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 تمهيد:
يكتسي الشغل أمهية كربى يف دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كل دول العامل من خالل حماربة البطالة 

ن والتوجيه الفعال للموارد البشرية عرب قنوات اإلنتاج والرتاكم خاصة يف اجلزائر اليت متتلك ثروة شبابية،اال اهنا تعاين م
زائرية اىل اتباع أدى بالدولة اجل اجلامعي مماح اجملتمع حىت الشباب معدل مرتفع للبطالة واليت مست خمتلف شرائ

لتشغيل ايف هذا الفصل ان نعرج على مفهوم  ارتأيناسياسات التشغيل ومن اجل اإلحاطة قدر اإلمكان هبذا املوضوع 
 اسة التشغيل واهم يا نتائج س، مث أخي التشغيل  وبرامج سياسة حمطات نظرياته ومن مث اهم،اهم له العامة و املبادئ

 . اليت تواجههالتحديات 

 المداخل النظرية للتشغيل األول:المبحث 
 مفهوم التشغيل األول:المطلب 

رب الكثي ل موضوع التشغيل احلاكغيه من املواضيع ذات املداخل املختلفة وذات األمهية املتعددة األوجه أس
الفكر  لذلك فقد تغيت النظرة للموضوع تبعا لتطورمنذ بدأ الباحثون يدركون أمهيته ويسلطون الضوء عليه، 

 حني حناول تتبع مسار موضوع التشغيل. سندركهما  هذاالسوسيواقتصادي، و 
 التقليدي للتشغيل أوال: المفهوم

يف خمتلف  شتغال بهواالينظر إىل التشغيل مبفهومه التقليدي على أنه متكني الشخص من احلصول على العمل 
   1االنشطة االقتصادية بعد حصوله على قدر معني من التدريب، التأهيل والتكوين. 

تصاصات خغي أن هذا التعريف يتميز بنوع من القصور وعدم الثقة من حيث كونه ال حيدد الشروط أو اال
 الواجب توفرها يف العامل وال اجلوانب األخرى اليت ختص املؤسسات املستخدمة واملكونة للعامل

 

 المفهوم الحديث للتشغيل ثانيا:
التشغيل مبفهومه احلديث ال حيمل معىن مناقض للبطالة، كما أنه ال يتضمن معىن العمل فقط بل يشمل 
االستمرارية يف العمل وضمان التعيني واملرتب للعامل تبعا الختصاصه ومؤهالته، واليت يتوجب على املؤسسة االعرتاف 

مات االجتماعية، يف التنظيمات اجلماعية وحقه يف اخلدهبا، كما أن التشغيل يعطي احلق للعامل يف املشاركة والتمثيل 
  2وعلى هذا األساس فإن هلذا املفهوم أمهية بالغة يف العمل لكونه أساس تطوير وترقية العمل. 

                                                           

، 69/69ئر، االطاهر روثر، إشكالية التشغيل يف الزراعة )دراسة حالة اجلزائر(، رسالة ماجستي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيي، جامعة اجلز  -1 
 .52ص 

 .59نفس املرجع، ص   -2 
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وتعرف أيضا بأهنا األسلوب الذي يتبناه اجملتمع إزاء توفي فرص عمل للقوى العاملة املتاحة ويف إعداد وتكوين 
يم العالقات بني العمال وأرباب العمل عن طريق التعليمات والقواعد والقوانني وتعكس سياسة أفرادها ويف تنظ

 1التشغيل إيديولوجية النظام االقتصادي واالجتماعي القائم ونظرته للعمل وحق املواطن فيه. 
كما يقصد بالتشغيل مبعناه الشمويل واحلديث استخدام القوى العاملة يف إحدى القطاعات االقتصادية سواء 
الصناعية، اإلدارية، التجارية أو اخلدماتية، فهذه العملية ترتبط بعنصر ختطيط القوى العاملة من خالل تلبية 

 2. احتياجات خمتلف القطاعات االقتصادية من اليد العاملة املتاحة
ومن هذا املنطلق ميكن لنا جتديد مفهوم دقيق للتشغيل معتمدين يف حتليلنا على مفاهيم مركزية على غرار 
استعمال قوة العمل اليت تتعارض مع البطالة، فالتشغيل هو استخدام قوة العمل يف خمتلف األنشطة االقتصادية مع 

املرتتبة  يف تطوير مؤهالته وحقه يف االمتيازاتضرورة مشاركة الشخص يف العمل بشكل فعال يف ظل ضمان حقه 
 عن مساره املهين وكل ذلك يف ضوء ما حتدده النصوص القانونية.

 : حركة األفراد بين مجاالت التشغيل، البطالة وسوق العمل.1-1الشكل رقم 
  

 
 
 
 
 
 
 

-0661بن عزة حممد، شليل عبد اللطيف، دور سياسات العمومية يف ترقية قطاع الشغل والقضاء على البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة  المصدر:

، 5100أفريل  09-02الدولة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة،  اسرتاتيجية، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول 5101
 .10ص 

                                                           

(، 5102-5110ة )رت قطاف ليلى، بن عواق شرف الدين أمني، تقييم تاثي االستثمارات العمومية على التوجهات العامة السياسية للتشغيل والتوظيف الوطنية الف -1 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي، 5102-5110تصادي ملتقى تقييم آثار االستثمارات العامة وانعكاساهتا على  التشغيل واالستثمار والنمو االق

 .01، ص 5100مارس  05-00، يومي 0جامعة سطيف 
سم علم االجتماع، ق بسكرة، جامعة، غي منشورة رسالة ماجستي ،(،اتي اجلامعخرجيسعيدة محود، برامج التشغيل والقوى العاملة اجلامعية، )دراسة ميدانية على  - 2

 .52، ص 5119/5119

 عاطلون مؤقتا

 خارج قوة العمل

 عاملون فعال

 عاملون جدد

 عاطلون عن العمل )اجباريا(

 عاملون 

 محبطون

متقاعدون 

 وعاطلون

 عائدون 

 وداخلون جدد
حاصلون على 

 العمل
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 طبيعة التشغيل الثاني:المطلب 
تعد عملية التشغيل من حيث طبيعتها من اختصاصات اجلهة املستخدمة، إذ هي اليت تقوم مبباشرة عملية 
التشغيل والتوظيف فهي ختتار من سوق العمل من تشاء من العمال واملوظفني وتوليهم وظائفها الشاغرة، غي أن 

قييد يف اختيار من تشاء من املوظفني والعمال، بل إهنا تتأرجح بني احلرية والتهذه اجلهة املستخدمة ليست دائما حرة 
حسب النظام السياسي السائد، كذلك ويف نفس الوقت الذي يضع فيه النظام املغلق قيود اإلدارة عند التوظيف 

حديد مربر بالتأكيد من ، وهذا األمر بالت1د لصاحل اإلطالق يف تولية املناصب و القي هفإن النظام املفتوح يغفل هذ
حيث كونه خيضع ملنطق األشياء، فال يعترب سرا كون النظام املغلق نظاما أحادي النزعة مبا يتحتم عليه من ضوابط 

 وقيود تكفل شيئا من املساواة يف الفرص بني مجيع املواطنني.
التشغيل بغض  عين مبوضوعوبالتايل إحداث نوع التوازن بني مصاحل اإلدارة من جهة ومتطلبات الفئة اليت ت

النظر عن عوامل أخرى، أما النظام املفتوح فمن أهم مساته املوضوعية يف تكوينه ومن مث احلاجة لوضع قواعد وقيود 
 2فقا هلذا النظام. او مإضافية حتد من حرية اجلهة املستخدمة يف التوظيف ألنه 

وأهم ما ميكن استخالصه من هذا أن عملية التوظيف مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة النظام االقتصادي والوظيفي 
يف أي بلد واملشرع اجلزائري ركز يف كثي من أحكامه على القواعد املوضوعية مركزا على االستقرار يف منصب العمل 

قدية وأنه يف باعتبار أن العالقة اليت تربط بينهما عالقة تعاوهو استقرار نسيب تلعب فيه إرادة الطرفني دورا بارزا 
الوقت الذي يستطيع العامل إهناء عالقته أو عقده مع املؤسسة فإنه من حق هذه األخية أن ختفض من عدد 

 ، وهو ما جيسد التوجه اجلديد لالقتصاد الوطين من االشرتاكية3املستخدمني إذا بررت ذلك دوافع اقتصادية صحيحة 
 أو املعروف بقانون عالقات العمل. 09/11ه بوضوح ضمن القانون رقم إىل اقتصاد السوق تتجسد معامل

كما نالحظ أن قانون العمل يتحدث عن بعض الصفات الشخصية اليت جيب توافرها يف العامل قبل توظيفه مثل 
الشهادات العلمية واخلربات املهنية واإلمكانيات الصحية كما يربط يف نفس الوقت عملية التوظيف بوجود مناصب 

 4عمل شاغرة وهي هنا ختتلف عنها يف قانون الوظيفة العامة. 
 
 

                                                           

 .65 اجلزائر، ص ديوان املطبوعات اجلامعية،مصطفى شريف، تولية الوظائف العامة على ضوء القانون العام للعامل،  -1 
 .010نفس املرجع، ص  -2 
 .91 النشر غي مبينة، اجلزائر، صدار بومجعة كوسة، التشغيل يف اجلزائر عقود ما قبل التشغيل كل مؤقت للحد من البطالة،  -3 
 .90، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى الشريف،  -4 
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 (2912-2919تطور معدل البطالة بالنسبة للشهادات ): 2-1الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .5102معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر،  المصدر:
 

، حيث هو عدد السكان البطالني يف اجلزائر نسمة 1007999ما يقدر ب  الدولية فانوفقا ملنظمة العمل 
. 2912نقطة مقارنة مع سبتمرب  9.0معدل البطالة على املستوى الوطين، بزيادة قدرها  ٪ 11.2 نسبةبلغت 
 الزيادة يف معدل البطالة بني النساء. الحظ أن هذه الزيادة ترجع أساسا إىل ٪10.0وبني الرجال  ٪0.0فبلغت 

نقطة خالل الفرتة  9.2 ب اخنفاض كانالنساء  عند  نقطة، ومعدل البطالة 9.7بني الرجال الذين شهدت زيادة 
ة بني الشباب معدل البطالكما ان حسب العمر والتحصيل العلمي والتخرج.   تلوحظ تفاوتات كبيةكما ان نفسها.  

