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 : الملخص
توضيح مدى مشولية االقتصاد غري الرمسي بأخذه ابعادا دولية وإقليمية االمر الذي جعله هتدف هذه الورقة البحثية اىل 

وجهات حتليل وكشف كما نسعى من خالهلا اىل   ،احلكومية وغري احلكومية ،حمل اهتمام اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية
واحللول اليت ميكن اعتمادها من طرف احلكومات  ،وآثارهانظر تلك اهليئات واملنظمات هلذه الظاهرة من حيث اسباهبا 

ة واالقتصادية، كما تناولت هذه الورقة البحثية مدى التزام نظيماهتا القانونيالوطنية للتعامل مع الظاهرة حبسب تشريعاهتا وت
او تلك اليت  ،اهليئات واملنظمات اليت تعترب عضوا فيها الصادرة عنبتلك االقرتاحات والتوصيات وخاصة  الدولة اجلزائرية

ا بعض االجراءات اليت اعتمدهتقدمت مناذج وجتارب وطنية خمتلفة كمقاربات للتعامل مع االقتصاد غري الرمسي، وتوضيح 
مع مراعاة خصوصية البنية  اواحلد من سلبياهت اخلاصة هبذه الظاهرةية احلكومة اجلزائرية كاستجابة ضمنية لتوطني القواعد الدول

 .االقتصادية اجلزائرية
 الكلمات المفتاحية

 العمالة، حقوق االنسان، منظمة العمل الدوليةالجزائري،  اإلقتصاد، غير الرسمي اإلقتصاد، الهيئات الدولية
 .عربيةمنظمة العمل الالقطاع غير المنظم، ، العربية والدولية

Résumé : 
Cette communication a été élaborée afin de montrer l'universalité de l'économie informelle qui a 

pris des dimensions internationales et régionales.  A cet effet, elle est devenue un centre d'intérêt des 

institutions et organisations internationales et régionales, gouvernementales et non gouvernementales. 

A travers cette communication on essaye d'analyser et de mettre en lumière les différentes visions de 

ces institutions et organisations par apport à ce phénomène passant par ses causes, ses conséquences et 

les solutions proposées par les gouvernements selon leurs législations et procédures légales et 

économiques.  

 En fin, on traité l'engagement de l'Etat algérien envers les recommandations et les suggestions, surtout 

celles formulées par les organisation dans lesquelles il est membre ou par les pays qui ont déjà proposé 

des modèles  à des situations vécues concernant l'économie informelle.  

Après, on a évoqué certaines dispositions du gouvernement algérien comme reflexe implicites pour 

domicilier les règles internationales relatives à ce phénomène, et limiter ses conséquences négatives,  

tout en respectant la spécificité de l'environnement économique algérien.  
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Mots clés :  

Institutions internationales , Économie informelle, Économie algérienne, L' organisation 

internationale du travail, Droits de l’homme, Main d'oeuvre arabe et internationale,  Secteur 

informel, L'organisation arabe du travail . 

 مقدمة
بعاده االقتصادية هم املواضيع اليت شغلت الرأي العام الدويل والوطين نظرا ألني ألقد اضحى االقتصاد غري الرمسي من ب

وصعوبة حصر العوامل املساعدة يف انتشاره  ،دها ومشوليتهايوتعق ونظرا لتداخل اعتبارات مسبباتهوالسياسية واالجتماعية، 
 واإلقليميةوهذا ما جعل اهليئات الدولية ، حول معطياتهتقدمي احصاءات دقيقة و  وإرهاصات ضبط مصطلحاته ،وتوسعه

وتقدمي توصيات  ،يف مدى امكانية التعامل معه واحلد من عوامل انتشاره ونتائجه السلبيةاملختلفة واملتخصصة تبحث 
فعليا الرتباطه  اواقرتاحات وبعض التجارب حلكومات الدول وتطبيقها على ارض الواقع رغم ما يوجد من صعوبة جتسيده

زائر من بني كثري من الدول تسعى الاجاد خبصوصيات اجتماعية واقتصادية وسياسية بل وحىت ثقافية لكل دولة، وتعترب اجل
له فجوات  د الوطين مسببةتنخر االقتصا وأضحتخرية حلول هلذه الظاهرة اليت انتشرت بسرعة فائقة يف السنوات األ

من خالل الطرح الدويل قد يصعب تداركها على املدى القصري، وهو ما اجعل من الضروري النظر اليه اقتصادية واجتماعية 
  .ة تكييف تلك احللول وفق ما يقتضيه التنظيم االقتصادي العام للدولة اجلزائريةوحماول

  : البحث اشكالية
غير الرسمي وما مدى استجابة الدولة  اإلقتصادظاهرة واإلقليمية كيف عالجت الهيئات والمنظمات الدولية 

 ؟المنظم اإلقتصادتقال الى الجزائرية للتوصيات الدولية والحلول المقترحة للتعامل مع الظاهرة لالن

 :اآلتيةاألهداف  لتحقيقتسعى هذه الورقة البحثية  :أهداف البحث

الدولية  واهليئاتغري الرمسي يف اطار املنظمات  اإلقتصادالتوجه الدويل واإلقليمي ودوره يف معاجلة ظاهرة  معرفة  -
 .واإلقليمية
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 اإلقتصادالدولية ومدى توطني تلك احللول للتعامل مع ظاهرة  موقف احلكومة اجلزائرية من التوصيات واالقرتاحاتبيان  -
  .غري الرمسي

 .يةاإلقتصادوالتقارير الدولية والوطنية ذات الصبغة  الواردة يف النصوص الدولية ضبط بعض املصطلحات   -
دراسة وحتليل الشؤون املنظمات الدولية يف  تلعبه الذي الدور أمهية من هذه الورقة البحثية أمهية تنبع  :البحث أهمية

غري الرمسي، وحماولة توحيد الرؤى والقواعد  اإلقتصادية واالجتماعية على املستوى الدويل وخاصة معاجلة ظاهرة اإلقتصاد
غري الرمسي يف اجلزائر ودور  اإلقتصادكما تبني هذه الورقة واقع   ،لتعميم االقرتاحات واحللول للتعاطي معها واإلقليميةدولية ال

   .مة اجلزائرية يف ترمجة وتكييف احللول الدولية ملعاجلة الظاهرة على املستوى الوطيناحلكو 

والقواعد املنبثقة من  املعطياتلقد مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لعرض وحتليل مجلة من : البحث يةمنهج
املرتبطة بتنظيم بعض جماالت الوطنية  شريعيةوحتليل بعض النصوص الت واإلقليمية،قرتاحات اهليئات الدولية مناقشات وا

مت تقسيم الورقة البحثية إىل ثالثة حماور أساسية تتفرع عنهما نقاط تفصيلية كما  فقد البحث تقسيمات ، أماالوطين اإلقتصاد
 :يلي
 االطار النظري والمفاهيمي لالقتصاد غير الرسمي  وفق هيئات المجتمع الدولي: أوال

من  ذ اعترب مصدر عيش للطبقة الفقرية وجزءإملاضي، وائل السبعينيات من القرن اأغري الرمسي حىت  اإلقتصادم بمل يكن هناك اهتما
تحتية من خالل جتنب على البىن ال واإلنفاقرادات الدولة االنتاجية املرنة املؤثرة على إي ية من جهة وميثل جمموعة من املشاريعاإلقتصادالتنمية 

