تقسيم (العاملين المنزليين  : * 18الجدول 

  %%%%  عدد العاملين غ  الرسميين  المستوى الدراسي

  4,27  5  مستوىبدون 

  7,69  9  القراءة و الكتابة

  24,79  29  االبتدائي

  27,35  32  المتوسط

  25,64  30  الثانوي

  12,82  12  العالي

  100  117  المجموع

 50تبني النتائج أن العاملني غري الرمسيني يتميزون مبستوى علمي متفاوت رغم أن معظمهم (أكثر من 
األمر الذي يشمل خاصة فئة الشباب  اليت تعرف مستوى علمي ) هلم مستوى املتوسط أو الثانوي. %

  متوسط  مقارنة مع الفئات األخرى، أين جند تراجعا يف التحصيل العلمي  .

  إن تقسيم آخر حسب السن و اجلنس قد ميكننا من احلصول على معلومات إضافية .
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  )1و السن*() * المستوى الدراسي للعاملين غير الرسميين حسب الجنس 19الجدول (

  ذكور  الجنس

  
 

  السن  

المستوى  

  الدراسي

15 -24  

  سنة

25 - 34  

  سنة

35 -44  

  سنة

45 -54  

  سنة

  سنة 55

  فأكثر

  المجموع

  4  4  -  -  -  -  بدون مستوى
  8  5  2  1  -  -  القراءة والكتابة

  19  6  4  4  3  2  االبتدائي
  24  5  5  6  5  3  المتوسط
  24  1  2  8  10  3  الثانوي
  10  1  1  2  5  1  العالي

  89  22  14  21  23  9  المجموع

نالحظ أن العاملني غري الرمسيني يتميزون مبستوى علمي متفاوت لكن نرى أن هذا  :عند الذكور 
عامل هناك  28سنة فأكثر (من بني  50سنة. و خاصة  40املستوى يقل خاصة عند الفئات ما فوق 

ال يكادون يعرفون إال  القليل من القراءة ).كما يتبني أنه كلما توجهنا حنو الفئات  7عمال أميني و 4
  غرى كلما زاد املستوى العلمي .الص

  : و عليه ميكن القول أن العاملني غري الرمسيني ينقسمون إىل فئتني

 األوىل تتميز بضعف املستوى العلمي و حىت انعدامه  جندها يف فئات العمر املتقدمة .  -
هذا فئة ثانية تضم فئة الشباب و اليت هلا حتصيل علمي متوسط قد يصل إىل املستوى العايل . و  -

راجع لسياسة  التعليم و اجلهود اليت طبقتها اجلزائر فيما خيص جمانية التعليم و إجبار يته حىت سن 
 معني    ....
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 )2) * المستوى الدراسي للعاملين غير الرسميين حسب الجنس و السن* (19الجدول (

  إناث  الجنس

  السن

  المستوى الدراسي

15 - 24  

  سنة

20 -30  

  سنة

30 -40  

  سنة

40 -50  

  سنة

  سنة 50

  فأكثر

  المجموع

  1  1  -  -  -  -  بدون مستوى
  1  -  1  -  -  -  القراءة و الكتابة

  10  -  2  1  2  5  االبتدائي

  8  -  -  2  4  2  المتوسط
  6  -  -  -  2  4  الثانوي
  2  -  -  -  -  2  العالي

  28  1  3  3  8  13  المجموع

  عند اإلناث :

اجليد عند فئة الشابات و الاليت متارسن عمال غري رمسي إن النتائج  احملصل عليها تؤكد املستوى العلمي 
  لسبب أو آلخر.بينما فئات العمر املتقدمة تتميز بضعف املستوى العلمي و حىت انعدامه.

  * طبيعة النشاطات :

  ) حسب طبيعة النشاط*%%%%: * تقسيم (العاملين غير الرسميين  20جدول 

  العاملين غ.ر

  النشاط

  عدد العاملين

  الرسميينغير 

%%%%  

  التجارة

  الصناعة

  الزراعة

  الخدمات

  البناء و األشغال العمومية

  أعمال أخرى

46  
8 

11 
25 
15 
12 
  

39,31 
6,84 
9,40 
21,37 
12,82 
10,26  

  100  117  لمجموعا
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)  يليه قطاع %39,31يتبني أن نشاط التجارة ميثل غالبية  األعمال املمارسة (أكثر من   
) و هذا نتيجة % 12مث  قطاع البناء و األشغال العمومية (أكثر من  % 20اخلدمات بنسبة تفوق   

لطبيعة هذه النشاطات اليت تعمل على جلب اليد العاملة غري الرمسية (ال حتتاج ملستوى علمي مرتفع    
أو جمهود  فين و تقين  مهم). كما إن ممارستها ال تتطلب استثمارات كبرية و بإمكاا التخفي و التسرت 

.  

  : خالصة -ج  

إن النتائج املبينة سابقا تفيد بأن القطاع غري  الرمسي قد أصبح واقعا ال ميكن نكرانه.     
حيث تعترب النشاطات غري الرمسية و رغم تطفلها ملجأ لفئة الشباب البطال، النساء الاليت مل تتمكن 

وجدت نفسها داخل هذا من العمل داخل القطاع الرمسي لسبب أو آلخر، باإلضافة إىل فئات أخرى 
  القطاع بسبب العراقيل و الصعوبات اإلدارية خاصة.

إن األفراد الدين ميثلون هده الفئة عند اجلنسني  وجدوا أنفسهم  جمربين على   -  فئة الشباب -
ممارسة نشاطات غري رمسية كحل مؤقت ملشكل البطالة أمام عجز القطاع الرمسي على توفري مناصب 

 شغل . 
ميثل العمل غري الرمسي لعدد هام منهن سبيال للحصول على عائد و وسيلة هامة ملمارسة   -النساء  -

نشاط و إبراز الذات و جلب االعتبار و التقدير يف ظل املعوقات العائلية و االجتماعية و الثقافية 
 اليت حتول دون دخول املرأة لسوق العمل الرمسي  . 

ل اإلدارية و اإلجراءات البريوقراطية  و قضايا الفساد  العراقي أنيتفق اجلميع على - فئات أخرى  -
املرتبطة خبلق أي نشاط  رمسي  هلا األثر الكبري يف ممارسة العديد من األفراد لنشاطات ال ختضع 
لإلجراءات التنظيمية اليت يعرفها السوق الرمسي (هناك حىت أشخاص جتربهم الظروف للتنقل من 

ما جند فئة املتقاعدين  الدين مازالت إمكانيام البدنية و العقلية تسمح الرمسية إىل الال رمسية ) . ك
هلم مبزاولة نشاط يعود عليهم بدخل و يسمح هلم  مبلء الفراغ  و ممارسة هوايام ( خاصة الدين 

  لك .ذاستفادوا من التقاعد املسبق ) ، دون أن ننسى طبعا األفراد الدين دفعهم الفقر و العوز ل

الحظنا تنوع نشاطات القطاع غريالرمسي و انسجامها مع متطلباته و ظروفه . حبيث أن هذا األخري كما 
يأخذ بعني االعتبار منطق التكاليف و ال يأبه بالتشريع القانوين و بالتايل فهو يعمل على تأمني حد أدىن 

 من العوائد لفئة العاملني غري الرمسيني .
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  االستجواب حول البطالين -  3
  عائلة) يتميزون باخلصائص التالية:  158بطال ( 187لقد أبرزت نتائج وجود   

  فرد.  121      عدد البطالني الذين هم يف حالة بطالة منذ أكثر من ثالثة أشهر ميثلون  - 
  فرد قاموا بأعمال قبل حالة البطالة.  24بطال هناك  187من بني  - 
  ريقة كانت سواء رمسية أو غري رمسية .فرد صرح بالقيام بالبحث عن عمل بأي ط 163 - 
فرد بطال بإمكانية العمل سواء يف القطاع الرمسي أو غري الرمسي حىت و إن كان هذا  96لقد صرح  - 

  العمل ال ميثل طموحات و ال  مؤهالت هذا الفرد.
  الجنس : -ا  

  ) حسب الجنس *%%%%* تقسيم (البطالين  : 21جدول 

  البطالين

  الجنس

  %%%%  عدد البطالين

  ذكر

  أنثى

125  
62  

66,84 
33,16  

  100  187  المجموع

) و % 33,16مقابل  % 66,84نالحظ أن نسبة الذكور البطالني أكرب منه عند اإلناث (  
هذا راجع من جهة للعادات و التقاليد اليت جتعل من اإلناث ميكثون بالبيت أمام معارضة العائلة 

مل يكن هلن مستوى علمي أو بالنسبة لبعض املتزوجات الاليت  اذإالدخول لعامل الشغل الرمسي خاصة  
  جربن على عدم التفكري يف العمل  بسبب ثقل املسؤولية العائلية .ا

  السن :  -ب  

  ) حسب السن *%%%%* تقسيم (البطالين : 22جدول 

السن    

  الجنس

 20أقل من 

  سنة

 50- 40  سنة 40- 30  سنة 30- 20

  سنة

سنة  50

  فأكثر

  المجموع

  125  2  7  10  95  11  ذكر
  62  -  1  2  56  3  أنثى

  187  2  8  12  150  14  المجموع

%%%%  7,49 80,21  6,42  4,28  1,60  100  
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 30و  20هذا التقسيم يبني أن حالة البطالة متس خاصة فئة الشباب عند اجلنسني ما بني 
  )  بينما تقل  بكثري يف الفئات األخرى.%80سنة (أكثر من 

الفئة متر مبرحلة انتقالية   متتد ما بني اية الدراسة أو التكوين و الدخول لسوق و هدا راجع لكون هده 
العمل .هده الفرتة قد تدوم عند بعضهم ألشهر  أو سنوات كما أا قد تعرف انقطاعات  بسبب 

  ممارسة نشاطات مؤقتة بني احلني و األخر .

  المستوى الدراسي : -جـ  

  المستوى الدراسي و السن** تقسيم البطالين حسب : 23جدول 

  السن

  المستوى

 20أقل من 

  سنة

20 -30 

  سنة

30 -40 

  سنة

40 -50 

  سنة

سنة  50

  فأكثر

  %%%%  المجموع

  بدون مستوى

  القراءة والكتابة

  االبتدائي

  المتوسط

  الثانوي

  العالي

  
  
3  
2  
9  

  
  
4  

23 
60 
63 

 
 
7 
3 
2  

1 
2 
3 
2  

1 
 
1  

2 
2 
18 
30 
71 
63  

1,07 
1,07 
9,62 

16,04 
37,97 
34,23  

  100  187  2  8  12  150  14  المجموع

إن معظم البطالني هم من فئة الشباب الشيء الذي يشرح املستوى العايل و املتوسط هلذه الفئة 
هلم مستوى عايل ، األمر الذي يبني أن حالة  %34,23هلم مستوى ثانوي و  % 37,97حيث 

البطالة مل تقتصر  على األفراد الذين هلم تأهيل علمي بسيط لكنها طالت فئة هامة من حاملي 
الشهادات املدرسية و اجلامعية .بينما ميثل األفراد القليلون  اآلخرون  مستوى  متدين خاصة يف فئات 

صب عمل سابقة ، و لسبب ما وجدوا أنفسهم  يف  حالة بطالة ( ين قد شغلوا مناذالعمر املتقدمة و ال
  عدد سرح من املؤسسات العمومية  و منهم من اختار اخلروج بإرادته  ) .
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  مصدر العيش :  -د

  *تقسيم البطالين حسب مصدر العيش* : 24جدول 

  البطالين

  المصدر

  %%%%  عدد البطالين

  منحة

  تعويض

  العائلة

  ربح

  آخر

-  
1  

167  
-  

19  

-  
0,53  
89,30  

-  
10,17  

  100  187  المجموع

إن التضامن العائلي مبختلف أشكاله هو الوسيلة اهلامة لتلبية احلاجيات يف حالة البطالة (خصت أكثر 
من البطالني)  خاصة و أن معظم البطالني هم شباب ال يزالون يقيمون داخل إطار العائلة ( % 89من 

و فرتة البطالة ) .و بينما يستفيد البعض من تعويضات مهنية أصبح التكفل يشمل مرحلة الدراسة 
مرضية اجتماعية أو ذات طبيعة أخرى( هناك أشخاص يستفيدون من كراء و آخرون استفادوا من ارث 

  ) يضطر البعض األخر لالقرتاض .

  

  : خالصة-هـ

يف فئة الشباب تعترب البطالة آفة داخل اتمع اجلزائري و هي متس شرحية هامة تتمثل خاصة   
الذكور أو اإلناث اليت رغم توفرها على تأهيل علمي يسمح هلا مبمارسة عمل داخل القطاع الرمسي فإا 

  جتد نفسها يف حالة البطالة  .

الوسيلة الوحيدة هلؤالء  خرآلو يبقى التضامن العائلي وممارسة بعض النشاطات اهلامشية من حني 
وج يوما من غرفة االنتظار حنو إجياد منصب عمل  داخل القطاع ملواجهة مصاريف العيش حتسبا للخر 

لك ( تقل هده الرغبة يف ذالرمسي  أو حىت  يف القطاع  غري الرمسي  ، حيث أكد العديد منهم رغبته يف 
  وي الشهادات اجلامعية ) .ذالبداية عند 
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  االستجواب حول العمل الثانوي : -4

  :Iالقسم 

  عائلة).  73فرد صرح بقيامه ذا العمل بصورة ثانوية (يف  98وجود لقد أثبت هذا االستجواب 

  * العمل الثانوي حسب الجنس*25جدول 

  العمل الثانوي

  الجنس

  عدد العائالت  %%%%عدد األفراد 

  54  )72,45%( 71  ذكر
  19  )%27,55( 27  أنثى

  73  )% 100( 98  المجموع

وهذا يؤكد أن العمل داخل القطاع غري  ) من اإلناث% 72يشكل الذكور نسبة أكرب (أكثر من 
الرمسي يتميز مبمارسة الذكور يف اخلارج مقابل اإلناث داخل املنازل و هدا راجع إىل أن الذكور جمربين 
علي العمل، عكس اإلناث( هناك حاالت خاصة ) و أن فرصهم يف إجياد نشاط خارج املنزل هي كبرية 

  مقارنة  بالنساء .

  مالحظات عامة : -أ  .

إن هذه األعمال الثانوية تعترب كلها أعمال ذات طابع غري رمسي (غياب التسجيل ، غياب شبه كلي  - 
  للحماية االجتماعية و االلتزامات حنو الضرائب وغياب لعقد العمل).

فرد صرح مبمارسة عمل  يعتربه ثانويا لكن ليس له عمل رئيسي . (انظر  57فرد هناك  98من بني  - 
  .)26اجلدول رقم 

  ينتمون للقطاع اخلاص. 98كل األفراد   - 
أفراد ميارسون هذا العمل كهواية و ال يعود عليهم بربح (تربية العصافري، الرسم، تربية  6هناك  - 

  األمساك....).
و بالتايل فقد مسح هذا االستجواب بالكشف عن جمموعة أخرى تعمل يف إطار غري رمسي باإلضافة إىل 

جدها االستجواب حول العمل الرئيسي ليصل عدد العاملني غري الرمسيني إىل اموعة األوىل اليت أو 
فرد من االستجواب حول  98فرد  خيص االستجواب حول العمل الرئيسي و  117فرد منهم  215

  العمل الثانوي  .
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  الحالة المهنية : -ب  

  * الفئات االجتماعية و المهنية :

  حسب الجنس و الفئات االجتماعية المهنية*%%%% * العمل الثانوي (غير الرسمي): 26جدول  

  الجنس

  الفئات

  المجموع  أنثى  ذكر

  )%39,80( 39  3  36  عامل (عمل رئيسي)
  )17,35%(17  17    امرأة ماكثة  بالبيت

  )4,08%( 4  1  3  بطال
  )%15,31( 15  4  11  طالب
  )%21,43( 21  1  20  متقاعد
  )%2,03(  2  1  1  آخر

  )% 100( 98  27  71  المجموع

يتبني من خالل البيانات أن األفراد الذين ميارسون عمال ثانويا زيادة على العمل الرئيسي هم   
) بينما تتقارب الفئات األخرى اليت مل تصرح مبمارستها لعمل % 39الذين ميثلون أكرب نسبة (أكثر من 

عليهم بدخل ( ب ، هامشي و ليس أساسي رغم انه يعود ذبذرئيسي  واليت صرحت بان عملها  مت
  األمر الذي دفعنا لتصنيفه  كعمل ثانوي غري رمسي )  .

  )حسب الحالة المهنية*%%%%:* تقسيم (العمل غير الرسمي 27جدول 

  العاملين غ.ر

  الوضعية

  %%%%  عدد العاملين غير الرسميين

  مأجور دائم

  مأجور غير دائم

  حر

  مستخدم

  متربص

  مساعد عائلي

  شكل آخر

21  
35  
24  
9  
3  
7  
1  

21,43 
37,71 
24,49 
9,18 
3,06 
7,14 
1,02 

  100  98  المجموع
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* اتضح أن األفراد الذين ميثلون هذه الفئة  الثانية من العاملني غري الرمسيني يتميزون كسابقيهم يف 
) رغم أا حتوي  عددا هاما من املأجورين غري الدائمني (  %58اموعة األوىل باإلجارة ( أكثر من 

من أهم األمناط  اليت ختص  %24,49)  .كما تبقى األعمال احلرة بنسبة  %37أكثر من 
املرتبصني  و املساعدين ،النشاطات غري الرمسية  مقابل احلاالت األخرى اليت تشمل املستخدمني 

العائليني . مما يدل على تنوع الوضعيات اليت يتخذها العامل غري الرمسي و ذلك حسب احلالة 
  تماعية اليت يعيش فيها هذا األخري.االقتصادية و االج

  * ظرفية العمل :

  )حسب صفة العمل* %%%%تقسيم (العمل غير الرسمي  :* 28جدول 

  العاملين غ.ر

  الصفة

  %%%%  عدد العاملين غير الرسميين

  دائمة

  مؤقتة

  موسمية

  في المناسبات

39  
50  
6  
3  

39,80 
51,01 
6,12 
3,07  

  100  98  المجموع

من جمموع %60يبني اجلدول أن العمل غري الرمسي يتميز  بالطابع الظريف  (أكثر من   
  العاملني ميارسون العمل الثانوي بصورة غري منتظمة ).

إن هدا العمل يعترب عند بعضهم كحالة انتظار للدخول يف القطاع الرمسي و تشمل هده الفئة البطالني، 
ص قد يقوم باغتنامها البعض  األخر قصد احلصول على عائد املرتبصني و الطلبة، كما يعرب عن فر 

يسمح له على األقل بتلبية حاجاته اليومية خاصة أوقات املواسم واألعياد، حىت و إن كانت هذه 
النشاطات تأخذ طابع املساعدة مقابل راتب بسيط . و تدفع حالة األزمات عددا منهم ملمارسة هده 

  يف من حدا ( املاكثات يف البيوت ).النشاطات قصد جتاوزها و التخف

بينما يعترب آخرون العمل الثانوي امتدادا للعمل الرئيسي يف ظل ضعف دخل هدا األخري  أو يف حالة 
  اخنفاضه لسبب أو ألخر (كاملتقاعدين).

 إن تنوع احلاالت اليت يتخذها العمل الثانوي ختضع للظروف  و العوامل االقتصادية و االجتماعية  اليت
  يعيش يف إطارها الفرد .
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  * طبيعة األعمال : 

  * تقسيم (العمل غير الرسمي) حسب طبيعة النشاط *: 29جدول 

  العاملين غ. ر

  النشاط

  %%%%  عدد العاملين غير الرسميين

  10,20  10  أعمال زراعية
  32,65  32  تجارة

  20,41  20  خياطة، طرز، نسيج
  24,49  24  خدمات

  12,25  12  أعمال أخرى
  100  98  المجموع

تتميز طبيعة األعمال غري الرمسية بالتنوع ، و تبقى أعمال التجارة يف املرتبة األوىل   
) تشمل الرجال بصفة خاصة ، يليها جمال اخلدمات و أعمال اخلياطة، الطرز...  بنسب 32,65%(

األهم ، على الرتتيب) أين جند فيها النساء تستحوذ على احلصة %20,41و  %24,49متقاربة (
  ) و أعمال أخرى تعترب اقل أمهية من سابقاا .%10,20باإلضافة إىل النشاطات الزراعية  (

خياطة و طرز ...) خاصة يبقى الرجال  - وبينما جند ختصص النساء يف األعمال املنزلية ( خدمات 
  ميارسون أعماال تتطلب التنقل خارج البيت و أكثر جهد فكري و عضلي.

  : * مكان العمل

  ) حسب مكان العمل*%%%%تقسيم (العمل غير الرسمي  *     :  30جدول 

  العاملين غ.ر

  المكان

  %%%%  عدد العاملين غير الرسميين

  محل

  السوق

  التجول

  الرصيف

  أرض زراعية

  المنزل

  أمكنة أخرى

34  
10  
2  
4  
5  

39  
4  

34,69  
10,20 
2,04 
4,08 
5,10 

39,79 
4,10  

  100  98  المجموع
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من  %39,79العمل غري الرمسي ميارس يف عدة أماكن من أمهها املنزل (يبني اجلدول  أن   
العاملني صرحوا مبمارستهم  العمل غري الرمسي داخل املنازل) ، مما يبني مكانة العمل املنزيل خاصة عند 

  فئة النساء.

وبدرجة  بينما جند أن معظم الرجال يقومون مبمارسة نشاطهم غري الرمسي خارج البيت خاصة يف احملالت
اقل يف األسواق، أرصفة الطرقات أو حىت عن طريق التجول. إذ تعترب التجارة و اخلدمات من أهم 

  النشاطات املمارسة، و اليت تتطلب التنقل، اإلشهار و معرفة الناس بأصحاا .

  خصائص سوسيوديمغرافية أخرى : -ج

  الحالة العائلية : *

  حسب الحالة العائلية* )%%%%*تقسيم (العمل غير الرسمي :  31جدول 

  الجنس

  الحالة

  %%%%المجموع  أنثى  ذكر

  (33,67%)33  9  24  أعزب
  (56,12%)55  14  41  متزوج

  (10,21%)10  4  6  أرمل أو مطلق
  98)%100(  27  71  المجموع

) و ذلك عند %56,12تبني النتائج أن العاملني غري الرمسيني يتمركزون يف فئة املتزوجني (  
  ) كذلك عند اجلنسني .%33,67العازيني (اجلنسني مث فئة 

(املتزوجني) تتمايز بني الذكور و اإلناث  فادا كانت هده النشاطات تعترب ضرورية  الفئة األولى - 
بالنسبة للرجال(خاصة) و بعض النساء أمام املسؤولية العائلية و ضرورات العيش عند عدم توفر العمل 

ة الوحيدة للعمل لعدد من النساء الاليت تعوقهم االلتزامات داخل القطاع الرمسي، فهي تعترب الوسيل
  العائلية  من التوجه لسوق العمل الرمسي . 

(العازبني)  حيث متثل فرتة العمل غري الرمسي عند  العديد منهم مرحلة انتظار و حبث  الفئة الثانية  - 
  عن عمل رمسي، مثلما تعرب أيضا عن فرص للحصول على عائد . 

و تشمل عددا من األرامل و املطلقني أجربم ظروف احلياة على التوجه لسوق العمل   الثالثة الفئة  - 
  غري الرمسي النعدام التحصل على منصب شغل رمسي( النساء خاصة) .
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  * المستوى الدراسي : 

  ) حسب المستوى الدراسي و الجنس *%%%%*تقسيم (العمل غير الرسمي : 32الجدول 

  الجنس

  المستوى

  %%%%المجموع   أنثى  ذكر

  بدون أي مستوى

  القراءة و الكتابة

  االبتدائي

  المتوسط

  الثانوي

  العالي

9 
11 
13 
14 
13 
11  

5 
4 
4 
4 
6 
4  

14( %14,27)  
15 (  %15,31) 
17 ( %17,35) 
18 ( %18,37) 
19 ( %19,39) 
15 ( %15,31)  

  98)%100(  27  71  المجموع

أن املستوى العلمي يرتكز خاصة بني  ذإتؤكد هذه النتائج نفس معطيات االستجواب السابق 
  . و هذا بالنسبة للجنسني على السواء. األخرىالثانوي واملتوسط ليتقلص نوعا ما يف املستويات 

  و ميكن لتقسيم آخر خيص فئات العمر أن يشرح لنا هذا التفاوت.

  ) حسب المستوى والسن *%%%%* تقسيم  (العمل غير الرسمي  : 33جدول  

  السن

  المستوى

 54- 45  سنة44- 35  سنة34- 25  سنة– 1524

  سنة

سنة  55

  فأكثر

  %%%%المجموع

  

  بدون مستوى

  القراءة و الكتابة

  االبتدائي

  المتوسط

  الثانوي

  العالي

  
  
  
5  
6  
9 

  

 
3 
4 
4 
6 
4  

2 
2 
3 
3 
3 
1  

4 
4 
4 
2 
1 
1  

8 
6 
1 
3 
 
  

14 
15 
17 
18 
19 
15  

    
    29  %المجموع 

29.60 %  
21  

%21,43  
14  

%14,28  
16  

%16,32  
18  

%18,37  
98  100%  
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إن هذا التقسيم اجلديد يؤكد النتائج السابقة اليت تطرقنا إليها يف الفئة العاملة غري الرمسية األوىل 
العمر العليا و يرتفع  (االستجواب حول العمل الرئيسي) حيث يربز ضعف املستوى العلمي عند فئات

املستوى عند الفئات الدنيا.و اجلدير بالذكر هو وجود العمل غري الرمسي عند مجيع فئات العمر حىت و 
  إن كان ذلك بنسب متفاوتة.

كما يالحظ تواجد هام لفئة شابة هلا مستوى عايل  متارس هده النشاطات و هي يف حالة الدراسة أو 
عل من العمل غري الرمسي مرنا يستجيب  ملتطلبات فئات متنوعة من البحث عن عمل .األمر الذي جي

  اتمع.

  * أسباب العمل غير الرسمي :

  ) حسب األسباب الدافعة *%%%%* تقسيم (العمل غير الرسمي  : 34جدول 

  العاملين غ.ر

  األسباب

  العاملين

  غير الرسميين

%%%%  

  36,73  36  ضعف دخل العمل الرئيسي
  20,41  20  غالء المعيشة

  22,45  22  تحسين المستوى المعيشي

  20,41  20  أسباب أخرى
  100  98  المجموع

يف ممارسة العمل غري الرمسي بالنسبة  )%%%%36,73إن ضعف الراتب األساسي هو السبب الرئيسي ( -
حيث يبقى القسم األهم منهم يسعى وراء احلصول على عائد ،لفئة العاملني داخل القطاع الرمسي

ممارسة أعمال ثانوية  يضمن له و ألسرته العيش الكرمي قصد جتنب التعرض   مكمل يأيت من
 الزمات مالية حادة قد جتربهم على البحث عن املساعدة أو تدفعهم لالقرتاض.

بالنسبة للبعض اآلخر سببا كافيا ملمارسة    و تدين املستوى املعيشي   كما جند ضعف القدرة الشرائية -
فمعظم هده العائالت تقر بعدم مقدرا على  ،صول على عائد نشاطات غري رمسية تسمح باحل

مسايرة ارتفاع أسعار السلع و اخلدمات فهي تعيش حاالت من العوز و الفقر خاصة األسر اليت 
حتوي أرامل أو مطلقات ، مرضى  و معوقني أو تلك اليت (العائالت اليت تضم عددا كبريا من 

 دج).    10000يتجاوز  األفراد) تتميز مبحدودية الدخل (ال
الرغبة و اهلواية   واليت قد تشرتك يف نفس ،دون أن ننسى أسباب أخرى من بينها ملء الفراغ  -     

  الوقت مع الدوافع السابقة أحيانا .  
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  خالصة :-د  

لقد  أكدت نتائج االستجواب (حول العمل الثانوي) النتائج السابقة و أبرزت مرونة العمل   
استجابته لفئات متنوعة داخل اتمعمن فئة الشباب (عند اجلنسني) ارب على ممارسة  غري الرمسي و

هده النشاطات كحل مؤقت ملشكل البطالة أمام عجز القطاع الرمسي على توفري مناصب شغل، إىل فئة 
النساء اليت وجدت يف العمل غري الرمسي سبيال للحصول على عائد و وسيلة هامة ملمارسة نشاط و 
إبراز الذات و جلب االعتبار و التقدير يف ظل املعوقات العائلية و االجتماعية و الثقافية اليت حتول دون 

  دخول املرأة لسوق العمل الرمسي  .

كما مس التشغيل غري الرمسي فئات أخرى كفئة املتقاعدين  الدين مازالت إمكانيام البدنية و العقلية   
 ،ليهم بدخل و يسمح هلم  مبلء الفراغ  و ممارسة هوايام املفضلةتسمح هلم مبزاولة نشاط يعود ع

باإلضافة إىل العديد من األفراد اليت ال ختضع نشاطاا لإلجراءات التنظيمية اليت يعرفها السوق الرمسي 
بسبب العراقيل اإلدارية و اإلجراءات البريوقراطية  و قضايا الفساد  املرتبطة خبلق أي نشاط  رمسي  ، 

اخنفاض يف املستوى املعيشي لعدد  دون أن ننسى طبعا األفراد الدين دفعهم الفقر و العوز لدلك يف ظل
  هام من فئات اتمع.

و من ناحية أخرى يربز تنوع نشاطات القطاع غريا لرمسي و انسجامها مع متطلباته و ظروفه .          
حبيث أن هذا األخري يأخذ بعني االعتبار منطق التكاليف و ال يأبه بالتشريع القانوين فهو يعمل على 

  العوائد لفئة العاملني غري الرمسيني .تأمني حد أدىن من 
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  العمل المنزلي  II:   القسم 

النتائج املستخرجة من هذا البحث  إذ أن يعترب العمل املنزيل من أهم النشاطات غري الرمسية
كلهم ميارسون أعماهلم  بشكل جتاري داخل إطار املنزل أو   عامل منزيل 61امليداين بينت وجود 

عامل من االستجواب حول العمل  39ل من االستجواب حول العمل الرئيسي و معا 22(لواحقه
  .من جمموع العاملني غري الرمسيني أي ما يقارب الثلث 28.37 %بنسبة تصل إىل الثانوي)

من  80 %كما جتدر اإلشارة إىل متركز غالبية النساء يف هذا النوع من النشاط إذ ميثلن نسبة 
  .األمر الذي تؤكده نتائج اجلدول التايل  ،جمموع نسبة العامالت غري الرمسيات

  ) حسب الجنس *%%%%* تقسيم (العمل المنزلي : 35جدول 

  العمل المنزلي

  الجنس

  %%%%  عدد العاملين المنزليين

  ذكر

  أنثى

17 
44  

27.87 
72,13  

  100  61  المجموع

تعترب فئة النساء الفئة اهلامة اليت تقوم مبمارسة العمل املنزيل مقارنة  بالعدد املقابل لدى الرجال 
) و هذا راجع ملرونة هذا النوع من النشاطات و استجابتها %27,87مقابل  % 72,13(

حتّدد   تقاليد وأعراف منلالعتبارات الثقافية و االجتماعية و االقتصادية اليت يعرفها اتمع اجلزائري 
قد  نوع األعمال اليت قد متارسها املرأة ورّمبا حىت ساعات العمل وظروف إجنازه ومعايري اجتماعية 

من النساء  %80فمثال أكثر من  تعارض نشاط املرأة يف خلق مؤسسة أو التعامل مع الرجال(
بة اليت جتدها النساء يف التوفيق .... دون نسيان الصعو ) للخروج نيطلنب اإلذن من أزواجه املستجوبات

  .كثافة األعمال داخل املنزليف ظل   بني العمل واالعتناء بالبيت ورعاية العائلة

وسيلة لتعويض النقص الذي تعرفه املرأة يف عامل الشغل  بقى العمل املنزيل ميثلوأمام هذه الصعوبات ي
ليس باألمر السهل؛ رغم أن القانون خيول هلا كل  لعامل الشغل هاألخريةذهدخول  أن ذإ1الرمسي.

بعض بوادر تشجيع العمل النسوي وذلك بإدماج املرأة  خلق إىلالدولة اليت من خالهلا عمدت الصالحيات
بواسطة آليات التشغيل، فهناك عّدة إجراءات وضعت بغية تقليص البطالة بصفة عامة، وجعل املرأة 

ص جمال املؤسسات خت اليت ضعيفةالالنسب أن ذلك يبقى متفاوتاأمام إال تأخذ نصيبها يف سوق العمل، 

                                                           
  .175.ص %زا�ر. ,�ل ا����ء !� ا� 3أ�ظر ا���ل  1
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 واإلنتاج الذايت فهي ترتفع يف جماالت اإلجارة خاّصة بالنسبة للفتيات الاليت هلن مستوى علمي عايل (
  عقود ما قبل التشغيل).مثال 

الدين  نأ و دون أن ننسىمّس جانب الّتعليم لدى النساء الذي  املالحظ تطّورالرغم  لكن
اإلسالمي يسمح للمرأة مبمارسة حقوقها كاملة يف إطار شرعي و هو بالتايل حيفز على السعي و طلب 

ن موقع املرأة يف سوق العمل يتمركز يف مناصب معينة مبنية على أمناط وأحكام مسبقة متعلقة إال االرزق،
لبعض اجلماعات  نتيجة دوافع  شخصيةمنع املرأة و احتقارها هو فبأدوار الرجال والنساء يف اتمع.