 .٪20.0 بلغسنة( 10-22)
البطالة بني  اخنفاضا يف معدل يظهر 2912و 2912بني عامي  للشهاداتتطور معدل البطالة وفقا 

وعالوة على ذلك، فإن األشخاص  .٪12.1إلى  ٪ 10.2، من2912اخلرجيني، بعد الزيادة املسجلة يف سبتمرب 
(، يف حني أن خرجيي معاهد التدريب ٪0.6إلى  ٪6.0)من  نقطة 1.2دون مؤهالت شهدت زيادة قدرها 

 .(٪10.2إلى  ٪12.7)من  9.7املهين عرفت زيادة
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 المبادئ العامة للتشغيل الثالث:المطلب 
كغيها من العمليات ذات الوزن الكبي يف خمتلف السياسات ذات الطابع السوسيواقتصادي ختضع عملية 
التشغيل بشكل عام إىل جمموعة من الضوابط واألحكام القانونية اليت كانت من إفرازات التحول الدميقراطي على 

ومن بني هذه  عامة وشاملة تشرتك فيها مجيع النظم،مبادئ باتت تنتهج اخلريطة الدولية واجملتمعات املعاصرة اليت 
 االسس واملبادئ نذكر:

  :مبدا المساواة -أ
وهو مبدأ جيد تطبيقه يف عدم التمييز بني النساء والرجال على أساس اجلنس، ويف عدم املقارنة بني الناس 

 ..على أساس الدين، املعتقد والرأي.
 مبدأ الجدارة: -ب

الذي يفرتض يف املرشح للعمل قدرات وإمكانيات علمية مهنية وبدنية معينة، وجيد تطبيقه هو األخر يف 
 1 فيه،املسابقات اخلاصة بالتوظيف، ويف ضمان العمل الدائم للمواطن الذي يرغب 

 وعلى أي حال فإننا جند بعض التباين والتفاوت من حيث تطبيق هذه املبادئ، كما جند بعض اخلصوصية
 اليت ختتلف تبعا الختالف النظم االقتصادية، فالدول اليت تتبىن النهج الرأمسايل واليت عرفت مبدأ احلرية يف العمل

ية، تعرتف حبرية الفرد يف ممارسة العمل وكذا حريته يف اختيار العمل الذي يناسبه، مما يعد تعبي جتسيدا لفكرة الليربال
ازن بني العرض والطلب فرضت على هذه الدول التدخل ولو نسبيا من أجل غي أن مبدأ وضرورة خلق نوع من التو 

 احلفاظ على هذا التوازن.
يف حني جند أن الدول ذات التوجه االشرتاكي قد فرضت نفسها يف سوق العمل جتسيدا لفكرة أو مبدأ احلق 

ه جتاوزت جعلت منه حقا وواجبا، مما يعين أن ايف العمل لكل مواطن، ووضعت على عاتقها مسؤولية توفي العمل كم
 البعد االقتصادي لفكرة العمل أو التشغيل وأعطته بعدا اجتماعيا.

 
 
 
 
 

                                                           

 .95، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى الشريف،  - 1
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 الشامل للفئات السكانية النشطة الجدول :1-1 الجدول رقم
 -باأللفالوحدة -                                                                                

 
 

 
 
 
 

 
 .5102معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر،  المصدر: 

الطبقة الشغيلة يف احلني يف الوسط احلضري أكثر من الوسط من خالل اجلدول املبني أعاله نالحظ ان 
دل البطالة يف من الوسط الريفي وبالتايل مع أكثرالريفي، وان الفئة السكانية العاطلة عن العمل يف الوسط احلضري 

 كثرأمن معدل البطالة يف الوسط الريفي. كما ميكننا املالحظة ان معدل البطالة لدى االناث  أكربالوسط احلضري 
 من الذكور.
بارتفاع معدل الكثافة السكانية يف الوسط احلضري أكثر من الوسط الريفي نتيجة النزوح حنو  ذلك نفسر

واليت رغم توفرها على فرص عمل أكثر مقارنة مع الوسط الريفي اال انه من الصعب إجياد مناصب كافية املدن 
ت اليت آخاصة لدى فئة االناث اليت أصبحت تنافس فئة الذكور نتيجة توفر عدد من املناصب يف الورشات واملنش

 تبقى نوعا ما حكرا على فئة الذكور.
 غيلسياسة التش الرابع: أهدافالمطلب 

إن أي سياسة مهما كان جماهلا تستمد قيمة بعدها االسرتاتيجي من األهداف اليت ميكن أن حتققها على 
 أرض الواقع، ويف هذا اإلطار فإنه ميكن حصر أهم أهداف سياسة التشغيل فيما يلي:

  اختياررية حاغبة يف العمل من أجل كفالة توفي فرص العمل لكل مواطن أو فرد يف القوة العاملة الر 
 العمل؛
 الرفع من مستوى الفعالية االقتصادية وزيادة الناتج القومي؛ 
 الرفع من املستوى املعيشي عرب زيادة دخل الفرد؛ 
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  حتقيق استقرار العمل والذي يعين دوام استخدام العامل يف عمله وتقليص التغيات على احلد األدىن عن
 طريق محاية العامل من التعسف بكل أنواعه؛

  أساليب ومواعيد التحسينات التقنية بشكل ال يؤثر على القوى العاملة بعد تعيينها؛ضبط 
 تكوين وإعداد القوى العاملة لتحقيق تأهيل مهين واكتساب مهارة يف األداء؛ 
  بكلخلاصة اتنظيم عالقات العمل ووضعها يف اإلطار القانوين والتشريعي الذي حتدده تشريعات العمل 

 1دولة؛ 
 -نسبة مئوية-البطالة حسب الجنس والمستوى التعليمي      معدل 2-1 :الجدول رقم

 
 

 
 
 
 
 

 .5102معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر، المصدر: 
 

اليت لدى فئة االناث  ، كما ان نسبة البطالة%00.5ان املعدل العام للبطالة هو نالحظ  من خالل اجلدول
. اما من ناحية املستوى التعليمي فان أكرب %6.6نسبة الذكور املقدرة ب انت أكرب مقارنة مع ك  %09.9بلغت 

، اما لدى االناث فكان معدل البطالة أكرب %05.6معدل بطالة لدى الذكور سجل يف فئة املستوى املتوسط ب 
 .  %51.2بنسبة  يف فئة املستوى العايل

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .052ص  ،0625 اجلزائر،، ديوان املطبوعات اجلامعية، 0621-0695عبد اللطيف بن أشنهو، التجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيط  - 1
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 والشهادات. الجنس التعليمي،: معدل البطالة حسب المستوى 0-1الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الطالب وفقا للجدول السابقالمصدر: 

 من خالل الشكل البياين نالحظ ان معدل البطالة لدى فئة االناث أكثر من معدل البطالة لدى الذكور
 لدى جممل املستويات التعليمية باستثناء املستوى املتوسط واالساسي.

نفسر ذلك بارتفاع عدد املتخرجني من اجلامعات واملعاهد العليا لفئة االناث نتيجة تغي الذهنيات وحرص 
املرأة أكثر على متابعة الدراسة ونيل الشهادات العليا للولوج اىل عامل الشغل باملقابل جند فئة كبية من الذكور 

اقتناء شهادة متكنه من انشاء مؤسسة مصغرة عن تفضل الدخول اىل عامل التكوين املهين من اجل تعلم حرف و 
 .ANSEJ-ANGEMطريق أجهزة 

 -باآلالف-: نسبة البطالة حسب الجنس والمستوى التعليمي 0-1الجدول رقم
 
 

 
 
 
 
 

 .5102معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر،  المصدر:
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ارتفاع معدالت البطالة لكال اجلنسني يف فئة املستوى املتوسط، نفسر ذلك اىل  من خالل اجلدول نالحظ
 احلاالت الكبية للتسرب املدرسي ولكن تبقى فئة الذكور يف هذا املستوى اعلى مقارنة بفئة االناث.

  
              : فئة السكان العاطلين عن العمل حسب القطاعات االقتصادية            2-1الشكل رقم 

 -الوحدة: باآلالف-
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 نفس املصدر السابقالمصدر: 

من خالل الشكل البياين ميكننا املالحظة ان معدل البطالة لدى فئة املوظفني أكرب من معدل البطالة لدى 
الحظ ان أكرب نسبة نفئة املوظفني غي الرمسني او يف فرتة التمهني. ومن خالل املقارنة بني القطاعات االقتصادية 

 بطالة توجد يف قطاع اخلدمات.
الستقاالت العطل انفسر ارتفاع معدل البطالة يف فئة املوظفني اىل كثرة حاالت التوقف عن العمل نتيجة 

 .اليت تعترب بطالة مؤقتة عن العمل حاالت االستيداع املرضية الطويلة، او
و اىل ان نسبة كبية من فئة اخلرجيني سوآءا من اجلامعات ااما ارتفاع معدل البطالة يف قطاع اخلدمات راجع 

املعاهد مؤهالهتم العلمية تسمح هلم مبزاولة نشاط يف قطاع اخلدمات فقط وكمثال على ذلك سلك التعليم، الصحة 
طالة أعداد كبية من املناصب يبقى يعاين من نسبة كبية من الب وقطاع الوظيف العمومي والذي على الرغم من فتح

   احلساسة.نتيجة الشيخوخة يف بعض املناصب 
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 أهم نظريات التشغيل الثاني:المبحث 
لقد حظيت دراسة مسألة التشغيل بقسط وافر من طرف املدارس االقتصادية الكربى على وجه اخلصوص، 

 القدر من البحث والتنظي لوال ارتباطه مبوضوع أو إشكالية البطالة اليت فموضوع التشغيل ما كان ليحظى هبذا
لكل البلدان على حد سواء، ذلك ألن تداعياهتا وخملفاهتا متتد إىل أبعد من اجلانب  يأصبحت مصدر قلق حقيق

فيها، ومما يغذي  وآثارها غي املرغوب ااالقتصادي وعلى وجه اخلصوص اجلانب االجتماعي الذي تتفرغ فيه خملفاهت
الطرح تداعيات وإرهاصات االنفتاح االقتصادي العاملي الذي تغطيه مظلة العوملة، وهلذه االعتبارات وغيها فإن 

 موضوع وأهداف حبثنا ميلي علينا ضرورة تناول وحتليل االجتاهات الفكرية اليت تصب يف هذا اإلطار.