حيث كان لالقتصاديني السابقني دور فعال يف جلب اإلنتباه من الناحية اإلقتصادية الصرفة اىل ؛ iالضرائب من جهة أخرىنظمة و القوانني واأل
 .iiهذه الظاهرة

ي حني قدم اإلقتصادضيف اىل سلة املفاهيم ذات الطابع من بني األوائل الذين قدموا مفهوما جديدا أ k.Hartكيت هارت ويعترب 
ى عمل ميداين قام به يف مدينة أكرا عاصمة غانا، حيث ناقش خالهلا قضية الفقر حول العمالة احلضرية يف افريقيا بناًء علورقة عمل اىل مؤمتر 

 جور ضعيفة وغريأّن اغلبهم يعملون ضمن عوائد وأ" هارت"يشري فيها ( ليسوا عاطلني على العمل) يف املناطق احلضارية اليت تضمنت عبارة 
 .iiiداريية فضال عن أهنا قد تكون خمفية عن التنظيم اإلمنتظمة بطريقة قانون
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احلضري ينتج سلعا وخيلق  اإلقتصادوجود قطاع غري منظم من "مث بدأ االهتمام الدويل بالظاهرة حني أقرت منظمة العمل الدولية 
القطاع غري الرمسي أو القطاع غري وسين حينها ب 2791من خال تقريرها عن الدخل والتوظيف يف كينيا عام " وظائف ويوفر دخال للفقراء

الذي يبدي اهتمام الصحافة  2799سنة  financial analysis journalاملنظم، يليها بعد ذلك املقال الذي مت نشره يف صحيفة 
 حجم ىليف حماولة منه للوصول إ  P.Goutmanل الذي قام به رمسي من قبل السياسيني نتيجة العمغري ال اإلقتصادمريكية بظاهرة األ

من الناتج القومي االمجايل  21ب  اإلقتصادغري الرمسي، وهي احملاولة األوىل لبدأ االهتمام السياسي واألكادميي، حيث قدر ذلك  اإلقتصاد
أن ونبه هذا االخري إىل خطورة املعامالت اإلقتصادية اليت ال يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج الوطين وأكد من خالل دراسته .ivاالمريكي

 .vهذه املعامالت ليست هبذا القدر الذي ميكن معه امهاهلا
بدائه اإلقتصاد غري الرمسي من خالل إتدويل االهتمام هبذه الظاهرة يلوح يف االفق، حبيث بدأ اهتمام صندوق النقد الدويل ب ولقد بدأ

الذي يشمل مجيع االنشطة  اإلقتصادذلك " بانه ملفهومه معتمدا على مدى ارتباطه بالضرائب ويظهر ذلك جليا يف تعريفه له الذي يرى
نشطة اقتصادية اإلقتصاد غري الرمسي إىل أ، وضمن هذا املفهوم قسم "بلغت هبا السلطات الضريبيةيت ختضع للضريبة إذا ما أ  ية الاإلقتصاد

 .viانون الضرييبذا كانت رمسية ختضع للقطة غري مشروعة، وهو يشمل مجيع األنشطة اليت يف حالة ما إمشروعة وأنش
وبتطور هذه الظاهرة وانتشارها يف كل بلدان العامل، كان ال بد من اإلحاطة هبا وتعميق النقاش بشأهنا جديا لتعقدها وتداخل التعابري 

تسميات املستعملة يف حتديد معانيها، علما أّن هذه التعابري ال تستهدف نفس املوضوع وال هي نفسها يف كل البلدان، بدليل ما تؤكده ال
اجنلوساكسونية، فرنسية، اسبانية، : املتعددة للظاهرة املعنية واليت تقدر يف حدود ثالثني تسمية انطالقا من مقاربات اقتصادية خمتلفة

 أمريكوالتينية، تقرتب فيما بينها بتأكيدها على وجود أنشطة اقتصادية وغري اقتصادية حتقق مداخيل وال ختضع للضريبة، كما ال تسجل ضمن
ت غالبا ما احلسابات القومية، ولكنها تسري باملوازاة مع اإلقتصاد الرمسي املهيكل إداريا، ولكي ال تبق هذه الظاهرة تتمتع فقط بوفرة يف األدبيا

املتحدة تكون سوسيولوجية أو صحافية غري خاضعة للقياس االحصائي وال للمالحظة الدقيقة قامت اهليئات واملنظمات الدولية ممثلة يف االمم 
، مبحاولة ضبط املصطلحات من جهة وحتديد النشاطات اليت viiومنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية، االحتاد األورويب، املكتب الدويل للعمل

 .متثل صور اإلقتصاد غري الرمسي
ا يفيد مدى الشمولية اليت ميتاز ي والتنمية هذا املفهوم بصفة أخرى وأعطت له مفهوما مغايرا، مباإلقتصادكما تناولت منظمة التعاون 

ونورد  ية واملاليةاإلقتصادعمال اهليئات الدولية ذات الطبيعة ويل هذا املفهوم جاء متعاقبا يف أن تد، واملالحظ أviiiهبا هذا املفهوم بالصفة الدولية
 :فيما يلي أهم وجهات النظر للهيئات الدولية لالقتصاد غري الرمسي كما يلي

 لهوإرهاصات ضبط المصطلحات المشابهة  أعمال المنظمات والهيئات الدوليةغير الرسمي في  قتصاداإلمفهوم تطور  -أ
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خاصة يف غياب تعريف دقيق له، فحىت االن ال تزال املعايري واضحة املعامل ان النظرية القائمة حول اإلقتصاد غري الرمسي ال تزال غري 
بالرغم من الدراسات واألحباث اليت تناولتها املنظمات العاملية املختصة يف هذا امليدان واملقاييس لتحديد جمال نشاطه تتغري بشكل مستمر 

وهو ما يفسر مدى امهية الظاهرة ومدى امهية معاجلتها على املستوى الدويل، ونورد فيما يلي وجهات النظر ، الناميةاملتقدمة و وخمتلف البلدان 
 :هوم هذه الظاهرةمفتطور تدويل املختلفة للهيئات الدولية حول 

 تطور مفهوم اإلقتصاد غير الرسمي في أعمال االمم المتحدة -1
الذي  2771مم املتحدة من خالل النظام اجلديد للمحاسبة الوطنية لألمم املتحدة لسنة يتجلى تطور هذا املفهوم يف أعمال األ

الرمسي، واستنادا هلذا النظام اجلديد، فالتجارب يف ميدان مجع غري  اإلقتصادغري املالحظ الذي جاء ليوسع مفهوم  اإلقتصاداستعمل تعبري 
، لذلك كان ixغري املالحظ تبني ان قياس هذا القطاع ليس أكثر تعقيدا من العمليات االحصائية االخرى اإلقتصاداملعلومات ومعاجلتها حول 

 .جهزة املتخصصةية واالصطالحية وال سيما منها األمم املتحدة دور مهم يف دراسة مفهوم الظاهرة وحتديد جوانبها العملاأل ألجهزة
 اإلقتصاد غير الرسمي من وجهة نظر مجلس حقوق االنسان  -2

غري الرمسي الرتباطه بعوامل مؤثرة يف حقوق االنسان االساسية وهو ماجعله  اإلقتصادنسان لألمم املتحدة تناول جملس حقوق اإل
االنشطة  هو جمموعة منغري الرمسي  اإلقتصاد" لعام الذي قدمته منظمة العمل الدولية حبيث يرى ان يعطي تعريفا يستند يف اصله اىل املفهوم ا