، حىت أن ذلك ميثل عند بعض الرجال مبدأ شخصي و اجتماعي، مما جعل الفئة ) ربيعة بكار(حسب 
 ،إىل عوامل عديدةيرجع هذا التمييز  إن.ميارس عليها الذي تمييزالاهلامة من النساء تقبل بصفة عادية ب

ئف ناقصة وذلك يف غياب خدمات مناسبة تم حباجيات فاملسؤوليات األسرية جتعل املرأة تكتفي بوظا
من املهن وعدم رسم آفاق مستقبلهن املهين ممّا  عدداألسر، كما تتجه العديد من النساء إىل الرتكز يف 

األمر الذي .حركتهن تقييدإىل حمدودية الفرص املتاحة بسبب  دخلهن و يؤدي إىل اخنفاض مستوى
ادي من جهة و من ناحية أخرى ترشيد خيص العقليات و النماذج ترشيد مادي و اقتص خلق يستدعي
 خيص املهام اإلنتاجية واملهام اإلجنابية يتطلب مراجعة ملفهوم احلصول على املوارد الذيفالتوازن الثقافية .

ني اجلنسني من مال، أرض، موارد طبيعية، العمل ، االدخار والقروض، التكنولوجيا، التعليم والتكوين، ب
الذي يسمح بتحقيق املنافع اخلاصة املادية  األمرئل النقل، اخلدمات الصحية، املشاركة، الوقت....وسا

حتاول املرأة عن طريق العمل كسب إذ من جهة وأخرى غري ملموسة كالوضعية، السلطة، التقدير....
أكثر يف لقمة العيش من جهة، لكنها تسعى أيضا من خالل ذلك إىل البحث عن التقدير واالندماج 

و هلن دخل أقل من الرجال فيما خيص التشغيل غري الرمسي،  بعضهنأن  رغماتمع الذي تعيش فيه
البنات خيرجن من املدارس يف بعض .فFieldsاليت يقرها  متركز تواجدهن خاصة يف الفئة السفلىبالتايل 

الذي يسمح لألمهات مبزاولة سّن صغري نسبيا ليتعلمن أعمال هلا عالقة بالبيت ورعاية األخوة، الشيء 
(Lastarria- courhiel,2006)متّس التشغيل غري الرمسي  منزلية نشاطات

اجتاه العمل  إّن هذه القابلية.1
فالنساء تنشط يف أعمال ال يشغلها عادة الرجال ومن  .مستخدمات أكثر الجتعل منهن عامالت  املنزيل

(Chen ,2006)هنا يأيت الفرق يف الدخل 
2.  

                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T,Les femmes et l’emploi informel :état des connaissances et t solutions 
envisageables, études du centre de développement , OCDE ,2009 p 101 
2Idem, p 98 
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ى أيضا النقص يف جانب حقوق املرأة حىت داخل العائلة إذ أّن مشاركتها تبقى ناقصة وحىت ويتجل
(Heintz et Pollins,2003)منعدمة أحيانا يف اختاذ أي قرار داخل العائلة 

، وتعترب النشاطات 1
بطريقة تحّول من جيل آلخر مبقاييس ثقافية وعائلية داخل العائلة أو وسط جمموعات اجتماعية املنزليةك
(Chen et Al,2005)وراثية 

، إذ تبقى املؤسسات االجتماعية غري الرمسية هي اليت هلا التأثري املباشر أو 2
تبدأ من أسفل السلم (عاملة فعلى هذه األخرية أن  بصورة غري مباشرة على دور املرأة االقتصادي،

غري الرمسي مث إىل آخر حّر يف نفس  عائلية) وقد تتحول بعد مرحلة تراكم لرأس املال إىل عمل يف القطاع
  التشغيل الرمسي.  مرحلة إىلرمبا أخريا  القطاع ليصل ا املطاف

إن املرحلة االنتقالية حنو اقتصاد السوق يف العديد من الدول كاجلزائر أدت إىل توجه النساء حنو التشغيل 
 Parlevliet et)غري الرمسي (جتارة، حرف، حتويالت غذائية، العمل عن بعد يف إطار العمل املنزيل....) 

Ténogiani,2008)
تاج إىل يد عاملة أكثر حيث أن حترير التبادالت أّدى إىل قيام صناعات حت ذ.إ3

أوجدت النساء أمام فرص عمل غري رمسية خاصة.كما أن تطور النسيج احلضري يف اجلزائر و اتساع 
هشاشة قنوات التضامن اليت كانت و  قطاع اخلدمات، تدهور املستوى املعيشي لعدد كبري من العائالت

ري األدوار واملهام حىت داخل العائالت (إن موجودة سابقا يف اتمع اجلزائري كلها أمور سامهت يف تغي
يوميا أو أسبوعيا أو يف  حتضرهاحتضري اخلبز واحللويات وبعض األكالت التقليدية اليت كانت املرأة 

ومن املفارقات أن جند أن الذكور أصبحوا ،املناسبات واملواسم أصبحت تقتىن من احملالت بأسعار متداولة 
وأمناط استهالكية مل تكن موجودة سابقا، إذ أصبح  تسلوكيا تأنتجما .كهم الذين يقومون بتحضريها)

تناول الوجبات خارج إطار املنزل أمرا قد يكون يوميا بالنسبة لبعضهم، وأحيانا للبعض اآلخر، مما مسح 
للمرأة (املاكثة يف البيت) بتوفري وقت كانت تنفقه يف نشاطات خاصة بالعائلة قد تستغله يف نشاط آخر 

إذ أن النشاطات  املنزيل املنزل. إّن كل هذه املظاهر هلا عالقة مباشرة حبجم التشغيل غري الرمسي داخل
الستهالك الذايت (غري جتارية) أضحت اليوم سوقية تتبادل بطريقة غري قصد االيت كانت باألمس متارس 

لب جبلمرأة من جهة رمسية. ويغلب طابع العمل املنزيل بنسبة كبرية على هذه النشاطات اليت مسحت ل
  عوائد ألسرا وإثبات ذاا ووجودها يف سوق العمل غري الرمسي. 

بالعمل املنزيل عند العديد من النزوح لعب دورا هاما يف التحاق املرأة  و أخريا ميكن القول بان   
أخرى أو  دينةها يف الريف، أو حىت عند نزوح الرجل ملنارسميللنشاطات اليت كن  نبعد فقده النساء

                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T,Les femmes et l’emploi informel :état des connaissances et t solutions 
envisageables, études du centre de développement , OCDE ,2009, p 100. 

73ا�ظر ا���ل ا*ول. #���ص و��زات ا�%�س ا���وي.ص   2 
3KUCERA .D , XENOGIANI .T,Les femmes et l’emploi informel :état des connaissances et t solutions 
envisageables, études du centre de développement , OCDE ,2009, p 104. 
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ها أكثر استقاللية ومصداقية للقيام بعمل غري اعطوأمسؤولية أكرب  هذه األخرية كسبا امم بلد آخر
    رمسي. 

إن وجود عنصر الذكور كذلك هو دليل على أن العمل املنزيل ميارس من طرف الرجال حىت و إن كان  •
ومات يبقى الرجل هو املعلاالتصال و من ناحية فذلك ليس بنفس حجم عدد النساء املنزليات.

إذ ال ميكن للعديد من النساء أن جتري لقاءات مهنية أو أن  الغالبة الواسطة أي وسيلة االتصال
باإلضافة إىل اإلقصاء الذي تعرفه  ....حتصل على معلومات تسمح هلا مبمارسة نشاطها بكل سهولة

(Esmin,2002)فاحلواجز السوسيوثقافية ،أيضا اجتاه امللكية
من يف أحيان عديدة متنع هذه األخرية  1

 االستفادة من مزايا القروض. 

االقتصادي للبلد. و  اإلنتاجإّن األعمال املمارسة من طرف الّنساء داخل املنزل أصبحت تساهم يف  •
عن طريق توفري خدمات  ضرورة إدماج املرأة يف مفهوم الّنمو الذي ميس اقتصاديات الدول تربزعليه 

رأة وتدعم مشاركتها يف اختاذ القرار، مما يتطلب ذلك توعية الرجل وإدراكه مبفهوم تناسب دور امل
 تقسيم األعباء املنزلية.

  الحالة المهنية :  - أ

  ) حسب الحالة االجتماعية و المهنية*%%%%* تقسيم (العمل المنزلي : 36جدول 

  العمل المنزلي

  الحالة

  عدد العاملين

  المنزليين

%%%%  

  36,06  22  عامل (عمل رئيسي)
  19,67  12  )عمل ثانوي (عامل

  27,87  17  امرأة ماكثة بالبيت
  3,28  2  بطال
  6,56  4  طالب

  4,92  3  متقاعد
  1,64  1  آخر

  100  61  المجموع

هذه من خالل هذا التقسيم  يتبني أن العمل املنزيل يشمل عدة  فئات اجتماعية و مهنية .  
الفئات تشمل كل شخص حتصل على عمل داخل وحدة من وحدات القطاع املنزيل سواء كان هذا 

                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T,Les femmes et l’emploi informel :état des connaissances et t solutions 
envisageables, études du centre de développement , OCDE ,2009, p 102 
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إّن هذا التسيري يسمح بتقسيم العاملني إىل فئة تعمل فقط داخل هذا القطاع  .النشاط رئيسيا أو ثانويا
 تعددةاطات املوأخرى تعمل خارجه سواء يف القطاع الرمسي أو غري الرمسي، كما جيب اإلشارة إىل النش

اليت قد ميارسها شخص واحد داخل هذا القطاع يف نفس الوقت، ممّا يستوجب تصنيف هذه النشاطات 
  حسب التفاصيل التالية: 

 عدم إدراج النشاطات غري التجارية املوجهة لالستهالك الذايت النهائي . �

 املوجهة لالستهالك الذايت. عدم اعتماد النشاطات الزراعية البسيطة �

 إشراك النشاطات املهنية والتقنية احلرة . �

إدراج العاملني اخلارجيني الذين يقدمون سلع وخدمات لنشاطات هذا القطاع (من بينهم أفراد  �
 العائلة أو أشخاص داخل املنزل اليت تقدم خدمات منزلية مبقابل...) 

ليني مت استخراجهم من من العاملني املنز  %36,06األفراد الذين ميارسونه كنشاط أساسي ( هناك  *
  :فئات هي ين ميكن تصنيفهم إىلذو الاالستجواب اخلاص بالعمل الرئيسي)

احلصول على عمل داخل القطاع  بسبب عدم إمكانية املنزيل عملالمبمارسة  م: يقو  األولالنوع  - 
. حيث أّن الفرد يف هذا النموذج يبحث Lopez, 1970((1(النموذج  اّلذي يتحّدث عنه  (الّرمسي 

عن عمل يف القطاع احلديث و يفشل يف احلصول عليه فإنّه يتوّجه بصفة تلقائّية حنو العمل يف القطاع 
تعترب   االنتظارمّدة طويلة فإّن فرضّية غرفة  النشاطيبقون يف هذا  هؤالء األفرادمبا أّن  وغري الّرمسي . 

  ا النوع.ذعند ه خاطئة 
لغاية احلصول على عمل املنزيل عمل الهلم سلوك يتمثل يف ممارسة  األفراد: يتمثل يف كون النوع الثاني-

  رمسي.
املنفعة و  ،حتت إطار الرغبة املنزيل عملالممارسة  تتمثل قاعدة القرار يف هذا النوع يف : النوع الثالث-
,  االجتماعييف صندوق الضمان غري مسجلة و هي النشاط فئة رغبت يف هذا  حيث منيز عائد .ال

أن البعض يستفيد من تلك احلماية بطريقة  إذمتارس هذا العمل لصاحلها و ذلك بصفة مستمرّة (دائمة).
كما جند حاالت مشاة غري الذي يعمل يف إطار رمسي. ةغري مباشرة حتت وصاية احد أفراد العائل

اث باملستقبل حيث يبقى احلاضر أهّم، مشجعة على ذلك كعدم دفع مستحقات التقاعد وعدم االكرت 
يربز  بالتايل وعليه كّلما كانت احلماية الرمسية غري فعالة، كلما تقاعس األفراد على االشرتاك فيها، وهو

معىن جديد يتمثل يف "العمل الطوعي". إن  هؤالء األشخاص الذين يعملون يف نشاطات غري رمسية 
يقارنون بني ما هو إجيايب وما هو سليب يف التشغيلني الرمسي وغري الرمسي ويأخذون القرار باالنضمام 

                                                           

57ص.  lopez��1وذج 
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حتول طلب  مسي يربزر كان قد سبق هلم ممارسة عمل   املنزلينيوجود عدد من العاملني إن ألحدمها. 
 من القطاع الرمسي حنو غري الرمسي.حىت  العمل 

ا التقسيم يربز انتماء النوعني األولني للطبقة السفلى أين جند قطاعات تتميز بسهولة الدخول ذه ،إذن
(Fields,1990)1 و وجود النوع الثالث يف الطبقة العليا و اليت تتميز بظروف وعوامل تعيق عمال الفئة

عن قصد.أّما  فالفئة العليا تشمل النوع املنافس للعمال النشيطني غري الرمسيني الذين اختاروا ذلك .األوىل
الطبقة الدنيا فتشمل أفراد عاشوا البطالة ومل يتحملوها من جهة ومل يستطيعوا احلصول على نشاطات 

داخل القطاع غري الرمسي تبني أكثر إنتاجية ال يف القطاع غري الرمسي وال الرمسي. إّن هذه الرؤية الفاصلة 
أين ميكن التمييز بني قطاع غري ،وتربز التقسيم اليت ميّيز التشغيل غري الرمسي و العمل املنزيل باخلصوص

عرض عمل غري حمدود أين حيّدد مستوى التشغيل على  و ميتاز بإنتاجية جدية للعمل إجيابية رمسي وسيط
أساس اإلنتاجية اجلدية للعمل والراتب املدفوع، ورغم االستعمال غري املكثف لرأس املال  فإّن هذا 

آخر غري بني  قسم  و ،القطاع ميكنه تأمني التحول حنو القطاع احلديث، وبالتايل خلق تطور ديناميكي
(…Hugon, fields)قاء على قيد احلياة يد البفي)قطاع الكفاف(رمسي

إّن أهم ما ميّيز هذا القطاع .2
هو غياب حواجز للدخول فيه، أما مستوى العمالة فيحددها الطلب احمللي على السلع الرخيصة، وأن 

  استخدام األدوات البسيطة (ليس آالت) يشكل أحد عوامل اإلنتاج يف هذا القطاع. 
اء األزمات ر ة واليت تفيد البقاء على قيد احلياة وتضمن العيش األدىن جاألعمال غري املستقر هده تنتشر 

من خالل سياسة اإلصالحات اهليكلية و اليت مل حتّد من حجم التشغيل غري  ةهلا الدول تاليت تعرض
الرمسي وال من مرونته بل أبرزت أشكاال جديدة من النشاطات وأبعادا أخرى مّست جوانب كالتهرب 

األزمات  تطورو  االجتماعيةكّل هذا زاد من الفوارق اجلبائي، قضايا الفساد، وحتويل األموال....  
أمام تفاقم هاجس البطالة و الفقر و تدىن مستوى املعيشة لعدد كبري من أفراد  االجتماعيةو  االقتصادية

أحيانا كوسيلة احتجاج للوضع الراهن و جواب على  املنزيل اتمع و بالتايل قد يعترب الفضاء غري الرمسي
  التهميش و حماولة للبقاء .

من العاملني املنزليني مت استخراجهم  %19,67ثانوي (العمل العمل املنزيل صفة ال ذكما يأخ •
لقد أصبح القطاع العام الذي كان يف وقت سابق يشكل  .من االستجواب اخلاص بالعمل الثانوي)

تقريبا من  %100الوجه الغالب فيما خيص التشغيل الرمسي (خالل السبعينات والثمانينات كان يشكل 
يعجز عن تغطية طلب السوق على  3من العمالة الكلية)  %81كان   1990التشغيل الكلي، يف سنة 

                                                           

. 61ص.  Fields 1990( منوذج 1 
2Nations Unies : Conseil économique et social,La pauvreté et le secteur informel, Bangkok, 29 
novembre-1er décembre 2006 p 17. 
3LEGENDRE  François, Emploi et politiques sociales: Tome 2, trajectoires d'emploi et rémunérations, 
France, sept 2009 p 300. 
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عرفت ارتفاع حّصة املوظفني يف القطاع اخلاص إّال أا تبقى ضعيفة  2000العمل، ورغم أن سنوات 
. حيث مشل هذا النقص عرض  1من املناصب الوظيفية) %28عرض القطاع اخلاص  2005(يف سنة 

ري واإلدارة بنسبة أقل، كما مّس هذا الرتاجع صفة العمل من العمل يف القطاع العام الصناعي بشكل كب
إجارة دائمة إىل أخرى مؤقتة، وزيادة فيما خيص العمل الذايت (احلر).ليرتك اال أمام سوق العمل غري 
الرمسي للقيام بعملية التوازن، ساعده يف ذلك نقص االستثمار وفائض العمالة، سوء التسيري وقضايا 

أدى إىل انكماش اقتصادي صاحبه طبعا تدهور اجتماعي متّيز بزيادة حجم البطالة، وايار الفساد، ممّا 
  الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع األسعار و تدين القدرة الشرائية لعدد هام من أفراد اتمع .

كل ذلك ساهم يف بروز العمل املنزيل كأداة جندة لعدد كبري من اجلزائريني الدين وجدوا أنفسهم 
 حالة حرمان و أبرز تعددية النشاطات غري الرمسية ولكن امللفت لالنتباه هو تواجده حىت داخل يف

االقتصاد املهيكل، حيث يالحظ من خالل عّدة مؤسسات جتارية متارس نشاطات إنتاجية موازية خلف 
ميارسون  الكواليس أو تبيع سلعا تنتجها العائالت أو العديد من موظفي املؤسسات واإلدارات الذين

أنّنا جند بعض الرجال يلعبون دور املستخدم أو الوسيط مهمتهم القيام  أعماال ثانوية غري رمسية  ، أو
  .لمواد األولية و السلع املصنعة لباألعمال الثانوية من مجع و توزيع 

امرأة من  17حيث صرحت -من جمموع العاملني املنزليني%22,73النساء املاكثات بالبيت لقد مثلت •
وإذا كانت بعض الزوجات أو  -امرأة ماكثة بالبيت مبمارستها للعمل املنزيل بشكل جتاري 376بني 

فإن العديد 2األمهات الاليت ميارسن هذا النشاط يفضلن ترك املكاتب واملصانع لتلبية دورهن االجتماعي
كان ذلك يتم بصفة من هذه النشاطات تعترب امتدادا لعمل البيت عند فئة النساء وعائالم حىت ولو  

. إن هذا االمتداد ميكن تصوره حىت يف عملية التوريث حيث جند البنات ميارسن نفس األعمال 3جتارية
،إّن املرونة اّليت يتميز ا هذا النوع من النشاط مسحت بانتشاره و بصفة عامة  .4اليت تقوم ا أمهان

(تعرضنا هلا يف  ت ثقافية ، اجتماعية و اقتصاديةّس النساء خاصة لعّدة اعتباراليمبشكل واسع النطاق، 
تكون هذه الفئة جمربة على العمل يف هذا اإلطار لتكميل العائد العائلي يف حالة  العنوان السابق)أو أن

اليت ختتص بطابع اجلنس األنثوي و طبيعة النشاطات الغالبة ا باإلضافة إىل ذهاألزمات اليت متّس العائلة .
  ... .باألطفال. االعتناءاحلبك ، الطرز، النجادة، األعمال احلرفية ،  مثل : اخلياطة ،

                                                           
1LEGENDRE  François, Emploi et politiques sociales: Tome 2, trajectoires d'emploi et rémunérations, 
France, sept 2009, p 300.  
2SCHWEITZER  Sylvie, Les femmes ont toujours travaillé: une histoire de leurs métiers, XIXe et XXe 
siècles, Editions EDILE JACOB, Paris, février, 2002 p 145. 
3CHARMES Jacques, MUSETTE Saib, Cas des femmes et des diplômés de l'enseignement supérieur 
2007, Colloque Economie Méditerranée Monde Arabe, Sousse ,20-21 septembre 2002 p 08. 
4TRIKI Souâd, HAYEF Imane, ZIRARI Michèle, HORCHAN Malika, Le Travail des Maghrébines: 
l'autre enjeu; situation économique et sociale, Collectif 95 Maghreb- Egalité, GTZ, 2006 p 285. 
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ين يعيشون ذو ال )%3,28جند الفئات األخرى و اليت تشمل األفراد الذين هم يف حالة بطالة(  كما •
تطّور حجم البطالة و أخذها ألبعاد و أشكال أخرى تتمّيز بفرتات أطول و بعواقب و  مرحلة تعكس

تشمل  الذكور واإلناث على تغّريت طبيعة البطالة و أصبحت  حيثمشاكل اجتماعّية أكثر حّدة .
بعدما كانت يف املاضي ترتكز يف فئات التعليم الّدنيا، ولكن  الذين هلم شهاداتلك ذالسواء  مبا يف 

لشيء املالحظ أيضا أن مردود رأس املال البشري يف اجلزائر هو من بني األضعف يف العامل، يوازيه يف ا
ذلك مناصب الشغل اليت تنشأ واليت يف معظمها متثل وظائف غري مؤهلة، مما جعل البعض يقول بأن 

تقر بأّا على استعداد إّن هذه الفئة أصبحت  املدرسة اجلزائرية تنتج البطالة (ال توافق مع سوق العمل).
لقبول أّي منصب عمل مقرتح حّىت و إن كان بعيد كّل البعد عن الطموحات و الشهادات اّليت حيملها 

مثل وجود خضار هو يف األصل و صور غريبة بالنسبة للبعض  مظاهر األمر الذي أنتجالشباب البطال .
عليا يف أعمال خاّصة باملصلحة بعض احلاصلني على شهادات  أو وجودتاجر) ،  مهندس ، (طبيب

رغم اجلهود اليت مست تشغيل فئة الشباب عن طريق برامج ا ذو هالعاّمة كالتنظيف يف الطرق مثال، 
  .1الدولة من جهة و القطاع اخلاص الذي وّفر عددا من مناصب الشغل

األخرى أسبابا أخرى كالرغبة يف التقاعد املسبق أو حماولة االنتقال من  البطالة بينما متثل الفئات
 بروز مما أدى إىل نشاطات غري رمسية حنو التشغيل الرمسي أو حىت حالة بطالة احتكاكية أو بطالة مومسية.

  عمال املؤقتني الذين ال حيصلون على أي تعويض .الل انتشارو  نيوظفاالستقالة اإلرادية لبعض امل

سنوات، مما  5ألكثر من  تصلمتتد ألوقات متفاوتة قد  مرحلة االنتظار والبحث عن العملإن     -
  .يطرح عّدة تساؤالت يف كيفية عيش هذه الفئة؟ 

إّن التضامن العائلي حقيقة يعترب حال لكّنه مؤقت وغري كاف، ممّا يؤدي إىل ضرورة اللجوء   
  من العيش، أي أّن هذه الفئة تعيش بطالة جزئية. ضللتشغيل غري الرمسي كوسيلة ت

لقد عززت البطالة أيضا ظاهرة اهلجرة السرية (أو ما يعرف باحلرقة) خاصة لدى فئة الشباب قصد 
يستخدم فاحلصول على عمل فيما وراء البحر، إّال أن العديد منهم قد يصابون خبيبة أمل مبجّرد وصوهلم 

ا طبعا إن وصلوا على قيد احلياة.كما شّكلت البطالة سببا لكثري من غالبيتهم يف إطار غري رمسي، هذ
أشكال اإلجرام واالحنرافات وسامهت يف التفكك األسري، أمام شعور الفرد البطال باليأس واحلرمان 

بالوطنية. ويبقى أن التشغيل غري الرمسي هو أحد اإلحساس واإلقصاء ممّا يضعف لديه الشعور باالنتماء و 
ليت خيتارها البطال حىت يضمن العيش.إذ حيوي جيش البطالني عددا هائال من األفراد الذين الّسبل ا

التشغيل و هنا يربز جلّيا دور . ولو مل يصرحوا بذلك ميارسون نشاطات غري رمسية بصورة دائمة أو مؤقتة
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رب الرتاباندو من يعت ذإاليت يئست من إجياد منصب يف القطاع الّرمسي ، ه الفئاتذه يف جلبغري الرمسي 
أهم النشاطات اليت تطورت بصفة كبرية حّىت أصبحت تنافس نشاطات القطاع الرمسي (حّىت أّن 

شكل يف احلصول على التأشريات من خمتلف القنصليات األوربية و ماملمارسني هلذا النشاط ليس هلم أّي 
لعمل املنزيل والنشاطات غري و ظهور حّصة هامة من التشغيل غري الرمسي خاصة يف إطار ا األسيوية)

  .1)2004سنة  %34الرمسية املؤقتة (العمل املنزيل عرف زيادة قدرها 

الطلبة الذين جيعلون من العمل املنزيل وسيلة للحصول على عائد يسمح هلم بتلبية حاجيام  إن •
الدخل الفردي و أمام غياب من جمموع العاملني املنزليني. %6,56الضرورية دون اللجوء للعائلة ميثلون 

يف ظل غياب نظام تأمني شامل على البطالة وغياب فرص العمل الرمسية جلأ العديد و عجز الدخل العائلي
من الشباب لقبول أعمال غري رمسية، تعود عليهم مبنافع اقتصادية واجتماعية.فأفراد األسرة غالبا ما 

أو بصورة غري مباشرة من خالل التوجيهات يشاركون بطريقة مباشرة يف العمل املنزيل كمساعدين عائليني 
اليت يقدمها البعض. هؤالء األفراد مقصون من حقوق اإلجارة أمام غياب أي عقد رمسي حيدد وقت 
النشاط وعوامل الدفع، حيث يتم التفاوض الذي يؤدي غالبا إىل منح أجور ضعيفة أو باملعىن احلقيقي 

    حتت مستوى األجر الرمسي.

) و  %4,92، املتقاعدين ( املنحّلة أو املغلقة فئة املسرحني من املؤسسات العموميةننسى  و أخريا ال •
يبقى العمل املنزيل  بالنسبة هلم يتمتع بأكثر  ذإ املعوقني  الذين ال تتوفر هلم إمكانيات العمل يف اخلارج

 .قابلية و بساطة 
املتقاعدين....) يف  ،املسرحني،طلبةال،و على العموم جند احنصار معظم أفراد الفئات األخرية (البطالني •

مل يستطيعوا احلصول على نشاطات أكثر إنتاجية ال يف الذين  واملستوى السفلي للتشغيل غري الرمسي
  .الرمسييف وال  األول القطاع غري الرمسي

و بالتايل معرفة عالقة كّل منها  اتاّليت تكّون هذه الفئ األفرادعدم جتانس أمهية  إن كل هذا يربز** 
بصفة خمتلفة عن األخرى بالنسبة لنمط اإلنتاج الرّأمسايل. و ذلك لوجود عّدة أشكال متثل قّوة العمل 

.... ) (املأجورين املباشرين ، املومسيني ، املؤقتني ، املخفيني كاجلزائر  فيما خيّص اقتصاديات الّدول النامّية
الرمسي و غري تلعب دور احتياطي لليد العاملة بالنسبة للقطاع  املنزيلالقطاع  الفئة اليت تنشط داخلإن .

                                                           
1TRIKI Souâd, HAYEF Imane, ZIRARI Michèle, HORCHAN Malika, Le Travail des Maghrébines: 

l'autre enjeu; situation économique et sociale, Collectif 95 Maghreb- Egalité, GTZ, 2006,p 20. 
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.حيث بإمكان العاملني 1خزان لعمالة يستفيد منها القطاع الرمسي كلما دعت احلاجة فهو ميثل ، الرمسي
  اقتناء سلع وخدمات تسمح بإعادة إنتاج قوة العمل بأقل تكلفة. 

خلق مناصب الشغل و العوائد يف  علىله قدرة  من خالل العمل املنزيل أصبح غري الرمسي التشغيلإّن 
من  فرتات األزمة نظرا للديناميكّية و املرونة اليت يتمّتع ا هذا األخري ، و يبقى أّن التشغيل غري الرمسي

ؤسسات يزداد عندما ينقص يف القطاع الّرمسي (نقص التشغيل العام) خاصة يف امل خالل العمل املنزيل
ميثله  قد و الّدور احملدود اّلذي االجتماعيةالعمومّية، باإلضافة إىل الصعوبات اليت تعرفها احلماية 

  االجتماعي.التضامن 

  * طبيعة النشاطات المنزلية :

  * نوع النشاط :

  ) حسب طبيعة النشاط *%%%%*تقسيم (العمل المنزلي: 37جدول 

  العمل المنزلي

  النشاط

  %%%%  العمال المنزليين

  و تربية الحيواناتالزراعة 

  الخدمات

  .....+األعمال الحرفيةخياطة،نسيج.طرز

  تجارة

  أعمال أخرى

4  
21  
20  
12  
4  

6,56 
34,43 
32,79 
19,66 
6,56 

  100  61  المجموع

  : أغلب النشاطات املنزلية تتمثل يفأن يربز هذا التقسيم

 حتضري املأكوالت التقليدية، و  الطبخمنها ) %34,43(بنسبة الخدمات المتنوعة أداء*
حيث .امللصقات...التغليف ووضع ،التنظيف ،الفرز...،غسيالملالبساالعتناءباألطفال،الرسم،،احلالقة

 هي غّسالة) أوالميكن تقسيمها إىل خدمات شخصّية ميكن استبداهلا سواء ببدائل مادية كاآلالت (مثل 
و رأس مال  افّني تّأهيال قد تتطلب ماديّة متفاوتة األمهّيةعتمد على وسائل أخرmت مبثابة هواية ، و خدمات

أكرب من مثيالا يف  تكونفإّن العوائد احملّصلة  لكذيف  رغم تفاواو أدىن لالنطالق يف هذا النشاط ، 
يف جماالت أخرى يصعب حصرها كعمليات التصليح املختلفة، الدروس  إذ جندهاالّنوع األول.

                                                           
1David TURNHAM /B. Salomé/ A.SCHWARZ/ Nouvelles approches du secteur informel OCDE, 
PARIS, 90. P15. 
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و حّىت بعض صحةال، حماسبة، حبوث، دراسات، إعالم آيل، التكوين أو التدريسعملية اخلصوصية، 
...وقد ساهم يف ذلك التطور التكنولوجي من جهة واندماج القطاع اخلاص يف القطاع األعمال الفنية

تلجأ له حىت املؤسسات الرمسية حيث غري الرمسي إما بالتعامل املباشر أو عن طريق عالقات إنتاج مميزة،
  .التخفيف من التكاليف قصد

بعبارة أخرى   أو الدّالالت السمسرة و نشاطكما تنتشر بعض اخلدمات ذات طابع إعالمي خاص ك  
  كوسيطات بني العارضني و الطالبني مقابل مبلغ معني .

جارة، التأثيث، نالالذي خيص إن النشاط احلرفيخياطة، نسيج. طرز...االعمال الحرفية+*
يتميز .إذ % 32أكثر من  مثل .. و ما يشاها حلياكةااخلياطة، الطرز، النسيج.أعمال ....و اجللود

، حيث جند نشاطات تقليديّة موّجهة للبيع و هي متثل امتداد لإلنتاج املنزيل بالتنوع املنزيل نتاجاإل
الطابع  يربزأين  النشاطات األخرى من(التقليدي) : الطرز، اخلياطة، النجادة،النسيج... و ما يشاها 

التقليدي الثقايف و االجتماعي احملافظ داخل العائلة، و هذا نظرا لطبيعة هذه األعمال من حيث أّا 
  خيتلف حجمها حسب احلالة العائلّية. حيثمناسبة للعنصر النسوي بصفة خاّصة 

إىل األعمال احلرفية اليت  ويف حتويل املواد و السلع املسرتجعة  هذا التعدد أيضا و ميكن حتديد  
تتطلب رأس مال أدىن و تأهيل فّين باإلضافة إىل حمل ثابت ، كما أّن احتياجاا من املواد األولّية قد 
تأيت من القطاع الصناعي الرمسي، أو من التجار و األسواق العاّمة . وهي تتمّيز بغياب الّلجوء لعملّية 

خمصصة ة من الوسط العائلي. بينما العوائد احملّصل عليها فهي أو املساعد االدخارالقرض و تعتمد على 
  . األجنبيةتعّرضها للمنافسة الوطنّية و أمام لتغطّية تكاليف اإلنتاج 

و يرجع الفضل يف بقاء هذه النشاطات يف إطار املنافسة خاّصة إىل استخدام املرتّبصني      و   
أدى دلك ، حيث مثال النسيجت عديدةكجمااليف  ولوجيالتطور التكنبروز  و إىلاملساعدين العائليني 

ظهور مؤسسات صغرية و كاإلعالم اآلليو   ر بعض النشاطات التقليدية باستعماهلا وسائل حديثةيتطو إىل 
  Stewartو   Ranisمنوذج املنزيل(للقطاع  التقليدي  عالقة بني املصنع والعمل املنزيل، بالتايل إقامة

تربز عالقة إنتاجية أخرى لكن خاصة  و التنمية تؤدي إىل زيادة القطب التقليديحيث أن ،1))1999(
العمل املنزيل ب املتعلق العمل املأجور باإلضافة إىل أن..  2(Carr et Chen, 2001)مع العائالت 

شهد تطورات مرتبطة بتحوالت منط اإلنتاج الرأمسايل ، حيث شكل هدف أرباب العمل استقطاب 

                                                           

61ص         Ranis   و Stewart 1منوذج 
2KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel ,      études du 
centre de développement , OCDE ,2009 p 75.   
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الشابات يف األسواق احمللية اليت يكون عملهن رخيص ممّا أضفى على عدة قطاعات كالنسيج النساء 
يف القطاع  الزيادة يف حجم التشغيل الرمسي أن اأي والتصبري طابعا نسويا خالص و التغليف والتلفيف

  .بل تعمل أحيانا على توسعه ال تتيح تراجعا يف حجم التشغيل غري الرمسي اخلاص

وسائل اإلعالم  ب يما له عالقةجديد افرزه التقدم التكنولوجي خاصة ف منها ما هو رىنشاطات أخ*
ا النشاط يوميا ذ)  (وجود فتاة جامعية بطالة متارس ه télétravailاآليل و االتصال كالعمل عن بعد( 

أفرادها لم يعد مقتصرا على بعض املؤسسات الّصغرية اليت جند الذيلصاحل مؤسسة مقيمة باخلارج) 
أغلبهم ميارسون أعماال داخل القطاع الرمسي كالصحافة، بل تعدى ذلك لعدد هام من األفراد خاّصة 
عند فئة الشباب الذين هلم دراية جيدة مبجال اإلعالم اآليل ووسائل االتصال يف ظل التطور التكنولوجي 

  من خدمة االنرتنت داخل املنازل. استفادة فئة هامة من اتمع املذهل الذي يعرفه العامل بصفة عامة،و

منها ماهي مكملة لعمل النساء   19,66%جند الرجال خاصة يف النشاطات التجارية (إذ التجارة*
كالتموين باملواد و اللوازم أو التعامل مع املوردين  و الزبائن)  و بشكل أقل يف األعمال الزراعية 

  البحث يف وسط حضري . إقامة) و هدا راجع لطبيعة مكان  6,56%(

  المنزلية تطبيعة النشاطا �

طبيعة النشاط يف املنزل تربز صعوبات يواجهها العامل املنزيل منذ بداية مزاولة نشاطه. فإذا كان املنزل  إن
لعامل املنزيل أن يوفر حّيزا خاصا يضع فيه كل العتاد واألدوات واملواد فبإمكان اوحجم العائلة يسمحان، 

ملمارسة عمله،ويبقى املشكل معقدا يف حالة استعمال مشرتك ملكان العمل، كاملطبخ، احلجرة الالزمة 
، حيث ينقل العتاد ولوازم العمل عدد من املرات يف اليوم للسماح اخلاملشرتكة، غرفة الطعام....