 أتباع المدرسة الكالسيكية يل عندالتشغ األول:المطلب 
، وقد تزامن انتشار أفكارها مع اتساع أفكار ومبادئ الثورة الصناعية 02ىل القرن اتعود جذور هذه املدرسة 

رأمسالية ومبادئها، وأهم ما جاءت به مسألة التقسيم العميق للعمل، تستند هذه املدرسة ال اتوجهاهت هووما ميزها 
 Davidكما يرجع الفضل يف تطوير أفكارها إىلAdam Smithعلى جمموعة من األفكار اليت أسس أصوهلا 

Ricardo،Maltos،Marchal ان". لسكومن أبرز انتاجاهتم الفكرية "ثروة األمم" و"حماولة يف قانون ا 
ترتبط معظم أفكار هذه املدرسة حول مسألة التشغيل بشكل خاص مبجموعة من املفاهيم األخرى كمفهوم 
الثروة اليت ينظر إليها مسيث على أهنا ذلك الدخل املادي اليت تصلح إلشباع احلاجات البشرية اليت حيصل اإلنسان 

ل أو صدر الرئيسي للثروة ومصدر الربح يتمثل يف العممن عمله بشكل مباشر أو من خالل املبادلة، فالعمل هو امل
 قوة عمل العامل املبذولة، وهذا عرب استثمار الفائض االقتصادي.

كما أشار مسيث إىل األجور وقال أن ارتفاعها يفضي إىل الرخاء االقتصادي واالجتماعي مما ينتج عنه ارتفاع 
لطلب تنمية هي التشغيل الكامل وقد يتضح ذلك يف ازدياد ايف الطلب على العمل، فتوصل إىل أن نقطة انطالق ال

الكلي على اليد العاملة أو رأس املال مما يؤدي إىل زيادة فرص االستثمار فينبثق عن ذلك تقسيم أعمق للعمل، أي  
آراء مسيث ورأى أن مستوى John bcعلى اليد العاملة، كما فسر  لبكلما زاد معدل االستثمار ارتفع الط

                                                           

  Adam Smith.  يُعّد مؤسس علم االقتصاد الكالسيكي 
  David Ricardo    أشتهر بقيامه بشرح قوانني توزيع الدخل القومي يف االقتصاد الرأسمالي، وله النظرية املعروفة باسم قانون امليزة النسبية

  Maltos  باحث سكاين واقتصادي إجنليزي .مالتوس مشهور بنظرياته املؤثرة حول التكاثر السكاين .يف العصر احلديث     

  Marchal   . ألفرد مارشال اقتصادي بريطاين اشتهر بكتابه "مبادئ االقتصاد". ويعترب من أهم مؤسسي علم االقتصاد احلديث

  John bc   . جون بيركنز . عامل إقتصاد وعامل بيئة أمريكي. أشتهر بعد تأليفه كتاب  االغتيال االقتصادي لألمم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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التشغيل ال يتوقف على الطلب وإمنا على املوارد الطبيعية واليد العاملة وحجم االدخار، وترتكز اهتمامات املدرسة 
 الكالسيكية على نقاط أساسية تتمثل يف:

 له؛العرض خيلق الطلب املساوي  
 1 الكامل؛العرض يتجه حنو التشغيل  

هنا ليس أن البطالة تساوي الصفر، إذ عادة ما كما يفرتض رواد هذه النظرية التشغيل الكامل واملقصود 
يعاين سوق العمل من وجود بعض العاطلني عن العمل، وإىل جانب البطالة توجد بعض ثغرات العمل، ولذلك 
ليس من قبيل التناقض القول بوجود توازن يف سوق العمل رغم وجود طلبات العمل وإىل جانبها فراغ يف سوق 

مال العاطلني عن العمل البحث عن فرص العمل كما يتطلب وقتا من أصحاب العمل العمل طاملا يتطلب من الع
 2للتمكن من توظيف عمال جدد. 

ها على املدى  حتليليفوعلى ضوء ما سبق ذكره فإن ما ميكن مالحظته على أفكار هذه املدرسة أنه ترتكز 
ذه املدرسة االقتصادي، ولعل أهم نقد ميكن توجيهه هلالبعيد حيث تربط املشكلة السكانية برتاكم رأس املال والنمو 

مل أفكارها متحورت جيتمثل يف إغفاهلا للبعد اإلنساين يف عملية اإلنتاج وكذا اجلانب االجتماعي املؤثر يف العمل، فم
حتقيق  لحول سبل اإلنتاج واالستهالك وحتقيق الثروة، فهي بذلك تدعو إىل استغالل الطاقة املادية والبشرية يف سبي

 الثروة مما ينتج عنه من فروقات اجتماعية تزول معها كل االعتبارات للقيم واألخالق أمام مبدأ الربح والعائد املادي.
 التشغيل لدى الفكر الماركسي الثاني:المطلب 

اقعا و فكرة فلسفية ترى يف املادة حقيقة أو  06من أهم مبادئ املدرسة املاركسية اليت تعود جذورها إىل القرن 
وحيدا جيعل من الفكر ظاهرة مادية تنطبق عليه نفس املبادئ املعتمدة فيها، بني مفهومي العمل اجملرد وقوة العمل 

را مقابل قدرته طي العامل أجعفالرأمسايل ي األخرى، الرأمسالية وتعد هذه ميزة أساسية يف فكر ماركس ومييز الظواهر
 3أو قوته على العمل وليس مقابل العمل وقوة العمل. 

نقص  ضي إىلفوقد واكبت حتليالت ماركس خطوات النظام الرأمسايل حيث يرى أن اخنفاض الربح ي
يل غاالستهالك، أما يف حالة زيادة اآلالت فإن ذلك يؤدي إىل عدم كفاية الطلب الفعلي او نقص يف مستوى التش

 الكلي أو االستخدام الكلي احملقق يف النظرية الكالسيكية والذي مل يعط أمهية كبية لألزمات ذات املدى الطويل.

                                                           

 .09 ص ، 0690 اجلزائر، العربية،دار النهضة ،  0ط  رفعت احملجوب، الطلب الفعلي، -1 
 .22، ص 5112املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ، ديوان0ط  االقتصادية،ضياء جميد املومسي، النظرية  -2 
 .026، ص 0696عارف دليلة، االقتصاد السياسي، دار النشر غي مبينة، اجلزائر،  -3 
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إن ارتفاع رأس املال يؤدي إىل اخنفاض حجم التشغيل وعدم استغالل العمال، وذلك معناه اخنفاض القيمة 
ة وارتفاع عالقة معدل الربح فإن اخنفاض القيمة املضافاملضافة اليت يتمثل مصدرها األساسي يف قوة العمال وحسب 

   1كس. ر رأس املال يؤدي إىل اخنفاض األرباح وبالتايل حجم التشغيل، وهي حالة عدم التوازن اليت تكلم عنها ما
تاج إليها حيإن اليد العاملة تعين يف االقتصاد السياسي املاركسي جمموعة القابليات البدنية والفكرية اليت 

إلنسان يف عملية إنتاج اخليات املادية أو ككل بضاعة متلك اليد العاملة بدورها قيمة وقيمة اليد العاملة تتحدد ا
مبجموعة احلاجات احليوية الضرورية لتعويض الطاقة اليت يصرفها العامل )كالتغذية، اللباس والسكن( وباحلاجات 

ديدا دائما ائه وتعليمهم لضمان جتديد اليد العاملة يف اجملتمع جتاحليوية الضرورية للعناية بأسرة العامل وتربية أبن
جديدة ال  تتميز إذا عن البضائع األخرى كوهنا ينبوعا إلنتاج قيمفالبضاعة اليت يطلق عليها اليد العاملة  .ومستمرا

 ية والقيم التبادلية.االستعماليدفع عنها الرأمسايل املستغل أي مقابل ويستعملها على شكل ان السلع تركيب للقيم 
وميكن زيادة استخدام اليد العاملة بطريقة تقليص العمل الالزم أي ساعات العمل الالزمة لتجديد اليد العاملة 
وهذا ما يسمى "فضل القيمة النسبية"، إن تراكم رأس املال أي إضافة قسم من فضل القيمة إىل رأس املال هو 

 ع لإلنتاج.الشرط املمهد للتكرار املوس
وهذه الظاهرة ظاهرة الرتاكم، تكون مصحوبة باخنفاض نسيب يف الطلب على اليد العاملة على الرغم من 

تكاثر العددي للربوليتاريا الذي يزداد مع منو الرأمسالية فال جتد اليد العاملة فرصة لكي تعمل وينشأ جيش احتياطي ال
م أيد لرأمسايل بانتظار فرتات النهوض من األزمات لكي تتوفر لديهللصناعة، جيش العاطلني الذين يرتكهم النظام ا

والعمل يف  ،ىل استفحال االستغالل البطالة والبؤس من جهة لدى العدد األكرب من أبناء اجملتمعإقليلة كما يؤدي 
 2للعمال. ظل الرأمسالية يصنع القصور لألغنياء واألكواخ 

ن كامل عندما ال يوجد إال البطالة احتكاكية فقط مبعىن أن كل مالنشاط االقتصادي يف حالة توظف  ويعترب 
ىل التعطل اسبب االضطرار ييرغب يف العمل مبعدل من األجر، هذا النوع من األعمال البد أن حيصل عليه إال أنه 

عندما يرغب الفرد يف االنتقال من عمل آلخر، هلذا البد من أن يوجد يف أي وقت من السنة ويف أي دولة قدر 
 3معني من البطالة، وهي اليت تسمى البطالة االحتكاكية. 

                                                           

 .01ص  ، 0662سعدية قصاب، حتليل برامج التشغيل بني النظرية والتطبيق، رسالة ماجستي مل تنشر، جامعة اجلزائر،  -1 

 .90/96 اجلزائر، ص، دار الطليعة، 9ط  إلياس فرح، تطور الفكر املاركسي، -2 

 .506/551، ص 0621 اجلزائر،العربية ، دار النهضة واإلحصائيةعبد العزيز، فهمي هيكل، موسوعة املصطلحات االقتصادية  -3 
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لية، احتمل النظرية االقتصادية ملاركس يف طياهتا بعدا إيديولوجيا جعل منها قائمة على أنقاض نظيته الرأمس
فالدراسات والواقع يثبتان أن أي جمتمع يعيش ظاهرة البطالة بشكل أو بآخر، كما أن كل املؤشرات تنفى فكرته اليت 

أن العكس  يف أن الواقع يثبت .مفادها أنه كلما زاد الرأمسايل يف االستثمار أدى ذلك إىل اخنفاض معدل التشغيل
بتهيئة  ائم االقتصادية اليت تعمل كل الدول على الرفع من وثيهتا سواءهو الصحيح وإال ملا كان االستثمار أحد الدعا

شىت شأهنا استقطاب االستثمارات بالظروف االقتصادية واملادية وحىت عن طريق استحداث منظومة قانونية من 
 أنواعها.