حبيث يوسع جملس حقوق االنسان من " ية املتنوعة واملشاريع التجارية والعمال غري النظاميني او الذين ال يستفيدون من محاية الدولةاإلقتصاد
وسع نطاقا وتتألف من مجيع العمالة غري النظامية أ"  ح بأنيف العمالة الدولية ويصرّ اخلاص مبناسبة النظر  يرهغري الرمسي يف تقر  اإلقتصادمفهوم 

؛ وحسب مفهوم جملس حقوق "ال الذين يعملون بصورة غري نظامية يف القطاع الرمسيىل العمّ إ فرص العمل يف القطاع غري الرمسي باإلضافة
االجرامي  اإلقتصاداملوازي الذي يسعى لتفادي الضرائب والنظم، و  اإلقتصادغري الرمسي يشمل كل من  داإلقتصامم املتحدة، فإن اإلنسان لأل

 .xالذي يتعامل يف السلع واخلدمات القانونية
انعدام النظم : الرمسي يف عدد من اجملاالت احليوية أمهها اإلقتصادغري الرمسي يتعاض مع  اإلقتصادويرى جملس حقوق االنسان ان 

إىل املساواة اجلماعية  فتقارال غري النظاميني مثل االمان وضعف العمّ عدام األوجه انوهو ما يؤدي إىل وجود العديد من أكومية نسبيا، احل
منة والعمل لتنظيم أوقات العمل بصورة مستقلة وغري آوفضال عن ذلك كثريا ما خيضع العمال غري النظاميني  ،شكال احلماية من التمييزوأ

الرمسي ليسوا مجيعا من الفقراء غري  اإلقتصادن العاملني يف ه بالرغم من أنس يف تصوره لالقتصاد غري الرمسي أب اجمللويعقّ ...طويلة لساعات 
، وهو ما يصعب حتديد جوانبه بدقة xiغري الرمسي اإلقتصاداال غري نظاميني فثمة تداخل واضح بني الفقر و ن الفقراء العاملني ليسوا مجيعا عمّ وأ
 .صر تعريفة و ما تقتضيه معاجلته بدقةحل
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يف العديد من دول البلدان النامية، وعندما  اإلقتصادمن  01غري الرمسي يشكل على ما يربو  اإلقتصاد"  كذلك أنّ   يرى اجمللسكما 
غري الرمسي ال  قتصاداإلككل، بيد ان   اإلقتصادمن  71ىل إ 01يدرج القطاع الزراعي يف التقييمات تقارب نسبته يف بعض البلدان 

مكانية االعتماد على وتشري الدراسات حسب اجمللس اىل إ يات املتقدمة،اإلقتصاديقتصر على الدول النامية فحسب بل يشكل جزًء كبريا من 
الفرتات اليت   ي، وهي يف نفس الوقتاإلقتصادية يف فرتات االنتكاس اإلقتصاديه كأداة لتخفيف الصدمات اإلقتصاد غري الرمسي او اللجوء إل

 .xii"غري الرمسي اإلقتصادكثريا ما ينمو فيها 
 غير الرسمي من وجهة نظر المنظمة الدولية للعمل اإلقتصاد -3

 بني اجلنسني املساواة وانعدام والفقر اجلزئية والبطالة البطالة ارتفاع يسوده سياق ينتشر يف الرمسي غري اإلقتصادتشري منظمة العمل الدولية اىل أن 
 التعليم من متطلباته واخنفاض نسبياً  سهولة دخوله بسبب الدخل، توليد يف السيما به، يعتد دوراً  الظروف هذه ظل يف ويؤدي العمل اشةوهش

 وللحصول احلياة قيد على البقاء لضرورة بل باختيارهم ال املنظم غري اإلقتصاديدخلون  الناس معظم ولكن .املال ورأس والتكنولوجيا واملهارات
الفقراء  من متناسبة غري وحصة الالئق العمل يف حادة عجز مبواطن املنظم غري اإلقتصاد ويتسم .xiiiلللدخ ةاملولد ساسيةاأل األنشطة ىعل

 داإلقتصا يف بالعاملني مقارنة تعرضاً للفقر ركثأ يكونون املنظم غري اإلقتصاد يف العاملني أنّ  املستفيضة التجريبية البحوث أظهرت وقد .العاملني
 الفقر يف والعيش املنظم غري القطاع يف العمل بني تاماً، يكن وإن مل بريك تداخل يوجد غريها، أخرى ولعوامل العوامل هلذه ونتيجة ،املنظم

 ظروف يواجهون املنظم غري اإلقتصاد يف العاملني الناس معظم فإن معقولة، ودخول رزق األنشطة موارد بعض توفر حني ويف .واالستضعاف
 لديهم الكافية؛ التدريب غري فرص ومن املهارات من متدنية ومستويات األمية من عالية مستويات من ويعانون آمنة وغري مالئمة غري عمل

 املفاوضة غياب ومن أطول عمل ساعات من وهم يعانون املنظم، اإلقتصاد يف باملداخيل مقارنة مستوى وأدىن انتظاماً  وأقل ثباتاً  أقل مداخيل
 اإلقتصاد يف العمل ألن ومالياً  جسدياً  استضعافاً  ثركأ هم مسترتاً؛ أو غامضاً  يف االستخدام وضعهم يكون ما وغالباً  التمثيل وحقوق اجلماعية

 العاملة دمحاية الي تشريعات من وغريها واألمومة والصحة بالسالمة املتعلقة والتشريعات االجتماعي الضمان خطط مستبعد من إما املنظم، غري
 .xivهاعن فعلياً  املنال بعيد وإما

دارة االحصاءات يف مكتب العمل الدويل واملؤمتر الدويل السابع عشر خلرباء احصاءات العمل من إاخذت كل وملعاجلة هذه الظاهرة 
ة العمل لعت منظمفضل، واضطاهرة السمة غري املنظمة على حنو أطر جديدة من شأهنا تناول ظتقها رفع التحدي املتمثل يف وضع أعلى عا

الذي  1111غري املنظم الذي جرى تقدميه واعتماده خالل مؤمتر العمل الدويل لعام  اإلقتصادجل تعريف الدولية بوضع اإلطار النظري من أ
 و بعضال تشملهم كل أ ية الذيناإلقتصادو الوحدات ل أية اليت ميارسها العماّ اإلقتصادنشطة مجيع األ" اإلقتصاد غري الرمسي بأنه عرف 

يل السابع عشر خلرباء احصاءات العمل مبادئ توجيهية تقر عتمد املؤمتر الدو إ 1111ويف عام " و يف املمارسةالرتتيبات النظامية يف القانون أ
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صاد أما التعريف الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية باعتمادها توافق اآلراء يف ضبط مصطلح اإلقت، xvطار بوصفه معيارا احصائيا دولياهذا اإل
غري الرمسي فهو القطاع غري الرمسي الذي يتألف من مشاريع جتارية خاصة غري منظمة بصورة قانونية وغري مسجلة وفقا ألي شكل من االشكال 

 .xviاحملددة يف التشريع الوطين
 يشمل حبيث ملنشآت،ا يف الرمسية غري العمل عالقات على وهو يركز الرمسي غري لالقتصاد أوسع مفهوم طرح مت األخرية اآلونة وىف