قت األكل، باستعمال املكان لفائدة العائلة وبالتايل تغيري حّيز العمل حسب حتركات أفراد العائلة (و 
وجود األطفال، حضور الضيوف....). إن املزايا اليت قد يعرفها العمل املنزيل من اقتصاد للتكاليف وعدم 

قد تصطدم بضغوطات وتوترات داخل اخللية األسرية، فالتنظيم اجلديد واإلزعاج والتعب الذي قد  التنقل
يام بأعمال البيت والعناية بأفراد يسّببه الصوت ال يسمح مبمارسة حياة عائلية كاملة من حيث الق

األسرة. وعليه يصبح العمل املنزيل نشاط يساهم فيه كل أفراد العائلة بطريقة أو بأخرى، إن مل يتعداه 
رغم انتمائه لالقتصاد غري املرئي الذي حيصر أوجه عدم الرمسية و أحيانا للجريان، األقارب واألصدقاء....

يعمل على إمهال عوامل وتأثريات جانبية قد يكون هلا أثر هام  ذلكأن  بصورة عملية واقتصادية حبتة، إال
يف حتديد مالمح العمل املنزيل . فاحلقيقة أن هذه النشاطات ال يسعى أصحاا عمدا لإلخفاء والتهرب 
من االلتزامات القانونية ولكن كما سبقت اإلشارة إليه فهي غري مسجلة جزئيا أو كليا نظرا لعدم قدرة 

 ذومات على تنفيذ اللوائح اخلاصة ا واالعرتاف ضمنيا بعدم تطبيقها هلا والتسامح إزاء مواجهتها. إاحلك
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أن العديد منها ميثل جزءا من ثقافة القطاعات الشعبية مثله مثل سائر اجلوانب األخرى اليت متثل الثقافة 
قتصاد الشعيب . حيث جند .و بالتايل انتمائها ملا يسمى باال1دات، حرف ...)عاالتقليدية (لغة، 

ملفهوم النواة األسرية أو العائلية باملفهوم الواسع (حىت اجلريان،  اإحساس باالنتماء وإبراز 
 2املطلوبهو  (Corragio,1999)األصدقاء...)دون حتديد الثراء كهدف وإمنا حتسني ظروف احلياة  

حمل ذلك من تضامن ، موّدة ، تقدير ، اعتبارات أخرى قد حتل و إّن املساعدة و املعاملة باملثل .
ال تعرتف  تسلوكياكّلها تصرفات و .إعجاب  إكبار ... و اليت ليس هلا أّي مثن أو مقابل مادي

بالسوق أو التبادل اجلاري فيه و قد ميكن توسيع جمال ذلك إىل (اجلمعيات ، النوادي ...) اليت تقوم 
  حّىت باإلشهار ااين.

العمل املنزيل من كونه ميثل غلبة النساء  طبيعة وء على اخلصائص اليت متّيزإن كل هذا يسلط الض  
على هذا النوع من النشاط واليت تشارك يف احلياة العائلية تزامنا مع ممارسة نشاطها، األمر الذي يضفي 

هذه النشاطات اليت تزاوهلا يد عاملة  بعض جانب النقص واهلامشية حول
  . 3(MoniqueHaicault)ثانوية

  تنوّع النشاطات �

مشاكل منهجّية من حيث عدم جتانس نشاطات هذا  تربز، اليت ختص القطاع املنزيل تنوّع النشاطاتإن 
اخلاصة تلك ينشأ تشابه بني بعض النشاطات املنزلية و إذ القطاع و مجعها لنفس اخلصائص و امليزات .

احلرف التقليدية واملؤسسات الصغرية...وقد ميّس عدم التجانس حىت جانب  ،عمل األطفال ،بالبيت
بأمت معىن الكلمة و لكن كّل  اشكل جمموعها قطاعتال  جيعل منهاتعدد الفروع فالقدرات واإلمكانيات.

بدخل العائالت الذي يأيت من القطاع الرمسي  كلها  تتأثر حيثمنها له عالقة خاّصة بالقطاع الرمسي : 
 ...  

 تها باإلضافة إىل التداخل والرغبة يف ممارسو النشاطات هذه تنوّع اليت ختص 4األنثروبولوجّية إن احلقائق
يشتمل على جمموعة من النشاطات  املنزيلالقطاع الّرمسي تبني لنا أن القطاع  ها و بنيالعالقة املوجودة بين

ض) . من بني هذه النشاطات هناك أعمال أقل ما ميكن القول عنها أّا متنّوعة (ختتلف عن بعضها البع
على وجود  Rostowحيث بنص متمايزينقطاعني  مما يؤكد فكرة وجودسهلة الّتحقيق و أخرى صعبة 

                                                           
1BRASSARD-DUPERRE Marie-Ève, L’économie populaire solidaire, outil de reconstruction de la 
paix : le cas du Chili ,(CRDC) ,Série : Mémoires de maîtrise, numéro 8 , Outaouais, Décembre 
2005,p4. 
2Idem, p4 
3BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Rapport sur     « Le travail à domicile », Bruxelles, mai 
1998 p 163. 
4P.BODSON, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP , Economica , 1995 ,p 17 
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حتول تدرجيي يؤدي إىل تطور ومنو بعض النشاطات فهناك مؤسسات صغرية ذات نشاطات تفيد البقاء 
هناك عدد من أقسام هذا القطاع تعّرب عن إذ .Lachaud1تعرف بأا ثابتة وأخرى قابلة للتطور 

قد تقوم حّىت مبنافسة القطاع الرمسي . مرونةأكثر أي بإمكاا التطور وجلب عوائد ومناصب شغل دائمة
بعض األعمال احلرفّية النادرة و (ك فهي بالتايل تعترب إما مكملة أو منافسة لنشاطات القطاع الرمسي

ألسعار املنخفضة مقارنة مع لت متثل الطلب األساسي  و ذلك نتيجة جند أّن العائال أين)الدقيقة ، ..
يعمل على تلبّية الطلبات اليت ال  املنزيلموازاة مع اخنفاض العوائد العائلّية . فالقطاع و  القطاع احلديث

توازن أّن نظام تكوين األسعار يتمّيز بعملّية املساومة و  دون أن ننسىيتمكن القطاع الرمسي من تلبّيتها .
يعترب االجتماعيإّن احمليط . العرض و الطلب باإلضافة  إىل املرونة مقارنة دائما مع أسعار القطاع احلديث

  .من أهم العوامل اليت تؤثر يف اختيارات األفراد و بالتايل بني السعر و الكمّية

بنفس اجلودة، كما أن  عمل على حصول العمال غري الرمسيني والرمسيني ية بإمكانكل هذا يقودنا إىل القول
ن املساحة املشرتكة و إ كالمها قد يقع حتت عتبة الفقر أو فوقها رغم أن األفضلية لذوي القطاع الرمسي

إّن تنوع جودة .Hussmannus 2005(2منوذج (بني القطاعني تشكل مستوى التشغيل الطوعي 
تهم يف داّلة استهالك الفرد ، السلع أمر يرجع فعال خلاصّية هذه السلع و لكن من جهة ثانّية ملكان

  .باإلضافة إىل عوامل أخرى خاّصة بالسوق

أعمال املكتب الّدويل للعمل ،  "تقرير كينيا"إىل Keith Hart األولية ابتداء من  قارباتاملو عليه فإنّ 
Fieldsو  Doeringer كونه يتميز الرمسي لتعريف القطاع غري اأساسي امشرتك أعطتمفهوما3و غريهم 

بنشاطات غري مهمة، وغري مشجعة وأن خصائصها هي عكس خصائص القطاع الرمسي متاما تشوا 
العديد من املغالطات بسبب عدم جتانس النشاطات و  بروز ثنائية داخل هدا القطاع كونه حيوي قسما 

  علويا و آخر سفلي يشرتكان طبعا يف خصائص منها

 القواعد اخلاّصة باحلماية ، النظافة ... يفنقص اللجوء للموارد واملصادر احمللية و ال - 

 عدم التفرقة بصورة واضحة بني العمل ورأس املال كعاملني مستقلني من عوامل اإلنتاج. - 

امللكية العائلية لوسائل اإلنتاج و عدم التمييز بني املمتلكات املهنية والعائلية، و عن  عالقات  - 
  لعائلية، الشخصية أو االجتماعية.العمل املبنية على التشغيل املؤقت، الروابط ا

                                                           
1  SIDHOM Hamadi ,Les nouvelles orientations des stratégies de développement:le développement par 
les petits métiers en Tunisie,Université de la Manouba,Ecole Supérieure de Commerce de Tunis p 03 . 
2KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel ,      études du 
centre de développement , OCDE ,2009 p 72 
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أّن هذه الّنشاطات تقوم دون موافقة رمسّية  السوق خيرج عن كل قانون ومفتوح على املنافسة و - 
من طرف السلطات املعنّية و تتهّرب من امليكانزمات اإلداريّة اّليت تضمن احرتام و مراعاة 
الّتشريع الضرييب ، األجر األدىن و أمور مشاة أخرى ختّص املسائل الضريبّية و شروط العمل 

  اسبة داخلّية حقيقّية.الّلجوء حملو بالتايل انعدام (قانون العمل) 

 الذيناألفراد  - املرتبصني -املساعدين العائليني  مبا فيهمأفراد على األكثر). 10( احملدودجم احل  - 
  ) Tâcheronsيعملون بصفة مؤقّتة أو ملرّة واحدة فقط (

وسهولة  ،سلم العمليات،و لكن االختالف بارز ميس جماالت عديدة كقيمة الدخل املتاح *** 
معيار ثابت اعتمدت عليه املنّظمات الدولّية يف حتليالا خالل الّسبعينات و كعلى نشاط احلصول

تعرتض ممارسة أي نشاط يف القسم  ذإال انه خيص القسم األدىن فقط.إحّىت منتصف الثمانينات 
أو حىت  عامل الّتأهيل (فرق بني الشهادات و الّتأهيل أو الكفاءة )كغير مالّية وحواجز مالّية  املنافس

 دون إمهال التمييز بني منط اختالف الدوافع و األسباب من وراء ممارسة نشاط ما يف احد القطاعني
  . من جهة أخرى املؤسسة الصغرية و الّتشغيل الذايت 

  ةغير التجاري تمييز النشاطات المنزلية �

إن مل تكن نفسها يف السوقية ة تتقارب مع نظرياا غري التجارياملنزلية نشاطاتالطبيعة  جتدر املالحظة أن
الذايت أو  لالستهالكإّما غري التجاري بعض األحيان رغم اختالفها يف الكّم و النوع . يذهب اإلنتاج 

عليه فإّن معظم الذين يقومون ذه النشاطات هلم و عن طريق املقايضة أو حّىت دون مقابل مادي .
غم أّن األّول يعود بعائد بينما الثاين ال ينتج اليت متيز العامل املنزيل ر  االجتماعيةنفس اخلصائص تقريبا 

قيمة استعمال . من جهة أخرى نالحظ أّن تقسيم العمل يف كال النوعني ليس متوازنا بني اجلنسني و 
سب طبيعة األعمال و بصفة عاّمة ميكن القول أّن هذا يتفاوت بني العائالت حسب احلالة حذلك 

حيث تقوم النساء خاصة بنشاطات غري جتارية يف منازهلا اخلاصة دف . االقتصاديةو  يةاالجتماع
استهالكها من طرف أفراد العائلة، (هذه النشاطات عدا البستنة والتصليح...هي منجزة من طرف 

استهالك  بةمبثا هذا الّتأثري املتبادل مسح بالقول بأّن اإلنتاج غٍري التجاري (داخل البيت) هو).إن النساء 
 )Lancaster, 1996( 1وسيط لسلع و خدمات يسمح بإنتاج و استهالك سلع و خدمات أخرى

  سواء داخل القطاع الرمسي أو غري الرمسي .

                                                           
1Lancaster "  ">5ك ا�������Aم "ا��� `�-!La consommation élargie"  

ADAIR .P, « une mise en perspective macro-économique de l’économie domestique »,  les cahiers du 
GRATICE , n0 18, 1 er semestre 2000,p 20.  
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إن جمال التفرقة بني النشاطني التجاري وغري التجاري ميّس جماالت عديدة رغم العالقة املكملة اليت 
مما يؤدي إىل  2بالبيت تنتج تبعية مالية داخل العائلة واتمع، فمجانية األعمال اخلاصة 1جتمعهما

التحول للعمل املنزيل بصفته يعطي عائدا يقلل من حجم هذه التبعية ويسمح للمرأة باملشاركة يف أخذ 
  القرار داخل اإلطار العائلي. 

رمسية أمر واقع ال نقاش أو غري شبه لعمل املنزيل سواء بصورة اانتشار  و يف األخري ميكن القول إن      
فيه، إال أن االختالف هو يف كون أّن الدول املتقدمة حاولت تأطري هذا النشاطبينماالدول النامية  

  كاجلزائر ما زالت أمامها أشواط يف ذلك.

  * الممارسة :

  ) حسب صفة النشاط *%%%%* تقسيم (العمل المنزلي : 38جدول 

  العمل المنزلي

  الصفة

  %%%%  العمال المنزليين

  مؤقتة

  دائمة

  موسمية

19 
31 
11  

31,15 
50,82 
18,03  

  100  61  المجموع

يف االستجواب السابق   %60يتصف العاملون غري الرمسيني عامة بظرفية النشاط ( أكثر من  -
 حول العمل الثانوي) إال أن النتائج اخلاصة بالعمل املنزيل تبني اخنفاض هده النسبةفقط

ين يعتربون  ذال البطالني والطلبة ،املساعدين العائليني  جمموعة ، مست خاصة %31,15إىل
 فئة العاملني الثانوينيالعمل املنزيل كمرحلة انتظار ينتقلون بعدها ملزاولة عمل يف القطاع الرمسي .أما 

تسمح لبعضهم مبضاعفة رواتبهم يف فرتات األزمات  ،يمارسون أعماال متعددة بشكل مؤقتف
بالبيت الاليت تتوقفن مبجرد زواجهن أو  تعض النساء العازبات املاكثاباإلضافة إىل ب .املالية

يف التوفيق بني العمل املنزيل واالعتناء بالبيت  خطبتهن أو املتزوجات  منهن الاليت جتدن صعوبة
دون نسيان التقاليد واألعراف واملعايري االجتماعية اليت تعارض نشاطات املرأة يف  ،ورعاية العائلة
ة أو التعامل مع الرجال. باإلضافة إىل تأثر هذه النشاطات بكل ما قد يصيب أفراد خلق مؤسس

العائلة ممّا جيرب العامل املنزيل على التعامل مع كل هذه املفاجآت السارة أو الضارة، األمر الذي قد 

                                                           
1DUSSUET Annie, Travail domestique et genre, Université de Nantes,GTM/CNRS-France,2002p 439. 
2 CAHIERS DE PRELUDES  N° 9, Education, Formation, Et Marche Du Travail, BETA-Nancy, 
Université de Nancy 2, PRELUDES, Nancy, 2007 p 56. 
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 الكما   يؤثر سلبا على النشاط من حيث توقفه بصورة مؤقتة تارة أو بصفة ائية أحيانا أخرى.
جندها  ذإلبعض اخلدمات و النشاطات كالزراعة و تربية احليوانات  )%18(ننسى الطابع املومسي

  .و لنفس األسباب عادة ةحتوي تقريبا نفس الفئات العاملة السابق

غياب توقيت أيام ثابتة للعمل وبالظرفية وخاصية العمل املؤقت ا النوع بذتتميز نشاطات ه،و على العموم
حبيث و مبجرد احلصول على عمل  ،يف انتظار فرص عمل رمسية تعترب مؤقتة املمارسةهذه  .

  داخل القطاع الرمسي تنتهي هذا املرحلة.

يف نشاطات تتصف بأا دائمة (  املوجودين العدد اهلام من العمال املنزليني ةو مما جيدر باملالحظ -

 ،يبقون يف هذا القطاع مّدة طويلة إن هؤالء األشخاص ا عكس التوقعات .ذ) وه%50أكثر من 
ألّم أرادوا ذلك (كانت هلم رغبة) و مل يكونوا املنزل ميارسون نشاط داخل  منهم ونالكثري ف

  : و ميكن استنتاج أسباب ذلك فيما يلي.جمربين
إن العمل املنزيل مربمج و منظم  بكيفية تأخذ يف احلسبان كل نواحي احلياة العائلية  مما جيعل  -

كما أنّه يربز نوع من املرونة .ته دائمة ال تتأثر بااللتزامات األسرية و إمنا تتكيف و تتوافق معها ممارس
يعّوض وقت الصباح باملساء أو الليل بشرط التقيد بآجال اإلجناز، (مثال  ذفيما خيص وقت العمل، إ

العمل يف أوقات متفاوتة يف األسبوع األول، عدم العمل خالل األسبوع الثاين مث العمل يف ساعات 
  الليل خالل الثالث).

يف تلبية إن الدخل الذي يأيت منه بات جزءا أساسيا  من الدخل العائلي حيث تعودت عليه األسرة  -
ه النشاطات ذحاجاا ومن مث ال جمال لالستغناء عنه ، و ليس هدا فحسب بل أصبحت بعض ه

 تدر على أصحاا  مدا خيل كبرية تفوق األجور الرمسية بأضعاف .
غري مباشرة قد يضمنها حبماية  ونيتمتع العمل املنزيليف إطار  ونيعمل نالذي بعض األشخاصإن  -

 يف ممارسة عمل رمسي. غري راغبني همعل مناحد أفراد األسرة مماجي
على  بذلك ربهنّ يميثل وسيلة إلثبات الذات لعدد منهم كفئة النساء خاصة، إذ  إن العمل املنزيل -

  قدرات ويفرضن وجودهن بذلك داخل اتمع. 

توسع حجم النشاط عند البعض إذ مل تعد بعض األعمال و اخلدمات مقتصرة على البيع بكميات  -
 .يف الكم و النوع قليلة بل أصبحت تنافس نظرياا 

عالقة عدد هام من هذه النشاطات باملناسبات و األفراح ( كنشاطات اخلياطة وما شاها، احلالقة  -
غسيل الصوف ،......) اليت مل تعد كما يف املاضي و التجميل، حتضري األكالت و احللويات، 

 تقتصر على موسم معني ،بل أصبحت تقام طوال السنة  .
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إن االستمرارية و عدم التذبذب يف ممارسة هذا النشاط أصبح  عامال أساسيا يف جلب الزبائن و  -
 أمرا ضروريا للحفاظ على السمعة اجليدة .

باالستمرارية طوال السنة إذ تشكل عقدا مهنيا و أخالقيا طبيعة بعض النشاطات اليت تلزم صاحبها  -
 )un contrat moral  بني املتعاملني(كالدروس اخلصوصية، االعتناء باألطفال(.(.. 

إن األشخاص الذين يعملون يف نشاطات غري رمسية يقارنون بني ما هو إجيايب وما هو ،و على العموم
يكسبها قد املرونة اليت .إن ويأخذون القرار باالنضمام ألحدمهاسليب يف التشغيلني الرمسي وغري الرمسي 

بسرعة قد ميكث فيه ملدة  العمل املنزيلفالفرد الذي ال يرتك ال حماله. بالفائدةحنو احدمها ستعود االنتقال 
  ميارسه طوال حياته. قد البعض حيث أن  طويلة

ألداء االقتصاد  كما قلناه سابقا  ا راجعذو ه املنزيلاخلاص بالعمل  الحظنا تطورا يف النوع التقليدي  كما
ا النوع من ذعالقة إنتاجية مع ه ابرزالكلي وكذلك لطبيعة تنظيم التشغيل الرمسي يف اجلزائر حيث 

من حيث تأثري التنمية االقتصادية على التشغيل غري Ranis1و   Stewartهالقطاع غري الرمسي،كما بين
عالقة إنتاجية  عند وجودت التشغيل غري الرمسي وتطوره يف حالة وجود تنمية الرمسي، إذ يتضح بقاء وثبا

إىل زيادة القطب التقليدي و تربز عالقة إنتاجية خاصة  حىت بينه وبني التشغيل الرمسي. فالتنمية تؤدي
الرغبة و العمل املنزيل تنوّع نشاطات  يف اليت تكمن2األنثروبولوجّيةدون إمهال العوامل مع قطاع العائالت،

القطاع   اليت تربطها معالعالقة باإلضافة إىل  ،منها أو ما تعرف بالنوع األعلى  صعبةتها خاصةاليف ممارس
  .الّرمسي 

فالفئة العليا تشمل النوع املنافس للعمال النشيطني غري .املنزيل ميكن القول بوجود ثنائية داخل القطاع
عاشوا كالدين ،يتميزون بظرفية العملة الدنيا فتشمل أفراد الرمسيني الذين اختاروا ذلك بقصد.أّما الطبق

البطالة ومل يتحملوها من جهة ومل يستطيعوا احلصول على نشاطات أكثر إنتاجية ال يف القطاع غري 
تبني وتربز التقسيم اليت ميّيز التشغيل غري  املنزيلالرمسي وال الرمسي. إّن هذه الرؤية الفاصلة داخل القطاع 

النمو الذي و  التطور تارة أخرى .لكنه ميثل حدا منيعرف االخنفاض واالنتعاش هذا األخري قد  الرمسي.
ال جيب جتاوزه حسب منطق أصحاا، مفضلني عدم اازفة، والوقوع حتت رمحة قمع املصاحل الرقابة، 

(Perry,2007)لتهرب الضرييب باإلضافة ا
أو العوامل املالية (تكاليف الرمسية أو املردودية اليت تأيت من  3

غري مالية تتمثل يف قيم نفسية واجتماعية (روح املؤسسة،  و أخرىجتنب خدمات احلماية االجتماعية) 

                                                           

64ص  Stewart   و Ranis�%1ا�ظر ��وذ 
2P.BODSON, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP , Economica , 1995 ,p 17 
3JUTTING .J,LAIGLESIA.R,JUAN .R, Emploi, réduction de la pauvreté et   développement : quoi de 
neuf ? , études du centre de développement , OCDE ,2009 p 22. 
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هذه النشاطات من ناحية جلب العوائد إّال أا تسعى ألن  تشهدهرغم النمو الذي ف جمال احلرية.....).
  .بقاء على منافستها اإل قصدخلفاء تبقى يف ا

  ) حسب حالة العمل *%%%%* تقسيم (العمل المنزلي : 39جدول 

  العمل المنزلي

  الحالة

  %%%%  العمال المنزليين

  49,18  30  حر
  34,43  21  مأجور

  13,11  8  مساعد عائلي
  3,28  2  مستخدم
  100  61  المجموع

غري متجانس فهناك أفراد  اثل فضاءالذي مييتميز النشاط املرتبط باملنزل مبفهوم العمل احلر   
  يعملون لصاحلهم اخلاص وآخرون مستخدمني صغار وهذا أمر ال بّد من اإلشارة إليه.

من جمموع العاملني املنزليني إال أن معظم هذه النشاطات ختص أفراد  % 52ميثل هذا النمط أكثر من  
 صغرية أرباب العمل ملؤسساتإذ يشكل ،و ليسوا مستخدمنيعاملني لصاحلهم اخلاص أي مستقلني 

األمر الذي يربز ميزات عدم  ،فقط %3.28 عمال أو موظفني)  5(أقل من املنزيلداخل القطاع 
و عدم الرتاكم  و يظهر خصائص هلا عالقة بالعمل  (كما رأينا يف العنوان السابق)يف النشاط  التوسع
ألشخاص تعمل لصاحلها اخلاص، وهي مسّرية ت يف شكلوحدامؤسسات فردية غالبا ما يتمثل الذياحلر 

ذاتيا أو مبشاركة أفراد العائلة اليت تستخدم عاملني عائليني وموظفني آخرين بصورة مؤقتة. وبالتايل فإن 
، وذلك بغض اأو ثانوي ا كاننوع النشاط أساسيو اإلمكانيات، وقت ت يتحدد مهما كان املنزيلالقطاع 

ل ثابت أم ال، فهذه الوحدات تعمل يف إطار ضيق ال ميّيز بني قوة النظر أيضا عن استخدام رأس ما
العمل ورأس املال كعاملني لإلنتاج فال نستطيع التفريق بني املمتلكات املهنية والفردية.إن أصحاب العمل 

أجهزة و ،أدوات ،يستعملون مدخرام كرأس مال ويتحملون مسؤوليام كاملة حيث يتم استخدام مباين
  غراض مهنية وعائلية يف نفس الوقت. أل وسائل

  

  و تتعدد أسباب اختيار هذا النمط عند العاملني املنزليني فيما يلي 

احلرية اليت ينتجها واالستقاللية اليت يتمتع ا يف جماالت التصرف و التنظيم و التموين بعيدا عن  -
 الضغوط اخلارجية .
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 الفرق يف العائد . -
اكتساب التقدير خاصة بالنسبة للنساء الاليت ال سبيل هلن يف ممارسة عمل إثبات الذات و الوجود و  -

 إال يف املنزل .
خروج املرأة لغرض التموين مبواد ولوازم النشاط و تعاملها مع األطراف املعنية بالبيع أو الشراء عكس ما   -

 كان يف املاضي حيث كان ذلك حمصورا على الرجال . 
عاملني عائليني داخل اال األسري، داخل القطاعني الرمسي أو غري و تبقى اإلجارة و مسامهة *  

في هذا النوع من النشاط هلا مكانتها يف ظل األزمات االقتصادية و االجتماعية اليت يتعرض هلا الرمسي

.إناألفراد  أفراد وهم املساعدين العائليني املرتبصني ك  يف هذا العمل يسامهون غري مأجورين أشخاص 

 اسلوكفيتخذون يتمّكن من احلصول على عمل يف القطاع احلديث بعضهم ال  بصفة مؤقّتةيعملون 

 آخر يتمثل يف ممارسة عمل غري رمسي لغاية أو حّىت وقت احلصول على عمل رمسي.

 إذ يعرف كالمها ،العمل املنزيل،ختتلف كل من نسبة العمل احلر ونسبة التوظيف يف و على العموم 
أن  النتائجإال أن املالحظ من خاصة يف إطار مرحلة انتقالية كاليت تعرفها اجلزائر.  االخنفاض واالنتعاش

وهذا إن دل إمنا يدل على جتسيد األشخاص لألعمال احلرة اليت  ،األهم نسبةالاألعمال احلرة تشكل 
ونة هذا األمر الذي يبني مر  .تتمّيز باملرونة واحلرية عكس العمل املأجور الذي يكون حتت قيود معينة

النوع من النشاطات ومالئمتها للحالة االقتصادية واالجتماعية للمواطن، ومن جهة أخرى كوا تعترب 
داع لدى جمموعة من األفراد كبلتهم صالبة اإلجراءات اإلدارية باإل و جماال لعرض القدرات واإلمكانيات

  والتنظيمية. 

إذا كان هو يقوم  بتحديد السعر ، بتسويق منتوجاته و  ر العامل املنزيل مستقالاعتب*و يبقى اإلشارة إىل ا
باقتناء املواد األولية الّالزمة .و هو مبثابة موظف إذا كان يتعامل مع مستخدم واحد فقط ، أّما إذا تعدد 
مستخدموه فإنّه يصبح مستقال له حّق اختيار الطلبات.و قد تبدو صعوبة التفريق بني (موظف) و 

مليداين خاصة بصفة جلية يف حالة استخدام العمال املنزليني لعمال منزليني آخرين، (مستقل) يف اجلانب ا
 بصفةوسطاء أو مساعدين عائليني حيث أّن أفراد العائلة يساهم كّل منهم يف العمل داخل املنزل 

  شخصية مباشرة أو غري مباشرة .

  خصائص سوسيوديمغرافية أخرى : -

  * السن :  

  تقسيم (العمل المنزلي) حسب الجنس و السن * : * 40جدول 
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%%%%  14,75 24,59  27,87  21,31  11,48  -  100  

ميارس  املنزيلأن العمل  لكن ما يالحظالسنوات عرب العمر فئات بني االختالفات اجلدول من لنا ينتج
تبني النتائج قلة تعداد العاملني املنزليني يف الفئة األوىل و األخرية إذ .لدى كل فئات العمر رغم تفاوته

  .على الرتتيب)  بسبب ظرفية النشاط عند هؤالء و بساطته  %11,48و 14,75%(

- 15(الذين حياولون االندماج يف سوق العمل يف سن مبكر األوىل األفراد حيث حتوي الفئة -
الّتسّرب  رغم أن،سواء كان السبب احلاجة أو اإلخفاق املدرسي أو أسباب عائلّية أخرى سنة)16

. و  خاصة اإلناث منهن ميارس العمل املنزيل املدرسي يعترب من أهّم األسباب اليت جتعل فئة الشباب
سنة ألّن هذا الوقت قد ميّثل عند فئة  20العدد يقل أو يكاد ينعدم فيما بعد حىت إىل جند أّن هذا 

 خلدمة الوطنّيةاهامة من الشباب يف هذا السن مرحلة البحث عن عمل أو االنتظار، أو لتأدية 
جيعل من ممارسة العمل املنزيل  إال أن انعدام فرص احلصول على عمل رمسي.بالنسبة لفئة الذكور

  ة للعيش أمام الشباب البطال الذي هو يف عملّية حبث عن العمل. وسيل
جمموعة العّمال املسّرحني و املتقاعدين (معظمهم كانوا يف القطاع  أما الفئة األخرية فهي متس خاصة �

العام، قطاعات البناء واألشغال العمومّية، النقل، الصناعة...) من النظام الرمسي . هده األخرية 
عرفت مسامهة ملموسة  يف القطاع غري الرمسي بسبب اإلجراءات األخرية اليت خصت ميدان 

جماال ملأل الفراغ الذي يعاين منه املتقاعد الذي ال  العمل املنزيل يف األفراد حيث جيد هؤالء،الّتقاعد 
الرتاجع  إنلعائد الذي يأيت منه أحيانا. ليستطيع البقاء على اهلامش حّىت و إن مل يكن حباجة 

 تكون يفاليت كثافة املمارسة   يؤكداألربعينات خاصة بالنسبة لفئة النساء ما بعد الذي تعرفه مرحلة 
اللهم يف سن الشباب و تتناقص مع التقدم يف السن أمام تدين اإلمكانيات البدنية و العقلية للفرد .