 ارتفاع يفترجع الفضل  اقل كل النظريات االقتصادية وعلى اختالف توجهاهتنإضافة إىل أن معظم إن مل 
معدالت التشغيل إىل االستثمار، ومن جهة أخرى فإن ما قد يعاب على نظرية ماركس عدم تسليطها الضوء على 
عامل جوهري يف العملية اإلنتاجية يتمثل يف رضا العامل والعمل ومدى ما يلعبه ذلك يف تفعيل العملية اإلنتاجية 

اجلهد املبذول واألجر املدفوع يف حني أن العامل غي راض عن وكذلك االستثمارية، فما الغاية من املساواة بني 
ظروف العمل وعالقاته مع اآلخرين، وباختصار فإنه قد أغفل البعد اإلنساين يف هذا اجملال وهذا ما قد جيد مربرا له 

 يف الظروف االقتصادية وحىت االجتماعية املتسمة باخلصوصية اليت ولدت فيها هذه النظرية.
 التشغيل عند المدارس اإلداريةالمطلب الثالث: 

احملاوالت اليت و  واألحباثارة دإن اجلهود اليت بذلت يف سبيل التوصل لقواعد ومبادئ من شأهنا أن حتكم اال
استهدفت استيضاح مبادئها العلمية هي يف واقع األمر تعرب عن مراحل زمنية بارزة تلك اليت ولدت من رمحها هذه 

تقريبا وما محله من اخرتاع لآلالت املختلفة وتطور وسائل النقل اليت كان  02ترجع إىل منتصف القرن اجلهود، إذ 
 ألسرياهلا الفضل يف فتح الباب على مصراعيه حنو أسواق جديدة أمام الشركات واملنتجني واالنتقال من منط اإلنتاج 

عن  ثة يف صورة فصل امللكية عن اإلدارة مما ترتبدارة احلديالبسيط إىل املصانع، ومن هنا بدأت تظهر مالمح اال
ذلك كله من تعقيدات ومشاكل وحىت خالفات استلزمت إجياد حلول علمية وعملية يف الوقت ذاته تسمح بالتغلب 
عليها بشكل حيقق الزيادة يف اإلنتاج عرب إتباع الطريقة املثلى يف األداء وكل ذلك من أجل احلد من إسراف الوقت 

   1واجلهد. 
تعد املدرسة الكالسيكية من أوائل املدارس اليت تعرضت للتنظيم اإلداري، حيث يركز النموذج البيوقراطي 
على أمهية تقسيم العمل ومركزية السلطة وإتباع سياسات رشيدة فيما خيص شؤون األفراد، إذ يتم توضيح املعايي 

                                                           

 .02، ص 0669 ،والتوزيع، القاهرةهدى سيد لطيف، األسس العلمية لإلدارة، الشركة العربية للنشر  -1 
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تحيز على أي أساس  استبعاد الجيب ملعايي ويف ذلك املوضوعية للعمل، حبيث يتم اختيار من تنطبق عليهم هذه ا
 كان سواء دينيا أو طبقيا يف عملية االختيار.

دارة العلمية باعتبارها النموذج الثاين للمدرسة الكالسيكية فيجع الغرض من ظهورها إىل زيادة أما حركة اال
الواليات املتحدة األمريكية، ولكي تزداد كان هناك عجز يف العمالة املاهرة يف   06اإلنتاجية، ففي بداية القرن 

اإلنتاجية كان البد من البحث عن طرق للرفع من كفاءة العمال، وكمحاولة إلجياد حل هلذه املعادلة قام تايلور 
( بوضع جمموعة من مبادئ تكون جوهر ما يعرف باإلدارة العلمية وارتكزت أفكاره على االختيار 0229-0602)

 1دارة والعمال. ب وتنمية العمال بطريقة علمية، اإلخالص والدقة والتعاون بني اإلالعلمي للعمال، تدري
اج دارة والعمال لزيادة اإلنتفبالرغم من أن تايلور ركز على وجوب إحداث ثورة فكرية كاملة من حيث اال

ن عدد من تخلي عواألرباح إال أنه اصطدم بردة فعل سلبية من العمال وأرباب العمل ألنه طريقته تؤدي إىل ال
 العمال.

اعة املنهج ىل عدم جناكما تعترب املدرسة السلوكية من املدارس البارزة يف التنظيم اإلداري ويرجع ظهورها 
الكالسيكي يف رفع الكفاءة اإلنتاجية وحتقيق االستقرار واالنسجام يف أماكن العمل بدرجة كافية، ومن أبرز مناذج 

نادت  ليتا نسانية وجممل آراء هذه احلركة تتمحور حول انتقادها لفكرة القوة املركزيةهذه املدرسة حركة العالقات اإل
هبا املدرسة الكالسيكية وركزت على القوة املشرتكة، فهي تبني أعلى درجات الكفاءة واالهتمام باجلوانب اإلنسانية 

 2 للعمال واالستقطاب الفعال والتدريب.
إن البعد التحليلي هلذه املدراس واحلركات الفكرية كان منحصرا يف بؤر معينة من العامل، وكانت دراساهتا 

يف زيادة اإلنتاج ومضاعفة الربح، يف حني أن الكثي من الدول العامل كانت يتمثل وأفكارها تقوم على هدف واحد 
ىت درجة الذهنيات والثقافات وح يف خر يتمثلترزح حتت وطأة االستغالل والسيطرة، ضف إىل ذلك كله عامل آ

لتيار الثاين االوعي العمايل ورغم تركيز التيار الكالسيكي على البعد التقين وإغفال البعد اإلنساين، باملقابل تركيز 
عطيات الواقعية تظهر عجز وقصور هذه النظريات عن مالمسة الواقع املعلى البعد اإلنساين، غي أن واقع احلال و 

 واكبة التحوالت اليت يعرفها الواقع جبميع ميادينه.وم

 

                                                           

 .06، ص نفس املرجع -1 
 .20نفس املرجع، ص  -2 
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التعليمي  جنس المستوىال حسبالنشاط االقتصادي والتشغيل  : نسبة4-1 الجدول رقم
    -نسبة مئوية-عليها والشهادات المتحصل 

 
 

                
 
 
 
 
 

   

 .5102معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر،  المصدر: 

متثل فئة املتحصلني على  ،% 07.1من خالل هذا اجلدول نالحظ ان معدل التشغيل الكامل بلغ نسبة 
 %26ب املهينتليها فئة املتحصلني على شهادات من معاهد التكوين  % 01.2 بشهادات عليا اعلى نسبة 
 .% 09.6 بعلمية  وأخيا فئة دون مؤهالت

كما نالحظ ان معدل التشغيل الكامل بالنسبة للذكور كان جد مرتفع مقارنة مع االناث، إذ بلغ نسبة 
 .% 10.0مقابل  % 09.2

بان معظم الوظائف تتطلب بطبيعة احلال شهادات متحصل عليها سواءا من اجلامعات او من ونفسر ذلك 
ساسة بينما ال التوظيف خاصة يف القطاعات واملناصب احلاملعاهد العليا دون امهال اخلربة اليت تعترب جوهرية يف جم

توجد العديد من املشاريع التنموية والورشات اليت حتتاج اىل حرفيني وبالتايل التوظيف هنا يكون لصاحل املتخرجني 
ت من التكوين املهين، واخيا يوجد القطاع الفالحي الذي قد ال حيتاج اىل شهادات عليا ومتخصصة يف بعض احلاال

 ولكنه يوفر نسبة كبية من املناصب الشغل خاصة لدى فئة الذكور. 
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 تشغيل في ضوء المنظومة القانونيةال :الرابعالمطلب 
كما ذكرنا سابقا فإن التشغيل بشكل عام ويف حالة احلديث عن اجلزائر بشكل خاص يطرح أمامنا جمموعة 
من املداخل، لذلك سعى املشرع اجلزائري من خالل املنظومة القانونية احتواء وتقنني مسألة التشغيل باعتبارها مرآة 

اجلزائر  إذ أن تعدد أبعاد وأهداف سياسة التشغيل يفعاكسة وواجهة رئيسية للحالة االقتصادية واالجتماعية للبالد 
 1اقتضى حتمية تأطيها مبجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية اليت تضبط عمليات جتسيدها ميدانيا. 

ا املتعلقة بالتشغيل جيعل من الصعب حصرها، إال أنه ميكن أن نشي منه ةإن تعدد وتنوع النصوص القانوني
علق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، والذي ينص يف املادة الثالثة منه على أن تضمن الدولة اىل القانون املت

 صالحيات التنظيم يف ميدان التشغيل خاصة فيما يتعلق بـ:
 احملافظة على التشغيل وترقيته؛ 
 الدراسات االستشرافية املتعلقة بالتشغيل؛ 
 قبته؛املقاييس القانونية والتقنية لتأطي التشغيل ومرا 
 أدوات حتليل وتقييم سياسة التشغيل؛ 
  2أنظمة اإلعالم اليت تسمح مبعرفة سوق العمل وتطوره؛ 

ل والقانون املتعلق بالتدابي التشجيعية لدعم وترقية التشغيل الذي حدد أهدافه يف مادته األوىل منه، واليت تتمث
دة املستخدمني، وحتديد األعباء االجتماعية لفائ يف وضع التدابي التشجيعية لدعم وترقية التشغيل عن طريق ختفيف

 3طبيعة خمتلف أشكال املساعدة. 
واملرسوم التنفيذي احملدد ملهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيها اليت كلفتها السلطات العمومية 

 منه:مبجموعة من املهام األساسية يف جمال التشغيل ورصد تفاعالت سوق العمل، ميكن أن نذكر 
 تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك؛ 
 تطور األدوات واآلليات اليت تسمح بتنمية وظيفة رصد العمل وتقييمها؛ 
 تشجيع احلركية اجلغرافية واملهنية لطاليب العمل، واملشاركة مع املؤسسات واهليئات املعنية يف تطبيق عمليات 
 املهين، أو التكوين التكميلي اخلاص بتكييف مؤهالت طاليب العمل مع متطلبات عروض العمل املتوفرة؛التحويل 

                                                           

جملتمع، كلية اأمحية سليمان، السياسة العامة للتشغيل، ومكافحة البطالة يف اجلزائر، ملتقى علمي حول السياسات العامة ودورها يف بناء الدولة تنمية  -1 
 .12، اجلزائر، ص 5116أفريل  59و 59احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة ما بني 

  .5112ديسمرب  59، الصادرة يف 20عدد ال، 5112ديسمرب  52املؤرخ يف  06-12 الرمسية، القانوناجلريدة  -2 

 .9511ديسمرب  00، الصادرة يف 12عدد ال، 9511ديسمرب  00املؤرخ يف  50-19الرمسية، القانون اجلريدة  -3 
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  املشاركة يف تنظيم وتنفيذ الربامج اخلاصة بالتشغيل اليت تقررها الدولة واجلماعات احمللية، وكل مؤسسة
 معنية وإعالمها بتسيي الربامج املذكورة وإجنازها؛