 البعض ويشري، الرمسية وغري الرمسية املنشآت يف اجتماعية تأمينات أو عقود رمسية بدون بأجر والعمالة الرمسية غري املنشآت يف أجر دون العمالة
 القانوين يعترب اإلطار تايلوبال السوق، إىل للدخول املطلوبة الشروط من أي أو كل تتوافر لديه ال الذى هو الرمسي غري القطاع أن إىل اآلخر

النظام اإلقتصادي للدول  يفرضها اليت املختلفة لتجنب العوائق اإلطار هذا خارج لعمل املنشآت الرئيسي الدافع هو لالقتصاد احلاكم واملؤسسي
  xvii.املختلفة

 غير الرسمي  االقتصادضبط مصطلحات  ارهاصات-ب 
وى الدويل وتكييفها إذا كان ة توحيد وتنسيق التعاريف بتبين املواصفات النمطية على املستد يف التسميات نرى من األمهيمام هذا التعدّ وأ

، 2771ن يسمح بعقد مقارنات دولية بأكثر سهولة وفقا ملضمون تعريف نظام احملاسبة الوطنية لالمم املتحدة لعام ضروريا، وهذا من شأنه أ
اإلقتصاد غري ثالثة تعابري لتحديد خمتلف فئات  صطلح، وعلى اثر ذلك أستعملتد املغري املالحظ هبدف توحي اإلقتصادوالذي أدخل مفهوم 

 :املالحظ وهي
طراف غري و النشاطات الشرعية املمارسة من أشاطات غري الشرعية واملمنوعة بقوة القانون أويتمثل يف الن: اإلقتصاد غري القانوين -

 .مصرحني
القانونية اليت يكون فيها جزء من االنتاج أو كله خمفيا ألسباب خمتلفة ومنها ما ورد يف نظام  ويتعلق االمر بالنشاطات: السفلي  اإلقتصاد -

احملاسبة الوطنية لألمم املتحدة كالتهرب الضرييب على الدخل والتسرت على الشغل والعمالة، الرسم على القيمة املضافة أو بعض الرسوم 
 ...."األخرى بسبب التصريح اجلزئي بالنتاج او الدخل

ائية وغياب التقسيم بني ويعين تلك الوحدات االنتاجية املتصفة بضعف املستوى يف التنظيم ووسائل االنتاج البد: القطاع غري الرمسي -
 .xviiiو الشخصية أو االجتماعيةة املومسية أو الروابط العائلية أس املال، ووسائل عمل قائمة باألساس على العمالالعمل ورأ
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ضت اجلهود الكبرية يف غري الرمسي، ولقد أف اإلقتصادن هناك ارهاصات جدية تنتاب ضبط مصطلحات لدولية أوترى منظمة العمل ا
راز املنظم وتعريفاته العملية اىل إب غري اإلقتصادجل توضيح مفاهيم السنوات األخرية اليت بذلت يف إطار اجملتمع اإلحصائي الدويل من أ

 :ة يفالتحديات الرئيسية اليت ال تزال قائم
 فضل للمفاهيم االحصائية لالقتصاد غري املنظم؛تعزيز فهم أ -
 طر االحصائية؛العلمي للمعايري الدولية ضمن األرشاد الدول بشأن التطبيق االمثل و إ -
 .xixغري املنظم لتصميم السياسات اإلقتصادراز املمارسات اجليدة يف حتليل احصاءات إب -

طار اجملتمع االحصائي أمر مهم، وقد تبدو للجوء اىل املصطلحات الدقيقة يف إن اأاهليئة يف سبيل ضبط املصطلحات،  وترى هذه
غري املنظم، والعمالة يف القطاع غري املنظم، والعمالة غري املنظمة، مجيعها قابلة للتداول بالنسبة  اإلقتصادالقطاع غري املنظم، : "عبارات

تقنية، وميكن للتعاريف التالية  مهية بالغة من وجهة نظرقة املرتبطة بكل عبارة تكتسي أدقيال اهنا ليست كذلك، فالفروق الالعاديني إ لألشخاص
 :وتوردها املنظمة كما يلي" ن تشكل مرجعا بالنسبة للمصطلحات املرتبطة بالسمة غري املنظمة لالقتصاد وتعاريفها التقنيةأ

ية الذين ال تشملهم الرتتيبات النظامية يف اإلقتصادالعمال او الوحدات  ية اليت ميارسهااإلقتصادوهو مجيع االنشطة : غري املنظم اإلقتصاد -
 .1111ىل تعريف مؤمتر العمل الدويل لعام ن او يف املمارسة، وهذا استنادا إالقانو 

غري النظامية سر املعيشية مبا يف ذلك املنشآت واء كانت منشآت فردية متتلكها األوهو جمموعة من وحدات االنتاج س: القطاع غري املنظم -
 صحاب العمل يف القطاع غري املنظم؛اليت تعمل حلساهبا اخلاص ومنشآت أ

شطة غري زراعية مع انتاج ة احلجم ضالعة يف أنأو منشآت فردية خاصة صغري /وهي منشآت غري مسجلة و: منشآت القطاع غري املنظم -
  .xxقل للبيع أو املقايضةجزء من السلع أو اخلدمات على األ

 ملصطلح عاملياً  أو مقبول دقيق تعريف أو توصيف وجود عدم من بالرغم" :فإنه ،(1 الفقرة) 1111 استنتاجات يف ردو  ماأهم و 
 خصائص هلم ممن املشاريع يومنظمّ  واملنشآت الالعمّ  يف كبريا   تنوعاً  يستوعب املصطلح بأن واسعاً  فهماً  هناك أن إال ،"املنظم غري اإلقتصاد"

 اواضعو  يراعي أن من بد ال وعليه، ."واحلضرية والريفية الوطنية السياقات عرب حدهتا حمددة ختتلف لكومشا  عوائق من ونيعان فهم .تبينها ميكن
 xxi.املنظم غري اإلقتصاديف  واملواصفات األوضاع يف الكبري التنوع هذا عن املتأتية والسياسية املفاهيمية الصعوبات السياسات واملشرعون

  غير الرسمي اإلقتصادالمساهمة في انتشار االسباب والعوامل  -ج
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 ويؤدي العمل وهشاشة بني اجلنسني املساواة وانعدام والفقر اجلزئية والبطالة البطالة ارتفاع يسوده سياق يف املنظم غري اإلقتصاد ينتشر
 والتكنولوجيا واملهارات التعليم من طلباتهمت واخنفاض نسبياً  سهولة دخوله بسبب الدخل، توليد يف السيما به، يعتد دوراً  الظروف هذه ظل يف

 األساسية األنشطة على وللحصول احلياة قيد على البقاء لضرورة بل باختيارهم ال املنظم غري اإلقتصاديدخلون  الناس معظم ولكن .املال ورأس
ب اليت سامهت يف منو القطاع غري الرمسي يف سبامنظمة الدول العربية للعمل حول أهم األ ان اهم ما توصلت اليهوعليه، ف xxii،لللدخ .املولدة

 :الدول العربية خاصة متثلت يف
مليون  11حيث توقعت منظمة العمل العربية ان يصل عدد الباحثني عن العمل يف املنطقة العربية مبا يزيد عن : ارتفاع نسبة البطالة -

 ؛xxiiiشخص
القومي على  اإلقتصادعليها، وهو ما يتمثل يف ضعف قدرة يدي العاملة والطلب اهليكلي يف سوق العمل بني عرض األاالختالل  -