 .هشاشة قنوات التضامن اليت كانت موجودة سابقا يف اتمع اجلزائري  حالة العوز و الفقر

 خاصة عند النساء بينما يتميز العمل املنزيل بأمهيته و طابعه املستقر و الدائم يف الفئات األخرى -
 أن جيعل ممايف فئات العمر الثانية و الثالثةرغم التفاوت الطفيف بينها.إذ يالحظ تزايد عدد األفراد 

يتمّيز العمل املنزيل حيث ،منتصف األربعينات ليتواصل إىل الثالثينات مرحلة خالل مرتفع املعدل
بأمهّيته و طابعه التجاري خاصة و هدا يربز عدم وجود املعارضة أو املعوقات اليت  تعرفها املرأة اليت 
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 و العائلي احمليط جندأن أين تشغل منصب يف القطاع الرمسي خاصة بعد االنتقال للحياة الزوجية .
أن هناك  ذإ ال.  وأ  الرمسي الشغل عامل يف بقاءبال للمرأة السماح يف أساسي دور له مثال الزواج خاصة

عوامل ختص النوع االجتماعي و اليت متثل االختالف يف األدوار والعالقات االجتماعية املكتسبة 
بني الذكور واإلناث ، إن هذه الفروقات املبنية اجتماعيا ختتلف بني الثقافات بتمايز املكان والزمان، 

فيه أيضا إذ أنّه يتأثر باحمليط والبيئة  ويتصرف وفقا هلما.األمر الذي فهي من صنع اإلنسان ومؤثرة 
من النساء  %50جيعل من القطاع العام أهم مشغل للعمالة النسوية يف اجلزائر فهو حيوي أكثر من 

العامالت يف الوظائف الرمسية اليت توفرها املصاحل العمومية خاّصة يف قطاعي الرتبية والتعليم وجمال 
.كما أن املسؤوليات األسرية جتعل املرأة تكتفي بوظائف ناقصة وذلك يف غياب خدمات 1الصحة

وعدم عدد من النشاطات  ممارسة مناسبة تم حباجيات األسر، لتتجه العديد من النساء إىل
ستقبلهن املهين ممّا يؤدي إىل اخنفاض مستوى أجورهن، هذا باإلضافة إىل حمدودية مب االكرتاث

الفرص املتاحة بسبب ضعف حركتهن. إن موقع املرأة يف سوق العمل يتمركز يف مناصب معينة مبنية 
على أمناط وأحكام مسبقة متعلقة بأدوار الرجال والنساء يف اتمع. هدا رغم مسامهة الدولة 

  تأخذ نصيبها يف سوق العمل. هاالعمل النسوي بإدماج املرأة وجعلتشجيع ل
أن النتائج تؤكد الثنائية اليت يفرزها العمل املنزيل من كون احتوائه لطبقتني دنيا  ،يبقى ذكر فقط �

و أخرى  بظرفية النشاط و ضعف إنتاجيته ،تشمل فئات العمر الصغرى و الكربى و اليت تتسم 
إذ مل تعد بعض األعمال ،توسع حجم النشاط عند البعض الوسطى تتصف بعليا متيز فئات العمر 

في الكم يف القطاع الرمسي و اخلدمات مقتصرة على البيع بكميات قليلة بل أصبحت تنافس نظرياا
  . و النوع

    

  *المستوى الدراسي :

 

 

 

 

                                                           
���D�-6ا��6��6وا�4��!-==��4�Qا�1���4�T0 2000 (ا��ورةا�Q�+S��-�(�-�#M� .12ص  -1995 ).
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  ) حسب المستوى الدراسي و الجنس *%%%%تقسيم (العمل المنزلي : * 41جدول 

  السن

  المستوى
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15  
15  
12  
8  

8,19 
9,84 
24,59 
24,59 
19,67 
13,12 
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متوسط ( ما يقارب   يبني اجلدول أن فئة العاملني املنزليني عند اجلنسني تتميز مبستوى دراسي
)  و  %13,12املتوسط و الثانوي) لريتفع  إىل اجليد تارة( ،هلم مستوى يرتاوح بني االبتدائي 70%

  ) أحيانا أخرى .%8,19) يف مرات مث لينعدم (    %9,84ينخفض إىل الضعيف( 

هذا الضعف يف املستوى عند فئات العمر املتقدمة مل يسمح هلم بالدخول للقطاع االقتصادي الرمسي   
تعترب القراءة والكتابة حيث ،و بالتايل فهم ميارسون نشاطات غري رمسية تتميز بالبساطة و ضعف التأهيل

ح هلّن حظ كبري يف واحلساب أمورا أساسية للدخول لسوق العمل، فالنساء الاليت ميلكن هذا السال
(Jutting et Al ,2008)الدخول للقطاع الرمسي 

كما ميثل التكوين دافعا قويا يف جعل املرأة تشغل .1
خيرجن من املدارس يف سّن صغري نسبيا ليتعلمن أعمال هلا عالقة بالبيت  كن  نشاطات رمسية. فالبنات

 -Lastarria)ّس التشغيل غري الرمسي ورعاية األخوة، الشيء الذي يسمح لألمهات مبزاولة نشاطات مت

courhiel,2006)
2.  

املسّببات إذ يسمح للطفل مبلء الفراغ الذي  بنيمن  خاصة عند الذكور يعترب التسرب املدرسي إن
أحدثه خروجه من النظام الرتبوي، لكن يبقى وأن العمل املنزيل يعّرب عن نشاط تكمله وتشارك فيه كل 

  أفراد األسرة بصورة تلقائية كل حسب طاقته ولو بطريقة غري مباشرة. 

بعض اخلدمات اليت تتطلب حتصيل وي التأهيل العلمي املتوسط وخاصة اجليد الذين جندهم يف ذعكس 
بعض إذ تبدأ كالدروس اخلصوصية أو اليت هلا عالقة مبجال االتصال و اإلعالم اآليل .  ،علمي و تقين

                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T,Les femmes et l’emploi informel :état des connaissances et t solutions 
envisageables, études du centre de développement , OCDE ,2009, p 100. 
2Idem.p 101 
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من أسفل السلم (عاملة عائلية) وقد تتحول بعد مرحلة تراكم لرأس املال إىل عمل يف القطاع غري  النساء
و قد ساعد يف ذلك ا املطاف إىل التشغيل الرمسي. الرمسي مث إىل آخر حّر يف نفس القطاع ليصل 

تطور نشاطات العمل املنزيل من حيث طبيعتها الّتقليدية إىل استعماهلا لوسائل حديثة سامهت يف بروزها 
إّن احلركية ما بني مما يربز مفهوم الثنائية يف هذا القطاع.كنشاطات أصبحت تنافس القطاع الرمسي ذاته.

السفلي هلذا األخري والقطاع الرمسي هي هامشية ويبقى وأّن اللجوء ألي قطاع منهما القسمني العلوي و 
يتم بعد التكوين أو التخرج بطريقة مباشرة، فاملستوى الدراسي هو الذي حيدد سهولة الدخول ألي 

  .(Legrand et Bocquier,98)قطاع 

  إن تقسيم آخر هلذه الفئة حسب السن قد يعطينا شرحا أكثر عمقا.-

  ) حسب المستوى الدراسي و السن *%%%%تقسيم (العمل المنزلي  : * 42جدول 
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لك ذإن النتائج تبني تناقص املستوى الدراسي كلما توجهنا حنو فئات السن املتقدمة و على عكس 
فهو يبدأ يف االرتفاع كلما توجهنا حنو فئات السن الصغرى.األمر الذي يشمل خاصة فئة الشباب  اليت 

األوىل .تعرف مستوى علمي متوسط  مقارنة مع الفئات األخرى، أين جند تراجعا يف التحصيل العلمي  
  تتميز بضعف املستوى العلمي و حىت انعدامه  جندها يف فئات العمر املتقدمة .

ثانية تضم فئة الشباب و اليت هلا حتصيل علمي متوسط قد يصل إىل املستوى العايل بينما اموعة ال
. و هذا راجع لسياسة  التعليم و اجلهود اليت طبقتها اجلزائر فيما خيص جمانية التعليم و إجباريته حىت سن 

  .معني    

إن انتقال عدد هام من الشباب ذوي التحصيل الدراسي اجليد و املتوسط أمر يدل على التحول الذي  
يعرفه العمل املنزيل يف جمال املستوى العلمي و الذي يعد عامال هاما يف توسع نشاطاته و تطورها كما و 
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السابق و العدد اهلام من نوعا .و هذا راجع للتحول الذي عرفه ارتفاع املستوى الدراسي هلذه الفئة عن 
  الفتيات و النساء الاليت ميارسن التكوين و التدريب داخل مراكز التكوين املهين عرب الوطن .

أضف إىل ذلك تطلعات املرأة اجلزائرية اليوم و إرادا حنو املشاركة يف احلياة االقتصادية  و االجتماعية 
ّلذي يساهم يف الدخل العائلي الذي يعمل على حتسني للبالد . هذه اإلرادة قد تأيت من حافز العائد ا

  مستوى املعيشة داخل نطاق العائلة.

عند عدد كبري من الفئات النسوية خاصة الشابة وأمام عدم قدرة التشغيل الرمسي املستوى العلمي  يعترب
سة تلجأ العديد من النساء إىل ممار  أينعلى امتصاص هؤالء الفئات كحل مؤقت ملشكل البطالة 

نشاطات منزلية تسمح هلن بإبراز قدران ومعارفهن يف انتظار الدخول للقطاع الرمسي أو االنتقال للحياة 
 اليت سنة عند اإلناث. هذه احلالة 30حيث أن تأخر سن الزواج عرف تطورا مذهال فاق سن  الزوجية.

املرأة، حيث عرف هذا اال تطورا  مل تنتج فقط آثارا سلبية بل أعطت نتائج إجيابية فيما خيص تعليم 
إذا كان ارتفاع املستوى العلمي هو أحد الدوافع اليت حتّفز فئة من النساء للعمل يف نشاطات منزلية كبريا.

فإنّه يف نفس الوقت ميثل استخفافا بالقدرات العلمية اليت اكتسبتها هذه الفئة كوا تعمل يف نشاطات 
  ة أو أحيانا ال متت بصلة لنوع التعليم الذي حبوزّن.تقل عن مستوى إمكانيتهن العملي

لكن  العمل املنزيل  قد جيعل من هذه الفئة ترتاجع عن أهداف قد سطرا وهي تكريس   
  القدرات العلمية يف ميدان الشغل لتقبع يف ممارسة نشاطات تتوارثها عن األمهات واألجداد.

علمي للعامل املنزيل بصفة خاّصة و العامل يف القطاع غري إذا كانت معظم األرقام تقّر بضعف املستوى ال
الرمسي بصفة عامة بالّنسبة للجنسني الشيء الذي مل يسمح باندماجهم داخل عامل الّشغل الرمسي الذي 
يتطلب مستوى من الكفاءة و املؤّهالت. إّال أّن الّسنوات األخرية أجربت فئة هلا مستوى مقبول على 

احلاّدة اليت مشلت حاملي الشهادات بصفة واضحة  النوعية لبطالةلشاطات نظرا االلتحاق ذه النّ 
عوامل أخرى هلا دور كبري يف التحفيز  دون إمهاللعائالت.لعديدا باإلضافة إىل اخنفاض القدرة الّشرائّية

لتزامات العادات و التقاليد، اال و اليت متس جانبعلى ممارسة العمل املنزيل خاصة بالنسبة لفئة النساء 
  العائلية ...اخل .

مرن و قابل للتكّيف ، الشيء اّلذي أقرّه  (املنزيل) غري الرمسي االقتصاد* كل هذا أّدى إىل القول بأن 
  .  1االجتماعيو الذي متثل يف الّدور من النماذج اجليل الثاين 

  * الحالة العائلية :

                                                           

54ا�ظر ا���ل ا*ول      ���ذج و �ظر��ت   ص 1 
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  العائلية *) حسب الحالة %%%%* تقسيم (العمل المنزلي : 43جدول 

  العمل المنزلي

  الحالة

  %%%%  عدد العاملين المنزليين

  34,43  21  أعزب
  57,38  35  متزوج

  8,19  5  أرمل أو مطلق
  100  61  المجموع

) و ذلك راجع % 57,38تعترب الفئة اهلامة اليت متارس العمل املنزيل هي فئة (املتزوجني) ( -
  .  خاصة بالنساءوالنشاط و أخرى هلا صبغة عائليةالعتبارات شخصية هلا عالقة بطبيعة الفرد 

من ناحية ،فالزواج مثال يعمل يف بعض األحيان على تراجع املرأة حنو املنزل ملمارسة نشاط ما
بسبب رفض العائلة دخول أو بقاء املرأة داخل سوق العمل الرمسي أو أمام التحديات اليت يفرضها 

ئلة.و هنا تربز مرونة العمل املنزيل كوسيلة تليب رغبة املرأة يف ممارسة واجب االعتناء باألطفال و بأفراد العا
نشاط و حصوهلا على عائد يساعدها يف تلبية حاجيات  األسرة املتزايدة...رغم أن بعض النساء تلقى  
كل الدعم من األزواج و األقارب للتفرغ كليا ألداء نشاطاا بصورة مكثفة و هذا جنده إال يف األعمال 

لتتأكد فرضية االزدواجية  ،يت تدر أرباحا مميزة قد تفوق حىت دخل الزوج الذي يأيت من العمل الرمسيال
  اليت تقسم النشاطات املنزلية إىل نوعني متمايزين أعلى و أدىن .

و اهلوايةعند العديد من األفراد سببا كافيا يف مزاولة نشاط خيص  عائدال،املنفعة  ،وتبقى الرغبة       
  بغض النظر عن العوامل األخرى اليت قد تشارك بنسب متفاوتة يف ذلك. )النوع الثالثل املنزيل (العم

فئة الشباب الذين  لتخص بذلك) % 34,43و بدرجة أقل تأيت فئة العزاب و العازبات ( �
مستهم حالة البطالة (الرجال خاصة). حيث ميثل هلم العمل املنزيل حالة انتظار  قصد الدخول لعامل 

لغاية احلصول على عمل املنزيل عمل الهلم سلوك يتمثل يف ممارسة  هؤالءاألفراد ،كونالشغل الرمسي
أو االنتقال للحياة الزوجية عند فئة  ض اآلخرأو لتأدية اخلدمة الوطنية بالنسبة للبع،(النوع الثاين) رمسي

الطلبة الذين جيعلون من العمل املنزيل وسيلة للحصول على عائد  هدا دون أن ننسى فئة البنات .

من جمموع العاملني  %6,56ميثلون  إذ يسمح هلم بتلبية حاجيام الضرورية دون اللجوء للعائلة
و هنا تربز عاملني العائليني داخل اال األسري . المسامهة  وعةعلى العموم متثل هده ام املنزليني. و

ظرفية العمل املنزيل بالنسبة هلده الفئة و حمدودية نشاطاته مما جيعلها تنتمي بصورة تكاد تكون كلية 
  للقسم األدىن .
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) أجربم ظروف احلياة الصعبة على  %8,19كما يتواجد عدد من األرامل و املطلقني( �
معارضة أو  التوجه لسوق العمل غري الرمسي النعدام التحصل على منصب شغل رمسي ( النساء خاصة)

يف ظل وكثرة الطلبات (حاجيات األطفال...) إّن تدّين املستوى املعيشي. العائلة للعمل يف اخلارج 
صد تلبية هذه احلاجات مع البقاء يف البيت للعناية ،ألزم املرأة على العمل قغياب زوج يعول األسرة

  باألطفال.
تضمن يف نشاطات تتصف بأا دائمة، هؤالء موجودونالعدد اهلام من أن  ةجتدر املالحظ . �

وعليه فإن هذه النشاطات غري الرمسية تعيش وسط فضاء الفقر والعوز وهي  ، العيش األدىن ألصحاا
 هاالذي يأيت من إذ أنالعائدني زيادة الفقر وحجم التشغيل غري الرمسي.بالتايل تشكل عالقة إجيابية ب

 و صارأساسيا تعودت عليه األسرة يف تلبية حاجاا ومن مث ال جمال لالستغناء عنه ، دخالبات 
بذلك وسيلة إلثبات الذات عند عدد من النساء خاصة، إذ يربهّن على قدران ويفرضن وجودهن 

  بذلك داخل اتمع ، أمام تالشي معاين التضامن و الرتابط اليت كانت متيزه سابقا. 
 ايشكل عبءغري اجيابية بصفته لتشغيل غري الرمسي هي رؤية ا اليت ختصإّن نظرة "التنمية" �

فيما خيص النفقات العمومية ، فإذا كان منّو اإلنتاج يف التشغيل الرمسي غري   اكبري   اميثل حتديو  ااجتماعي
يف هذه املرحلة يسمح التشغيل غري "غياب التنمية".  أمامكاف، فإن النشاطات غري الرمسية تتوسع 

 .الرمسي عن طريق الديناميكية املعروف ا بتغطية هذا العجز وتوفري مناصب شغل

أحيانا يف حالة اإلجراءات املعقدة  تنتج زيادة يف التشغيل غري الرمسيمرحلة النموفانالرغم  �
والبريوقراطية، ومرات أخرى تكون هذه النشاطات عدمية اإلنتاجية وبسيطة تفيد البقاء وهذا طبعا ال 

 يساهم يف التنمية. 

يعّرب عن التهميش وليس عن رغبة  بصفتهيف هذه احلالة إن الرؤية ليست جديّة حنو التشغيل غري الرمسي 
أّي شيء فيما خيص  تربز ال: و اليت  1غري الرمسي لالقتصادجند العودة إىل فكرة شبه غري وظيفّية  هنا..و 

ا لتمثل بذلك إحدى خصائص االقتصاد الشعيب أساسي اال يشكل هدفالذي الرتاكم  أوالتغيري التقين 
 . سمح بالبقاءت إسرتاتيجيةيدخل ضمن  غري الرأمسالية كونه

   

 

 

                                                           
1  M. Cherif , M.Nafii ,L’économie informelle au Maghreb ,Maroc et Tunisie ,les cahiers du Gratice 
,n°9, 1995, pp 85-91. 
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  * أسباب ممارسة العمل المنزلي :

  ) حسب األسباب الدافعة *%%%%: *تقسيم (العمل المنزلي  44جدول 

  الجنس

  السبب

  %%%%  المجموع  أنثى  ذكر

  معارضة العائلة

  رعاية  األطفال

  العائد

  الرغبة والهواية

  أسباب أخرى

-  
-  

12  
3  
2  

12  
15  
13  
3  
1  

12 
15 
25 
6  
3  

19,67 
24,59 
40,98 
9,83 
4,93 

  100  61  44  17  المجموع

معارضة العائلة و رعاية األطفال فادا كانت  ختتلف أسباب ممارسة العمل املنزيل بني اجلنسني .
  هي دوافع خاصة بالنساء فان األسباب األخرى تتساوى عند اجلنسني .

  تتمثل هده األسباب حسب أمهيتها حسب الرتتيب التايل كما يلي  

والعمل غري الرمسي  يعترب أهم سبب ملمارسة العمل املنزيل)  %40,98العائد (  •
 العاملّية إلحصائي العمل اتالندو و خرباء Sethuraman(1(أكد عليهمثلما،بصفة عامة

با ذبذالدخل اختالفا و ت هذا يعرف إذ. أم ال اكافي  )سواء أكان الدخل 1993و 1987(دوريت
يف حاالت تعرب عن تطور أصحاب هذه متمايزين بالنسبة للعائالت فبينما هو مرتفع عند البعض 

النشاطات ملرحلة متقدمة من النمو قد تصل أحيانا إىل مرحلة الرتاكم وجتعل من هذه املمارسات 
يسعى وراء  (األدىن)يبقى القسم األهم ،.هلا ميزة اإلنتاجية وجلب العوائد منافسة للقطاع احلديث

،وذلك أمام التحديات اليت تتعرض هلا األسرة احلصول على عائد يضمن له و ألسرته العيش الكرمي 
يف فرتات األزمات، إثر التسريح أو الطرد من العمل الرمسي، موت الزوج أو الطالق، حيث يشكل 

 .لضمان العيش ومكافحة الفقر الفردعى من خالله إذ يسهذا الدخل ركيزة أساسية بالنسبة للعائلة.
ومن منظور آخر فإن احلصول على الدخل يسمح للمرأة باملشاركة يف أخذ القرار داخل العائلة 

لتقليل من كما ال ننسى تأثري عامالوفرض آرائها اليت طاملا ظلت دون أمهيته يف فرتات الالعمل.  
 و بالتايل أفراد األسرة ومساعدين عائليني بدون مقابلمشاركة على الدخل كونه ميس  التكاليف

                                                           

 P. BODSON et P. MARTELOY, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP, 
Economica, 1995  ,p 51   
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الكراء، الكهرباء، التدفئة، باإلضافة إىل مصاريف أخرى ختص لتكاليف االجتماعية والضريبية، اجتنب
  التأمني، األكل....النقل، وجبات العائلة، االعتناء باألطفال.

يسمح العمل املنزيل بإبراز ذإ ص بالعنصر النسوياو هو خ)  %24,59رعاية  األطفال(   �
، فقد يعّوض من حيث غياب توقيت ثابت للعمل نوع من املرونة فيما خيص مكان و وقت العمل

وقت الصباح باملساء أو الليل بشرط التقيد بآجال اإلجناز، (مثال العمل يف أوقات متفاوتة يف 
العمل  أوالليل خالل الثالث  األسبوع األول، عدم العمل خالل األسبوع الثاين مث العمل يف ساعات

لك ميّكن املرأة من القيام بأعمال البيت اليومية (مسح، ذيف أوقات الدراسة بالنسبة لألطفال). إن 
غسيل، طبخ...) ويسمح هلا باالعتناء بأطفاهلا وأفراد أسرا عامة، فهي توّفق يف القيام بعدة أدوار 

ا النظام يتماشى مع التزامات احلياة العائلية من رعاية ألفراد . إّن هذد األسرةاأحيانا مبساعدة أفر متزامنة
 األسرة خاصة األطفال كونه يفسح جمال هام وواسع يف التصرف. 

لفئة النساء باالندماج يف سوق العمل ملا  يسمح العمل املنزيل ) %19,67معارضة العائلة(  �
بعد الزواج). إذ أن ذلك يطرح مشاكل من تكون العادات والتقاليد متنع عمل املرأة يف اخلارج(قبل أو 

حيث إعادة النظر يف عدد من األمور اليت تعّودت عليها العائلة منذ سنني كقضية توزيع األدوار 
، يف حني ميثل العمل داخل املنزل 1واملهام (كان عمل املرأة يف اخلارج استثنائي يرافقه صمت واستياء)

ه األمهات الزوجات والبنات، حىت وإن كان توزيع وتسويق متارس 2امتدادا لألعمال اخلاصة بالبيت
  السلع مهمة يقوم ا الرجال أحيانا.

ناتج عن  3يعّرب العمل املنزيل أحيانا عن رغبة واختيار طوعي) %%%%9,83الرغبة والهواية ( •
تفكري مسبق توصل فيه صاحبه إىل القرار بعد املوازنة بني اإلجيابيات والسلبيات اليت ينتجها هذا 

الكثري من األفراد فالعمل، وقد تكون هذه الرغبة متزايدة يف حالة تشجيع أفراد األسرة وتأسيسهم هلا.
 الرغبة هذه لكنكونوا جمربين .ميارسون نشاط غري رمسي ألّم أرادوا ذلك (كانت هلم رغبة) و مل ي

،عندما يتمتع الشخص حبماية له  )Fieldsالقسم األعلى(يف ممارسة نشاطات صعبة تكون خاصة
  وألسرته جتعل من أفرادها ليس هلم رغبة يف ممارسة عمل رمسي. 

كما جند حاالت مشاة غري مشجعة على ذلك كعدم دفع مستحقات التقاعد وعدم   
تقاعس االكرتاث باملستقبل حيث يبقى احلاضر أهّم، وعليه كّلما كانت احلماية الرمسية غري فعالة، كلما 

                                                           
1DAHBIA Abrous ,L'honneur et le travail des femmes en Algérie, l’Harmattan, Paris,1989 p 48. 
2CHARMES Jacques, MUSETTE Saib, Cas des femmes et des diplômés de l'enseignement supérieur 
2007, Colloque Economie Méditerranée Monde Arabe, Sousse ,20-21 septembre 2002 p 08. 
3BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Rapport sur     « Le travail à domicile », 
Bruxelles, mai 1998 p 150. 
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مساحة مشرتكة بني القطاعني تشكل مستوى التشغيل الطوعي أو لتنشئ  األفراد على االشرتاك فيها
 .ادياإلر 

 هي متس كل العاملني املنزليني و لكن بدرجات متفاوتة. )%%%%4,93أسباب أخرى(  •
ال تعبأ اليت تجاوزات الختص ه األخرية ذباإلضافة إىل مرونة العوائد (املذكورة سابقا)فان هارجّيةاخلرونة امل -

بتجاوز  يسمح هلذه النشاطاتاال اخلفي  أن ذإ،القطاع الرمسي املوجودة يفباحلواجز القانونّية و اإلداريّة 
إجراءات وأعباء سوق التشغيل، ختفيف تكاليف اليد العاملة، التهرب من الضرائب والتكاليف 

باإلضافة إىل اإلدارية والنقابية، مما ينّمي اجلانب الرحبي. البريوقراطية االجتماعية باإلضافة إىل الضغوط
مربرات ثقافية"نفسية" متفاوتة بني األشخاص هلا األثر األكرب يف عدم الدخول للقطاع الرمسي وجود 

(Fugazza et Jacques,2003)
جيعل العامل أو النشاط يف حد ذاته يف مأمن من  األمر الذي. 1

ز أيضا يف إن هذه املرونة ترب باملنافسة والبقاء يف السوق بعيدا عن أعني الرقابة.  لهيسمح  و املزايدات
 املنزيل" تعدديّة النشاط" كون وجود أفراد ال تقوم بنشاط داخل القطاع وسهولة االنتقال من نشاط آلخر 

مما هو دليل على مؤشر ملرونة كبرية  فقط بل يف نفس الوقت  و بشكل مماثل بعمل داخل القطاع الّرمسي
(Nickell,97)داخل سوق العمل 

2. 

حبرية وراحة نفسية داخل البيت وذلك لعدم وجود رقابة مباشرة، مما يساهم يف اقتصاد يتمتع العامل املنزيل -
قيم مبنية على احلرية  كما يظهروالذوق باإلضافة إىل القدرات واإلمكانيات،   الوقت،إبراز الشخصية،الذات

يف خلق  دياالقتصاالتضامن كعامل بعيد عن اإلطار  يعملوالتقدير معارضة للتنظيم اإلداري الرمسي .
الشيء الذي االستقرار االقتصادي،على إجياد  أخرى ناحيةاالندماج و االنسجام االجتماعي من جهة و من 

السلبّية و يضمن الثقة و حسن سري عملّية التبادل بأقل التكاليف. هذه الثقة الناجتة عن  تالسلوكياحيد من 
يعترب التضامن ،وعليه  . 3لفرد يسلك سلوكا رشيدا اخلاصّية التكراريّة لعالقات التبادل و اليت جتعل من ا

منطق اإلنتاج أحيانا  جند أين البقاء مها احملركان األساسيان هلذا النوع من النشاط إسرتاتيجيةالعائلي و 
هشاشة قنوات التضامن اليت كانت موجودة سابقا يف  رغم العائلي يطغى على منطق منو املؤسسة الفردية

  اتمع اجلزائري كما يقره البعض.

املستوى العلمي له أثر هام فيما خيص التحوالت االجتماعية والثقافية، إذ يعترب من بني الدوافع القوية  إن -
نسوية خاصة الشابة خاّصة يف اآلونة األخرية من حيث تطور املستوى العلمي عند عدد كبري من الفئات ال

                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel ,      études du 
centre de développement , OCDE ,2009 p 76.   
2GAGNON Jason, Quitter les emplois de mauvaises qualité – plus de mobilité, plus d’opportunités . 
études du centre de développement , OCDE ,2009 p 119. 

2- 3  J.B BOYABE, « marché informel »; une lecture critique du modèle d’AQUERLOF, tiers monde, 
vol 40 , n° 157, 1999  , pp 169-186 
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وأمام عدم قدرة التشغيل الرمسي على امتصاص هؤالء الفئات وكحل مؤقت ملشكل البطالة تلجأ العديد من 
النساء إىل ممارسة نشاطات منزلية تسمح هلن بإبراز قدران ومعارفهن يف انتظار الدخول للقطاع الرمسي أو 

 االنتقال للحياة الزوجية. 
سهولة احلصول على نشاط حبيث أّن كّل فرد يريد ممارسة نشاط داخل هذا القطاع ميكنه إجياد عمل ما س

  له عائد . يؤمن

و غريهم إّال أا  Doeringer  1و Fieldsرغم تنوّع مقاربات كّل من أعمال املكتب الّدويل للعمل ،  -
(عدد رغم نقص اخلربة واملؤهالت الفنية  ، 2تقّدم خّط مشرتك أساسي و هو سهولة الّدخول هلذا القطاع

ة رأس املال ، من حيث الّتجهيزات و املؤّهالت الّتقنية. و لكن يسنوات الدراسة ، الّتأهيل املهين...).،حمدود
، يف هذه احلالة جند نقص يف رأس املال لكن هناك  احقيقي قد جند بعض األعمال احلرفّية تتطّلب تأهيال

املنزيل سهولة احلصول على نشاط داخل القطاع  كما النتائج بينت أنهيل املهين .مستوى هام خيّص الّتأ
) .فالذين يريدون Sinclair, 1987هو توّهم  فقط للذين ال يعرفون جّيدا هذا القطاع ( (القسم األعلى)

ّية" بني اختالل معيار " الوضع يربزو منه  ،الّدخول يف هذا القطاع للحصول على عائد يعرفون صعوبة ذلك 
  القطاعني الرمسي و غري الرمسي .

  الدخل*

  ) حسب الدخل * %%%%: *تقسيم (العمل المنزلي  45جدول 

  العمل المنزلي

  الدخل

  %%%%  عدد العاملين المنزليين

  34,43  21  اقل من األجر الرسمي األدنى
  8,19  5  مساوي لألجر الرسمي األدنى
  57,38  53  اكبر من األجر الرسمي األدنى

  100  61  المجموع

الفرد .و بالتايل  يزةمستوى العائد هو معيار ال يرجع خلاصّية املؤسسة أو النشاط و إّمنا ملإن            
التشغيل عن دراسة  منه للفرد االجتماعيةفنحن هنا بصدد التعرف على  معيار يتعّلق أكثر بدراسة احلالة 

 تنيأبرزت النتائج جمموعو على العموم  بينهما .غري الّرمسي ، حيث جيب عدم اخللط و التفريق 
  تني..متمايز 

                                                           

  fields  ��61وذج ص
1 
2 )J.Charmes, 1987 ���زوح ا�ّر�  ) ����ر ھذا ا�����ر ����ل ھ�م �

   Le secteur informel , un concept contesté ,  Tiers monde N°112,pp 855-875  
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اموعة األوىل و  متثل دخل)42.62%%%%بنسبة  ألجر الرسمي األدنىمن ااقل  أو مساوي(الفئة االولى*
بنمط اإلجارة و  هدا األخري يتسماد نزيل املنشاط التتصف بضعف العائد الذي يأيت من و اليت الثانية 

ممارسات دف إىل تلبية احلاجيات  مظاهر "االقتصاد الشعيب" يف يربز هدا النشاطظرفية املمارسة . 
األساسية، وتفيد البقاء لشرحية من اتمع تسعى من خالل هذه الوسيلة لضمان العيش ومكافحة الفقر 

ائص ظاهرة الفقر مميزا الفوارق اليت يلقي الضوء حول خص إذرأس املال، مغياب لعملية تراك دأين جن
تؤدي إىل استفحاهلا كما يسعى حملاولة معرفة تعايش "االقتصاد الشعيب" مع منط اإلنتاج 

النشاطات اهلامشية اليت تفيد البقاء على قيد  عدد منحقا  املنزيل يشملنستنتج أن القطاع ..1الرأمسايل
 احلياة مع إنتاجية وعائد ضعيفني، أين ال يتمتع العاملون بأي محاية اجتماعية حتت تأثري ظروف صعبة

 أين يعترب العمل املنزيل عند هذه الفئة كمصدر مساهم يف العائد العائلي أمام تدين املستوى املعيشيإذ
 ذا الدخل لقضاء حاجياته املؤقّتة أو مواجهة أحداث املستقبل (زواج، سياحة جند العديد منهم حيتفظ

  ... .. ) وذلك عند فئة الشباب خاصة .

حيث أا من متثل تواصال للمرحلة األوىل ) 8.19 %%%%(ختص اموعة الثانية بنسبةواجهة ثانية لكن منيز
كايف إال أا متثل مرحلة االستقرار والعيش متثل حتوال اجتماعيا واقتصاديا، حىت وإن مل يكن بالقدر ال

الكرمي (مرحلة عيش الكفاف)، والذي يبقى هو اهلدف يف هذه الصورة، بعيد عن أنواع الرتاكم الذي 
يعرفه القطاع الرأس مايل، حيث تبقى معاين التضامن واملساعدة املتبادلة والبحث عن العيش احلسن 

  أساس هذه املمارسات.   

.و هو ما مييز ما بني املتوسط و املرتفع  دخلاليرتاوح  حيث )اكبر من األجر الرسمي األدنى(يةالفئة الثان*
تعّرب عن أكثر مرونة أي بإمكاا التطور يف معظمه نشاطات هلا صفة دائمة و تتسم بنمط العمل احلر ،

)Lachaud
تقدمة من النمو قد تصل أحيانا إىل مرحلة املرحلة هده امل. صبح جزءا يف القطاع الرمسي)لت2

و  FAVREAUالرتاكم وجتعل من هذه املمارسات منافسة للقطاع احلديث، وهذا يقره كل من 

Fréchette
فغياب العمل داخل القطاع الرمسي ،4ال ميثل مسة ثابتة ختص التشغيل غري الرمسي  فقرال إذن.3

منظمة العمل الدولية  عوز و هذا ما تؤكدهحالة الجعل األفراد يلجئون هلذا القطاع قصد حماربة 
) يف قرارها مبّينة عدم وجود عالقة أكيدة بني التشغيل غري الرمسي وظاهرة الفقر ، وهذا يعين 2002(

                                                           

10ا�ظر ا���ل ا*ول ص  1 
2  SIDHOM Hamadi ,Les nouvelles orientations des stratégies de développement :  le développement 
par les petits métiers en Tunisie, Université de la Manouba, Ecole Supérieure de Commerce de Tunis p 
03 . 
3BRASSARD-DUPERRE.M,L’économie populaire solidaire, outil de reconstruction de la paix :le cas 
du Chili, CRDC , série N° 08,ISBN : 2-89251-270-0,Outaouais ,Décembre 200, p 05. 