  اليت تسمح بتنصيب العمال اجلزائريني يف اخلارج؛البحث عن كل الفرص 
 تطوير مناهج تسيي العمل، وأدوات التدخل على عرض وطلب العمل وتقييمها؛ 
 متابعة تطور اليد العاملة األجنبية باجلزائر يف إطار التشريع والتنظيم املتعلقني بتشغيل األجانب، وتنظيم 

  1البطاقية الوطنية لعمال األجانب وتسييها؛ 
واملرسوم التنفيذي املتعلق جبهاز املساعدة على اإلدماج املهين الذي يهدف إىل تشجيع اإلدماج املهين 

 للشباب طالب العمل املبتدئني.
إىل جانب تشجيع كافة أشكال النشاط والتدابي األخرى الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب، ال سيما عرب 

 2برامج تكوين وتشغيل وتوظيف. 
-2992تطور المجمعات والمؤشرات الرئيسية المتعلقة بسوق العمل ) :5-1ل رقم الجدو 

 ( )الوحدة باآلالف(2912
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .5102معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر،  المصدر:

                                                           

 .5119أبريل  06الصادرة يف  ،16عدد ال، 5119فيفري  02املؤرخ يف  99-19التنفيذي رقم  الرمسية، املرسوماجلريدة  -1 

 .5112أبريل  01يف  الصادرة ، 55العدد ، 5112ابريل  06املؤرخ يف  059-12التنفيذي رقم  الرمسية، املرسوماجلريدة  -2 
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 التشغيل في الجزائرالمبحث الثالث: 
طبيعة االجتماعي، وهذا التحول بشهدت اجلزائر وال تزال حتوالت عميقة على املستوى االقتصادي وحىت 

احلال هو نتيجة عوامل وتراكمات فرضت على اجلزائر جماراة متطلبات السوق العاملية خاصة على املستوى االقتصادي 
الذي تعد مسألة التشغيل مرآته وحجر الزاوية فيه، مما يعين أن احللقة األكثر تأثرا مبختلف التغيات وسوف حناول 

تصادي ليل أهم املراحل اليت مرت هبا سياسة التشغيل يف اجلزائر والتطور الذي عرفته تبعا للتطور االقيف هذا السياق حت
بداية من الفرتة اليت تلت االستقالل، مرورا بسياسة التخطيط والنظام االشرتاكي ووصوال على االنفتاح االقتصادي 

 على مستوى التشغيل.وسياسة اقتصاد السوق وكل ما صاحب هذه املراحل من انعكاسات 

 محطات سياسة التشغيل في الجزائر األول: أهمالمطلب 
تعد مسألة التشغيل الكامل للسكان وضرورة إرساء دعائم متينة لسياسة التشغيل من األهداف اجلوهرية اليت 

جهني كانت اقتصادية أم اجتماعية فهما يشكالن و   اها أي دولة بغرض حتقيق قدر معني من التنمية سواءيتصبو إل
العمل حقا وواجبا لكل فرد فمن واجب الدولة العمل على توفي فرص لعملة واحدة كما ذكرنا سابقا، فإذا كان 

 يتان ملنظمةساالعمل للقادرين عليه مبا يتناسب مع القدرات العقلية واجلسدية والذهنية هلؤالء االفراد، فالوثيقتان االس
، وقد ركزا على التأكيد على احلق يف العمل، 1002فيالدلفيا وإعالن  1010العمل الدولية، دستور املنظمة 

 لى حتقيق كل من:عفإعالن فيالدلفيا يؤكد التزام منظمة العمل الدولية مبساندة كل الدول االعضاء يف برامج تسعى 
 ؛العمالة الكاملة ورفع مستوى املعيشة 
  122مبا يتناسب مع مهاراته وخرباته ويساهم يف حتقيق رفاهيته كما أن االتفاقية ضمان عمل لكل فرد 

املتعلقة بسياسة العمالة والتوصية اليت حتمل نفس الرقم واملتعلقة بنفس املوضوع والصادرة عن املنظمة  1002لسنة 
 تنص يف مادهتا األوىل على أنه:  للعمل الدولية

املة لى تعزيز العمالة الكاعلى كل دولة عضو أن تعلن وتتابع كهدف أساسي سياسة نشطة ترمي "
المنتجة والمختارة بحرية بغية تنشيط النمو االقتصادي والرفع من مستويات المعيشة وتلبية المتطلبات من 

 1 ."لة الجزئيةاالقوى العاملة والتغلب على البط
 
 

                                                           
1- nations unies, http://www.un.org ,convention N°122/1964,le 20/02/2017 , 11.30.  
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 :1000-1002االقتصادي مرحلة االستقالل والركود  -أ
 

من جمموع السكان النشطني، إضافة  %00بلغت نسبة البطالة عشية االستقالل مستويات فاقت حدود 
سنة الويف  0690مهاجر سنة  555.900إىل هجرة عدد هائل من اجلزائريني باجتاه فرنسا حيث سجل ما يقارب 

ألف عاطل مما استدعى اتباع سياسة خاصة للتشغيل مع  529اليت تليها قامت اهليئة املختصة بتسجيل حوايل 
مراعاة الوضعية االجتماعية هلؤالء العاطلني، واألخذ بعني االعتبار استعداداهتم وقدراهتم وما حصلوا عليه من علم 

  1وخربة وأن تتاح هلم حرية اختيار هذا العمل. 
 لسياسة املنتهجة من أجل احلد من آفة البطالة يف ذلك الوقت قد سعت إىل:إن ا

 ؛توفي فرص العمل لكل السكان القادرين على العمل وأن تكون فرص العمل اجلديدة منتجة بقدر اإلمكان 
  العمل على تغطية حاجات االقتصاد الوطين من اخلربات والكفاءات الضرورية للقيام بعملية التنمية

 2؛االقتصادية واالجتماعية
ولعل هذه احملطة اهلامة يف تاريخ اجلزائر كانت مبثابة نقطة االنطالق لتهيئة الظروف املناسبة من أجل حقبة 
جديدة متثلت بوادرها يف انتهاج أسلوب التخطيط، فانطلقت جتربة التخطيط بإطالق املخطط الثالثي والتحضي له 

كايف من االستثمارات اليت من شأهنا القضاء على البطالة وهذا ما جيد مربر له يف ومل تعرف هذه املرحلة القدر ال
 3الظروف االجتماعية واالقتصادية القاسية اليت تعرب عن مرحلة انتقالية يف تاريخ اجلزائر املستقلة. 

 

 :1060-1007مرحلة تطبيق مخططات التنمية  -ب
 

ملرتكزة ركزت معظمها على تبين أهداف التنمية االجتماعية اعرفت اجلزائر العديد من خمططات التنمية واليت 
بشكل جوهري على حتقيق مكتسبات وبنية قاعدية من التكنولوجيا ونقلها وابتكارها وجتديدها، كل ذلك يف سبيل 
بناء اقتصاد وطين قوي يستند أساسا على صناعة وطنية صلبة دون إغفال ضرورة االهتمام التام بكافة جماالت 

 كل دؤوب على ترقيتها والنهوض هبا.اط األخرى والعمل بشالنش
 

                                                           

لعربية، مصر يف جامعة الدول العربية، دار النهضة ا إلنساناوائل أمحد عالم، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، دراسة حول دور امليثاق يف تعزيز حقوق  -1 
 .02-09، ص 5112

 .06نفس املرجع، ص  -2 
3 - Mustapha Boutefnoucht, les travailleurs en Algérie, anep, Alger, 1984,p42 
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إن أحد املكاسب الكربى للثورة السياسية واالقتصادية يف اجلزائر يتمثل يف القفزة الكربى اليت سجلها تطور 
التخطيط حىت أصبح العمل مأمونا لكل طالب وأصبح على األخص مضمونا التشغيل خصوصا منذ تطبيق أسلوب 

   1على كفاءة )التأهيل من مؤسسات التعليم أو التكوين(.  لكل من حتصل
ومن بني أهداف التنمية يتمثل يف ضرورة القضاء على البطالة ومتكني كل مواطن من حقه يف العمل، وهذا 
ما يؤكده امليثاق الوطين أن تشغيل جمموع املواطنني القادرين على العمل جيعل من مسألة إحداث مناصب الشغل 

لشغل أوسع نطاق إلحداث مناصب ا علىاسيا للتنمية واملطلوب هبذا الصدد هو انتهاج سياسة مكثفة و غرضا أس
 بغرض القضاء على البطالة بتوفي الشغل للمواطن.

 :1000-1007المخطط الثالثي  أوال:
لقد شكل موضوع رفع فرص العمل هدفا لربنامج التنمية الوطنية، واليت عرفت النور يف إطار املخطط الثالثي 
الذي استهدف بناء قاعدة مادية النطالق األعمال الكربى للتنمية، فإمجايل احلجم االستثماري املعتمد والذي بدأ 

فرصة عمل موزعة بني خمتلف  199999يد عن مسح باستحداث يز  مليار دينار جزائري 0مبتوسط سنوي يقارب 
 القطاعات والفروع االقتصادية.

 :1070-1079المخطط الرباعي  ثانيا:
مل يتعرض املخطط يف أي جزء من أجزائه إىل سياسة التشغيل بشكل صريح وواضح، فاالجتاه العام هلذا 

وتلبية حاجات االقتصاد  االجتماعية للرتبية املخطط يتمثل يف رفع املستوى الثقايف والتقين من خالل تلبية احلاجات
 .نيالوطين من العمال املؤهل

منصب  ألف 202وهبذا فإن املتوسط السنوي لعدد مناصب العمل املستهدفة خالل هذا املخطط تعادل 
 عمل جديد خارج القطاع الفالحي والذي جنده يستثىن مرة أخرى من إجياد فرص عمل جديدة.

ذه املرحلة أن قطاع املنشآت الكربى واألشغال العمومية قد استحوذ على حصة يتضح من خالل حتليل ه
األسد من حيث توفي فرص العمل وهذا ما يفسر التوجه العام للدولة أثناء هذه الفرتة والرامي إىل جتسيد بنية هيكلية 

 2مارها. غمتثل قاعدة للصناعات الثقيلة اليت كانت اجلزائر تنوي خوض 
 

                                                           

، ديون املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص 5هبلول، سياسة التخطيط والتنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر، تطور التشغيل، ج حسن حممد بلقاسم  -1 
022. 