 خذ عامل القوى العاملة بعني االعتبار لدى وضع اخلطط املستقبلية لسوق العمل يف كثري من الدول؛يعاب عنصر العمل وعدم أاست
لوائح املنظمة ألنشطتها، حيث تواجه العديد ي اخلاص، فاملنشآت بوجه عام تتأثر بالقوانني والاإلقتصادالبيئة القانونية والتنظيمية للنشاط  -

 ؛xxivمن املتطلبات القانونية والتنظيمية يف التشريعات العربية من دون وجود توازن بني االلتزام هبا واملزايا اليت متنحها
يراد األعباء الضريبية لتوفري اإلعامة الذي يدفع الدولة لزيادة عجز املوازنة العامة للدولة، اي االختالل بني االيرادات العامة و النفقات ال -

ىل اتباع كل السبل اليت متكنهم من التهرب الضرييب وال سيما ممارسة لعام وهو ما يدفع أصحاب األعمال إالالزم لتمويل االنفاق ا
 أعماهلم يف اخلفاء؛

 غري الرمسي؛ اإلقتصاددارية املفروضة على أسواق العمل تزيد من حجم اإلقتصادية وازدياد القيود اإلتقييد احلريات  -
دودي الدخل وحىت زيادة تكاليف املعيشة مما يدفع حم يرتتب عنهمر الذي ئية للعملة الوطنية، األالضغوط التضخمية وتآكل القدرة الشرا -

 شكل غري رمسي؛متوسطي الدخل إىل البحث عن أعمال إضافية ب
العريب من أكثر املناطق تزايدا يف عدد السكان واملرتبط يف كثري من  حيث يعترب الوطن :وغرافية وتسارع النمو السكاينميالعوامل الد -

ىل ذلك عامل اهلجرة وشح االستثمارات، يضاف إالبلدان العربية مع مشكالت مرتبطة باألمية وضعف مستوى التعليم مبستوياته املختلفة 
وتقنيات ومهارات فنية وهو  ص عمل ال حتتاج اىل رأمسال كبرياجاد فر املدن، وعليه تسعى هذه الفئة إىل إ الداخلية ما خيلف البطالة داخل

 .xxvغري املنظم اإلقتصادما ميكن ااجاده ضمن 



 واإلق ليمية  غير الرسمي من وجهة نظر الهيئات الدولية    اإلقتصاد

 المنظم  اإلقتصادوموقف الجزائر اتجاه االصالحات المقترحة لالنتق ال الى  

       ل       ي      ف        ي عبد الك      ري       مخ         الدكتور  

 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير/ تمستقبل االقتصاد الجزائري خارج المحروق ا/ جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  
 الملتقى العلمي الوطني حول: إلقتصاد  غير  الرسمي  في  الجزائر  واقع  الممارسة  و  حتمية  المعالجة

 92 و 92 فيفري9102

 

11 

 

  

 :العوامل اآلنية لنمو اإلقتصاد غير الرسمي  -د
ب هذه االخرية أن غري الرمسي، واليت تعترب حس اإلقتصادىل هاته العوامل باعتبارها جزًء ال يتجزأ من منو ظاهرة ظمة العمل العربية إنظرت من

االختالف القائم  منها سوق العمل العريب رغمية الدولية وما تبعها من تأثريات على سوق العمل الدويل و اإلقتصادمعظمها ناتج عن التغريات 
 :xxviمنها وهين هناك تشابه يف العوامل اليت سامهت يف منو القطاع غري املنظم يف كل اإلقتصادي يف كل من الدول العربية إال أبالشأن 

وتبدو هذه الظاهرة اىل حد كبري كإعادة لتقسيم العامل وفق مبدأ االقوى بصفة اقتصادية وثقافية ومالية واتصالية يستخدم يف : أثر العولمة -
اإلقتصاد غري الرمسي، ذلك أن املستفيدين ؛ ولقد سامهت هذه االخرية يف توسيع xxviiحتقيقها كل الوسائل العلمية والتكنولوجية املعاصرة

عادة اهليكلة عامليا يف ت والتكنولوجيا مما ميكنهم من االستفادة من إموال وأصحاب اخلرباة هم أصحاب رؤوس األساسيني من العوملاأل
المكانيات املادية أو عدم نطقة هو ضعف احني ال يتوافر لدى الوطن العريب الكثريون ممن تتوافر فيهم تلك الشروط، فالغالب يف امل

 ؛xxviiiىل املوارد واخلربات واملعلومات واهليئات واألسواقوجود أو ضعف الوصول إ
ل والعمالة وختلي احلكومات عن التوظيف التلقائي وضاع العماّ حبيث تؤثر هذه السياسات على أ: تأثير سياسات اإلصالح اإلقتصادي -

املاضية كانت احلكومة والقطاع العام املصدرين الرئيسيني لفرص العمل يف الدول العربية  للكثريين من الشرائح االجتماعية، ففي الفرتات
 املنطقة قد مت من قبلسي قوة العمل يف كثر من خ   كل املناطق النامية، حيث جند أخارج قطاع الزراعة بنسبة تفوق مثيالهتا يف

 ؛xxixاحا اآلنمر الذي مل يعد متاأل 2779اىل  2790ت يف الفرتة من احلكوما
هم العوامل اليت تساعد على فتح أبواب القطاع غري املنظم لعربية للعمل من أويعد هذا السبب يف نظر املنظمة ا: سياسات سوق العمل -

جراءات البريوقراطية والتكاليف املرتفعة لتسجيل املنشآت، تفشي الفساد بشكل خاص، والذي يرجع اىل اإل لألفراد بشكل عام ولإلناث
م صحاب العمل تدفعهاالجتماعية، وهي كلها قيود على أ ري، الضرائب املرتفعة والقواعد اخلاصة باحلد االدىن لألجور، والتأميناتاإلدا

 ؛xxxىل كل ذلك السهولة يف االلتحاق بالعمل يف القطاع غري املنظمني والتوظيف بالشكل الرمسي يضاف إىل االبتعاد عن التعيإ
ويف هذا حتصر املنظمة العربية للعمل هذا السبب بالنسبة للدول العربية حبيث يواجه : تنمية اإلقتصادنقص االستثمارات الموجهة ل -

 :قطاع االستثمار يف العامل العريب مشكلتني رئيسيتني مها
 نقص االستثمار يف العامل العريب املوجه للدول العربية ؛ -أ

 .ها يف حتقيق التنمية العربيةهجرة رؤوس االموال العربية اىل اخلارج وعدم مشاركت –ب
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ن اختلفت هذه الظاهرة بني بلد العمالة بدون تراخيص أو محاية وإ حيث يعمل عدد كبري من هذه: العمالة الوافدة إلى الدول العربية  -
 وآخر؛

ر الطبيعي هليكلة وهذا بطبيعة احلال يعيق التطو : اتساع رقعة النزاعات المسلحة واألزمات األمنية الداخلية في الدول العربية -
ساسية اإلقتصادي واالجتماعي الذي يؤدي حتما إىل فقدان الركائز األ، أضف اىل ذلك ما ترتتب عنها من اختالل التوازن xxxiالسوق

 .غري الرمسي بصفة ملفتة للنظر اإلقتصاديف التنظيم العام للدولة وترتيب األولويات، ما يفتح اجملال لنمو 
 قتصاد مي وتحقيق السمة المنظمة لإلغير الرس اإلقتصادفي معالجة  واإلقليميةجهود الهيئات الدولية : ثانيا 