  8أ�ظر ,�وان "ا+&���د 0�ر ا�ر���" ص  4
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أن كالمها قد أي ن يف القطاع الرمسي،و بكل بساطة أنه يوجد عمال غري رمسيني غري فقراء وآخرون معوز 
فوقها رغم أن األفضلية لذوي القطاع الرمسي.فليس عجبا أن خيتار عدد من يقع حتت عتبة الفقر أو 

  . 1األفراد التشغيل غري الرمسي بصورة إرادية وهذا ما يسّمى "بالعمل الطوعي"

و حىت عائد القطاع الرمسي يفوق فدخل بعضهم ،بعد من ذلكو وصلت أل فئة قد جنحت تربز ،وعليه
على اليت تعمل  Fieldsفرضّية لتتأكد  الرمسي قد تكون أقل ممّا يتّصور. يلالتشغبالتايل هذه اجلاذبّية حنو 

و و الثاين صعب .  - سهل املمارسة  -غري الرمسي، األّول  التشغيلالتمييز بني نوعني ( فرعني) من 
االنتقال إّن الفرع الثاين منه (الصعب) . املنزليلكن من القطاع الرمسي تكون حنو القطاع  عليه جند انتقال

  .زيادة يف اإلنتاجية أو  زيادة يف ساعات العمل هدفه احلصول على دخل أكرب قد ينشأ من

تبادل تليس بالضرورة أن يكون احلصول على أكرب عائد يعّرب عن الرتاكم خاّصة أّن السلع و اخلدمات 
ن العالقات العائلية ، العرفية و الدينية و حّىت السياسية جتعل من عملية عتعرب  ذإداخل إطار السوق. 

و صعوبة  هذا راجع لطبيعة النشاطاتو البقاء  إسرتاتيجيةاحلصول على العائد فقط كعامل من عوامل 
هي الوسيلة الوحيدة، 2و التضامن  االدخاريف غياب الضمانات يبقى  حيث والّلجوء للقروض البنكية 

تتطلب قواعد تتمثل يف (الثقة ، احملبة...).باإلضافة إىل وجود منافسة القطاع الرمسي  الذي يؤّدي  لكّنها
إىل ختفيض التكاليف داخل النشاط املنزيل الذي يكون باديا للعيان يف حالة أّي تراكم أو تقّدم تقين .و 

غري  اإذا كان هذا النشاط يأخذطابععليه ميكن القول أّن عملية الرتاكم ال توجد يف إطار هذا النشاط إالّ 
  شرعي.

 ال توجد عالقة ثابتة،نقصان و الزيادة لمعرض ل الدخل جنداملتحّصل عليها، أين  مرونة العوائدأمام ***
،  أحيانا، حيث تتميز فرتات التنمية و بزيادة التشغيل الرمسي املنزيلبني العائد الفردي وحجم التشغيل 

العوائد اليت ف. بسبب عدم جتانس نشاطات هدا القطاع تربز حاالت عديدة تناقض هذه الزيادة كما
متفاوتة متاما وهي بالتايل ال متثل دائما الفقر واحلاجة وعيش الكفاف.ويبقى هذا  املنزيلتأيت من التشغيل 

ية االجتماعية، شيء نسيب إذ هناك خدمات يعرفها القطاع الرمسي تنعدم يف القطاع اآلخر كاحلما
وجود أعمال ثانوية أو متعددة لبعضهم تسمح هلؤالء األشخاص مبضاعفة  دون أن ننسىالتقاعد....

رواتبهم. وقد نالحظ أيضا أن هذه الفئة من رجال األعمال متثل فضاء غري متجانس فهناك أفراد 
و على العموم إليه. يعملون لصاحلهم اخلاص وآخرون مستخدمني صغار وهذا أمر ال بّد من اإلشارة 

                                                           
1BRASSARD-DUPERRE.M,L’économie populaire solidaire, outil de reconstruction de la paix :le cas 
du Chili, CRDC , série N° 08,ISBN : 2-89251-270-0,Outaouais ,Décembre 200, p 73.    
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ترتيب تسلسلي داخل االقتصاد غري  ميكن ترتيب أولوية حجم العائد حسب الفئات التالية ( نفس
  1)(Chen et Al, 2004)هحدد تقريبا الرمسي

 املستخدمني  •

 األحرارعمال ال •

 املوظفون  •

 مؤقتتني و مومسينيموظفون  •

 عائليني  مساعدين •

زيادة العائد الذي يأيت من العمل املنزيل فإن منط حتديد األجر هو  أوبغض النظر عن ضعف  و  
إىل ذلك الفوارق اليت متّيزه عن باقي األجراء سواء يف القطاع اخلاص أو العام من  ضفأغري شفاف، 

يعمل على تغطية النقص الذي يعرفه  العمل املنزيل و يبقى أنحيث ثباته وظرفيته وشروط استالمه.
املصدر األساسي الوحيد للعائد الذي تعيش منه  األفرادمن  العديد ميثل عند .و هو بالتايلالقطاع الرمسي

جتعل وآخر تضامين تباديل"االقتصاد الشعيب" ،  حمض سايران، جانب جتاريتوجود منطقني يرغم العائلة
جتماعية ثل أمورا ومفاهيم تفوق سعة الفكر االقتصادي لتتعداه ألبعاد أخرى امن هذه النشاطات مت

جناح التنمية جيب أن يأخذ مساره من القاعدة حنو القمة حبيث يتم تعبئة املوارد  و عليه فإنوثقافية.
  واملعارف احمللية ومتكني السكان املعنيني من اختاذ القرار بشأن مستقبلهم.

  * الوقت المخصص للنشاط

إّن الوقت املخصص للعمل املنزيل يعرب عن درجة حجم اإلنتاج مقاسا بالراتب احملّصل عليه 
ساعة  21الذي غالبا ما يكون نقدا . و تبني أهم املالحظات اليت استقيناها أّن هذا الوقت يرتاوح بني 

قت املستغرق ساعة و يعود هدا االختالف إىل طبيعة و نوع النشاط املمارس حبيث يعترب الو   44حىت 
احلالة العائلّية هلا اثر  يف  أنساعة .  كما  40يف األعمال احلرفّية هو األطول حيث ميثل أكثر من 

جنده يرتفع بالنسبة للرجال والعامالت غري املتزوجات و  ذإحتديد حجم الوقت املخصص للعمل . 
  ينخفض نوعا ما عند املتزوجات بسبب بعض االلتزامات العائلية .

العمل املنزلييسمح باقتصاد الوقت من خالل اجتناب التنقل اليومي وما ينجّر  أنيستوجب ذكره ومما 
عنه من مشاكل نامجة ختّص التكاليف، التعب، القلق...كما أنّه يربز نوع من املرونة فيما خيص وقت 

لعمل يف أوقات العمل، فقد يعّوض وقت الصباح باملساء أو الليل بشرط التقيد بآجال اإلجناز، (مثال ا
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متفاوتة يف األسبوع األول، عدم العمل خالل األسبوع الثاين مث العمل يف ساعات الليل خالل الثالث). 
العمل كإّن هذا النظام يعمل على جذب فئة النساء خاّصة لكونه يتماشى مع تقلبات احلياة العائلية (

ف.يتمّيز العمل املنزيل بالوقت الطويل يف التصر  اوواسع اهام ألطفال)كونه يفسح جماالاأوقات دراسة 
أحيانا يف ظل تداخله مع جماالت أخرى وذلك مقابل أجر ضعيف مقارنة باألجر الرمسي.إن حجم 

حيتاج إىل قد العمل إذا زاد عن حّده قد يؤثر بصورة سلبية على صحة ونوعية احلياة اليومية، األمر الذي 
ة االجتماعية يبقى األمر يشكل عائقا كبريا أمام هذه الفئة كن يف ظل غياب احلمايلوقاية،رعاية وعالج.

  اليت ال تتحصل على تعويضات متّس جماالت الصحة األمومة أو التقاعد .

    (خصائص) ثنائية العمل المنزلي •

تها باإلضافة إىل التداخل الرغبة يف ممارسو النشاطات هذه تنوّع اليت ختص 1األنثروبولوجّية إن احلقائق
يشتمل على جمموعة من  املنزيلالقطاع الّرمسي تبني لنا أن القطاع  ها و بنيالعالقة املوجودة بين و

النشاطات أقل ما ميكن القول عنها أّا متنّوعة (ختتلف عن بعضها البعض) . من بني هذه 
 . متمايزينقطاعني  مما يؤكد فكرة وجودالنشاطات هناك أعمال سهلة الّتحقيق و أخرى صعبة 

فهناك مؤسسات صغرية ذات نشاطات تفيد البقاء تعرف بأا ثابتة وأخرى قابلة للتطور.فهناك 
عدد من أقسام هذا القطاع تعّرب عن مرونة أكثر أي بإمكاا التطور وجلب عوائد ومناصب شغل 

ات قد تقوم حّىت مبنافسة القطاع الرمسي . فهي بالتايل تعترب إما مكملة أو منافسة لنشاط دائمة
 . القطاع الرمسي

  و عليه يصبح التمييز بني قسم أعلى و آخر أدىن أمرا حتميا  . •

  * الجنس) حسب %:* تقسيم (العمل المنزلي  46جدول الجنس •

  العمل المنزلي

  الجنس

القسم األعلى         

)%%%% (  

القسم األدنى         

)%%%% (  

  ذكر

  أنثى

10  
17  

37.03 
62.97  

7  
27  

20.59  
79.41  

  )100(   34  )100(   27  المجموع

حصة هامةتبني أن العمل املنزيل مل  و هي  %44.26متثل نسبة العاملني املنزليني يف القسم األعلى  
على قيد احلياة عن طريق ممارسة نشاطات هامشية بل  ءعن منطق حماولة البقا يعد يعرب عند البعض

لب عوائد جب على وجه اخلصوصمسح للمرأة  أين،أصبح وسيلة للعيش الكرمي و رمبا إىل ابعد من ذلك 

                                                           
1P.BODSON, politiques d’appui au secteur informel dans les pays en DVP , Economica , 1995 ,p 17 
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مسؤولية أكرب  هذه األخرية كسبا امم   ألسرا وإثبات ذاا ووجودها يف سوق العمل غري الرمسي.
عن طريق ضرورة إدماج املرأة  تنتجو عليه ها أكثر استقاللية ومصداقية للقيام بعمل غري رمسي. اعطوأ

توعية الرجل وإدراكه  أدى إىلتوفري خدمات تناسب دور املرأة وتدعم مشاركتها يف اختاذ القرار، مما 
 مبفهوم تقسيم األعباء املنزلية.

  ) *%:* تقسيم (العمل المنزلي  47جدول الحالة المهنية •

  العمل المنزلي

  الحالة

  القسم األعلى

)%%%% (  

  القسم األدنى

)%%%% (  

  14.71  5  62.96  17  رئيسي)عامل (عمل 
  29.41  10  7.41  2  )عمل ثانوي (عامل

  26.47  9  29.63  8  امرأة ماكثة بالبيت
  5.88  2  -  -  بطال
  11.76  4  -  -  طالب
  8.82  3  -  -  متقاعد
  2.94  1  -  -  آخر

  100  34  100  27  المجموع

) حىت ولو   90%نشاطام بصورة أساسية (أكثر من نالعليا بكون معظم أفرادها ميارسو  تتميز الفئة
الناتج .كما جند يف هذا القسم  دكن نساء ماكثات بالبيت  مما يعكس أمهية حجم النشاط و العائ

أيضا عاملني منزليني يف شكل نشاط ثانوي ميثل عادة نفس النشاط األساسي إال انه يدر على 
 ئفهم الرمسية بأضعاف .أصحابه عوائد تفوق مرتبام احملصلة من وظا

متقاعدين ....و        ،طلبة ،حتوي باقي الفئات األخرى من بطالني مما جيعل من الفئة السفلى
اليت يهدف أصحاا من خالل العمل املنزيل إىل ضمان حد أدىن من العوائد يسمح هلم بالعيش و 

  .  ةاملسامهة بقدر و لو ضئيل يف التقليل من أعباء التكاليف العائلي

  

 

  ) *%:* تقسيم (العمل المنزلي  48جدول النشاط نوع •
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  العمل المنزلي

  النشاط

القسم األعلى         

)%%%% (  

القسم األدنى         

)%%%% (  

  و تربية الحيواناتالزراعة 

  الخدمات

  .+األعمال الحرفيةخياطة،نسيج.طرز

  تجارة

  أعمال أخرى

-  
13  
11  
3  
-  

- 

48.15  
40.74  
11.11  

-  

4  
8  
9  
9  

4 

11.76 

23.53 
26.47 

26.47  
11.76 

  100  34  100  27  المجموع

 الطبخ والغريب أا متنوعة فمن 48.15%تربز أهم النشاطات اليت ختص القسم األعلى يف اخلدمات 
عمليات التصليح املختلفة، .إل§...،غسيالملالبساالعتناءباألطفال،،احلالقة حتضري املأكوالت التقليدية،و 

...وقد ساهم يف و حّىت بعض األعمال الفنية..دراسات، إعالم آيل و ، حبوثالتدريسعملية التكوين و 
 التكنولوجي واندماج القطاع اخلاص إما بالتعامل املباشر أو عن طريق عالقات إنتاج مميزة التقدمذلك 

لإلنتاج املنزيل  امتثل امتداد 40.74%أخرى  أعمال حرفيةو ما شاها من  نسيجالياطة،اخل.وتبقى أمهية 
حتويل املواد و السلع املسرتجعة إىل للمنطقةعن طريق  الطابع التقليدي الثقايف و االجتماعي الذي يربز

ألداء االقتصاد الكلي  وهذا يرجعا عرف تطورا مذهال فّني أعمال حرفية تتطلب رأس مال أدىن و تأهيال
التنمية تؤدي إىل حيث أن  املنزيلللقطاع  ليديالتقالنوع  هذا نتاجية معاإل تهعالق هوو طبيعة تنظيم

  . تربز عالقة إنتاجية أخرى لكن خاصة مع العائالت و زيادة القطب التقليدي

تأيت  التجارة (ختص ما خف وزنه وزاد مثنه أي سلع صغرية و متوسطة  11.11أھ���  %وبنسبة اقل
احلجم كالذهب و اوهرات املالبس و األحذية خاصة) كنوع ثالث داخل هذا القسم يعمل يف إطار 
شبكات اجتماعية منظمة تسعى بشكل خفي جللب السلع احمللية و األجنبية بطريقة غالبا ما قد تكون 

ها بأسعار تقل عن الثمن الرمسي دائما حتت غطاء العالقات االجتماعية و العائلية.لذا مشبوهة لتبيع
و على  االدخارعلى معتمدة البنكي بغياب الّلجوء لعملّية القرض نشاطات الفئة العليا عامة تتمّيز

ن القطاع الصناعي تأيت ماليت  و اللوازم احتياجاا من املواد األولّيةحىت في التنظيم االجتماعي و العائلي
تكيفها مع التغيريات و التحوالت  اليت يعرفها  سوق .و بسبب  الرمسي، أو من التجار و األسواق العاّمة

النشاطات اليت كانت باألمس متارس  أضحت العمل  و استجابتها ملتطلبات  عدد هام من املستهلكني
اقل   هنااألسعار إذ تكون الستهالك الذايت (غري جتارية) اليوم سوقية تتبادل بطريقة غري رمسية. قصد ا

هي تساويها أحيانا يف حاالت زيادة الطلب  مما يكسبها ميزة  خرأواآلمستوى من نظرياا يف القطاع 
التوازنات اليت متس خلق جمموعة من على و بالتايل تعمل هذه النشاطات للسبق . ال حىتتنافسية و جما
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لك إىل تغطية العجز الذي يعرفه ذبة سوق العمل ،سوق السلع و اخلدمات و السوق املايل... مؤدي
بسبب وجود روابط و تعامالت  متبادلة  بني موجدة حىت عالقات معه ه ااالت ذالقطاع الرمسي يف ه

ز معاين املساعدة املتبادلة وقيم برو  ...دون أن ننسىالقطاعني فيما خيص عالقات اإلنتاج ،التمويل
تصرفات بعض الو اليت تعرب عن  هذه النشاطات التضامن و االندماج  االجتماعي يف العديد من صور

  ال تعرتف بالسوق أو التبادل التجاري الذي مييزه .   اليت سلوكياتالو 

  ) *%:* تقسيم (العمل المنزلي  49جدول  صفة النشاط •

  العمل المنزلي

  الصفة

القسم األعلى         

)%%%% (  

القسم األدنى         

)%%%% (  

  مؤقتة

  دائمة

  موسمية

- 
27  
-  

- 
100 

-  

19  
4  

11  

55.88  
11.76  

32.36  

  100  34  100  27  المجموع

غياب وبوخاصية العمل املؤقت  بظرفية النشاط يف القسم األدىن يتصف العاملون غري الرمسيني عامة -
 البطالني والطلبة ،املساعدين العائليني  ميس كما قلناخاصة جمموعةكونه توقيت أيام ثابتة للعمل  

يف فرتات األزمات الدين يلجئون اليه  العاملني الثانوينيالذين يعتربون  العمل املنزيل مرحلة انتظار أو 
يف املمارسة ألسباب  بالبيت الاليت   الاليت جتدن صعوبة تناهيك عن بعض النساء املاكثا،املالية

  . 1سابقايدة تطرقنا هلا دع

مربمج و هنا العمل املنزيل ف ).%100نشاطات تتصف بأا دائمة (  و يبقى القسم األعلى ميثل  -
منظم  بكيفية تأخذ يف احلسبان كل نواحي احلياة العائلية  مما جيعل ممارسته دائمة ال تتأثر 

فيما خيص وقت العمل بالدرجة األوىل. كما أن  بااللتزامات األسرية و إمنا تتكيف و تتوافق معها
جزءا هاما منهم يتمتع حبماية غري مباشرة يضمنها احد أفراد األسرة مما يكسبهم راحة و اهتماما 

يمثل وسيلة إلثبات الذات لعدد من النساء خاصة، أصبح توسع حجم النشاطبالغا بنشاطهم . إن 
إذ يربهّن بذلك على قدرات ويفرضن وجودهن بذلك داخل اتمع. و أمام التحوالت اليت عرفها 

إن عدم  و بالتايلات اجتماعية و اقتصادية مبنية على الثقة. عالقاتمع أوجدت هذه النشاطات 
عامال أساسيا يف جلب و  شكل عقدا مهنيا و أخالقياي أصبح تهايف ممارس و االستمرارية التذبذب

 2الزبائن و أمرا ضروريا للحفاظ على السمعة اجليدة .
                                                           

260ا���ل ا�را�I  . ���� ا���ل ا���ز��   ص   1 

260ا�ظر  ���� ا���ل ا���ز��  ص    2 
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  ) *%:* تقسيم (العمل المنزلي  50جدول  حالة العمل •

  العمل المنزلي

  الحالة

 %%%%القسم األعلى         (
(  

  القسم األدنى

   )%%%% (  

  17.65  6  88.88  24  حر
  58.82  20  3.70  1  مأجور

  23.53  8  -  -  مساعد عائلي
  -  -  7.42  2  مستخدم
  100  34  100  27  المجموع

 مستخدمني صغار أوفراد يعملون لصاحلهم اخلاص األ سواء كانمبفهوم العمل احلر  يتميز القسم األعلى  
و  .)و التوقف عند حد معني  يف النشاط ألمر الذي يربز ميزات عدم التوسعفقطا 2(عددهم قليل 

  . 1تعترب خصائص هذه الفئة هي نفسها املذكورة سابقا

  *) %القسم األعلى(:* تقسيم (العمل المنزلي) حسب  51جدول  الجنس والسن •

  السن

  الجنس

15 -24  

  سنة

25 -34  

  سنة

35 -44  

  سنة

45 -54  

  سنة

  سنة 55

  فأكثر

  %%%%  المجموع

  37.03  10  -  3  4  3  1  ذكر
  62.97  17  -  4  7  4  1  أنثى

  -  27  -  7  11  7  2  المجموع
%%%%  7.41 25.92  40.75  25.92  -  -  100  

 54- 25املتوسطة( ميارس لدى فئات العمر يف قسمه األعلى املنزيلأن العمل  يالحظ  
 مماالعمر الثالثة ةيف فئيتميز بأمهيته و طابعه املستقر و الدائم.إذ يالحظ تزايد عدد األفراد أين ،سنة)

العمل  يتصفحيث ،منتصف األربعينات ليتواصل إىل الثالثينات مرحلة خالل مرتفع املعدل أن جيعل
إذ مل تعد األعمال و اخلدمات مقتصرة على البيع بكميات قليلة بل ،املنزيل بأمهّيته و طابعه التجاري 

 . في الكم و النوعيف القطاع الرمسي أصبحت تنافس نظرياا

 

  

                                                           

ا�ظر  ���� ا���ل ا���ز��  ص  260 1 
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  *)%القسم األعلى(:*تقسيم (العمل المنزلي)حسب  52جدول  السن و المستوى •

  السن

  المستوى

  %%%%  المجموع  أنثى  ذكر

  بدون مستوى

  القراءة و الكتابة

  االبتدائي

  المتوسط

  الثانوي

  العالي

-  
-  
2  
2  
2  
3  

-  
-  
3  
8  
6  
1  

-  
-  
5  

10  
8  
4  

-  
-  

18.52 
37.03 

29.63  
14.82 

  100  27  17  10  المجموع

هلم مستوى يرتاوح بني املتوسط و  %65أكثر من(  يف القسم األعلى توسطاملدراسي الستوى يغلب امل
إال ) يف مرات  % 18.52 ( االبتدائي )  و ينخفض إىل %14.82الثانوي) لريتفع  إىل اجليد تارة(

تعترب القراءة والكتابة واحلساب أمورا أساسية للدخول حيث  أن املالحظ هو انعدام أفراد بدون مستوى
وي التأهيل العلمي املتوسط وخاصة اجليد يف خدمات تتطلب جند بعض ذو بالتايل ل،لسوق العم

أمر يدل على و هو ،أو اليت هلا عالقة مبجال االتصال و اإلعالم اآليل تدريس كال  ،او تقني اعلمي حتصيال
عامال هاما يف توسع نشاطاته  أصبحالعلمي و الذي  التحول الذي يعرفه العمل املنزيل يف جمال املستوى

تتحول بعد مرحلة لمن أسفل السلم (عاملة عائلية)  بعض النساءتبدأ  قد.فو تطورها كما و نوعا 
يف ذلك تطور نشاطات العمل املنزيل من حيث طبيعتها الّتقليدية إىل  هاساعدحّر،  إىل عمل تكوين

يبقى إذن تنافس القطاع الرمسي ذاته. استعماهلا لوسائل حديثة سامهت يف بروزها كنشاطات أصبحت
الذي قد يتم حىت خارج اإلطار الرمسي دون  التكوينعمستوى  للقسم األعلى له عالقة مباشرةماللجوء 
سياسة  التعليم و اجلهود اليت طبقتها اجلزائر فيما خيص جمانية التعليم و إجباريته حىت سن معني    إنكار 

لنساء الاليت ميارسن التكوين و التدريب داخل مراكز التكوين املهين عرب .و العدد اهلام من الفتيات و ا.
  الوطن .

أضف إىل ذلك تطلعات املرأة اجلزائرية اليوم و إرادا حنو املشاركة يف احلياة االقتصادية  و 
استخفافا بالقدرات العلمية اليت اكتسبتها إال انه رغم ذلك فقد ميثل النشاط املنزيل االجتماعية للبالد . 

الفئة كوا تعمل يف نشاطات تقل عن مستوى إمكانيتهن العملية أو أحيانا ال متت  بعض أفراد هذه 
    بصلة لنوع التعليم الذي حبوزّن.
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  )*%:* تقسيم (العمل المنزلي  53جدول  الحالة العائلية •

  العمل المنزلي

  الحالة

  ) %%%%القسم األدنى         (  ) %%%%(    القسم األعلى     

  29.41  10  40.74  11  أعزب
  55.88  19  59.26  16  متزوج

  14.71  5  -    أرمل أو مطلق
  100  34  100  27  المجموع

) و ذلك راجع العتبارات %59.26هي فئة (املتزوجني) (متيز الفئة العليا تعترب الفئة اهلامة اليت * 
أين جندهن يلقني كل خاصة بالنساءوالنشاط و أخرى هلا صبغة عائليةشخصية هلا عالقة بطبيعة الفرد 

الدعم من األزواج و األقارب للتفرغ كليا ألداء نشاطاهن بصورة مكثفة يف أعمال تدر أرباحا مميزة تفوق 
و هنا تربز مرونة العمل . حىت دخل الزوج الذي يأيت من العمل الرمسي( هناك عدد من األزواج بطالون)

بسبب رفض العائلة دخوهلا إىل سوق العمل الرمسي أو أمام ،تراجع املرأة حنو املنزل  حىت أمام املنزيل
  التحديات اليت يفرضها واجب االعتناء باألطفال و بأفراد العائلة.

يف نشاطات  نيوجوداملالشباب لتخص )%40.74وبدرجة أقل تأيت فئة العزاب والعازبات(*
بات أساسيا تعودت عليه األسرة يف تلبية  هاالذي يأيت من العائدنإذ أاا.الكرمي ألصحتضمن العيش ،دائمة

 نربهّن على قدراي الاليتعدد من النساء عند وسيلة إلثبات الذات فهو حاجاا،ال جمال لالستغناء عنه،
  .أمام تالشي معاين التضامن اليت كانت متيزه سابقااتمع، يفويفرضن وجودهن بذلك 

تربز ظرفية العمل املنزيل و حمدودية  على العموم تبقى فئة األرامل و املطلقني و املسنني منعدمة كوا و*
  نشاطاته مما جيعلها تنتمي بصورة كلية للقسم األدىن .

  *القسم األعلى:*تقسيم(العمل المنزلي)حسب 54جدول أسباب ممارسة العمل المنزلي •

  الجنس

  السبب

  %%%%  المجموع  أنثى  ذكر

  معارضة العائلة

  رعاية  األطفال

  العائد

  الرغبة والهواية

  أسباب أخرى

-  
-  
8  
2  
-  

-  
5  
10  
2  
-  

- 
5 

18 
4  
-  

- 
18.52 

66.66 
14.82 

  100  27  17  10  المجموع
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خاصة و انه يزيد بأضعاف  عما جبنيه ،عند الفئة العليا  أهم سبب ملمارسة العمل املنزيل العائد يعترب
حاالت تطور أصحاب هذه النشاطات ملرحلة العاملون املنزليون يف الفئة السفلى. فهو ميثل عند البعض 

 متقدمة من النمو قد تصل أحيانا إىل مرحلة الرتاكم وجتعل من هذه املمارسات منافسة للقطاع احلديث
  . هلا ميزة اإلنتاجية وجلب العوائد

أحيانا عن اختيار طوعي ناتج عن تفكري مسبق توصل فيه صاحبه إىل القرار الرغبة والهواية تعربكما 
هذه الرغبة يف حالة تشجيع أفراد تزداد و املنزيل. بعد املوازنة بني اإلجيابيات والسلبيات اليت ينتجها العمل

،عندما يتمتع  )Fieldsالقسم األعلى(ممارسة نشاطات صعبة  ختص الرغبةإناألسرة وتأسيسهم هلا.
  الشخص حبماية له وألسرته جتعل من أفرادها ليس هلم رغبة يف ممارسة عمل رمسي. 

يسمح العمل املنزيل بإبراز نوع من املرونة فيما بالعنصر النسويإذا خاص سببا رعاية  األطفالو تبقى 
ق يف القيام بعدة يتوفّ فاملرأةحتاول ال. من حيث غياب توقيت ثابت للعمل خيص مكان و وقت العمل

. إّن هذا النظام يتماشى مع التزامات احلياة العائلية من رعاية مبساعدة أفراد األسرة عادةأدوار متزامنة
   وواسع يف التصرف. اهام كونه يفسح جماالو  ألفراد األسرة خاصة األطفال 

رونة ملاتصاحب كل هذا هلا عالقة ب 1تطرقنا هلا سابقا وجتدر اإلشارة لوجود أسباب ضمنية أخرى 
  و اليت متس العاملني املنزليني بدرجات متفاوتة. اليت حيتويها العمل املنزيل واملستوى العلمي ارجّيةاخل

  * القسم األعلى) حسب %: *تقسيم (العمل المنزلي  55جدول  الدخل •

  العمل المنزلي

  الدخل

  %%%%  عددالعاملين المنزليين

  -  -  الرسمي األدنىاقل من األجر 
  -  -  مساوي لألجر الرسمي األدنى
  100  27  اكبر من األجر الرسمي األدنى

  100  27  المجموع

وقد ،مبرتني على األقل اكبر من األجر الرسمي األدنىإن اقل دخل ينتجه العمل املنزيل يف شقه األعلى هو
أساسيا  تعودت عليه األسرة يف تلبية حاجاا ومن مث ال جمال لالستغناء  دخالالذي يأيت منه  أصبح العائد

ه النشاطات تدر على أصحاا  مدا خيل كبرية تفوق ذعنه ، و ليس هدا فحسب بل أصبحت بعض ه
 .يف معظمه نشاطات هلا صفة دائمة تتسم بنمط العمل احلرو هو ما مييز . كبرية  األجور الرمسية بأضعاف

هده املرحلة املتقدمة من النمو قد تصل أحيانا إىل مرحلة الرتاكم وجتعل من هذه املمارسات منافسة للقطاع 
                                                           

.    272ا�ظر" أ���ب ���ر�� ا���ل ا���ز��" . ص  1 



   - ا�+VH ا����ا#�   –ا��� ا��ا.< 

 284284284284 

 اميكن القول أّن عملية الرتاكم ال توجد يف إطار هذا النشاط إالّ إذا كان يأخذطابع رغم انه املنزيل احلديث 
ب جتاوزه حسب منطق أصحاا، مفضلني إذن هو ميثل حدا من التطور و النمو الذي ال جيغري شرعي.

عدم اازفة، والوقوع حتت رمحة قمع املصاحل الرقابة.فرغم النمو الذي تشهده هذه النشاطات من ناحية 
ال ميثل مسة ثابتة ختص  فقراملهم أنالجلب العوائد إّال أا تبقى يف اخلفاء قصد اإلبقاء على منافستها .

ما يسّمى أي خيتار عدد من األفراد التشغيل غري الرمسي بصورة إرادية  فليس عجبا أن ،العامل املنزيل
فاألشخاص الذين يعملون يف نشاطات غري رمسية يقارنون بني ما هو إجيايب وما هو "بالعمل الطوعي". 

ويبقى سليب يف التشغيلني الرمسي وغري الرمسي ويأخذون القرار باالنضمام الذي سيعود بالفائدة ال حماله .
هذا شيء نسيب إذ هناك خدمات يعرفها القطاع الرمسي تنعدم يف القطاع اآلخر كاحلماية االجتماعية، 

تتميز معظم  هده النشاطات بالتخفي و التعتيم سواء فيما خيص أماكن إقامتها ، طريقة   :التقاعد....
من التكاليف  اليت  ه النشاطات على  التقليلذيعمل أصحاب ه حيث ممارستها و  كيفية تعامل أصحاا

 و عوامل اإلنتاج األخرىكونه ميس مشاركة أفراد األسرة ومساعدين عائليني بدون مقابل متس  اليد العاملة  
و دلك  ختص الكراء، الكهرباء، التدفئة، التأمني، األكل.... النقل، وجبات العائلة، االعتناء باألطفالاليت 

التنظيمية ، اإلدارية ، االجتماعية و الضريبية ، يف ظل  : يةبالتقليص أو التملص من كل الواجبات الرمس
  . أو عدم اهتمامها عجز املصاحل الرقابية

يسمح للمرأة باملشاركة يف أخذ القرار داخل العائلة وفرض هام ومن منظور آخر فإن احلصول على دخل 
  آرائها اليت طاملا ظلت دون أمهيته يف فرتات الالعمل. 

  للنشاط* الوقت المخصص 

 ساعة  44ساعة حىت 35يرتاوح بني يف القسم األعلى  إّن الوقت املخصص للعمل املنزيل 
و يعود هدا االختالف إىل طبيعة و نوع النشاط املمارس حبيث يعترب الوقت املستغرق يف  أسبوعيا

 نزيلالعمل امل أنساعة . ومما يستوجب ذكره  40األعمال احلرفّية هو األطول حيث ميثل أكثر من 
يسمح باقتصاد الوقت من خالل اجتناب التنقل اليومي وما ينجّر عنه من مشاكل نامجة ختّص 

يف من املرونة فيما خيص وقت العمل. يتمّيز العمل املنزيل  ايربز نوعو هو التكاليف، التعب، القلق...
يفاء بالطلبيات اإلبالوقت الطويل أحيانا يف ظل تداخله مع جماالت أخرى وذلك مقابل هذه الفئة 

حجم العمل إذا زاد عن حّده قد يؤثر بصورة سلبية على  أن و املالحظ.خاصة أوقات املواسم و األعياد
و قد يؤدي بالعديد إىل التوقف صحة ونوعية احلياة اليومية، األمر الذي حيتاج إىل وقاية، رعاية وعالج 

ذه الفئة اليت ال تتحصل هلغياب كلي ألنواع احلماية االجتماعية  بصورة مفاجئة أو مع تقدم السن أمام
  . على تعويضات متّس جماالت الصحة األمومة أو التقاعد
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  استنتاجات-جـ

تنتشر األعمال غري الرمسية واليت تفيد البقاء على قيد احلياة وتضمن العيش األدىن نتيجة غياب التشغيل   
هلا اجلزائر من خالل سياسة اإلصالحات اهليكلية ( أفرزت بطالة الرمسي جراء األزمات اليت تعرضت 

كما هو احلال يف العمل   ه النشاطاتذوتسريح عدد من العمال الرمسيني.....) .إال أن شرعية ممارسة ه
، كوا تلعب دور مؤشر استقرار، فهي ال تسمح فقط بالبقاء وإمنا 1هي "وظيفية" يف نظر السوق املنزيل

الذي تعجز الدولة على تغطيته عن طريق أدوات التحكيم  نقص التشغيل العام تقوم بتعويض
ميثله التضامن  أصبحو الّدور احملدود اّلذي االجتماعيةباإلضافة إىل الصعوبات اليت تعرفها احلماية والتنظيم

الرمسي يف هذه املرحلة يقدم التشغيل الرمسي عددا حمدودا من الوظائف أما التشغيل غري . االجتماعي
و املرونة اليت  عن طريق الديناميكية خلقعوائد باملقابل يسمح بتغطية هذا العجز وتوفري مناصب شغل و

  .يتمّتع ا 

يف التنظيم املتعّلق يف الدوافع الثقافية املذكورة سابقا وال ال تنحصر  توسع النشاطات املنزلية أسبابإن 
) الذي تنمية غري متوازنة أو (غري كافاالقتصاديالنمو  تأثري غياب بل يفبالتسجيل و تسيري املؤسسات 

فإذا كان منّو اإلنتاج يف التشغيل الرمسي غري كاف، فإن النشاطات غري  .ميتص الفائض يف اليد العاملة
 الرمسية تتوسع وتتطور كلما زادت العمالة "غياب التنمية"

(Betcherman, 2002)
2

  هناك فرص اقتصادية حملية متوفرة.  تاألمر الذي قد ينعدم لو كان. 