 .029، ص نفس املرجع -2 
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 :1077-1072المخطط الرباعي الثاني ثالثا: 
شكل هذا املخطط املرحلة الثانية لعملية التخطيط يف اجلزائر حيث أن األهداف األساسية اخلاصة مبحور 

 ألف 229التشغيل يف هذه املرحلة تتمثل يف إنشاء مناصب شغل منتجة ودائمة، إذ استهدف املخطط استحداث 
 %6.12رتة اليت يغطيها، ووصلت الزيادة يف مناصب العمل احملدثة إىل حوايل وظيفة خارج القطاع الزراعي خالل الف

 . الرباعي الثاين لخال %20.21خالل الرباعي األول، و
يالحظ خالل هذه الفرتة التطور املعترب للتشغيل يف قطاع البناء واألشغال العمومية، الصناعة، النقل، 

 ل التشغيلوهي اخلاصية اليت امتازت هبا كل مراح ةمن التشغيل معترب واحملروقات، أما قطاع اإلدارة فتبقى حصتهم 
 أن تكون فرص التشغيل اجلديدة منتجة بقدر اإلمكان.على  ت، كما عمل%6اجلزائر بنسبة  يف

 :1062-1069المخطط الخماسي األول  رابعا:
 من أهم األهداف مت تسطيها يف إطار هذا املخطط:

  ؛قتصاد ككللالحتسني البنية اهليكلية 
 ؛الرفع من مستوى إنتاجية العمل 
 اليد  حمواصلة خلق مناصب شغل جديد لتلبية الطلب اإلضايف للعمل، وكذا مواصلة امتصاص شرائ

 1 ؛العاملة
           جديد واستطاع التكفلمنصب  192.999وكنتيجة هلذه املرحلة جند أن املخطط قد حقق حوايل 

          %10.2إلى  1070سنة  %17.0من الطلب اإلضايف للعمل، كما قلص معدل البطالة  %02.2 ب
 .1062سنة 

وتشي هذه الفرتة إىل الرجوع التدرجيي لنمط تنظيم العمل السابق وإدخال تعديالت جديدة يتحكم فيها 
وهو ما أدى إىل وجود  0690اجلهاز اإلداري وذلك برفع بعض احلواجز اليت كانت تتحكم يف سوق العمل قبل 

   2. حبسب القطاعات املختلفةفرق بني املتحقق من مناصب العمل واملتوقع منه خاصة 
 :1060-1062المخطط الخماسي الثاني خامسا: 

مقارنة باملخطط السابق، جند اختالفا كبيا يف جمال التشغيل ومعطياته، فهذه املرحلة شهدت اشتداد األزمة 
 االقتصادية، مما أثر على سياسة التشغيل وسوق العمل، 

                                                           

 .022، ص املرجع السابق -1 
 .099، ص 5116،دار حامد للنشر والتوزيع،عمان،0اجلزائرية(،طاإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل )التجربة مداين بن شهرة،  -2 
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إن مرحلة املخطط اخلماسي الثاين عرفت ميزة أساسية وهي مراعاة خصوصية هذه الفرتة يف إحداث مناصب 
التوجه أساسا حنو الرتكيز على اليد العاملة املؤهلة وتقومي الفرتات السابقة، وما يدل على ذلك ما الشغل، حيث مت 

جاء يف التقرير العام لوزارة التخطيط حول املخطط: يتميز الوضع احلايل للتشغيل عموما بنقص يف تأهيل اليد 
وس يف أحرز على تقدم ملمالتأكيد فقط ل املؤسسات، وبجالعاملة، مما أدى إىل إنتاجية عمل دون املتوسط يف 

إطار إعادة هيكلة املؤسسات، غي أن التوزيع القطاعي واجملايل للتشغيل املؤهل ال يزال غي مالئم لبعض املناطق أو 
 القطاعات )الفالحة، الري، التعليم، اجملموعات احمللية ...إخل(.

 مرحلة آفاق التشغيل وما بعد المخططات التنموية: -ج

يف سياسة إمنائية جديدة، اصطلح على تسميتها باإلصالح االقتصادي  1069دخلت اجلزائر منذ أواخر عام 
ية نفسها دت املؤسسة الوطنجاجلديد، فأمام الوضع االقتصادي الداخلي والدويل والذي تطلب تغي التسيي، و 

 مضطرة الختاذ أحد هذين اإلجراءين أو االثنني معا:
طغى بصورة كبية على  1007غيل اليت كانت حلساب االجتماعي خالل الفرتة مراجعة سياسة التش -0

جة يف إطار سياسة اهليكلة ختفيض حجم التشغيل، وكانت نتياحلسابات االقتصادية، وقد اقتضت هذه املراجعة 
 ؛هذا التسريح مئات اآلالف من العمال على فرتات خمتلفة

ي العاملة اليت ض األيدئفوا صاصا يتم امتمالعاملة اجلديدة، ريثانغالق باب التشغيل اجلديد أمام القوة  -5
قنعة( طلني عن العمل )بطالة سافرة + ما، البطالة املقنعة، فالعدد اإلمجايل للعتشكو منها الوحدات االقتصادية

 1 ؛من القوة العاملة %10.0، ويتمثل هذا الرقم عاطل 072.999و 1067واملصرح به عام 
مل يكن هناك سياسة عمومية مستقلة لتشغيل الشباب، إذ كان  1060زائر وإىل غاية بعد استقالل اجل

الشباب الباحث عن منصب عمل جيد بسرعة شغل يف إطار موضوع سياسة قطاعية مستقلة بذاهتا، لكن ابتداءا 
القطاعية  السياساتو بدأت السلطات العمومية يف وضع وتطوير سياسة خاصة بتشغيل الشباب  1067من سنة 

املختلفة، فقد كان التشغيل هدفا مشركا لكل القطاعات ، حيث عرفت هذه سنة اعتماد احلكومة ألول برنامج 
ومموال  FCCLوصندوق املساعدة،  سنة 22و 10مستقل لتشغيل الشباب، والذي كان موجها للشباب بني 

شغل لصاحل الشباب، منصب  299.999 من طرف الصندوق املشرتك للجماعات احمللية وكان يهدف خللق
على تشغيل الشباب البطال، وبعد سنتني من عمر الربنامج مت إدماج الذي كان يهدف  FAEJبرنامج 

                                                           

 .592-592، ص مرجع سبق ذكرهبلقاسم حسني هبلول،  حممد- 1
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     ين يف التكوين املهين آخر  29.999منهم يف مناصب شغل دائمة، و 09.999شاب بطال،  199.999
 هذا من جهة.

، مت تقدمي برنامج خاص بتشغيل الشباب نظرا للتزايد الشباين 1066أكتوبر ومن جهة أخرى وبعد أحداث 
نة سعلى العمل يف مقابل تناقص العرض احلكومي هلا، خصوصا بعد االهنيار الكبي ألسعار البرتول بدءا من 

يت ل، واهنيار إيرادات امليزان التجاري من صادرات احملروقات، والذي أثر يف تراجع االستثمارات العمومية، وا1060
 1بإمكاهنا خلق فرص شغل بصفة مستمرة. 

مت وضع برنامج خاص ذي أمهية كبية بالنسبة حملور التشغيل، والذي يعترب امتدادا للمخطط  1060ويف سنة 
اخلماسي الثاين، وقد مت وضع هذا الربنامج لتجاوز عقبات الشباب فيما خيص جمال العمل ومن جانب آخر جاء 

 من دماج املهين للشباباالاملتضمن ترتيبات  1009ماي  22المؤرخ في  120-09المرسوم التنفيذي رقم 
من جهة، ومن أجل وضع حل مستعجل إلشكالية تشغيل  0629أجل تغطية نقائص الربنامج األول املوضوع سنة 

الشباب من جهة ثانية، حبيث تنشأ يف كل والية جلنة لتشغيل الشباب يرأسها مندوب تشغيل الشباب املكلف 
مبساعدة الشباب على إجناز مشاريع إحداث نشاطات بصفة فردية أو مجاعية، وذلك من خالل دعم االستفادة 

واملتمثلة  املهين للشباب االدماجيلي سنعرض اهم األهداف واملبادئ االساسية جلهاز  البنكية. وفيمامن القروض 
 يف:

 ؛ل تكلفةقتفضيل الشغل املنتج والدائم وخلقه بأ 
  املبادرة يف الشباب، وتسهيل حصوهلم على التكوين، القروض والتجهيزات الضرورية النطالق تنمية روح
 ؛مشاريعهم
  اإلدماج  احمللي والوطين بتوعية الشباب واجملتمعات وجمموع املتدخلني يف برامجتنظيم الشراكة على املستوى

 ؛املهين للشباب
  ،تجيب واستغالل كل إمكانيات التشغيل املتوفرة لتستثمني القدرات واملوارد االقتصادية املتاحة حمليا

 2 ؛بصورة للطلب احمللي
 
 

                                                           

 .526نفس املرجع، ص  -1 

 .590نفس املرجع، ص  -2 
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 (باأللفالشامل للقوى العاملة )الوحدة  التوزيع :0-1 رقم الجدول
 
 
 
 
 
 
 

 .5102معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر،  المصدر:

طالة فئة احلضري والريفي بينما معدالت البتقارب نسبة النشاط االقتصادي يف الوسطني من خالل اجلدول نالحظ 
غي الشغيلني وفئة املوظفني يف الوسط احلضري أكثر من الوسط الريفي. نفسر ذلك بالكثافة السكانية، معدل 

 املتخرجني ومناصب الشغل املقرتحة. هذه العوامل متوفرة يف الوسط احلضري أكثر من الوسط الريفي.
 مج اإلصالح االقتصادي في الجزائرشغيل المرافقة لبرناأهم برامج الت :انيالثالمطلب 

من الفاتورة  ألكربالقد دفعت اجلزائر الفاتورة غالية جدا بسبب تبنيها سياسة اإلصالح االقتصادي، والنصيب 
دفعته برامج التشغيل، واليت عرفت مراحل عديدة كما رأينا سابقا، وسوف حناول فيما يلي إلقاء الضوء على أهم 
 الربامج اليت تبنتها اجلزائر يف إطار دعم التشغيل واحلد من البطالة واليت رافقت خمتلف برامج اإلصالحات االقتصادية.

  (Filet social) االجتماعيةبرنامج الشبكة  -أ
يعترب برنامج الشبكة االجتماعية من بني العديد من برامج التشغيل اليت وضعتها اجلزائر هبدف التقليل من 

ليدعم أكثر من خالل مرحلة تطبيق برنامج التعديل  1002البطالة، ولقد مت الشروع يف هذا الربنامج منذ سنة 
ائدة الفئة اليت إىل توفي مداخيل لف جمملهااهليكلي، ويتكون هذا الربنامج من جمموعة من اإلجراءات اليت هتدف يف 

تأثرت بربنامج التعديل اهليكلي، من حيث اشتغاهلا وتعطلها، ذلك أن اخنفاض حجم ومستويات التشغيل كان 
رتاكمات يف اختالل سوق العمالة من جهة، ونتيجة ملوجة التسرحيات اليت عرفتها اليد العاملة الوطنية نتيجة نتيجة ل

  1لربنامج اخلوصصة من جهة أخرى. 