دي حتفظ كبري حول لقد أبجب اتباعها ملعاجلة السمة غري املنظمة ونتائجها السلبية، و اال يزال النقاش دائرا حول أفضل السبل الو 
، لكن على الرغم من وجود الكثري من العوائق القانونية والعملية، xxxiiرف مؤمتر العمل الدويلضعف التقدم احملرز مقارنة حبجم املشكلة من ط

لح احتاد أف يف سوق العمل العاملي صوتا مجاعيا، وعلى سبيل املثال xxxiiiتيجيات جديدة للتنظيم الذايت متنح أكثر العمال استضعافاابدأت اسرت 
جتارية  يف تطوير سياسات -وبالتشاور مع احلكومة-ال والعاملني حلساهبم اخلاص عمّ مجعيات التجار يف غانا وهو جتمع غري منظم من ال

خرى على تنظيم القطاع غري املنظم، رابطة النساء ياجات القطاع غري املنظم، ومن األمثلة املميزة األفضل الحتوضريبية تستجيب على حنو أ
 -ن كانت معزولةوإ-اإلقتصاد غري املنظم، وتسلط هذه األمثلة أشهر نقابة يف  اللوايت يعملن حلاسبهن اخلاص يف اهلند اليت تكون رمبا هي

، أما اهليئات الدولية واالقليمية فقد تبنت بعض احللول املستوحات من xxxivغري املنظم اإلقتصادتعزيز النظام النقايب يف  الضوء على احلاجة إىل
  : متها على شكل توصيات للتعامل مع الظاهرة واحلد من أثارها السلبية كما يليالتجارب الوطنية وأخرى بناًء على دراساهتا املعمقة، وقد

 لألمم المتحدةتوصيات مجلس حقوق االنسان  -أ
ظامية على العمل النظامي، ومبعىن يوصي اجمللس بناًء على مالحظاته اليت تفيد بأن هناك اجتاه متزايد حنو التعاقد واضفاء الصبغة غري الن

و العاملني يف أو بالتوقيت اجلزئي أو حلساهبم اخلاص أ ن هناك العديد من العمال النظاميني الذين يعملون يف املواسملس أآخر الحظ اجمل
ىل فقدان املنافع يف كثري من احلاالت إغري الرمسي وهو ما قد يؤدي  اإلقتصادحاالت الطوارئ، يف حني ال يعترب هؤالء العمال تقنيا جزًء من 

اإلقتصاد غري الرمسي، مبعىن أن يكونوا عرضة لآلثار مما اجعلهم عرضة للخطر الذي يواجهونه كغريهم من العمال غري النظاميني يف  ،الصحية هلم
 :xxxv، لذلك يلزم اجمللس الدول ممثلني يف حكوماهتم مبا يلينفسها
الوطين، كما يلزم الدول ى الصعيدين احمللي و النظامية عل غري الرمسي والقوة العاملة غري اإلقتصاداجراء املزيد من البحوث بشأن  -

 .ثر فعلية حلقوق االنسان واحلق يف الصحة املهنية ومراقبة املخاطرشراك العاملني غري النظاميني من أجل إجراء تقييمات أبا
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لصحة املهنية يف ه يقع على عاتق الدول االلتزام حبماية حق العاملني يف الصحة عن طريق تدخالت مباشرة يف انّ يشري اجمللس أ -
و توسيع نطاقها طريق اعتماد نظم للصحة املهنية أ ضفاء الصيغة الرمسية عنبعض احلاالت يتطلب ذلك إغري الرمسي، ويف  اإلقتصاد
 .غري الرمسي اإلقتصادلتشمل 

هذه الوسائل خطط  ة يف القطاع غري الرمسي وتشملحّ ن الدول من تناول احلق يف الصّ ضافية متكّ يوصي اجمللس باعتماد وسائل إ -
غري الرمسي،  اإلقتصادل يف قطاعات حمددة يف مجيع جوانب التأمني الصحي اليت تتناسب مع املخاطر الصحية اليت يواجهها العماّ 

غري الرمسي وذلك عن طريق توسيع نطاق تطبيق  اإلقتصادويلزمهم كذلك يف إعمال احلق يف الصحة املهنية اعماال كامال للعاملني يف 
ن تعذر ذلك تتخذ الدول االجراءات الالزمة لتخفيف الضرر الناتج عن هذا النوع من اإلقتصاد وإصحية مهنية رمسية يف هذا نظم 

 .xxxviالعمالة
 توصيات منظمة العمل الدولية -ب 

قصود بالسمة تلفة حول املأّن مثة وجهات نظر خم اّل مل الالئق هو الغاية املنشودة ،إاملنظم والع اإلقتصادىل االنتقال إ نّ على الرغم من أ
ة مبعاجلة وضع العمالة مدفوعة مر يتعلق بزيادة قدرات املؤسسات املكلفة بالعادة وبصفة رئيسيويرى البعض اآلخر أن األاملنظمة وسبل حتقيقها، 

حسب املنظمة الدولية للعمل عدم وجود  حناء العاملادرات السياسية احلالية يف مجيع أم وتوسيع نطاقها؛ يف حني تبني املبجر يف القطاع املنظ  األ
ناسب مع كل سياق قطري بعينه، ويشري النطاق أطر سياسية متكاملة وتكييفها للتبعاد اليت ميكن اجلمع بينها يف هج متعددة األجمموعة من الن

اليت تتوقع املنظمة  xxxviiبات احملتملةىل امكانية وضع طائفة متنوعة وفنية جدا من االستجاتجابات السياسية املوحدة للجميع إاحملدود لالس
 : xxxviiiحتقيق االهداف التاليةإىل حيان يف آن واحد تلك السياسات املعتمدة ترمي يف أغلب األ وترى املنظمة ان. الدولية للعمل االستجابة هلا

كينية سياسية وتنظيمية تقلل املنظم من خالل هتيئة بيئة مت اإلقتصادىل ظمة عن طريق خفض تكلفة االنتقال إاحلد من العمالة غري املن -
 وائق القائمة أمام السمة املنظمة؛من الع

ية االجتماعية للجميع وتطبيق حد أدىن رضية وطنية للحمااإلقتصاد غري املنظم من خالل ارساء أزيادة فرص العمل الالئق يف  -
ىل بعضها نشآت غري املنظمة على اإلنظمام إشجيع املغري املنظم وت اإلقتصادال يف حوافز للصحة والسالمة وتنظيم العمجور و لأل

 االجتماعي؛ اإلقتصادو تعاونيات ودعم استحداث منشآت ومنظمات ت انتاج أالبعض يف تكتال
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ن الرأي السائد على نطاق واسع هو ضرورة وضع سياسات اإلقتصادية لالقتصاد غري املنظم، فإترى اهليئة الدولية أنه نظرا للمسامهة  -
عاملني ىل زيادة االنتاجية وحتسني ظروف العمل للألول إولكن تسعى يف املقام ا، تقوم بتقييده وتنظيمه عند الضرورة م بأمهيته و تسلّ 

 املنظم؛ اإلقتصادنشطة غري املنظمة جزًء من ، ويشمل اهلدف املنشود يف جعل األماملنظّ  اإلقتصادىل فيه بغية تسيري االنتقال إ
قال اىل القطاع املنظم، ساسي يف تسهيل عملية االنتك، بأن تضطلع حكومات الدول بدور أتوصي املنظمة الدولية للعمل كذل -