 اإّن نظرة "التنمية" للتشغيل غري الرمسي هي رؤية سلبية كونه ال ميثل سياسة دائمة بل يشكل عبء
تعيش وسط  املنزليةفيما خيص النفقات العمومية وعليه فإن النشاطات  اكبري   اوميثل حتدي ثقيال ااجتماعي

 .الشيءالقة إجيابية بني زيادة الفقر وحجم التشغيل غري الرمسيفضاء الفقر والعوز وهي بالتايل تشكل ع
الذي يربز عالقة عكسية بني العائد الفردي وحجم التشغيل غري الرمسي.فالبلدان الفقرية متثل حجما كبريا 

حيتويه التشغيل غري الرمسي، وعليه ال ميكن نفي العالقة املوجودة بني التشغيل غري الرمسي وظاهرة الفقر 
هي املتمّيزة بقطاع رمسي فاّليت هلا منو اقتصادي هام  الغنية الدولأما نا يغيب مفهوم التشغيل الطوعي.وه

  متطّور و واسع و قطاع غري رمسي أقل تطّورا  و أقل أمهّية .

على انه شيء غري مرغوب فيه و أن السياسات تعمل على  العمل املنزيلفان النماذج األولية تربز  و عليه
3حيث يرى منه  أو التقليل من انتشاره .التخلص 

 Harris – Todaro  أن الزيادة يف حجم التشغيل
                                                           
1DESERTMyriam. Le débat russe sur l’informel. , Questions de recherche N° 17 Mai 2006 p 16.  
2KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel , études du centre 
de développement , OCDE ,2009 p 65.   

58.   ص. Haris-Todaro3منوذج 
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نتج تراجعا يف حجم التشغيل غري الرمسي األمر الذي متيزه فرتات التنمية والنمو االقتصادي يالرمسي 
ك و مقاومة يعمل على اهتال املنزيلالقطاع إذن (انتقال األفراد من التشغيل غري الرمسي حنو الرمسي). 

الصدمات اليت تنتجها السياسات يف إطار مرحلة اإلصالحات اهليكلّية اليت تعرفها معظم الّدول 
يف بلد كاجلزائر و يشوبه العديد من اللبس فهو  مفهوم التنمية يعد سببا غري كافلكن   النامّيةكاجلزائر .

قوة التنظيم ب أن الكل يقر فاملالحظميس تلك النشاطات اليت توجد عالقة مع القطاع الرمسي. ال
البريوقراطي احلكومي يف سوق العمل الذي يؤدي إىل زيادة يف حجم التشغيل غري الرمسي كما بينته 

 2002نص تقرير البنك الدويل سنة  و(Loayzactrigolini,2006)دراسات عديدة من خالل 
(Friedman,2000 et Djanhov, 2002)  تشغيل غري الرمسي يتحدد بصورة  و اليت تفيد بأن حجم ال

. وهذا عكس ما يرّوج من أن العوامل الثقافية هي 1كبرية بتشوهات يف التشريع أو عمليات الفساد"
ه الرؤية الثانية توضح أنّه ينبغي البحث عن األسباب داخل ذالدافع وراء التهرب التنظيمي واجلبائي. إن ه

  .  يم سوق العمل، احلماية، حقوق امللكية.......كلفة بتنظامليئات واهل املؤسسات التنظيمية

وعليه فقد تربز حاالت عديدة تناقض الرؤية األوىل (مثال: اهلند يف سنوات التسعينات صاحبت مرحلة 
عند وجود عالقة إنتاجية وطيدة بني التشغيلني الرمسي وغري الرمسي. ،2النمو زيادة يف التشغيل غري الرمسي)

ا التناقض يتحدد مبدى أمهية التداخل املوجود بينهما ألن الفئة اليت تنشط داخل القطاع الثاين تلعب ذه
دورا احتياطي لليد العاملة بالنسبة للقطاع األول حيث بإمكان العاملني اقتناء سلع وخدمات تسمح 

القطاع الرمسي يعملون بإعادة إنتاج قوة العمل بأقل تكلفة. كما أنه يوجد عدد كبري من العاملني يف 
من املفارقات كون العائد الذي يأيت من القطاع داخل القطاع الثاين (عمل ثانوي). و عليه تربز العديد 

رغم القول بان العائد يف القطاع األول يعمل أحيانا أحسن من الذي ينتجه القطاع الرمسي  هو غري الرمسي
نسيان وجود مؤشر عدم الرمسية داخل القطاع الرمسي  على تقليص حجم العائد يف القطاع الثاين ،  دون

 العمومي أو اخلاص على السواء . 

اّليت توّصل إليها  ("ةنثربولوجياال ستمّد من بعض النتائج "إن  ظهور مفهوم العمل " الطوعي" امل
Fields(  القطاع الّرمسي جيعلنا منّيز تهامع عالقو  تنوّع النشاطات داخل القطاع غري الّرمسي و اليت ختص

.هذا التمييز يتأّكد حّىت من ناحّية الرغبة يف  املمارسةبني قطاعني غري رمسيني من حيث سهولة و صعوبة 
هذه الرغبة قد تنقل  .احلصول على عمل داخل القطاع غري الّرمسي رغم الصعوبة اّليت قد تعرتض ذلك

غري الّرمسي .فنحن بصدد ذكر ازدواجية داخل القطاع صاحبها حّىت من القطاع الّرمسي حنو القطاع 

                                                           
1KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel , études du centre 
de développement , OCDE ,2009, p 78.   
 
2Idem .p 65 
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إن حجم كال النوعني احلديث والتقليدي للقطاع املنزيل حيدد عل أساس النمو والتنظيم الذي يعرفه املنزيل.
القطاع الرمسي باإلضافة إىل التنمية االقتصادية لكن أيضا ألداء االقتصاد الكلي وكذلك لطبيعة تنظيم 

يف اجلزائر حيث له عالقة إنتاجية مع النوع احلديث  للقطاع املنزيل و التقليدي أحيانا،  التشغيل الرمسي 
Ranisو   Stewartكما بينه 

حول تأثري التنمية االقتصادية على التشغيل غري الرمسي، إذ يتضح بقاء 1
ية بينه وبني وثبات التشغيل غري الرمسي احلديث وتطوره يف حالة وجود تنمية حيث تبز العالقة اإلنتاج

كما هو احلال  يف   التشغيل الرمسي. ومن جهة أخرى فإن التنمية قد تؤدي إىل زيادة القطب التقليدي
،أي أن 2(Carr et Chen, 2001)حني تربز عالقة إنتاجية أخرى لكن خاصة مع العائالت  العمل املنزيل

غري الرمسي)،( لكن ذلك ال يشمل الزيادة يف حجم التشغيل الرمسي ال تتيح تراجعا يف حجم التشغيل 
 .3Lewisالقطاع العمومي)

  إن الرؤية الثنائية تربز ذلك بصورة إجيابية كون أن جلوء رجال أعمال رمسيني إىل القطاع غري الرمسي
سيساهم إجيابيا يف رفع أجور هذا القطاع وحتسني ظروفه.رغم أن  كما هو احلال داخل القطاع املنزيل

البنيوية تعارضان ذلك إما لالستفادة غري املنصفة للمؤسسات غري الرمسية من عدم  املدرسة الطفيلية و
مشروعيتها أو ألسباب أخرى تتمثل يف إقامة هذه العالقة اليت تعترب غري مشروعة بني القطاعني، إذ أن 

  ويبقيه يف مكانه. املنزيلذلك يعود سلبا على العامل 

بشقيه املنزيل نتاجية بني القطاع اإلعالقة هذه الالسوق  دصالقد أنشأت العوملة و االنفتاح حنو اقت
احلديث والتقليدي وبني والقطاع الرمسي على شكل تعاقدات إنتاجية تشمل قطاعات عديدة، حيث 

 من القطاع املنزيل إنتاجهاجلب  نقل أولظروف اقتصادية حبتة  العديد من املؤسسات الرمسيةاعتمدت 
عدد من الفروع قد تقوم حّىت مبنافسة  مما اوجدقصد االستفادة من التكاليف املنخفضة لليد العاملة.

جند أّن نظام تكوين حيث .القطاع هذا القطاع الرمسي . فهي تعترب إما مكملة أو منافسة لنشاطات
مقارنة دائما مع أسعار األسعار يتمّيز بعملّية املساومة و توازن العرض و الطلب باإلضافة إىل املرونة 

 (عترب احملرك األساسي للعالقات غري الرمسّيةي االجتماعيفالسوق من جهة و التنظيم . القطاع احلديث
Boyabe.( . هذا التنظيم يرتكز أيضا على مفهوم "التضامن" الذي ينشأ من التبادل و التعاون اليومي

و حسن سري عملّية التبادل بأقل التكاليف. السلبّية و يضمن الثقة  تالسلوكياالشيء الذي حيد من 

                                                           

64ص     Stewart   و Ranis�%1ا�ظر ��وذ 
2KUCERA .D , XENOGIANI .T, Les causes de la persistance de l’emploi informel ,      études du 
centre de développement , OCDE ,2009 p 75.   
 
3Idem , p 70.   
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.إّن 1هذه الثقة الناجتة عن اخلاصّية التكراريّة لعالقات التبادل و اليت جتعل من الفرد يسلك سلوكا رشيدا
و يتبلور ذلك يف احلصول على امتيازات خالل التبادل  االقتصاديالسلوك  يؤثر على االجتماعياحمليط 

  من أهم العوامل اليت تؤثر يف اختيارات األفراد و بالتايل بني السعر و الكمّية .يعترب  االجتماعياحمليط ف،

، يوحي بأن  للنمو القابل، بصرف النظر عن اجلزء  النشاطات املنزليةصائص األويل خلتحليل الإن
املثايل بوصوهلا للحجم يف الظل لتظل قادرة على املنافسة  كوا تبقىالنمو ، خيصمستقبل  هلا ليس

بعيدا عن  التمويلإمكانية  يد العاملة ، ولل حتويل خفيالقدرة على بالنسبة إليها و الذي يسمح هلاب
مبستوى أحيانا منافسا لنظريه كونه يتميز ها يبقى اجلزء املتطور من إال أن ،لالضرائب وقانون العم رقابة

ستثمر استجابة ملنطق الربح ين أن يظهر أنه من املمك فائض و، ،إنتاجية عالية جيد و تأهيل علمي
 تسويقأساليب ال، استخدام  للطلب االقتصادي وليس املنطق االجتماعي ،تنويع قطاعي ومكاين

  . لسيطرة على التكنولوجيا اجلديدةلإمكانية و 

و رغم الصعوبات اليت  التشغيل غري الرمسي يف شقه املنزيلميكن فهم كيف أن ***   من كل ما سبق   
أن يفرض بقاءه أمام  استطاعتعوق وجوده و اختالف مستويات جودة السلع و اخلدمات اليت يعرضها، 

  أّن :  االستنتاجالقطاع الرمسي و عليه ميكن 

  يف مرحلة النمو بالنسبة للّدول النامّيةحىت  ليس ممكناالقطاع غري الرمسي بالقطاع الرمسي  استبدال -   
الدول املصنعة فال ميكن تطبيقها مباشرة  اقتصادياتهذا يبني أنه إذا كنا حباجة لفرضيات حتلل و  كاجلزائر

بديال  إما كونه  العمل املنزيلسياسة متمايزة للتعامل مع  يستلزم وضعا ذه على اقتصاديات الدول النامية.
إدماج املرأة يف مفهوم الّنمو الذي ضرورة مع داخل سوق العمل الرمسي للتشغيل  أو منافسا  أو مكمال

  النامية كوا متثل جزءا هاما يف التشغيل داخل القطاع املنزيل ...  . ميس اقتصاديات الدول

 

 

 

 

 

                                                           
2- 1  J.B BOYABE, « marché informel »; une lecture critique du modèle d’AQUERLOF, tiers monde, 

vol 40 , n° 157, 1999  , pp 169-186 
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VI-خالصة عامة  

غري الرمسي بصفته أنتج أمهية إسرتاتيجية  التشغيل نتائج االستجواب أمهية حجم أظهرتلقد   
متثلت يف التشغيل و إنتاج السلع و أداء اخلدمات اليت تليب احلاجات األساسية دون نسيان العوائد 
احملصلة و كذلك اخلربات  و املؤهالت املكتسبة.األمر الذي يؤكد على أن العمل غري الرمسي و العمل 

استقطاب فئات متنوعة داخل اتمع و بالتايل اندماجهم املباشر يف املنزيل خصوصا ميتاز مبرونة تسمح ب
ألفراد الذين ميارسونه خاصة عند بعض اارتفاع  التأهيل العلمي و الفين ل ساعده يف ذلك،سوق العمل

هاما يف خلق التوازن و امتصاص الفائض الذي يعجز التشغيل   عنصراجعل منه  مماالفئات الصغرى 
  الرمسي على استيعابه .

كما أبرزت من جهة أخرى عامل عدم اخلضوع للصعوبات القانونية و اإلدارية حيث ميثل التشغيل غري 
لبطالة الرمسي نوع من املعارضة و االحتجاج أمام ختاذل الدولة يف أداء مهامها(نقص التشغيل و انتشار ا

إىل خلق و زيادة الفوارق االجتماعية و االقتصادية بني فئات اتمع) .وأمام تساهل و نقص يا أد
النصوص القانونية و عدم الصرامة يف تطبيقها أصبحت املمارسات غري الرمسية متس حىت احلياة املهنية 

القطاع غري الرمسي و توسع  للعاملني يف القطاع الرمسي (القطاع اخلاص)، الشيء الذي يبني مدى وجود
التنظيمي  التهميشهذاجماالت ممارسته حبيث أنه أصبح واقعا اقتصاديا و اجتماعيا ال ميكن نكرانه.

واإلداري يتجلى من عدم االمتثال جلميع جوانب التشريع و التنظيم (الضرائب وصندوق الضمان 
رتفاع ال غري الرمسية ألا  مصدر لألعمالاالجتماعي والتأمني) اليت تشكل عقبة يف طريق النمو 

عامل مبثابة الدولة  إىلاستثمار.مما جيعل النظر  كليقوض  الذي صايف الدخل لالتكاليف، فهي تصغري 
األمر الذي قد جيعل من التضامن االستقاللية و التعايش من  .حظر ، حيول دون تنمية املشاريع الصغرية 

 النطق اإلنتاج العائلي مب   التمويلح ذلك باحلصول على حيث يسم،التشغيل غري الرمسي  أهم ميزات
  منطق منو املؤسسة الفردية . 

يف هذا اال أصبح عاجزا على احتواء و فهم بعض التحوالت  االقتصاديو يبقى أّن التحليل 

  اجتاهاا . وو معرفة أهدافها  االجتماعية

(اليت حترتم نظام  اإلنتاج و التشغيل) من شأنه  هاإن حماولة جعل إطار خاص ذه النشاطات و تشجيع
إعطاء دفع لالقتصاد الوطين و مواجهة حدة الفقر و اآلفات االجتماعية.و يبقى أن قياس حجم 
التشغيل داخل القطاع غري الرمسي أمرغري سهل، إال أن البحث امليداين يعترب جماال هاما يف كشف خبايا 

  . اته و أهم مس ظاهرة العمل غري الرمسي
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  خاتمة
التشغيل مل تعط إمجاعا أو اتفاقا تاما حول وظيفة  النامية إن معظم الدراسات اليت مست الدول  

،وهذا لعدم جتانس أشكال اإلنتاج اليت متس نشاطاته من جهة و اختالف التنظيمات غري الرمسي
  االجتماعية و السياسية من بلد آلخر.االقتصادية، 

هامشية نشاطاته اليت ظلت تتصف بالطابع و يصف هذا القطاعبظرفية املمارسة بعضو عل§العموم فال
مبفاهيم التضامن، االستقاللية، التعايش،  ومتيزها نشاطاتهده المرونة  .إال أن الكل متفق حولالتقليدي

االقتصادي على احتوائها و فهمها.إذ تعرب عن متاسك  اليت يعجز التحليل السلوكياتو غريها من 
جعلت منها اليت و استجابتها لدوافع األفراد أمام املعوقات  األسرة و بقائها حتت نفس اإلسرتاتيجية

وسيلة للخروج من األزمات أو بدرجة أقل خمففة من حدا. و يأيت العمل غري الرمسي هنا ليبني خاصة 
نها التحكم يف التنظيم االجتماعي و التحول يف عالقات العمل، إذ يبقى الواقع أن الدولة كنظام ال ميك

  االجتماعي مائعا، متعددا و غري قابل للحجز.

يف التنظيم املتعّلق بالتسجيل و تسيري يف الدوافع الثقافية وال ال تنحصر توسع هده النشاطات  أسبابإن 
بالتايل تشكل عالقة إجيابية بني زيادة الفقر وحجم  وهياالقتصاديتأثري غياب النمو  بل يفاملؤسسات 

على انه شيء غري مرغوب فيه و  العمل غري الرمسيفان النماذج األولية تربز  و عليه التشغيل غري الرمسي
  عن طريق التنمية. أن السياسات تعمل على التخلص منه  أو التقليل من انتشاره

األسباب  يفأنّه ينبغي البحث  ك خيص القسم املهمش فقط وأن دل الرؤية الثانية توضح إال أن       

قوة التنظيم ب أن الكل يقر فاملالحظ.كلفة بتنظيم سوق العملامليئات واهل داخل املؤسسات التنظيمية

يتحدد بصورة   كونهالذي يؤدي إىل زيادة يف حجم التشغيل غري الرمسيو البريوقراطي يف سوق العمل 

  . يع أو عمليات الفسادكبرية بتشوهات يف التشر 

 هاتنتجأعمل على اهتالك و مقاومة الصدمات اليت غري الرمسي يف شقه املنزيل  خاصة القطاع إن 

االنفتاح  إال أن،كاجلزائر ها معظم الّدول النامّيةتالسياسات يف إطار مرحلة اإلصالحات اهليكلّية اليت عرف

وبني والقطاع الرمسي على شكل تعاقدات املنزيل عالقة إنتاجية بني القطاع  السوق أنشأ دحنو اقتصا

من حيث سهولة (سفلي و علوي) غري رمسيني  قسمنيمنّيز بني إال أننا .إنتاجية تشمل قطاعات عديدة

من حيث أنه يتموقع بني الرمزي من املنزيل فنحن بصدد ذكر ازدواجية داخل القطاع ، املمارسةو صعوبة 

  .أخرى ناحيةاالقتصادي من  جهة و
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إن حجم كال النوعني احلديث والتقليدي للقطاع املنزيل حيدد عل أساس النمو والتنظيم الذي يعرفه 

القطاع الرمسي باإلضافة إىل التنمية االقتصادية لكن أيضا ألداء االقتصاد الكلي وكذلك لطبيعة تنظيم 

إن .إنتاجية مع النوع احلديث  للقطاع املنزيل و التقليدي أحياناالتشغيل الرمسي يف اجلزائر حيث له عالقة 

مستقبل  لبعضها ، يوحي بأن للنمو القابل، بصرف النظر عن اجلزء  النشاطات املنزليةحتليل خصائص 

بوصوهلا للحجم املثايل بالنسبة إليها و يف الظل لتظل قادرة على املنافسة  كوا تبقىرغم  النمو ، خيص

الضرائب  بعيدا عن رقابة التمويلإمكانية  يد العاملة ، ولل حتويل خفيالقدرة على هلاب الذي يسمح

  .لوقانون العم

يف مرحلة النمو  حىت الرمسي يبقى حمدودا تشغيلغري الرمسي بال التشغيل استبدالاألمر الذي يبني أن 
الدول املصنعة فال  اقتصادياتهذا يبني أنه إذا كنا حباجة لفرضيات حتلل و  كاجلزائر  بالنسبة للّدول النامّية

العمل كل هدا يفرض سياسة متمايزة للتعامل مع ميكن تطبيقها مباشرة على اقتصاديات الدول النامية.
ضرورة إدماج املرأة يف مفهوم الّنمو الذي مع كونه بديال أو مكمال للتشغيل داخل سوق العمل   املنزيل
  : النامية .و.ميكن إدراج دلك  يف النقاط التالية اقتصاديات الدول ميس

 النساءفئة من  يتم االستفادة اعتبارات  اجلنسني ، حبيث تأخذ يف احلسبان برامجسياسات و وضع  - 
املرأة يف تكوين ومساعدة بناء مراكز الرعاية لألطفال و تشجيع  إعطاء أولوية يف تقدمي االئتمانعن طريق 

  و حصوهلم على املعلومات  الالزمة .مجعيات ملناقشة مشاكلهم 

ؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وخفض تكاليف يواخلدمات مما حتسني الوصول إىل البنية التحتية املادية  - 

  . القطاع يف بقية قطاعات االقتصادهدا إلدماج  ضروريةالتشغيل يف القطاع غري الرمسي.هذه التسهيالت 

مفهوم اموعات يشري إىل . فشاكلاملميكن أن تساعد يف حل بعض  إسرتاتيجيةيعترب  تجمع" ال" إن- 

جتمع يف مكان مادي معني من مجيع الشركات الصغرية العاملة يف اال نفسه أو يف القطاعات ذات 

من خالل  دلكشجع ميكن للحكومات أن ت أين البنية التحتية واخلدمات الضرورية قصد توفري الصلة ، 

  .املهارات و تقدمي خمتلف اخلدمات 

تغطية تكاليف املعامالت قصد  حوافز ضريبية للبنوك التجارية ميتقد تشجيع متويل هده النشاطات ب - 

  .اإلضافية
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غري الرمسي ، الذي يتكون أساسا من  اخلاص بالتشغيل صعب تنفيذ خمططات التأمني االجتماعي ي- 

اخنفاض الدخل ، مما جيعل  بسبب العمال املستقلني املنتجني والعاملني يف القطاع غري الرمسي بشكل عام

من الصعب تقدمي مسامهات مالية. ال بد لنا من النظر بعناية يف اخليارات املتاحة ملختلف فئات 

أن تتفاوض على صيغة  ةميكن للحكومأو عامة حيث  شركات تأمني خاصةمن املوظفني يف كل قطاع 

تقدمي مسامهات رئيسية من خالل براجمها ملكافحة ب لتقاسم التكاليف على نظم الضمان االجتماعي

ال تزال املصدر واليت  تقوم على األسرة أو اتمع  اليت نظم رمسية للمساعدة املتبادلة و اعتماد الفقر

جتماعية يف العديد من البلدان النامية. ومع ذلك ، فإن هذه النظم متيل إىل الرئيسي لتوفري احلماية اال

  . تآكل وينبغي تعزيزها

. الرمسيةتعزيز الروابط مع القطاع الرمسي من املرجح أن يعجل منو هذه الشركات وانتقاهلا إىل إن - 

دة و احلد من الفساد املعقلتقليل من تكلفة الدخول عن طريق تبسيط اإلجراءات اوسيكون من املناسب 

  . اخلفض التدرجيي ألمهية حجم القطاع غري الرمسي هواهلدف النهائي  الن

ميكن القول أن تطوير القطاع غري الرمسي يف نشاطات كالعمل املنزيل أمر جيب أخذه بعني ،أخريا  - 
قوانني و إجراءات إن العمل على وضع . االعتبار و بالتايل حماولة إدراجه كواقع اقتصادي و اجتماعي

أكثر عقالنية تتماشى و التنظيم االجتماعي  و تطبيقها بصفة عادلة، عملية و فعالة، من شأنه إضفاء 
الطابع الرمسي مما يساعد هذا النوع يف الربوز بصفة قانونية تضمن حرية حقوق العامل من جهة و 

  السماح للدولة بتحصيل الضرائب املفقودة.

  

أن ما توصلت إليه من نتائج لن يؤدي  هذا هو باختصار ملخص حبثي، و يبقى أن أشري إىل  
بالضرورة إىل نتائج حامسة و لكنه يعطي صورة صادقة و يطرح املشكل بصفة فعالة تسمح  بإدراك هذه 

مفتوحا أمام الباحثني املهتمني بدراسة نفس املوضوع إذ الظاهرة يف اجلزائر.و عليه فإن الباب يبقى 
ميكنهم معاجلته من زوايا أخرى للوصول إىل نتائج أخرى بإمكاا أن تغين البحث.
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 ا
	ــــــــ���اب

  

  ا�م و �	ب ا����و%ب:..............................................................................................
  ا��ـ���: ........................................................................................................ر&ــــم 

  ا�ـو+�ـــ�: ..............................................................................................................
  ...........................................................................................................ا��ـد�ـــ�: ....

  ا��ــــ�: ................................................................................................................
 .................................................................................................ا���ـوان: ...............

ـــــ��ص أ�ـــراد ا��ـــ����:1� (  

  5س               4س            3س                2س               1س

��=D�4ا� ���Hا�  
  
1- �  رب ا��ـــ��
  ا�زو%� -2
  ���ءا* -3
  أ&�رب -4
 آ#ـــــر -5

  ا�Qــــ-a ا�,ـــــ0
  
  ذ�ـر -1
  أ�=4 -2
 

�  ا
�ــــ�
  
  ��Hر -1
  ��0ب -2
  زا�ر -3
 

 ا�ر�م ا��ــم و ا��ــ!ب

     
01 

     02 

     03 

     04 

     05 

     06 

     07 

      

 

 



 
  

 
 

:
 . ا��+ن، ا��()�ــزات و ا�%�ـ�ج ا��%ـز�

  �2 � .�ب ا�D�4=�          23إ�e س  ��Q�7ع ا	�c=� �0 س ����:                            7س                 6س

�ذا ����ـ�ن؟8س                            ،���: إذا '�ن &#"%$ �#"!�. ���� أرض،   
 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا��=>��

1 - '���  
أ%ـ�ر -2  
��ن �%ـ��� -3  
آ#ــــر   -4  

 

 ط���� ا���ن
,��رة -1  
��زل !ردي -2  
3- (S�!) زل��  
4-     �Hن ,ر���

(précaire) 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2، ��م:  1ر�ز: +:    اL%ـ��� 

 
*  ،        $�+  

*  ،        $�+  
  ��م        ،  +

*  ،        $�+ 

  أ)    #Hــــــر   
  ب)  ا���وب 
  ج)   !ـوا�ــ3 

 د)    آ#ـــــر  

 

 

 

 



 
  

 
 

 

: �%ذ �دا�� ا��%�، ھل ���م �0/.�ل دا�ل ا���ت؟:11س  

2، ��ـم:1ر�ــــز: +:   اL%ــــــــ��� 

 ��م        ،      + 

T     ،         B4# 
 ��م         ،     +
 ��م         ،     +

+    ��م         ،   
 ��م          ،    +

 
 

أ)  أ�Fــــ�ل ا�طـــSء     
ب) أ�Fـــــ�ل ��ت ا*رHـ�� أو ا�%ــدران   
ج) ا��ـ'ر��ء   

د) ���ـــــرة    
 ھـ) ��ـ�A ا��	ف أو ا�%ـدران

    f�+ا� U@ــ�ل 2ــ� � .=ـ�ا�Kو) أ  

 

 

 

 

 

: ھــذه ا4/ــــ.�ل �ـ�م �12:3س  

2، ��ـم:1ر�ــــز: +:   اL%ــــــ��� 

 
         T     ،         B4#  

��م         ،     +            
��م         ،     +           
��م         ،     +           
��م          ،    +           

 

   �أ) أ�ت أو أ�ــد أ!ـراد ا��ـــ��  
ب) أ�د&�ء أو %�ران (�دون �	ـ��ل)   
ج) ,��ل أ�ــرار (�ـدون !��ورة)   

د) �ـ	�و��ن (����ورة) #واص    
ھـ) �	�و��ن ,�و���ن        

 

 

 

 

: إذا �و�ر�م 	�: ا��()�زات ا������، ھل ��9+�%+م إ��%�7 ��در ا�/راء؟13س  

ا��وازي���راة �ن ا��وق  ���راة �ن ا��وق ا��وازي �م ا&���ؤھ� �ن ا�#�رج �ن طرف  
� أ�د أ!راد ا����

  ا�ـــ�%ـ'�ــــزات ���راة �ن ا���Sت

� ���ورد�� I�� 

 ا�ر�ـز %د�ــد &د�ـم %د�د &د�م
3 

� ���ورد�� I�� 

 ا�ر�ز

        6                 7  

 ا�ر�ز

      4                  5  

 ا�ر�ـز

         2                       1  
 �ـ��رة    

 �ط�#�
1 
2 

 

 



 
  

 
 

�%Sـ= 
 �راد

 0ـ����
 ھـ��ف
 �ذ�ـ�ع
 !ـ�د�و

 ���ـوب
  ) �Chaîne Hi-Fiذ��ع (

  درا%� ��ر��
  ھـوا���
  �ـ��ز

 آ#ــــــــر

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 

�ـدر �راء ا��I و ا�#ـــد��ت: -) ��ـــ�ر��ت�  II 
��9+�%+م إ�ــ�%�7 ��در /راء ا��ـواد ا�.ذا���؟: ھـل 14س  

 ا�ر�ز
1      +  

��م      2     

 ا�ر�ز %ـ�ران أو أ&ـ�رب
1    +  
��م    2  

 ا�ر�ز ���ـI ��%ـول
   1   +  

��م  2  

 ا�,ــــ�ق
 ا�ر�ز

1    +  
��م  2  

 ��اد �)ا5H� ��Dت
 

+��م    ،        ��م    ،      +  ��م    ،      +   ��م    ،      +  
�J2ــ 

1 

 2 !ـوا�3 ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      + 

 3 �ـ�م ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      + 

+     ��م    ،   ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      +  4 ��ب و ��ـ�	��3  

 5 �ـــ�ر ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      + 

 6 ز�ـت ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      + 

+  ��م    ،      ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      +   7 ز�ــــدة 

 8 د&ـــــ�ق ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      + 

 9 ��ـض ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      + 

 ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      +  ��م    ،      + 
 آ2ــــــ�

10 

: ھـل ��9+�%+م إ��7%� �ـ�در /ـراء ا��ـواد �ـ�ر ا�.ذا���؟ 15س   

 



 
  

 
 

 ��Sان أو أCـ�رب

I و �ـواد �ـ�Sت ا��ــوق ���I ��%ول�  

� ��ـ�ورد�� I��� ���ورد �� I��� �ـ��وردة �� Iـ��� ���ورد �� I�� 

 ا�ـر�ـز
7               8  

 ا�ـر�ـز
5             6  

 ا�ـر�ـز
3                4  

 ا�ـر�ز
2        1 

 

        
a.51 �ـ 

 2 %ـــود        

 3 أ�ـــذ��        

 4 أ%ـ'زة �'ر و��ز���        

 5 �ـ�ظ�ــ�ت        

 6 �ـواد ا��%ـ��ل        

 7 &ـطI 0ـ�ـ�ر ا���ـ�رات        

 8 &ـطI 0�ـ�ر أ%ـ'زة أ#ــــرى        

 9 آ#ــــــــر        

 
: ھـل �ـ�(ؤون 4/�ـ�ص �ــ�ر(��ن ��!ـ��م �)ـذه ا�%/ـ�ط�ت؟ 16س   

ھـل ھ��ك �	��ل �'ذه 
 ا����ط�ت

  + -  1  
2  - ��م   

�ـرة !� ا*��وع ,4  �ـرة !� ا��ـ'ر أ�ـ���� +
 ا*&ل

 �ـل �ـوم
 ا�-ـ��طــــ�ت

 

 ا�ـر�ــز
5 Pا�ـ��ـ 

4 

Pا�ـ��ـ 
3 

Pا�ـ��ـ 
2 

 ا�ـر�ـز
1 

 �ـ� و 0ــ��ل      
1 

      U2 طـ� 

 3 ا��ـ�وق      

 4 ا���ظـ�ف      

 5 ا+,���ء ��*طـ��ل       

      ��� 6 دروس #ـ�و

 7 ا�ـ�Sج      

      �&S8 �ــ 



 
  

 
 

 9 ا�ـ�	ل      

�A ا����رة      ��ـ���� و �ـ 10 

 11 #ـ��ط� ا��ـ�Sس      

12 ��ـ�A ا*%ـ'زة ا��'رو��ز���       

�A ا*�ــذ��      �� 13 

�A ا����رة      � 14 �ـ

�!�Hو ا��ـطل       -�ـ�ن إ �ــ��ا� - III 

: ھـل �+ـم أو 4=ـد أ�ـراد ا��ـ���� �+ـن آ�ــر؟ 17س   

 

 

 ھـل ���م ��0(ـ�ره �
 ا?و%� ا4�ــ�رة؟: إذا +�ن ا�(ـواب %ـ�م،  18س 

��م 2+،    1ا�ـــــر�ز:    اL%ـــــــــــ��� 

) �ـراء ��ــ�� دا�ـــ��1    
) �ـراء ��ـ�� �ؤ&ـــ��2  
) �ـراء أ=��ء ا��ـطل3  

 

 

 

 

: إذا �ـرض أ=ـد أ�ـراد ا��ـ����، إ�: أ�ن �ذھــــب؟19س  

��م 2+،    1ا�ـــــر�ز:    اL%ـــــــــــ��� 

  14��) ا���ـ�  
) ا����و�ف2  
) ط��ب #ــ�ص3  
) ط��ب أو ,�ـ�ب4  
) آ#ــــــر      5  