                                                           

وعات اجلامعية، اجلزائر، ديوان املطب عدون ناصر دادي، البطالة وإشكالية التشغيل يف برنامج التعديل اهليكلي لالقتصاد اهليكلي من خالل حالة -1 
 .519ص  5101اجلزئر،
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 (PEJ)الشباب برنامج تشغيل  -ب
يساهم هذا الربنامج يف تشغيل الشباب بشكل مؤقت يف ورشات عامة للمنظمة، من قبل اجلماعات احمللية 

رات والوزارات املكلفة بقطاعات الفالحة والري والغابات وقطاع البناء واألشغال العمومية، ويف تكوين طالب واإلدا
من النظام الرتبوي وذلك بغية تسهيل عملية إدماجهم يف احلياة  املقصينيالعمل األول مرة دون أي تأهيل خاصة 

  1املهنية، ومن أهداف هذا الربنامج. 
 ؛وإدماج أكرب عدد ممكن من الشباب العاطل عن العملختفيض البطالة  -
 ؛إعادة االعتبار للعمل -
 ؛تطور احلركة القانونية -
  (DAIP) جهاز اإلدماج المهني -ج

أسس هذا اجلهاز مع مطلع التسعينات ويهدف هذا اجلهاز إىل إزالة وتصحيح النقائص اليت أظهرها برنامج 
ية مشكل التكفل باإلدماج املهين للشباب، وتتمثل األهداف األساس لتشغيل الشباب وتركيز الشراكة احمللية حو 

للجهاز إىل تشجيع الشباب على إنشاء نشاطات حلساهبم اخلاص، وقد اشتمل جهاز اإلدماج املهين للشباب على 
 ثالثة نشاطات.
 نة إىل مثانية س الوظائف املؤجرة مببادرة حملية، وهي مناصب عمل مؤقتة أنشأهتا اجلماعات احمللية مدهتا من

  ؛عشر شهرا ويستفيد منها الشباب العاطل عن العمل الذي ال يتمتع مبؤهالت كبية
  اإلعانة على إنشاء نشاطات على أساس مشاريع يقرتحها الشباب على شكل قانوين يتمثل يف تعاونية

 ؛فردية أو مجاعية
  تخصصة، ويرتكز هذا التكوين داخل مؤسسات التكوين امل أشهر 90تكوين مستثمري التعاونيات ملدة

 2 ؛أساسا يف توضيح شروط تشغيل املشاريع املقرتحة
 (ESIL)الشغل المأجور -د

تدعيم للجماعات احمللية يف إطار جمهوداهتا ملواجهة البطالة موجه إلدماج الشباب البطال بدون وهو مبثابة 
مؤهالت أو مبؤهالت بسيطة، عن طريق مناصب مؤقتة تشغل أساسا على مستوى البلديات، ومتنح هذه املناصب 

                                                           

 .592-592، ص مرجع سبق ذكرهمدين بن شهرة،  -1 

زائر، ماجستي، قسم العلوم االقتصادية، جامعة اجل رسالةصالحات االقتصادية، أمحد خي، تطور التشغيل إشكالية البطالة باجلزائر يف ظل اإل -2 
 .22-22، ص 5112-5119
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ة التشغيل تقدمه مديري للواليات من طرف الوزارة الوصية يف شكل حصص والئية لكل سداسي بناء على برنامج
 1كإجراءات بلدية المتصاص البطالة.  1009بناء على اقرتاحات البلديات وقد أنشئ هذا اجلهاز سنة 

 (TUP-HIMO)برنامج األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف لليد العاملة -ر
هدف هذا يمنوح للجزائر من قبل البنك الدويل لإلنشاء والتعمي، هذا اجلهاز على أساس القرض املأنشئ 

الربنامج إىل خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة مكثفة مع تطوير وصيانة اهلياكل العمومية وذلك بتطبيق األشغال 
ية وتطوير مذات املنفعة االقتصادية واالجتماعية من صيانة امللحقات من طرف البلدية والوالية، ومركزا يف هذا على تن

 2اجملتمعات السكانية األقل منوا. 
 (ANGEM)القرض المصغر -ز

ىل ترقية الشغل الذايت وتنمية ثقافة االستثمار خاصة الفئات غي القادرة ا، يهدف 1000مت تأسيسه سنة 
املطلوب،  رأمساللاىل السن أو إىل عدم قدرة توفي ا سوآءاعلى االستفادة من برنامج املؤسسة املصغرة ألسباب تعود 

 من بني االهداف اليت يسعى إليها هذا الربنامج ما يلي:
الوصول إىل وفاق اجتماعي ميكن سكان املناطق املعزولة وسكان األرياف من البقاء أو الرجوع إىل مناطقهم  -

لتوازن ااألصلية اليت غادروها ألسباب اقتصادية أو أمنية، وبذلك ميكن أيضا التخفيف من الضغط على املدن وحتقيق 
    ؛اجلهوي من حيث الكثافة السكانية ومن حيث تركز املشاريع التنموية

 ؛إنشاء ودعم األنشطة الذاتية إلنتاج الثروات واملداخيل -
 3 ؛حتسني مستويات املعيشة نتيجة النتشار البطالة والتساع جيوب الفقر -

 الوطنية لتسيي القرض املصغرالوكالة يشار إىل أن إدارة هذا النوع من املشاريع تتم حتت إشراف 
(ANGEM)  اليت تقوم باملعاينة واملوافقة على املشاريع املطابقة لشرط القرض املصغر بالتنسيق مع أجهزة أخرى

 مثل:
 ANEM :  اليت تقوم باستقبال وتوجيه املعنيني بالقرض إىل مصاحل تشغيل الشباب ملساعدهتم على

 ؛الضرورية لذلك تكوين ملفاهتم، مع تقدمي كل املعلومات
 CNAC :  ؛املال ضد املخاطر النامجة عن القرض رأسيتوىل مهمة تسيي 

                                                           

 .26ص  مرجع سبق ذكره،سعيدة محود،  -1 

 .25ص  ،مرجع سبق ذكرهمدين بن شهرة،  -2 

-5101 ليليا بن صويلح، سياسة التشغيل يف اجلزائر، املؤسسة االقتصادية بعنابة منوذجا، رسالة دكتوراه، علم اجتماع التنمية، جامعة قسنطينة، -3 
 .059، ص 5100
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 BNA : ؛يقوم البنك الوطين اجلزائري بتقدمي القرض الالزم للمشروع 
وبالتايل فإنه من املتنوع أن يساهم هذا الربنامج يف توفي مناصب شغل جديدة، إذ أن عدد املشاريع املمولة 

لكل مشروع لتوفي ما دج  177.999بتكلفة إمجالية وصلت إىل مشروعا  0.920، بلغ 5110إىل غاية سنة 
 شغل جديد.منصب  12.999ال يقل عن 

 (PME/PMI)  والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة  -ه
يتجاوز رقم  الأوهي كل املؤسسات اليت تقوم بإنتاج السلع واخلدمات عند استيفائها ملعايي االستقاللية على 

، ومن للمتوسطة 229لى ا 22بالنسبة للصغية، ومن  شخصا 20إلى  1وأن تشغل بني  مليار دج 2أعماهلا 
 1 أهدافها ما يلي:

  ؛التشغيل الذايتإنعاش النمو االقتصادي وتشجيع بروز 
 ؛بعث وتشجيع روح املنافسة املتكافئة 
  ؛التفاؤلو وارد البشرية، مع العمل على غرس ثقافة اإلبداع والتجديد املتبين سياسة تكوين وتسيي 
 ؛ترقية تصدير السلع اليت تقوم بإنتاجها 
 2 ؛توفي مناصب شغل دائمة أو مؤقتة للتخفيف من البطالة والنهوض مبستويات التشغيل 
 (CPE)  برنامج عقود ما قبل التشغيل -و

إن خمتلف األجهزة والربامج اليت تطرقنا إليها فيما سبق، مت اعتمادها من طرف الدولة للرفع من مستويات 
التشغيل ومتس الفئة البطالة بغض النظر عن مستوياهتا التعليمية، لكن خيتلف هذا الربنامج يف كونه اعتمد خصيصا 

 بالدرجة األوىل.للفئة اجلامعية 
يتضمن إدماج الشباب يف سوق  06/292المرسوم التنفيذي رقم مبقتضى  0662أنشأ هذا الربنامج سنة 
هدف هذا يين على شهادات جامعية وكذا البطالني خرجيي املعاهد الوطنية للتكوين ز العمل مستهدفا البطالني احلائ

ن منه بصفة املهنية وختفيف التكوين التطبيقي للمستفيدي اجلهاز إىل مكافحة البطالة بصفة عامة وإكساب اخلربة
المرسوم التنفيذي رقم  من 90 للمادةخاصة وهذا يف حالة إدماجهم مهنيا، وتدوم فرتة التشغيل وهذا طبقا 

 اليت تقول "حتدد مدة عقد اإلدماج كما يأيت": 2991مارس  90المؤرخ في  11/192
 ؛قتصادسنة واحدة قابلة للتجديد يف قطاع اال 

                                                           

 .052، ص السابق نفس املرجع -1 

 .562-560، ص مرجع سبق ذكرهعدوان ناصر دادي،  -2 
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  ثالث سنوات قابلة للتجديد يف قطاع املؤسسات واإلدارات العمومية ويف اهليئات واملؤسسات العمومية
 1؛ذات التسيي اخلاص

 .2912-2991المشتغلة وفقا للنوع  مالة: توزع حجم الع7-1الجدول رقم 
 الوحدة مليون نسمة

 المجموع % اإلناث % الذكور السنة /النوع
2991 2022550 22.20 220226 02.02 95529995 
2990 2920105 29.12 600152 00.62 9922129 
2992 9206022 25.29 0026522 09.25 9962205 
      

2992 9291022 29.59 0090295 02.26 2122551 
2990 9090621 22.05 0090299 00.90 2122551 
2997 9529099 96.06 0029299 02.99 2222205 
2996 9902111 22.05 0252111 02.90 2262520 
2990 2152111 96.06 0229111 02.59 6029111 
2919 2595111 22.95 0292111 02.00 6295111 
2911 2102111 22.29 0290111 09.59 6909111 
2912 6520111 20.90 5025111 02.92 6266111 
2910 2220111 25.02 0612111 09.92 01929111 
2912 2209111 20.00 0950111 09.25 01506111 