، ويقع على عاتق احلكومات مسؤولية ريادية أساسيةرادة السياسية وااللتزام وتوفر اهلياكل واآلليات الالزمة لإلدارة السديدة هي فاإل
قرتن االسرتاتيجيات الناجحة بشأن عمليات االنتقال اىل القطاع املنظم من أجل هتيئة بيئة موائمة ملنشآت منظمة مستدامة، كما ت

بأطر اقتصادية كلية واجتماعية وقانونية وسياسية، وهي جزء من االسرتاتيجيات االمنائية الوطنية وليست مشاريع قائمة بذاهتا، 
ىل العمل ومنظمات أصحاب العمل إ ي مبشاركة منظماتوتتطلب هذه االسرتاتيجيات وجود مؤسسات قوية للحوار االجتماع

 .xxxixغري املنظم اإلقتصادجانب املنظمات التمثيلية من 
 

 :غير الرسمي  اإلقتصاددارة وتوصيات المنظمة العربية للعمل حول إحات اقترا -ج 
تعطي بعض احللول  نرمسي وال سيما من جانب العمالة، أغري ال اإلقتصادحاولت املنظمة العربية للعمل من خالل معاجلتها لظاهرة 

 و جزئيا معاجلة القطاع غري املنظم حسب طبيعته يف كل من الدول العربية مع اقرارسب كليا أن تنال اقرتاحاهتا واليت ميكن حسبها أمن خال
ىل دور إ من بني االقرتاحات املوجهة خاصة إىل ما ميكن أن تقوم به احلكومات من، و xlاملنظمة يف نفس الوقت االختالف بني تلك الدول

 :xliليه من طرف هاته اهليئة كما يليإشارة نلخص أهم ما مت اإل نخلاص واحتادات ونقابات العمال وميكن أجانب القطاع ا
 وضع تعريف شامل للعناصر املكونة لالقتصاد غري املنظم يف سبيل اختاذ مجلة من االجراءات واخلطط املالئمة للمعاجلة؛ -
 بيانات املطلوبة لتخطيط سليم؛الللحصول على قاعدة  قتصاداإلمسح ميداين شامل ملكونات هذا  -
فردية وصغرية ومتنوعة، لذلك ميكن تأسيس مجعيات تعاونية هلم  عماالاإلقتصاد تكون أعمال املكونة هلذا معظم األ نّ نظمة أرأت امل -

 لرمسي؛ا اإلقتصادهبدف تقدمي املساعدات واالستشارات يف حل مشاكلهم، وهو ما يدفعهم للعمل يف 
كثر العوامل تشجيعا النتشار هذا من أمن و السالمة، ويعترب السعي حنو تنظيم السكن العشوائي الذي خيلو من كل مقومات األ -

 الرمسي؛ اإلقتصاداخل وتسوية املنشآت املخالفة املوجودة فعال وادخاهلا يف ....عن طريق احلرف، الورش، املتاجرة اإلقتصاد
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تمانية وأساليب تسديد مالئمة مشاريع وخاصة الصغرية واملتوسطة ضمن اختاذ مجلة من التسهيالت االئتوفري مصادر التمويل لل -
 سعار فائدة منخفضة؛ألعمال كهذه مع أ

 مام التزام العاملني بإجراءات التسجيل النظامي؛البريوقراطية اليت تعترب عائقا أ تسهيل االجراءات -
 لمسامهة يف التوعية وحتفيز العاملني يف القطاع للمسامهة يف دجمه يف القطاع املنظم؛تأهيل مجعيات ومؤسسات اجملتمع املدين ل -
 .جور يف القطاع الرمسي يف بعض الدول العربيةحتسني الرواتب واأل -

دم طرق مل تق -يف هذا الشأن-رغم هذه االقرتاحات اليت تظهر أهّنا عملية إىل حّد ما خاصة يف بعض الدول العربية إاّل أّن املنظمة 
وإجراءات أعمال هذه االقرتاحات وبرناجما مفصال لتفعيل اإلصالحات، يف حني ميكنأان تكون املنظمة قد تعمّدت ذلك لرتك احلكومات 

 .تتصرف وفق ما يقتضيه نظامها السياسي واإلقتصادي والقانوين واالجتماعي
 :غير الرسمي اإلقتصادللتعامل مع وطنيا وتجسيدها لية واالقليمية واالقتراحات الدو لتوصيات لالحكومة الجزائرية  استجابةمدى : ثالثا

غري الرمسي الذي الح بآثاره  اإلقتصادخرى عرفت ظاهرة اإلقتصادي الدويل، فهي األن تكون اجلزائر يف معزل عن احمليط ميكن أ ال
نشطة غري الرمسية أين عجزت آليات الرقابة عن مواجهة األ االقتصادي،بوجهيه السليب واالاجايب، حبيث تنامت الظاهرة فيها من خالل االنفتاح 

قل إىل ربح أسرع وأ فكار والقيم اليت تقوداإلقتصادي الدويل من حيث األمن جهة بسبب عدم التوازن بني مقومات الدولة الرقابية والتسارع 
 .ي ككلاإلقتصادتكلفة بعيدا عن النظام والتنظيم 

ىل الظاهرة عي اجلزائري للنظر إي واالجتمااإلقتصاددفع اجمللس الوطين  وهو ما وخميف   متزايد   الظاهرة يف تنام   بأنّ ت احلكومة اجلزائرية قرّ ولقد أ
ية التعامل معه، حبيث عرفه  ي والقانوين، والعمل على وضع اسرتاتيجاإلقتصادجل ضبط مدلوله اية من حماولة حصره يف تعريف من أجبدية، بد

غري الرمسي هو عبارة عن عمليات االنتاج وتبادل اخلربات واخلدمات اليت ال تدخل كليا او جزئيا ضمن االحصائيات  أن النشاط" ساس على أ
ومن هذا املنطلق سعت احلكومة إىل وضع اآلليات والربامج من أجل احتواء ظاهرة اإلقتصاد غري الرمسي وخاصة يف أهم العوامل  .xliiواحملاسبة

دة على االسرتاتيجيات اليت أوصت هبا تلك اهليئات الدولية واالقليمية واليت تظهر جليا يف حماولة توطينها من طرف املوسعة هلذه الظاهرة معتم
 :احلكومة اجلزائرية وتكييفها سياسيا واقتصاديا وقانونيا، ملعاجلة تلك الظاهرة ونورد منها ما يلي

 :في ما يتعلق باإلصالحات في مجال التشغيل غير الرسمي  -أ
من جمموع العمالة مرتفعا بذلك من  1121حسب احصائيات  60.4شكل التشغيل غري الرمسي باجلزائر باستثناء الزراعة ي

11.0  21، أي زيادة مبا يقارب 1112سنة 19.1، يف املقابل اخنفض معدل البطالة من  21اىل  1112سنة  1121سنة ،
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منا هي  ري الرمسي وإغ اإلقتصاد، وال يدل هذا الوضع على ارتباط تلك االحصائيات بما يدل على اخنفاض البطالة وخاصة يف فئة الشباب
كذلك من نتائج تنامي التشغيل غري الرمسي رغم االصالحات والربامج اليت قامت هبا اجلزائر وهو ما يفسر وجود اختالالت وعدم قدرة على 

غري  اإلقتصادليات االصالح اجلزائرية وتعقيد ظاهرة ا الوضع اىل ضعف آ، وميكن أن يعود هذxliiiاستيعاب كافة طلبات العمل للفئة النشطة
اإلقتصادي واالجتماعي التوصيات الدولية حد ما مع الواقع  بسبب عدم متاشي -وهو الغالب-ن يكون الرمسي يف الدولة، كما ميكن أ