 

 

 

 

 

: أ�ـن ���Aم ا��ـط�� ھـذه ا��ـ%�؟20س   

: �ـ�م2+،    1ا�ـر�ز:   اL%ــــــــــ��� 
  



 
  

 
 

��م 2+،    1ا�ـــــر�ز:    اL%ـــــــــــ��� 

) !ـ� ا�#ــــ�رج1    
) !ـ� ا�%ـزا�ر2  

 

ذھــ��م �!ـ�Aء ا��ـط��، أ�ـن أ�ـ��م؟: إذا 21س  

��م 2+،    1ا�ـــــر�ز:    اL%ـــــــــــ��� 

) !ـ� !�ــــدق1    
) ,ـ�د أ&�رب أو أ�د&�ء2  
) !ـ� ��ن آ#ـر3  
)  آ#ــر (�#�م.....)4  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

II -  نمط اإلختيار : -إستعمال الزمن  -إحترام التنظيم اإلجتماعي  



 
  

 
 

  36س  35س  34س  33س  32س  31س  30س  

متى بدأت ممارسة هذا   

  العمل؟

  

  عدد السنوات - 1

  عدد األشهر - 2

  تمارس هذا العمل بصفة

  

  دائمة - 1

  مؤقتة - 2

  كم من ساعة تعمل في األسبوع

  

  سا 40أقل من  - 1

  سا 40 - 2

هذه األسئلة ال تخص 

المستخدمين و األحرار كيف 

  حصلت على العمل

هذه األسئلة ال تخص 

  المستخدمين 

  و األحرار

هل المؤسسة التي تعمل بها مسجلة 

  لدى مصالح الضمان اإلجتماعي ؟

  

  نعم - 1

  هل لك حماية إجتماعية

  

  نعم - 1

  ال - 2

  عقد عمل - 1  سا40أكثر من  - 3      الرقم

  بدون عقد عمل - 2

  الحصول على األجر

  

  شهريا - 1

  يوميا - 2

  في الحين - 3

  آخر - 4

  ال، ألن اإلجراءات معقدة - 2

  ال، ألن اإلقتطاعات كبيرة - 3

  ال، ليس ضروري - 4

  ال أعلم - 5

  2، نعم 1الرمز : ال 

01                
02                
03                
04                
05                
06                
07                
08                
09                
10                
11                

    



 
  

 
 

و األحرار)(هذا السؤال غير خاص بالمستخدمين   

نعم2ال، 1: الرمز :  : للحصول على هذا العمل هل لجأتم بصفة أساسية 37س   

 

 رقم الفرد

 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 األجوبة 

معارف شخصية - 1             نعم   ،ال 

اإلعالنات - 2             نعم   ،ال 

طلب خطي - 3             نعم   ،ال 

مع المستخدمإتصال مباشر  - 4             نعم   ،ال 

التسجيل لدى مكاتب التشغيل - 5             نعم   ،ال 

آخر - 6             نعم   ،ال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 
 

 -  مستوى العائد :

38س  39س  40س  41س   

 

 

 

 الرقم

هل العائد المحصل عليه كافي 

 لتغطية الحاجيات الضرورية

 

2، نعم 1الرمز : ال   

دج شهريا، راتبك الشهري هو : 6000هو األجر األدنى   

 

دج6000أقل من  - 1  

دج12000دج و 6000ما بين  - 2  

دج18500دج و 12000ما بين  - 3  

دج24000دج و 18500ما بين  - 4  

دج36000دج و 24000ما بين  - 5  

دج48000دج و 36000ما بين  - 6  

دج48000أكثر من  - 7  

هل تفكر أنه من الضروري 

آخر؟اللجوء لمممارسة عمل   

 

نعم، لكنني لم أحاول - 1  

نعم، حاولت - 2  

ال - 3  

هل تمارس عمل ثانوي زيادة على العمل الرسمي 

 ؟

 

إذا كان الجواب نعم انتقل اإلستجواب الخاص 

 بالعمل الثانوي

نعم 2ال،  1الرمز :   

01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     

  



 
  

 
 

  المستخدمين و االحرار (غير المأجورين) - 2/2

  : األمثلة خاصة بالمستخدمين و األحرارمالحظة 

I -  مكان البيع و التمويل : -تأهيل اليد العاملة  - حجم المؤسسة  -خاصية المؤسسة  

42س  43س   
�  ھل ا��ؤ��� ��ك �ك؟ ا�ر&م���د��نأ���� ������  

 
 

��م -1  
2- +  

 �� ھو ,دد ا����ل !� ا��ؤ���؟
 

2إ�4  �1ن  -1  
5إ�4  �3ن  -2  

10إ�4  �6ن  -3  
10أ�=ر �ن  -4  

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

    

: ما هو عدد العاملين في المؤسسة ؟ 44س  
 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 الرقم

مأجورين -1  
غير مأجورين -2  

مساعدين عائليين -3  
متربصين -4  

           

 
نعم 2ال،  1الرمز : : أين تبيع إنتاجك ؟  45س  

 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 اإلجابة 

السوق -أ  
المنزل -ب  

في الشارع (الرصيف) -جـ  
للجيران أو األقارب -د  

آلخر -هـ  

 نعم   ،ال
 نعم   ،ال
 نعم   ،ال
 نعم   ،ال
 نعم   ،ال

           

 
نعم 2ال، 1الرمز :  : ما هو مصدر التموين ؟ 46س  

 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 اإلجابة 

تاجر الجملة -أ  
مستورد -ب  

السوق الموازي -جـ  

 نعم   ،ال
 نعم   ،ال
 نعم   ،ال

           

 



 
  

 
 

  :العالقات مع البنك  -مصدر التمويل  - نمط الدفع و القبض  -مستوى األسعار   -

47س  48س  49س  50س   

 أسعار البيع هل هي : الرقم

 

أقل - 1  

مساوية - 2  

أعلى من سعر السوق - 3  

 مع الزبائن من األفضل أن تتعامل بـ :

 

النقد - 1  

الشيكات - 2  

القرض - 3  

 مع الممون من األفضل أن تتعامل بـ:

 

النقد (بدون قرض) - 1  

الشيكات (بدون قرض) - 2  

القرض يسدد نقدا - 3  

يسدد بالشيكالقرض  - 4  

 إذا احتجت لتمويل من األفضل اللجوء لـ:

 

العائلة - 1  

البنك - 2  

مقرض - 3  

آخر - 4  

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

  



 
  

 
 

  اإلختيار :صعوبات  - اختيار النشاط  -الضرائب  -المحاسبة  - درجة إحترام التنظيم اإلداري  - 

  55س  54س  53س  52س  51س  

هل لديك حساب بنكي؟ إذا كان   الرقم

  الجواب : ال، فلماذا

  

  إجراءات الفتح معقدة - 1

  القرض غير مهم - 2

  ال تقدم خدمات هامة - 3

  آخر - 4

  هل لديك سجل تجاري؟ إذا كان الجواب : ال فهل لديك :

  

  مهك- 1

  ال، لدى ترخيص من البلدية - 2

  ترخيص من الواليةال، لدي  - 3

  آخر - 4

  ال شيء - 5

  هل لديك محاسبة؟

  

  بصفة دائمة - 1

  بصف غير دائمة - 2

  ال - 3

  هل تدفع الضرائب؟

  

  الحقيقي - 1

  الجزفي - 2

  تسبيقات - 3

  ال أدفع - 4

  آخر - 5

إذا كنت ال تدفع الضرائب 

  فلماذا؟

  

  معفى - 1

  ثقل الضرتئب - 2

  عدم وجود مراقبة - 3

  آخر - 4

01            
02            
03            
04            
05            
06            
07            
08            
09            
10            
11            

  



 
  

 
 

  نعم 2ال،  1الرمز : : ما هي األسباب التي تمنعك من إختيار طابع رسمي ؟  54س 
  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة  

                        نعم   ،ال  إجراءات معقدة -أ
                        نعم   ،ال  تكاليف عالية -ب
                        نعم   ،ال  آخر -جـ

  نعم 2ال،  1الرمز : : كيف قمت بتمويل نشاطك؟  55س 

  

  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة  

                        نعم   ،ال  إدخار شخصي -أ
                        نعم   ،ال  قرض عائلي - ب
                        نعم   ،ال  قرض من أشخاص -جـ
                        نعم   ،ال  قرض بنكي -د
                        نعم   ،ال  قرض من الممون -هـ
                        نعم   ،ال  آخر -و

  

  نعم 2ال،  1: هي أسباب إختيار هذا النوع من النشاط؟ الرمز :  56س

  

  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة  

                        نعم   ،ال  ربح سريع -أ
                        نعم   ،ال  طلب كبير - ب
                        نعم   ،ال  تكاليف قليلة -جـ
                        نعم   ،ال  آخر -د



 
  

 
 

  نعم 2ال،  1الرمز : : ما هي الصعوبات األساسية التي تواجهها أثناء ممارسة نشاطك ؟  57س 

  

  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة  

                        نعم   ،ال  طلب قليل -أ

                        نعم   ،ال  أسعار التموين مرتفعة - ب

                        نعم   ،ال  صعوبة التمويل -جـ

                        نعم   ،ال  إجراءات معقدة -د

                        نعم   ،ال  آخر -هـ

  

  نعم 2ال،  1الرمز : : هل أنت بدون عمل ؟  58س 

  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة

                        نعم   ،ال

   



 
  

 
 

  التسجيل لدى هيآت التشغيل : - كيفية البحث عن عمل  - 
  نعم 2ال،  1الرمز : : هل قمت بالبحث عن عمل باستعمال الوسائل التالية:  65س 

  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة  

                        نعم   ،ال  معارف خاصة -أ

                        نعم   ،ال  إعالنات - ب

                        نعم   ،ال  التشغيل مكاتب -جـ

                        نعم   ،ال  طلب خطي -د

                        نعم   ،ال  اتصال مباشر مع المستخدم -هـ

                        نعم   ،ال  آخر -و
  

  نعم 2ال،  1الرمز : : هل أنت مسجل في إحدى هيآت التشغيل التالية ؟  66س 

  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة  

                        نعم   ،ال  وكالة تشغيل الشباب -أ

                        نعم   ،ال  البلدية - ب

                        نعم   ،ال  الوالية -جـ

                        نعم   ،ال  آخر -د
  

  نعم 2ال،  1الرمز : : هل تعتقد أن هذه الهيآت :  67ص 

  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة  

                        نعم   ،ال  عمل مفيدة للحصول على -أ

                        نعم   ،ال  مفيدة للحصول على معلومات - ب

                        نعم   ،ال  مفيدة للحصول على مساعدة -جـ

                        نعم   ،ال  ال تمارس المحاباة -د

                        نعم   ،ال  لديها معلومات -هـ

                        نعم   ،ال  آخر -و

   



 
  

 
 

  

  نعم 2ال،  1الرمز : : هل يمكنك العمل :  68س 

  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة  

                        نعم   ،ال  بأجر أقل من مؤهالتك -أ

                        نعم   ،ال  أقل من األجر األدنى - ب

  

  

  

  نعم 2ال،  1الرمز : : هل بإمكانك العمل في الظروف التالية :  69س

  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01  اإلجابة  

                        نعم   ،ال  عمل متعب -أ

                        نعم   ،ال  بعيد عن مقر سكناك - ب

                        نعم   ،ال  خارج المؤهالت المهنية -جـ

   



 
  

 
 

 

 

  اإلستجواب حول العمل الثانوي - 4
  

  عمال ثانويا : هذا اإلستجواب خاص بكل أفراد العائلة الذين يمارسونمالحظة 
I -  القطاع : - المكان  - نوع النشاط الثانوي  

  76س  75س  74س  73س  72س  71س  70س  
  إذا قمت بعمل خالل هذا األسبوع فما هو نوع النشاط؟  الرقم

  
  إنتاج لإلستهالك الذاتي - 1
  أعمال البناء الذاتي - 2
  أعمال زراعية - 3
  تجارة - 4
  تحضير المواد الغذائية - 5
  حرف - 6
  النسيج، الطرز - 7
  الخشب، المعادن - 8
  خدمات - 9

  بناء و أشغال عمومية -10
  آخر -11

هل تمارس هذا 
  النشاط بصفة :

  
  دائمة - 1
  مؤقتة - 2
  فصلية - 3
  موسمية - 4

هل تمارس هذا النشاط منذ 
:  
  
  عدد من السنوات - 1
  عدد من األشهر - 2
  عدد من األسابيع - 3

هل هذا النشاط ذو 
  عائد :

  
  ال - 1
  نعم - 2

  في أي مكان تمارس هذا النشاط؟
  
  مؤسسة - 1
  محل - 2
  التجول - 3
  الرصيف - 4
  السوق - 5
  أرض زراعية - 6
  المنزل - 7
  ورشة - 8
  آخر - 9

  في أي قطاع :
  
  صناعة - 1
  زراعة - 2
بناء و أشغال  - 3

  عمومية
  تجارة - 4
  خدمات - 5
  إدارة - 6
  آخر - 7

  في أي قطاع :
  
  القطاع العام - 1
  القطاع الخاص - 2
  القطاع األجنبي - 3

01                
02                
03                
04                
05                
06                
07                
08                
09                
10                
11                

  



 
  

 
 

  احترام التنظيم اإلجتماعي و اإلداري : -حجم المؤسسة  -استعمال الزمن  - العامل الثانوي  -
  83س  82س  81س  80س  79س  78س  77س  
  ما هي الحالة المهنية؟  الرقم

  
  مستخدم - 1

ما هي عدد ساعات 
  العمل  خالل األسبوع؟

  أسئلة خاصة بالمأجورين  أسئلة خاصة بالمأجورين  أسئلة خاصة بالمأجورين :  أسئلة خاصة بالمأجورين  أسئلة خاصة بالمأجور

  
  
  

  جر - 2
  مأجور دائم - 3
  مأجور غير دائم - 4
  متربص - 5
  مساعد عائلي - 6
  آخر - 7

  سا 40أقل من 
  سا 40مساوية لـ 
  ساع 40أكثر من 

  ما هو عدد العاملين بالمؤسسة
  
  عدد العمال - 1

  هل هناك عقد عمل؟
  
  ال - 1
  نعم - 2

  هل هناك حماية إجتماعية؟
  
  نعم - 1
  ال - 2
  ال أعرف - 3

  هل المؤسسة لها سجل تجاري؟
  
  نعم - 1
  ال - 2
  ال أعرف - 3

في هذه المؤسسة فإن 
  يكون :تقاضي األجر 

  
  شهريا - 1
  يوميا - 2
  آنيا - 3
  آخر - 4

01                
02                
03                
04                
05                
06                
07                
08                
09                
10                
11                

  

  

  

  



 
  

 
 

  نعم 2ال،  1الرمز : ما هي أسباب ممارسة العمل الثانوي :  84س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  85س  

  العائد الذي يأتي من العمل الثانوي.هل هو :  الرقم

  أقل من عائد العمل الرئيسي  

  لعائد العمل الرئيسيمساوي 

  أكبر من عائد العمل الرئيسي

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 اإلجابة 

العمل الرئيسي له عائد قليل -أ             نعم   ،ال 

ضعف مستوى المعيشة - ب             نعم   ،ال 

تحسين الحالة المادية -جـ             نعم   ،ال 

آخر -د             نعم   ،ال 
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Contenu de la convention (no 177) 
sur le travail à domicile, 1996 
Objectif de la convention. La convention a pour objet d’améliorer la situation 
destravailleurs à domicile 111. 
Définitions et champ d’application 
. Aux fins de cette convention, l’expression travail à domicile signifie un travail 
qu’une personne — désignée comme travailleur à domicile — effectue: 
 i) à son domicile ou dans d’autres locaux de son choix, autres que les 
locaux de travail de l’employeur; 
 ii) moyennant rémunération; 
 iii) en vue de la réalisation d’un produit ou d’un service répondant aux 
spécifications de l’employeur, quelle que soit la provenance de l’équipement, des 
matériaux ou des autres éléments utilisés à cette fin, à moins que cette personne ne 
dispose du degré d’autonomie et d’indépendance économique 
nécessaire pour être considérée comme travailleur indépendant en vertu de la 
législationnationale ou de décisions de justice (article 1 a)). 
Toutefois, une personne ayant la qualité de salarié ne devient pas un travailleur à 
domicile au sens de cette convention par le seul fait qu’elle effectue 
occasionnellement sontravail de salarié à son domicile et non à son lieu de travail 
habituel (article 1 b)). 
Le Bureau a rappelé que la définition du travail à domicile devrait tenir compte 
del’objectif de la convention qui «est d’avoir une définition assez large pour couvrir 
lespersonnes qui ne sont pas encore reconnues ayant la qualité de salarié mais qui ne 
sont pasvéritablement indépendantes» 112. Par ailleurs, le Bureau a également 
rappelé que «ce n’estni le premier ni le seul exemple de cas où il est difficile, en 
droit du travail, de distinguerles salariés ou les travailleurs assimilés à des salariés 
des travailleurs indépendants» 113. 
Aux fins de la convention, le terme «employeur» désigne toute personne physique 
ou morale qui, directement ou par un intermédiaire, que l’existence de ce dernier 
soit ou nonprévue par la législation nationale, donne du travail à domicile pour le 
compte de sonentreprise (article 1 c)). 
La convention s’applique à toute personne effectuant un travail à domicile au sens 
del’article 1 (article 2). 
Adoption d’une politique nationale sur le travail à domicile. 
Le gouvernement quiratifie la convention no 177 doit adopter, mettre en oeuvre et 
revoir périodiquement unepolitique nationale sur le travail à domicile visant à 
améliorer la situation des travailleurs àdomicile, en consultation avec les 
organisations les plus représentatives des employeurs etdes travailleurs et, 
lorsqu’elles existent, avec les organisations s’occupant des travailleurs à 
domicile et celles des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile (article 
3). 
Au cours de l’examen de cette disposition au sein de la Commission de la 



 
  

 
 

Conférence, il a été signalé que l’expression «politique nationale» devrait être 
considéréedans le contexte de l’instrument où elle apparaît 114. Par ailleurs, et 
toujours au sujet de ladéfinition de l’expression «politique nationale», il a été 
souligné que la «politique sur letravail à domicile pouvait faire partie d’autres 
politiques. Il n’était pas nécessaire dedisposer d’une politique distincte sur le travail 
à domicile 115.» 
La recommandation no 184, qui accompagne cette convention, prévoit que le 
gouvernement devrait, conformément à la législation et à la pratique nationales, 
désignerune autorité ou des autorités chargée(s) de formuler et de mettre en oeuvre 
la politiquenationale sur le travail à domicile visée à l’article 3 de la convention. Par 
ailleurs, larecommandation considère que la définition de la politique nationale sur 
le travail àdomicile devrait se faire en consultation avec les organisations 
d’employeurs et detravailleurs intéressées (paragraphes 2 et 3). 
Dans sa partie XII, la recommandation énumère les questions qui devraient être 
couvertes par les programmes relatifs au travail à domicile. Ainsi, ces programmes, 
quidevraient être promus et appuyés par les Etats Membres, devraient viser à 
informer lestravailleurs à domicile de leurs droits et des formes d’assistance dont ils 
peuvent bénéficier; sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs, les 
organisationsnon gouvernementales ainsi que le grand public aux questions relatives 
au travail àdomicile; faciliter l’organisation des travailleurs à domicile dans des 
organisations de leur 
choix, y compris des coopératives; fournir aux travailleurs à domicile une formation 
leurpermettant d’améliorer leurs compétences (y compris les compétences non 
traditionnelles,l’aptitude à diriger et à négocier), leur productivité, leurs possibilités 
d’emploi et leurcapacité de gains; assurer une formation à proximité aussi 
immédiate que possible dudomicile du travailleur et qui n’exige pas de 
qualifications formelles non nécessaires;améliorer la sécurité et la santé des 
travailleurs à domicile, notamment en facilitant leuraccès à des équipements, outils, 
matières premières et autres matériels indispensables qui 
soient sûrs et de bonne qualité; faciliter la création de centres et de réseaux de 
travailleurs àdomicile en vue de leur fournir des informations et des services et de 
réduire leurisolement; faciliter l’accès au crédit, l’amélioration de leur logement 
ainsi que la garde desenfants; favoriser la prise en considération du travail à 
domicile en tant qu’expériencereconnue de travail. Il est également préconisé que 
l’accès à ces programmes soit assuréaux travailleurs à domicile des zones rurales. 
Par ailleurs, ce paragraphe de larecommandation indique expressément que des 
programmes spécifiques d’élimination dutravail des enfants devraient être adoptés 
pour le travail à domicile. Enfin, larecommandation prévoit que, chaque fois que 
cela est réalisable, l’information concernantles droits et la protection des travailleurs 
à domicile, les obligations des employeurs à leurégard, ainsi que les programmes 
mentionnés ci-dessus, devrait être fournie dans deslangues comprises par les 
travailleurs à domicile (paragraphe 30). 



 
  

 
 

Egalité de traitement 
. La politique nationale sur le travail à domicile doit promouvoir,autant que possible, 
l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres 
travailleurs salariés en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à 
domicileainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type 
de travailidentique ou similaire effectué en entreprise. L’égalité de traitement doit 
être promue enparticulier en ce qui concerne: 
a) le droit des travailleurs à domicile de constituer ou des’affilier à des organisations 
de leur choix et de participer à leurs activités; 
b) la protectioncontre la discrimination dans l’emploi et la profession; 
c) la protection en matière desécurité et de santé au travail; d) la rémunération; e) la 
protection par des régimes légauxde sécurité sociale; 
f) l’accès à la formation; 
g) l’âge minimum d’admission à l’emploi ouau travail; 
h) la protection de la maternité (article 4 de la convention). 
 
Ces principes sont développés dans les paragraphes 11 à 28 de la recommandation. 
Deux points méritent d’être soulignés à propos de l’article 4 de la convention. 
Enpremier lieu, comme cela a été indiqué lors de la discussion en commission, cet 
article nedevrait pas être considéré comme faisant «obligation aux Etats Membres 
d’instituerl’égalité de traitement, mais d’avoir une politique sur le travail à domicile 
qui favorisel’égalité de traitement» 116. Par ailleurs, si le texte adopté dispose qu’il 
faut promouvoirl’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les «autres 
travailleurs salariés»,le projet initial faisait la référence à l’égalité de traitement 
entre les travailleurs à domicileet les «travailleurs en entreprise» 117. 
Mise en oeuvre. 
La politique nationale sur le travail à domicile doit être mise en oeuvre 
par voie de législation, de conventions collectives, de sentences arbitrales, ou de 
touteautre manière appropriée conforme à la pratique nationale (article 5). 
Statistiques du travail. 
Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorteque les statistiques du 
travail couvrent, dans la mesure du possible, le travail à domicile(article 6).Cette 
disposition résulte d’un amendement proposé en commission par les 
membrestravailleurs. Cet amendement, appuyé par les membres employeurs, tendait 
à résoudre leproblème de l’insuffisance des statistiques sur le travail à domicile. Le 
Bureau a proposéde son côté un changement afin d’aligner le texte sur la 
terminologie utilisée dans laconvention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, 
afin de prévoir que les statistiquespuissent être établies au niveau régional, 
provincial ou autre 118. Le paragraphe 4 de larecommandation donne des précisions 
sur les informations détaillées qui devraient êtrecollectées, tenues à jour et publiées. 
Sécurité et santé au travail. 



 
  

 
 

La législation nationale en matière de sécurité et de santéau travail doit s’appliquer 
au travail à domicile en tenant compte de ses caractéristiques 
propres et doit déterminer les conditions dans lesquelles certains types de travaux 
etl’utilisation de certaines substances peuvent, pour des raisons de sécurité et de 
santé, fairel’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile (article 7). 
La partie VII de la recommandation (paragraphes 19 à 22) développe les 
principesénoncés par cette disposition de la convention 119. 
Intermédiaires. 
Lorsqu’il est admis d’avoir recours à des intermédiaires aux fins du 
travail à domicile, les responsabilités respectives des employeurs et des 
intermédiairesdoivent être fixées, conformément à la pratique nationale, par voie de 
législation ou dedécisions de justice (article 8)Lors de l’examen de cette disposition 
par la Conférence, il a été indiqué que le terme«intermédiaire» devrait être entendu 
dans son sens courant, «à savoir quelqu’un qui setrouv[e] entre le travailleur à 
domicile et son employeur». Par ailleurs, à la même occasion,il a été indiqué que, 
«dans les pays où le recours aux intermédiaires était interdit oulorsqu’il n’existait 
pas d’intermédiaires, le gouvernement n’aurait pas à adopter de mesuresvisant à 
donner effet à l’article proposé» 120. 
Supervision et sanctions. 
Un système d’inspection compatible avec la législation et lapratique nationales doit 
assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile. 
Des mesures adéquates, y compris s’il y a lieu des sanctions, doivent être prévues 
eteffectivement appliquées en cas de manquement à cette législation. (article 
9,paragraphes 1 et 2). 
Lors de l’élaboration de la convention, certains délégués ont souligné que la 
nécessitéde limiter les intrusions dans la vie privée pourrait faire obstacle à 
l’inspection du travail àdomicile. Il a été répondu que, bien que le projet de cet 
article se borne à poser le principegénéral selon lequel il faut établir un système 
d’inspection, et ne porte pas sur les limitesqui pourraient être mises à son action, le 
droit au respect de la vie privée peut de toute façon être subordonné à la protection 
de la sécurité publique. A ce propos, l’attention a étéattirée sur l’article 2, 
paragraphe 1, de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 
1947, qui dispose que les inspecteurs de travail sont habilités à inspecter les 
établissementspour lesquels ils sont chargés d’assurer l’application des dispositions 
légales, y compris leslois sur le respect de la vie privée 121. 
La recommandation prévoit quant à elle que, dans la mesure où cela est 
compatibleavec la législation et la pratique nationales relatives au respect de la vie 
privée, lesinspecteurs du travail ou les autres fonctionnaires chargés de veiller à 
l’application desdispositions régissant le travail à domicile devraient être autorisés à 
pénétrer dans lesparties du domicile ou d’un autre local privé où ce travail est 
effectué (paragraphe 8). 



 
  

 
 

Concernant les sanctions, la recommandation prévoit qu’en cas d’infractions 
gravesou répétées à la législation applicable au travail à domicile des mesures 
appropriées, ycompris l’interdiction éventuelle de donner du travail à domicile, 
devraient être prisesconformément à la législation et à la pratique nationales 
(paragraphe 9). 
Dispositions plus favorables. 
La convention no 177 n’affecte pas les dispositions plusfavorables qui sont 
applicables aux travailleurs à domicile en vertu d’autres conventionsinternationales 
du travail (article 10). 
En plus des paragraphes qui développent certains des principes de la convention, 
larecommandation no 184 préconise également que les travailleurs à domicile 
soientinformés de leurs conditions d’emploi spécifiques par écrit ou par tout autre 
moyenconforme à la législation et à la pratique nationales. Cette information devrait 
inclure enparticulier: a) le nom et l’adresse de l’employeur et, s’il existe, de 
l’intermédiaire; b) lebarème ou taux de rémunération et son mode de calcul; c) le 
type de travail à effectuer(paragraphe 5). 
Par ailleurs, conformément à la recommandation, l’autorité compétente devrait 
faireen sorte que les employeurs occupant des travailleurs à domicile et, le cas 
échéant, lesintermédiaires utilisés par ces employeurs soient enregistrés. Elle devrait 
préciser auxemployeurs les informations à lui fournir ou à tenir à sa disposition à 
cette fin(paragraphe 6). 
De leur côté, les employeurs devraient être tenus d’informer l’autorité 
compétentelorsqu’ils donnent du travail à domicile pour la première fois. Ils 
devraient tenir un registrede tous les travailleurs à domicile, classés par sexe, 
auxquels il donne du travail. 
L’employeur devrait tenir un relevé du travail attribué au travailleur à domicile 
indiquant: 
a) le temps alloué pour l’exécuter; b) le taux de rémunération; c) s’il y a lieu, les 
coûtsencourus par le travailleur à domicile et les montants remboursés à ce titre; d) 
toutesretenues faites conformément à la législation nationale; e) la rémunération 
brute due, larémunération nette versée, ainsi que la date du paiement. Une copie de 
ce relevé devraitêtre fournie au travailleur à domicile (paragraphe 7).    
 
Dans son rapport intitulé Un travail décent, soumis à la 87e session de la 
Conférence internationale du Travail en 1999, le Directeur général du Bureau 
international du Travail (BIT) a souligné que tous les travailleurs ont des droits 
autravail et que l’OIT s’intéresse précisément à l’ensemble des travailleurs, y 
comprisceux qui opèrent en marge du marché du travail structuré, autrement dit les 
salariésnon soumis à une réglementation, les travailleurs à leur compte, les 
travailleurs àdomicile.. 
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Travail à domicile 
C177 Convention sur le travail à domicile, 1996 
Article 3 
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit adopter, mettre en oeuvre et 
revoir périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile visant à 
améliorer la situation des travailleurs à domicile, en consultation avec les 
organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et, 
lorsqu'ellesexistent, avec les organisations s'occupant des travailleurs à domicile et 
celles desemployeurs ayant recours à des travailleurs à domicile. 
Article 4 
1. La politique nationale sur le travail à domicile doit promouvoir, autant que 
possible, l'égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres 
travailleurs salariés en tenant compte des caractéristiques particulières du travail 
àdomicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type 
detravail identique ou similaire effectué en entreprise. 
Article 7 
La législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail doit 
s'appliquer au travail à domicile en tenant compte de ses caractéristiques propres 
etdoit déterminer les conditions dans lesquelles certains types de travaux et 
l'utilisationde certaines substances peuvent, pour des raisons de sécurité et de santé, 
faire l'objetd'une interdiction aux fins du travail à domicile. 
Article 9 
1. Un système d'inspection compatible avec la législation et la pratique 
nationales doit assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile. 
2. Des mesures adéquates, y compris, s'il y a lieu, des sanctions, doivent être 
prévues et effectivement appliquées en cas de manquement à cette législation. .. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

11. Selon les objectifs particuliers de l'enquête, y compris les types de données qui 
devront être présentées dans les résultats finals, on peut choisir parmi plusieurs types d'enquêtes. 
Toutefois, les concepts de base recommandés dans les paragraphes suivants devraient être 
appliqués dans tous les types d'enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages. 
Unité de rassemblement des données 
12. Les unités statistiques pour le rassemblement des données sur les revenus et les 
dépenses des ménages privés ou des familles sont définies comme suit: 
— Ménage: le concept de ménage, à utiliser dans les enquêtes sur les revenus et les dépenses 
devrait être identique à celui qui a été adopté dans le Programme mondial des recensements 
de la population de 1970. Un ménage, peut être: 
a) soit un ménage, composé d'une seule personne, c'est-à-dire une personne qui 
pourvoit à ses propres besoins alimentaires et autres besoins vitaux sans s'associer 
avec d'autres personnes; 
b) soit un ménage, multiple, c'est-à-dire un groupe de deux ou plusieurs personnes qui 
pourvoient en commun, d'une façon ou d'une autre, à leurs besoins alimentaires et 
autres besoins vitaux. Les membres du groupe peuvent, dans une mesure variable, 
mettre leurs revenus en commun et avoir un budget unique; le groupe peut se 
composer soit de personnes apparentées, soit de personnes non apparentées, soit de 
personnes appartenant à l'une et à l'autre catégorie. Le critère d'ordre général qu'il 
convient d'utiliser pour identifier les membres d'un ménage multiple est l'existence 
d'arrangements domestiques communs. 
— Famille: une famille est définie aux fins des enquêtes sur les revenus et les dépenses comme 
un type de ménage, de deux ou de plusieurs personnes qui, unies par les liens du sang, du 
mariage ou de l'adoption, satisfont également à la condition de partager la même unité 
d'habitation et de pourvoir en commun aux besoins alimentaires et autres besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

  (ONS)مفاهيم و مؤشرات أساسية (الديوان الوطني لإلحصاء) 

  سنوات فأكثر 6: األفراد الذين هلم سن السكان القادرين على العمل  -1

  العاملني + البطالني : يتكونون من األفرادالسكان النشطين  -2

  ايام متتابعة على األقل أثناء مدة البحث و تشمل هذه الفئة : 6لفرتة  -ماذي  - : يعترب عامل كل فرد له نشاط ذو عائد السكان العاملين  -3

  العاملني أثناء فرتة البحث •
  األفراد الغائبني عن العمل أثناء فرتة البحث. غياب •
  ممارستهم نشاط ذو عائداألفراد الذين يدرسون مع  •
  أشهر) 3األفراد الذين هم يف عطلة مرضية قصرية (اقل من  •
  شباب اخلدمة الوطنية، املرتبصني و املساعدين العائليني •
  العاملني بالقطاع العسكري •
  األفراد املتقاعدين الذي ميارسون نشاط ذو عائد  •
  أثناء فرتة البحث : األفراد اذي يؤدون اخلدمة الوطنية شباب الخدمة الوطنية -4

  : الفرد الشاب يتعلم مهنة باملالحظة و املشاركة ببعض األعمال ميكنه احلصول على عائد أقل من العائد الذي حيصل عليه العامل العاديالمتربص  -5

: هو الفرد الذي يعمل لصاحل (مؤسسة عائلية) هي لصاحل أحد أفراد العائلة. و هو ال يتقاضى أجر علو ذلك. فهو يستفيد من المساعد العائلي  -6

  (Argent de poche)األكل، السكن و قد حيصل على نشود لتلبية بعض احلاجيات 

  نزل: هو فرد (رجل أو امرأة) ميارس نشاطا ذو عائد داخل إطار املالعامل المنزلي  -7

  : يعترب الفرد بطال إذا متيز باخلصائص التالية :البطال  -8

  سنوات فأكثر 6أن يكون يف سن العمل :  •
  أن يكون بدون عمل أثناء فرتة البحث •
  أن يكون يف عملية حبث عن عمل •
  أن يكون قادر و مؤهل للعمل •
  : هو الفرد الذي يقوم بتشغيل مأجور أو مأجرين مقابل راتب معنيالمستخدم  -9

  : هو الفرد الذي يقوم مبمارسة مهنته بصورة مستقلة (استخدام مأجورين) و لكن ميكنه اإلستعانة مبساعدين عائليني.المستقل (الحر)  -10

تناوله : العائلة العادية هي جمموعة من األفراد الذين يعيشون حتت سقف واحد، و حتت مسؤولية رب العائلة، و أين يكون حتضري األكل و العائلة  -11

  مجاعيا، العائلة قد تشمل أكثر من أسرة واحدة.