 .السياسي اجلزائريو 
 سيما الصادرة عن املنظمات اليت تعترب الدولة اجلزائرية عضوا فيها، حاولت غري أنه يف اآلونة األخرية وجتسيدًا للتوصيات الدولية وال

 1120احلكومة تكييف االصالحات الدولية على مستوى التنظيم الداخلي للدولة  حيث مت استحداث جلنة وطنية لرتقية الشغل يف جوان 
حصائي واملنهجي واملتعلق بإنشاء مناصب العمل واجناز تتكفل من حيث املهام بتسيري سوق العمل بغرض حتسني منظومة االعالم اال

 ، اليت تعترب أحد اهم عناصر توسيع جمال اإلقتصاد غري الرمسي،xlivالدراسات وتقييم تطبيق برنامج العمل اخلاص برتقية الشغل ومكافحة البطالة
مشروع خالل الفرتة املرتاوحة ما بني  26209 ويف نفس السياق وبغرض نفس اهلدف قامت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بتمويل

 .1120xlvمؤسسة مصغرة منشأة منذ بداية  6101جانفي وجويلية اليت من شأهنا توليد ما يقارب 
 في ما يتعلق ببعض اإلصالحات في مجال السياسة المالية والرقابية -ب

ن الصفقات التجارية غري إلقتصادية وقمع الغش أاي من خالل دراساته حول نشاط الرقابة اإلقتصادالحظ اجمللس االجتماعي و 
وهي بالتقريب نفس  1120ول لسنة مليار دج يف السداسي األ 12.02غت غري الرمسي قد بل اإلقتصاداملفوترة وهي الصورة الغالبة ملظاهر 

نتهاك غري مبلغ إ 1161ارية مع تسجيل مارسات التجمن املخالفات املسجلة يف اطار امل 1القيمة للسنوات املاضية وهو ما ميثل ما يقارب 
ز على تقنيات التحقيق والبحث وتصنيف املخالفات وخاصة فيما يتعلق عنه، وملعاجلة هذه الظاهرة اقرتح قطاع التجارة انشاء برامج تركّ 

ثلت يف عقوبات ضد املخالفني باملمارسات املنافية للمنافسة املشروعة، كما مت ضبط النشاط غري الرمسي بإصدار تشريعات ردعية ووقائية مت
ت لتسيري ترتاوح بني احلرمان من االستفادة من االمتيازات الضريبية واجلمركية والتسهيالت اليت متنحها هاته املصاحل، ومت وضع ملف قاعدة بيانا

 .xlviالوضع عن كثب لدى السلطات الضريبية واجلمركية
قتصاد غري الرمسي عملت احلكومة اجلزائرية  على بعض االصالحات ومنها مراجعة ولالنتقال إىل السمة املنظمة لالقتصاد وامتصاص اإل
 xlvii:كما يلي   1120الضريبة على االرباح للشركات املوحدة بقانون اساسي سنة 

27 11. للنشاطات اإلنتاجية   لنشاطات البناء و األشغال العمومية و الري و كذلك النشاطات السياحية ما عدى وكالت
من رقم األعمال  2اىل  1، من 01يف حني مت خفض الرسم على النشاط املهين بنسبة .  للنشاطات األخرى 14.  األسفار
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من رقم األعمال خارج الرسم بالنسبة اىل البناء  2.0إىل   1أي من  90خارج الرسم بالنسبة لنشاطات انتاج السلع ، و بنسبة 
كما حاولت احلكومة . 1باقي النشاطات فقد مت االبقاء على الرسم على النشاطات املهنية بقيمة  واألشغال العمومية والري أّما فيما خيص

 اجلزائرية دعم قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة حبيث مت جتديد القانون التوجيهي هلذه املؤسسات وإطالق جهاز تسوية من اجليل الثاين
  xlviii.ة صغري ومتوسطةمؤسس 111خيص  1120خالل النصف االول من سنة 

 خاتمة 
من خالل هذه الدراسة تبني أن االقتصاد غري الرمسي هو واقع دويل ال ينحسر يف حدود جغرافية حمددة او ينتشر يف الدول النامية فقط 

وامل االخرى كمحرك مبدئية مث تأيت العبصفة لكل دولة او يتعدى اىل الدول الفقرية دون الغنية وامنا يتكاثر حسب هشاشة الوضع االقتصادي 
لكل دولة  االقتصاديةاهليئات املتخصصة تصب جمملها اىل اصالح الوضع والسياسة  فاعل النتشاره، لذلك كان يف توصيات واقرتاحات تلك

 االجتماعي على السكان مع العبءومنها كأن يكون للحكومات دور اساسي يف ضبط الساسة االقتصادية العامة هلا والبحث يف سبل رفع 
العمل على جتميع املشاريع تسهيل زيادة فرص العمل الالئق، وان يكون هلا دورا فاعال يف التنظيم االداري برفع االجراءات البريوقراطية و 

إاجاد سبل ، ولإلملام جبزئيات االقتصاد غري الرمسي و التكاليف بأقلاالقتصادية العشوائية او الفردية واالنتقال هبم اىل السمة االقتصادية املنظمة 
معاجلة فعالة وأكثر واقعية، على الدول واملنظمات اجراء املزيد من البحوث والدراسات يف جزئيات الظاهرة والسيما يف جانبها االحصائي 

 .ووضع خطط طويلة وقريبة املدى لالستفادة من جوانبه االاجابية بدل القضاء على املشاريع املشروعة واليت هلا قيمة اقتصادية معتربة
ومن خالل االطالع على ما اعتمدته اجلزائر جملاهبة الظاهرة الحظنا ان احلكومة اجلزائرية حاولت اىل حد ما من خالل تشريعاهتا 

ويظهر  ،االقتصادي ترمجة تلك التوصيات واالقرتاحات على ارض الواقع وجتسيد بعض النماذج الدولية يف حدود سياستها االقتصادية وتنظيمها
يف اجملال االجتماعي كامتصاص البطالة رغم الصعوبات اليت تواجهها البنية االقتصادية،  مؤخرا االجراءات اليت اختذهتا ذلك جليا يف
يف االقتصاد املنظم   وإدخاهلااملالية باعتماد سياسة جبائية مقبولة نوعا ما لدعم وجلب اكرب قدر ممكن من النشاطات االقتصادية  واإلصالحات

 .وغريها من االصالحات االقتصادية ن ناحية اخرى يف جمال دعم قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتوجيههاكما يظهر ذلك م
بل تقتضي املزيد من اجلهود وال سيما اجراء اصالحات يف  ،طاملا التزال الظاهرة يف تنام ملفتغري ان هذه االجراءات غري كافية 

الرقابية مكافحة الفساد والبريوقراطية داخل اهليئات ىل السمة املنظمة عن طريق االنتقال االعمق االداري واالقتصادي لتسهيل عمليات 
وبذل اجلهد يف التكفل الفعلي والعادل  ،بعث سياسة بديلة تتماشى مع التطور املطرد لتقنيات تسيري ورقابة النشاطات االقتصاديةاالقتصادية و و 

  . فاعلة والقادرة على تغيري الوضع ومنح القيمة املضافة لالقتصاد الوطينللمجتمع الوطين ومنح فرص اكثر للكفاءات ال
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