  : أفراد العائلة اليت متارس نشاط خارج إطار رب العائلةاليد العاملة العائلية  -12



 
  

 
 

  : وحدة أساسية، تستخدم عوامل اإلنتاج (العمل، رأس املال) للحصول على إنتاج و قيمة مضافة (حسب احملاسبة الوطنية)وحدة اإلنتاج  -13

لكنها تشمل  -إن "وحدة اإلنتاج" قد تلبس مع مصطلح "مؤسسة" عندما ميارس النشاط يف مكان خمصص هلذا اهلدف. (حمل، ورشة،...)   

  نشاطات مثل (العمل املنزيل، أو البيع بالتجول)...

سنة يعتربون  14الذي يزيد سنهم عن : تسمح برتجيح إستهالك العائالت حسب عدد و خاصيات األفراد. إن كل األفراد وحدة اإلستهالك  -14

  سنة و أقل، فهم (نصف) مستهلكني. 14بينما األفراد الذين هلم سن  -مستهلكني بصفة كلية 

  اإلستهالك الوسيط -: اإلنتاج القيمة المضافة  -15

  : العالقة بني السكان النشطني بالنسبة للسكان القادرين على العملمعدل اإلنتاجية  -16

  : العالقة بني عدد البطالني بالنسبة للسكان النشطنيمعدل البطالة  -17

  : العالقة بني عدد العاملني بالنسبة لعدد السكان النشطني.معدل التشغيل  -18

  : العالقة بني السكان املتدرسني بالنسبة موع السكان (بالنسبة لسن معني)معدل التمدرس  -19

  (بالنسبة لسن معني)ني السكان األميني بالنسبة موع السكان ب ة: العالقمعدل األمية  -20
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L’emploi informel en Algérie 

Le cas du travail à domicile 

ATTAR Abdelhafid 

Université de Sidi Bel Abbes, Algérie 

 

Résumé  

Cet article présente une synthèse des travaux sur l’emploi informel, et en particulier des 
caractéristiques du travail à domicile. Le travail à domicile a fait l’objet d’une enquête combinant 
questionnaire, entretien et observation a été réalisé à Tlemcen sur un échantillon de 100 ménages. 
Le repli d’une catégorie de population majoritairement féminine sur le foyer mentionne une 
résistance aux impacts politiques et socioculturels. 

 

Introduction 

Dès le début des années 1970, le concept « secteur informel » a été interprété par de nombreux 

chercheurs et organisations internationales dans leurs programmes visant à trouver des 

solutions aux problèmes qui empêchent le développement dans les pays du tiers monde.  

Accentué par l’absence du développement qui peut absorber l’excédent de la main d’œuvre 

dans le marché du travail, l’emploi informel est apparu comme un régulateur d’équilibre sur le 

marché du travail. Il génère une flexibilité qui permet d’assurer un revenu minimum de 

subsistance tout en prenant en considération la logique des coûts et des besoins vitaux.  

Entraîné dans le monde socialiste, l’Algérie a opté pour une très grande masse salariale dans 

un secteur public dominant, dont l’état est considéré comme l’unique décideur. Les rentes 

pétrolières ont contribué au prolongement d’une stabilité économique précaire.  

En 1986, cette situation a été interrompue par la chute des prix des hydrocarbures entraînant 

le pays dans une crise économique caractérisée par une dette extérieure importante, une 

inflation flagrante et un secteur public déficitaire, mais surtout marquée aussi par un chômage 



 
  

 
 

accentué et une baisse du niveau de vie d’une grande partie de la société algérienne 

(disparition de la classe moyenne). 

Pour faire face à des chances réduites d’avoir une activité dans le secteur formel, l’emploi 

informel s’est présenté comme un substitut temporel qui répond à des nouvelles pratiques 

sociales exercées par ces exclus de la sphère administrée1 . 

L’état est poussé à tolérer ces activités comme celles pratiquées à domicile en raison de 
son incapacité à trouver des solutions concrètes face aux transformations qui affectent la société. 
Jusqu’à aujourd’hui ces politiques n’ont pas donné un aspect réglementaire à cette activité et cela 
malgré les consignes et les rapports rédigés et publiés à travers les colloques et les conférences 
internationales qui ont visé à évaluer et à élaborer des programmes relatifs à l’étude des 
conditions juridiques économiques, et sociales des travailleurs à domiciles2. 

Aujourd’hui, il existe un consensus par les auteurs qui soulignent la difficulté d’élaborer 
une définition claire du « travail à domicile » en, raison des problèmes d’évaluation et du 
recensement des données statistiques et d’informations liés au travail à domicile. 

Par ailleurs, cette notion de travail à domicile peut varier d’un pays à autre en raison des 
spécificités du système économique, juridique et social, ainsi de la croissance et du 
développement économique. 

 

1/ Les travailleurs à domicile en Algérie 

1-1/ Définition du travailleur à domicile 

Le BIT constate que le travail à domicile est courant dans la plupart des pays et qu'il constitue une source 
d'emplois et de revenus pour un nombre croissant de travailleurs: cette forme de travail existe dans une 
foule de secteurs, des services aux industries alimentaires en passant par le textile .D’après l’ONS [1989] 
et le BIT [1995], le travailleur à domicile est une personne (homme ou femme) qui ne travaille pas en 
dehors de chez elle, mais qui exerce d’une façon personnelle une activité rémunératrice, lui permettant 
ainsi de disposer d’un revenu. 

Cette personne est dite « indépendante » si elle fixe son propre prix, commercialise son 
produit, trouve des débouchées divers, et procure elle même les matières premières dont elle a 
besoin. Le travailleur à domicile est considéré comme « salarié » s’il aboutit à la production de 
biens ou à la prestation de services pour le compte d’un employeur ou d’un sous-traitant en 
                                                            
1Henni A., "Ajustement, économie parallèle et contre‐société", Naqd, 5, Alger,1995, p 51. 

2La Conférence internationale du travail a insisté sur la nécessité de concevoir des voies permettant de protéger les 
T.D. (1984), a élaboré des programmes relatifs à l’étude des conditions juridiques économiques et sociales des T.D. 
(1988), a évalué l’expression de divers pays en matière de protection et d’organisation des T.D. (1990) [BIT, 1995]. 



 
  

 
 

contrepartie d’un salaire défini dans un contrat verbal (implicite). En ce qui concerne les 
matières premières ; soit ils se les procurent par ses propres moyens ou elles sont fournies par 
l’employeur sous forme de location ou de vente. 

Dans la pratique, il est difficile de faire la différence entre « indépendant » et « salarié » et 
cela provient de l’emploi ou non de auxiliaires pour l’exécution de l’ouvrage. A l’absence du 
contrôle direct, le travailleur à domicile est libre d’organiser son temps  et de choisir ses  jours de 
repos (en respectant les délais de livraison). 

Le salaire est fixé à la pièce compte tenue du temps et des faux frais (il y a une différence 
entre le temps réel du travail et le temps qui sert de base à la rémunération). 

Le travail à domicile est caractérisé aussi par l’absence d’un revenu garanti, un contrat de 
travail et l’inexistence de sécurité sociale (indemnité de maladie ou de maternité,…) mais la 
solidarité peut pallier cette absence. A cet égard, Le travail à domicile qui fournit un revenu 
monétaire ne doit pas être confondu avec le travail domestique qui est non marchand, même s’il 
représentent tous les deux  des économies complémentaires, et des activités souvent identiques 
dans le cadre du foyer familial. La division du travail observée dans les deux types de travail est 
représentée au sein de la famille qu’elle que soit la nature et le volume de l’activité ; elle se 
différencie entre les ménages selon leur situation économique et sociale. 

 

1-2/ Origine du concept et estimations 

L’estimation du secteur informel en Algérie se résume, dans les statistiques et les données 
qui se trouvent en grande partie incluses dans les résultats issus des enquêtes menées auprès des 
ménages lors des RGPH ou réalisée auprès des entreprises. Cependant, ces enquêtes n’ont pas 
pour objet de déterminer la part de l’emploi informel : « aucune enquête spécialisée sur les 
activités informelles en tant que tel n’a été entreprise à notre connaissance »3.  

Les informations recueillies sont incluses essentiellement dans les résultats du recensement 
général de la population de l’habitat (RGPH), où l’emploi est abordé au titre d’une des 
caractéristiques de la population résidente dont il est objet d’étude. D’autre part, on trouve les 
enquêtes main d’œuvre (MOD)4 qui ont pu dévoiler une première évaluation officielle de l’emploi 

                                                            
3Boufenik F. et Elaidi A., "L’informel en Algérie : quelle approche ?", colloque international sur l’économie 

informelle en Algérie, Université de Tlemcen, 14‐16 novembre,2000,p8. 

4 Ces enquêtes ont été réalisées sous  l’égide de  l’ONS en 1982 à 1986 puis de 1989 à 1992 date de  leur 
suspension :    la première rupture allant de 1986 à 1989 consiste en une période marquée par de fortes 
contraintes économiques et une très forte tension sur le marché de l’emploi ; dans ce cas, le recueil des 
données, notamment à  travers  les enquêtes, devrait  revêtir une autre  forme et approche.  La  seconde 
rupture en 1992 commence avec  la mise en application des politiques d’ajustement structurel [Boufenik 
et ElAidid, 2000, p 10]. 



 
  

 
 

informel en Algérie et délimiter les catégories qui le composent, notamment : les travailleurs à 
domicile,les aides familiaux, les femmes au foyer inactives (non occupées et non au chômage) 
déclarant avoir effectué des travaux rémunérés. 

Alors que le RGPH de 1966 a simplement noté le faible taux d’activité chez les femmes 
algériennes, le travailleur à domicile doit son existence « statistique » au RGPH de 1977 qui 
souleva pour la première fois la question des femmes partiellement occupées. 

Les enquêtes (MOD) qui ont suivi, ont recensé 66008 F.P.O en 1982, 100.000 en 1983 et 
145.000 en 19895 .  

A la fin des années 1980, l’introduction par l’ONS de nouvelles questions à l’intention des 
FPO et des chômeurs a permis une meilleure connaissance de cette partie du monde des 
travailleurs informels. Cela a conduit à une terminologie qui se veut plus conforme à la réalité ; 
on passe alors des F.P.O aux « travailleurs à domicile » et à partir de l’enquête sur la main 
d’œuvre réalisée en juin 1989, les hommes travailleurs à domicile sont également enquêtés afin de 
couvrir les travailleurs des deux sexes, qui exercent chez eux une activité rémunératrice. Soit, 
181.460 en 1990 [ONS, 1999], 769.000 en 1993 et 829.000 en 1994 [CNP, 1995]. 

 La croissance démographique et les transformations économiques et sociales, que 
l’Algérie a connu après la crise économique de 1986 (chômage et compression des travailleurs, 
hausse de prix et baisse des revenus, …) a fait apparaître de nouveaux types d’activités exercées à 
domicile qui ont permis aux travailleurs surtout chez le sexe féminin de s’intégrer dans le nouvel 
environnement économique et social. 

 

1-3/ La femme et le travail à domicile 

L’importance de l’activité féminine dans le secteur informel est devenue un sujet d’actualité. L’emploi féminin dans ce secteur estimé à 
349.110 personnes par l’enquête MOD 1992, et qui représente 24,6% de l’ensemble des travailleurs informels (des deux sexes) et 43,3% des 
femmes occupées [ONS, 1992]. 

Le travail à domicile consiste le type de travail le plus pratiqué par cette catégorie. Les 
femmes exerçant une activité rémunérée à domicile, représentaient avec plus de 140.000 
personnes 25,9% de la population active féminine [ONS, 1989]. Ce type de travail ressort comme 
une pratique quasi-totalement féminine, puisqu’il représente plus de 97 % chez le sexe féminin 
[voir tableau suivant]. 

Travailleurs à domicile selon le sexe [ONS, 1999] 

Sexe 

Année 
Masculin % Féminin % Total 

1989 4030 2,79 140660 97,21 144690 

                                                            
5Lakjaa. A.,"Le travailleur informel : figure sociale à géométrie variable (le travail à domicile)", Insanyat, n°1, 
Oran,1997,p30. 



 
  

 
 

1990 3915 2,16 177545 97,84 181460 

1991 1450 0,91 157460 99,09 158910 

1992 1350 0,82 162500 99,18 163850 

 

En parallèle, ce recours à l’informel constitue une revendication des femmes à participer 
au développement économique et social. 

Alors que la part de l’emploi féminin dans le secteur formel reste faible, même si on 
constate une légère augmentation due à l’évolution de la scolarisation et au besoin familial des 
revenus acquis (365000 femmes travaillent dans le secteur formel de l’ensemble de 4137736 
travailleurs (soit 10%) en 1987, 610000 femmes en 1996 et 889000 femmes en 1997 (15%) [ONS, 
1998]. 

Cette faiblesse de l’occupation des femmes est à mettre en relation avec celle de l’activité 
féminine dans le secteur formel 

D'aprés les éstimations de l'ONS,le taux est important chez les hommes 45,3%en 
1996,41% en2005, s’agissant des femmes, le taux d’activité est bas si on fait abstraction aux 
activités marginales 11%en 1996. 

Cette faiblesse des taux d’activité exprime, par ailleurs, le fait que la force de travail 
potentielle féminine est très grande, ce qui correspond bien à l’insuffisance de sa reconnaissance 
sociale. 

L’Algérie tend à devenir une société urbaine organisée sur le modèle de consommation 
élargie et de différenciation sociale, cela exige une rationalisation économique, mais aussi une 
rationalisation des mentalités et des modèles culturels, « … L’instruction des femmes dans 
l’espace masculin – l’espace public – perturbe l’imaginaire d’une société construite sur 
l’assignation des femmes à l’espace intérieur et sur la surveillance par le clan ; la transgression 
de ces frontières est vécue par les hommes comme un danger remettant en question leur pouvoir 
sur l’espace extérieur et l’ordre social »6. Ces obstacles d’ordre social et culturel persistent, 
malgré le fait que l’islam incite et autorise les femmes à exercer leurs droits. 

2/ Le travail à domicile à Tlemcen  

Les caractéristiques socio-démographiques et les motivations du travail à domicile  sont 
issues d’une enquête réalisée à Tlemcen. 

 

                                                            
6BekkarR."La place des  femmes,  les enjeux de  l’identité et de  l’égalité au  regard des  sciences  sociales", 

OPHESIA, La Découverte,1998. 

 



 
  

 
 

2-1/ Les caractéristiques socio-démographiques 

Le travail a domicile est caractérisé par une forte proportion des femmes qui exercent cette activité par rapport aux hommes (plus de 70 % des 
travailleurs à domicile sont des femmes) ceci est du à la flexibilité et à la nature des travaux qui permettent aux femmes de compenser les 
carences du marché du travail en matière d’emploi et du revenu au sein du secteur formel. 

Ce travail présente aussi pour les hommes une grande précarité. Le législateur 
contrairement au travail dans l’économie officiel, n’a pas prévu de garantie pour ce mode de 
travail. Alors le travail à domicile est aussi lié à certains groupes sociaux, tels que les jeunes 
chômeurs, les retraités et les handicapés. 

En général le travail à domicile prend son importance chez les femmes de 20 à 50 ans 
(plus de 71%), mais la répartition par âge des travailleuses à domicile indique que prés des deux 
tiers sont âgées entre 20-40 ans (plus de 54%)- la fréquence la plus élevée appartient à la tranche 
d’âges 20-30 (31,82%) suivie par la tranche 30-40 (22,72%). 

Tout cela fait du travail à domicile un phénomène qui touche une catégorie jeune ; obligée 
de rester à la maison pour une raison ou une autre. 

Mais ce qu’on peut observer c’est que cette importance du TD diminue à travers les 
années, ce qui explique que le mariage par exemple conduit généralement à une rupture de 
l’activité professionnelle, ou de façon plus tranchée, il bloque l’accès de la femme au monde du 
travail. 

Chez les hommes, les personnes concernées par le TD ne sont pas seulement les trop 
jeunes (0-15 ans) qui exercent une activité rémunérée à domicile pour s’insérer dans le marché 
officiel et pour lesquels, on note une opposition familiale relativement forte qui exercent une 
activité rémunérée à domicile. On rencontre également dans une forte proportion des hommes de 
tranches d’âges 20-30 ans surtout les jeunes chômeurs qui n’ont pas trouvé une place dans le 
secteur formel mais également des tranches d’âges supérieurs à 50 ans et plus (retraités). Il 
convient aussi de remarquer que les aides familiales représentant 13,64 % de l’ensemble des 
travailleurs à domicile ; constitués principalement des enfants non scolarisés âgés de plus de 12 
ans. 

C’est dans les âges quinquennaux les plus avancés ( plus de 45) que l’on trouve le plus de 
travailleurs à domicile chez les deux sexes n’ayant aucun niveau d’instruction. Dans les autres 
âges quinquennaux les niveaux d’instruction sont variables, mais on peut constater une 
augmentation de ce niveau dans les classes d’âges inférieures. 

Une autre analyse de la dispersion entre zone urbaine et zone rurale peut aussi permettre 
de mieux cerner l’ampleur de ce phénomène. 

On peut aussi remarquer que le niveau d’instruction est plus élevé chez les femmes que 
chez les hommes (on trouve plus 82% des hommes qui ont le niveau primaire ou moins) mais cela 
reste très faible par rapport aux femmes qui travaillent dans le secteur formel. 



 
  

 
 

On peut aussi remarquer un niveau élevé chez les uns, permettant ainsi à certaines 
activités exercées à domicile (dites traditionnelles) à évoluer grâce à l’utilisation des moyens 
technologiques modernes (machines). 

2-2/ Les motivations et la situation familiale 

Le TD ne semble pas répondre seulement à des motivations financières, il apparaît comme une pratique quasi-féminine ; car il permet de 
concilier l’impératif d’accomplissement des charges familiales, surtout quand les traditions religieuses ou culturelles restreignent leur 
insertion directe sur le marché de l’emploi formel. Ces raisons varient aussi selon la situation familiale. 

L’opposition familiale est la raison principale invoquée par les travailleurs à domicile 
(plus de 31%)7 suivie du niveau de rémunération (31%) puis par l’éducation des enfants 
(18,18%). Ce qu’on peut dire du TD c’est qu’il répond positivement à la recherche 
d’indépendance, il permet d’expliquer la personnalité ; les goûts et les capacités de l’individu. 
(18% des travailleurs à domicile pratiquent cette activité par la vocation du souhait et du désir 
(loisir)). 

Selon la situation familiale, on trouve en première position les mariés (plus de 59%) et 
cela pour des raisons classées personnelles et familiales. (Le mariage entraîne souvent les femmes 
à pratiquer le travail à domicile). 

En second lieu, les célibataires représentent (36,36%) surtout chez les hommes 
travailleurs à domicile, obligés à se recourir au secteur informel au lieu de rester au chômage. 

 

2-3/ Organisation, nature des activités, avantages et inconvénients 

Quelle que soit sa nature, le travail à domicile est nécessairement lié à la structure familiale8, ou 
la valeur marchande des services rendus  représente une stratégie destinée à renforcer la 
cohésion du noyau conjugal (ou du regroupement familial). 

Les statistiques montrent aussi que les travailleurs à domicile réalisent leurs services pour 
des entreprises ou des particuliers qui sont souvent des proches ou des voisins. 

D’autre part, l’enquête àmontré que 63,64% des travailleurs ont déclaré qu’ils exerçaient 
des activités informelles d’une façon temporelle contre 27,27% permanents. Sans oublier l’aspect 
occasionnel de certaines activités tels que l’agriculture, l’Elevage…., ceci concernent 9,09% des 
travailleurs. 

En ce qui concerne la durée du travail consacrée à l’activité rémunérée à domicile ; elle  
traduit des degrés variés de l’intensité du besoin, dans la mesure ou dans ce mode de travail le 
salaire est directement liée à la production ou à la prestation fournie. Il s’agit souvent d’un 
revenu à la pièce ou à la tache. 

                                                            
7 « Ce qui est surprenant est que cette raison soit évoquée par certaines femmes de plus de 60 ans » [Kelkoul, 
CENEAP, 1999, p.40]. 
8 Taille moyenne des ménages enquêtés 6,1 % (5,87 dans la Wilaya de Tlemcen [ONS,1999]. 



 
  

 
 

Le travail à mi-temps reste le mode de travail féminin le plus fréquent (moins de 31 
heures/semaine), alors que la production chez les hommes exerçant une activité à plein temps 
(plus de 30 heures) est beaucoup plus importante. 

Cela peut varier selon les caractéristiques socio-démographiques des personnes 
notamment l’âge et la situation matrimoniale. 

On observe une grande diversité d’activités. Les activités dites traditionnelles, en sens 
qu’elles constituent le prolongement d’un savoir faire domestique et culturel spécifique pour les 
femmes (préparation culinaire, travaux de broderie, tapisserie…) constituent plus de 40% des 
activités. On y trouve d’autres activités nouvelles, liées à un travail domestique : cours de 
couture, de broderie, garde enfant (31,82%) ou non liés à un travail domestique : comme les 
travaux d’agriculture, engraissement de bétail ou de volailles (18,18%) ou des activités de 
commerce et d’artisanat qui représentent (9,09%) de l’ensemble des activités réalisées, surtout 
par les hommes. 

D’une façon générale, les résultats antérieurs observés sur le travail à domicile en Algérie 
[enquête, ONS] ont été confirmés par l’enquête réalisée à Tlemcen. 

Les avantages liés au TD ne sont pas tous d’origine économique tels que la réduction des coûts de la main d’œuvre (participation des membres 
de la famille), de location, de l’électricité, chauffage, assurance...ou la réduction de la pression fiscale et syndicale,puisque le TD permet de 
compléter le revenu familial (solidarité), de travailler à la maison tout en s’occupant des enfants (pratique), et en raison des traditions 
religieuses ou culturelles qui restreignent la liberté de mouvement des femmes et leur insertion directe sur le marché de l’emploi ; il peut être 
une solution appropriée de cette situation critique (même si la livraison est faite par les hommes), sans oublier l’indépendance (pas de 
surveillance directe) qui supprime le stress des trajets quotidiens. 

Mais on ne peut nier l’existence des inconvénients liés a ce type de travail. Le TD est caractérisé par la longue durée de travail en contre 
partie d’un salaire moyen sinon faible, par l’absence de toute forme de sécurité sociale, et par une atteinte à la santé du travailleur et à la 
qualité de sa vie, sans oublier la précarité qui semble être attachée à ce type de travail. 

Dans un autre contexte le TD tend à faire intégrer la vie professionnelle à la vie familiale, 
ce qui fait que tous les membres de la famille participent d’une façon directe ou indirecte à cette 
activité informelle. 

A cet égard, on observe les hommes dans un rôle intermédiaire  s’occupant des taches 
secondaires ; fourniture des matières premières et  livraison des produits fabriqués, sans oublier 
leurs présence dans les travaux d’artisanats qui nécessite la force physique. Au delà de l’analyse 
économique qui est incapable d’appréhender les transformations et les comportements sociaux, la 
caractéristique du T.D en outre sa flexibilité se résume aussi dans l’ignorance des difficultés 
juridiques et administratives, de même qu’elle s’exprime dans la débrouillardise, la solidarité ; 
l’autonomie et la convivialité, d’où l’importance donnée à l’aspect social de cette activité.  

 

Conclusion 

L’extension considérable du secteur informel à travers ses multiples paramètres a produit 
une stratégie importante, qui se manifeste dans l’emploi et la production des biens et des services, 
satisfaisant les besoins essentiels, sans oublier les revenus générés, l’expérience et la qualification 
acquises dans ce secteur. 



 
  

 
 

Etant l’une des importantes formes du travail informel en Algérie, le travail à domicile 
permet de pouvoir faire face à des crises résultantes des politiques d’ajustements structurels dans 
les pays en voie de développement (voir à se substituer partiellement au formel lors d’une crise ou 
lors d’une phase de récession)9,mais aussi de résister aux impacts socioculturels ce qui permet de 
contenir le noyau conjugal et d’adhérer solidement l’union au sein de la famille tout en respectant 
la même stratégie. 

Le travail à domicile représente un ensemble de comportements qui agissent sur 
transformations (prix – revenu) mais aussi sur les aspects socio-culturels. L’aspect psychologique 
est important, il permet au travailleur de subir les transformations, en même temps, de les gérer et 
de choisir la méthode exemplaire pour survivre à une crise (même si cela contraint la loi). 

Dans ce contexte, la logique ne consiste pas à rechercher le profit et de l’accumuler10 mais 
elle est un élément d’une stratégie de survie. Cela est dû à la nature des activités (difficulté 
d’accès au crédit …), aux formes de concurrence et au type des rapports sociaux. En absence de 
ces garanties, l’épargne et la solidarité familiale11 représente le meilleur moyen d’affronter ce 
genre de crises, mais cela exige aussi un environnement bâti sur la confiance et l’union12 . Face à 
la concurrence du secteur formel, le travailleur à domicile est obligé de minimiser ses frais, pour 
survivre, d’autant que cette concurrence brutale n’incite pas à l’accumulation. On peut dire que 
l’accumulation n’est pas refusée, mais elle est tout simplement hors du champ du possible13. Si 
l’accumulation n’a pas de sens, cela nous amène à penser autrement, où la logique de la 
production familiale est préférée à celle de la croissance de l’entreprise personnelle14. Ce qui fait 
de la solidarité familiale et de la stratégie de survie les principales caractéristiques de ce type 
d’activités : la première permet d’affronter les crises et la seconde à entretenir l’union familiale. 

D’une façon générale le travail à domicile est approuvé par la société et si la moindre 
tolérance étatique, existe, elle relève plus de la nécessité politique que de la fonctionnalité 
économique. Par ailleurs la complexité de la bureaucratie et des démarches administratives 

                                                            
9Boyabé  J. B."Marché  informel, une  lecture  critique du modèle d’Akerlof",Tiers monde,  vol. 40, n°157, 

janvier‐mars, 1999. 

10 Mentalité capitaliste « chercher le profit maximal dans le but de l’accumuler » 
11ex : la tontine (n’a pas été inventée uniquement pour financer les activités productives, elle sert fréquemment à 
financer des dépenses non productives (mariages, naissance, funérailles, …)). 
12 « Des fois, on prête qu’aux riches ou surtout au moins pauvres ». 
B. Lautier," l’économie informelle dans le tiers monde", 1994, P 61 
13 Cette accumulation est présente dans des activités litigieuses (trafic…) 
14 « La solidarité est un moyen de pallier des évènements fâcheux, ou une crise conjoncturelle » B. Lautier," 
l’économie informelle dans le tiers monde", 1994, P 69 



 
  

 
 

coûteuses, plus le poids de l’Etat et de ses règlements, empêchent toute activité entrepreneuriale 
légale.15 

Dans ce cas, l’emploi informel ignore les difficultés juridiques et administratives et constitue une forme de protestation face à l’impuissance 
des politiques gouvernementales à remplir leurs obligations en matière d’emploi formel. 

Le travail à domicile vient rappeler, à travers ses dimensions socio-anthropologiques, que 
l’état n’a pas le monopole sur l’organisation sociale. Le travail à la maison peut être traité 
comme une réalité économique mais aussi comme une réalité socioculturelle dont les règles de 
fonctionnement n’ont rien à voir avec celle de l’entreprise en raison de la recherche d’une 
certaine qualité de vie.  

De ce fait, il est plus censé d’adapter la loi à la réalité que d’essayer de modifier les 
comportements. Ce qui nous amène à dire que le travail à domicile, même s’il est illégal il reste 
très légitime (pour beaucoup de gens qui le confondent avec le « travail domestique »). Face à 
cette situation. Cela suggère que soit adoptée vis à vis du secteur informel, une attitude plus 
positive, qui permettrait d’intégrer progressivement les activités de production de biens et de 
services qu’il comporte dans un cadre plus transparent à même d’identifier l’apport réel de ce 
type d’activité à l’économie nationale16. Il s’agit donc d’encourager les activités qui respectent 
certaine critères en matière d’emploi et de production : allégement des charges sociales, 
amélioration des cadres de vie, aide publique au DVP, accord de crédit à taux réduit, exonération 
de taxe et allégement de l’impôt.  

Dans le contexte actuel caractérisé par le progrès technologique et l’expansion du marché 
du travail, une adaptation des procédure juridiques et administratives à l’organisation sociale est 
nécessaire pour permettre à des types d’activités comme celles du T.D d’être un mode d’emploi et 
un moyen de production plus efficace et plus concurrentiel. 

Formaliser le T.D c’est garantir les droits essentiels des travailleurs à domicile, baisser la 
facture sociale et permettre à l’état de récupérer des impôts au sein d’une économie marquée par 
la rareté des sources financières. Au même moment, cela suppose aussi un contrôle plus rigoureux 
au sein du secteur formel (secteur privé) et des sanctions exemplaires à l’encontre de toutes les 
pratiques délictueuses et des activités illégales qu’une ignorance de l’informel permet de couvrir. 

Enfin, même si mesurer l’emploi informel s’est avéré difficile, l’étude a montré qu’il était 
possible de recueillir de façon régulière des données sur l’emploi dans ce secteur avec les 
instruments existants. Ce genre d’enquêtes peut dévoiler quelques caractéristiques socio-

                                                            
15Boyabé  J. B."Marché  informel, une  lecture critique du modèle d’Akerlof",Tiers monde, vol. 40, n°157, 

janvier‐mars,1999. 

16CNES, Projet de rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du programme d’ajustement 

structurel,1998, Alger. 

 



 
  

 
 

démographiques concernant certaines catégories de travailleurs informels comme les travailleurs 
à domicile, ce qui permettra de formuler une définition pratique du secteur informel en Algérie. 

Cette approche a notre avis, nous incite à saisir le sens du travail à domicile et de ce que 
nous pensons devoir saisir comme réalités sociales en émergence en Algérie. 
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 ملخص- 
مع بداية  اقتصاد السوق نحواالنفتاح لضرورات أملتها عوامل  بالجزائر يستجيغير الرسمي في  لالتشغيإن           

أنواع مختلفة نحو ممارسة الكثير من القوى العاملة التي دفعت  األزمة االقتصاديةحدة  استفحال البطالة و نتيجة، التسعينات

  .المنزلي العمل  فيهامن األنشطة ، بما 

كما تسمح ،  التي تميزه الرئيسيةاجلوانب الكشف عن  من خاللها يتم، غير الرسمي لالتشغيشاملة حول دراسة البحث  عرضيو 

بعض لالنسبي واالنتشار التوسع  من شانها إبراز أهم مقومات العمل غير الرسمي و شرحبيانات معطيات و لحصول على با

 ةالمقابل، جواباالست شملتالمسح التي  في تحليالتها على نتائج عملية الدراسةستند هذه تو .المنزلي كالعمل هأشكال

عاد مفهوم "التشغيل غير أبقصد استنباط  التي تخص الموضوع مختلفةالتعريفات ال باختبار األمر الذي سمح ،والمالحظة

  الرسمي" في الجزائر.

  ةةةةالكلمات المفتاحالكلمات المفتاحالكلمات المفتاحالكلمات المفتاح-

  الدافع االجتماعي  .- الدافع االقتصادي  -المنزلي العمل  - غير الرسميالقطاع  -  غير الرسمي لالتشغي

: Résumé 

L’emploi  informel en Algérie, répond à des nécessités dictées par l’ouverture à l’économie de 
marché, préconisée au début des années 90 et qui s’est développée par l’accentuation du chômage et 
par une crise économique, qui a incité une grande partie de la population active à recourir à 
différents types d’activité, notamment le travail à domicile. 

L’étude présente une synthèse des travaux sur l’emploi informel. Il s’agissait de dévoiler les 
principaux aspects de l’informel en Algérie, et d’obtenir des données sur les importantes 
caractéristiques qui marquent le travail informel, cela peut expliquer l’expansion relative à certaines 
formes qui le façonnent tel que le travail à domicile. Ces réflexions s’appuient sur un travail 
d’enquête qui a combiné trois dispositifs méthodologiques –questionnaire, entretien et observation - 
a permis de tester les différentes  définitions afin d’en dégager une qui pense être utilisée en Algérie. 

Mots clés :  
Emploi informel - Secteur informel - Travail à domicile –Motif  économique-Motif social. 
 

Summary  

Informal employment in Algeria, responds to the needs dictated by the opening to market economy, 
advocated in the early 90s and was developed by the accentuation of unemployment and an economic crisis 
who has prompted much of the workforce to use different types of activities, including homework. 

             The study presents a synthesis of work on informal employment He was to reveal the main aspects 
of informality in Algeria and obtain data on important characteristics that informal work This may explain 
the relative expansion in some forms that shape such as homework. These reflections are based on survey 
work that has combined three-methodological devices questionnaire, interviews and observation - has 
tested the various definitions in order to produce a thinking being used in Algeria. 

: Keywords  

 Informal employment -Informal Sector -Homework - Economic motive - Social motivation. 
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