 .5102معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر،  المصدر:

كن أنه نسبة مشاركة املرأة يف العمل ارتفعت ل االمن خالل اجلدول نالحظ أنه رغم تطور اجملتمع اجلزائري 
حيث  2991سنة  مع باملقارنة %16.72أعلى نسبة هلا وتراوحت  2912بشكل طفيف حيث بلغت سنة 

وهذا يعود إىل تزايد مشاركة املرأة يف سوق العمل اجلزائري إىل جمموعة العوامل االجتماعية،   %12.16بنسبة بلغت 
ارج وهذا العمل داخل املنزل على اخلروج للعمل يف اخل لكذلك انتشار األعمال اليدوية املنزلية مما يدفعها إىل تفضي

 .ما سيربزه الشكل التايل

                                                           

052ص مرجع سبق ذكره، ليليا بن صواحل،  - 1  
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 .2912-2991غلة وفقا للنوع تالعمالة المش حجم: توزع 2-1الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 من إعداد الطالب وفقا للجدول السابق.المصدر: 

بالنسبة للذكور واالناث معا،  5100- 5110من خالل الشكل البياين نالحظ تزايد حجم العمالة من 
.كما نالحظ ارتفاع حجم 5100من سنة  ابتداءافقد بلغت اقصى حد بينما بدأت يف التناقص  5105اما سنة 

  اليد العاملة لفئة الذكور مقارنة بفئة االناث.
من  تدرجييةمنو هناك فرتة  تاين كان 5100-5110مرحلة تصاعدية من مراحل.  10نفسر ذلك بوجود 

طريق االستثمار العام واخلاص، خلق عدد كبي من مناصب الشغل عن طريق  اإلنعاش االقتصادي عن خالل برامج
دى اين النمو هنا بلغ السقف مما أ 5105مرحلة الذروة سنة  مرحلة املنافسة. القطاع اخلاص دخولو فتح التوظيف 

اىل فتح اقصى عدد من املشاريع والورشات اإلنتاجية اليت وفرت عدد معترب من مناصب الشغل سواء الدائمة او 
رتفاع أسعار اخاصة ان يف هذه الفرتة كانت هناك اعداد كبية من االستثمارات األجنبية املباشرة كما ان املؤقتة 

مية. دولة سياسة التشييد والبناء خاصة يف جمال التجهيزات العمو وانتهاج ال ادى اىل توفر املوارد املالية احملروقات
مرحلة أخية وهي املرحلة التنازلية أي بداية تراجع عدد املناصب الشغل املتوفرة، حجم املشاريع واالنفاق احلكومي 

 ملوارد املالية للدولة.اتراجع االستثمار األجنيب املباشر وتراجع  ،نتيجة تراجع معدل االستثمار وتزايد معدل االستهالك
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 الجزائرفي  أسس سياسة التشغيل :الثالثالمطلب 
 تتمثل أسس التشغيل فيما يلي: 

 

 التشغيل الكامل: (1
يثاق الوطين املقصود بالتشغيل الكامل فيما يلي: التشغيل الكامل مبعىن انتهاج سياسة متواصلة املقد حدد 

إلحداث مناصب العمل وتكوين العمال، إن املطلوب ليس توفي العمل ألفواج جديدة من العمال يتطابق مع النمو 
تضيات اإلنتاجية لك هو االستجابة للمقالدميغرايف، وليس تأهيلهم للقيام مبهام يف اإلنتاج فحسب بل املطلوب كذ

فعل فإن اهلدف هو توفي وبال عىل توفي فائض على قوى العمل، وأن يعاد تشغيلها بكيفية أجنإاليت يؤدي ارتفاعها 
التنمية االقتصادية ويتضح من خالل النص أن املعىن املقصود بالتشغيل الكامل يف اجلزائر  تفعيلمناصب العمل ل

 يتمثل يف:
 ؛استخدام القوى العاملة املتوفرة بأكملها والقضاء على البطالة 
  ؛حداث مناصب عمل وتكوين العمالإعملية استخدام مستمرة ومتواصلة تتم بواسطة 
 1 ؛توفي مناصب عمل وفق ما حتتاجه عملية التنمية االقتصادية 
 التشغيل اإلنتاجي: (2

ما يلي: أن اهلدف هو توفي مناصب عمل منتجة تفيد التنمية  1060 لسنة  لقد قرر امليثاق الوطين
فائدة ملموسة وال يتعلق األمر بإحداث مناصب عمل جملرد التشغيل، والعمل املنتج هو باالقتصادية واالجتماعية 

ن هنا جاء مىل زيادة الثروة املادية للمجتمع وارتفاع مستوى املعيشة فيه، و اأساس التنمية االقتصادية، إذ أنه يؤدي 
الرتكيز على ضرورة توجه التشغيل حنو األعمال املنتجة، وقد ربط امليثاق الوطين نوعية العمل الذي ينبغي توفيه 
للعاطلني وبني نوع ومستويات األعمال اليت تتناسب مع ما تلقته األجيال احلديثة من تعليم وتكوين ميكنها من 

 املشاركة يف عمل أحسن.
 ن حرية االختيار:التشغيل المستمد م (0

يتعلق حبرية اإلنسان يف اختيار العمل الذي يؤديه بدون إرغام وقد مت االتفاق عليه من قبل اهليئات العاملية، 
فقد أكد تصريح "فيالدلفيا" على مسؤولية منظمة العمل الدولية حنو فحص ومراعاة آثار السياسات العاملية يف ضوء 

                                                           

التكوين املهين والتشغيل يف اجلزائر مقال منشور يف جملة االكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، كلية العلوم رواب عمار، غريب صباح،  -1 
 .90-91 ص ،5100سبتمرب اإلنسانية واالجتماعية جامعة بسكرة، 
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امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان على أنه )من حق كل فرد احلصول على  اهلدف األساسي الذي يقرر * كما نص
 عمل، وأن خيتاره حبرية ويف ظروف عمل عادية ومرضية ويف محاية ضد البطالة(.

 كفالة االستقرار: (2
جم توىل ضمان االستمرار يف حتينص مؤمتر منظمة العمل الدولية على أن سياسة التشغيل ينبغي أن 

عامل بقدر اإلمكان، وذلك حبصر التغيات غي املناسبة للعمل إىل أدىن حد مستطاع، وضمان االستخدام لكل 
 االستقرار يف العمل يتطلب:

 ب التكنولوجيا لى يف إحلاق العاطلني عن العمل بسبجوهذا يت :التحكم يف البطالة التكنولوجية أو االنتقالية
 ؛التطويراملستوردة مبعاهد التكوين )التدريب( أو بدورات 

  اختيار التكنولوجيا املناسبة عند استيادها ألهنا تلعب دورا كبيا يف استمرارية التشغيل واستقراره خاصة
التكنولوجيا املتطورة يف عملية التدريب والتطوير، كما ميكن أن تؤثر بالسلب على حجم إذا رافق عملية إدخال 

 ؛التشغيل
  يف القطاعات اإلنتاجية وتوزيع القوى العاملة يف خمتلف مناطقإحداث التوازن يف نوعية القوى العاملة 

 ؛البالد
  القيام بعمليات  وأإجراءات متنع أرباب العمل من القيام بالفصل التعسفي و وضع قوانني وترتيبات وفرص

 ؛الفصل اجلماعي دون مربر

 الجزائر التشغيل فيسياسات وتحديات نتائج  :رابعالالمطلب 

 النتائج أوال:
لقد حققت سياسات التشغيل يف اجلزائر بعض النتائج االجيابية بفضل العديد من العوامل اليت ساعدت على 

 1أبرزها فيما يلي:  واليت يتمثلتقليص نسبة البطالة 
  مسح باستكمال العديد من  الذي 2912و 2991تنفيذ برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ما بني

 ؛خبلق عدد هام من مناصب الشغل الصافية واليت ترمجتاملشاريع العالقة، وانطالق عدة ورشات، 

                                                           

طالة بعبد احلميد قومي، محزة عايب، سياسات التشغيل ملكافحة البطالة يف اجلزائر، امللتقى الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على ال -1 
 .15، جامعة مسيلة، ص 5100نوفمرب  09-02وحتقيق التنمية املستدامة يومي 
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 (إضافة إىل الربامج اخلاصة اليت مست اهلضاب 2990-2992تطبيق برنامج تكميلي لدعم النمو ،)
 ؛عرفت استحداث عدد هام من مناصب الشغل الصافية والفرتة اليت، واجلنوبالعليا 

  وكذلك األجنيب؛الوطين  مستوى االستثمارحتسني 
  اليت و النشاطات اليت تدخل يف إطار ترقية تشغيل الشباب،  وأجهزة خلقنتائج أجهزة التشغيل املؤقت

مليار  129ب بتكلفة مالية تقدر  2997-1000منصب عمل يف فرتة ما بني  2.002.226بتمويل  مسحت
 ؛دينار جزائري
  ،اء القطاعات املولدة للشغل، السيما قطاع البن واملستخلص منالنمو االقتصادي خارج قطاع احملروقات

 واخلدمات والفالحة؛ واألشغال العمومية
  منصب شغل يف إطار أجهزة دعم استحداث املنشآت  199.999متوسط استحداث سنوي قدره

للتامني عن البطالة  والصندوق الوطين( ANSEJمن قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) املسية
(CNAC)؛ 

  طالب عمل سنويا يف إطار جهاز دعم اإلدماج املهين  099.999تنصيب(DAIP) ؛ 
  ؛2912سنة  %19الى حدود  1000سنة  %09اخنفاض معدالت البطالة يف اجلزائر من 
 ؛عامل الشغل مقارنة مبا كانت عليه سابقا دخول املرأة اجلزائرية 
 ؛ارتفاع معدل متوسط االجر الوطين األدىن املضمون 

 نأالتشغيل على الفقر كانت واضحة يف اجلزائر حبيث  سياسيات ان انعكاساتبصفة عامة ميكن القول 
 نأاجلزائر حتسن بكثي السيما من خالل اخنفاض معدل البطالة يف االقتصاد اجلزائري، وحيث  املستوى املعيشي يف

مكنها من حتسني  أفرادها أحداجر من خالل عمل  أومتلك دخل  أصبحتوالعائالت اجلزائرية  اآلسرمعظم 
 أيالتايل عن طريق التشغيل وب التنقل، السياحة والرتفيه ،ةيمستوى معيشتها عن طريق، توفي التعليم، الرعاية الصح

 معيشتهم. توىوحتسني مسسياسات التشغيل يف اجلزائر استفاد البطالني اجلزائريني من تغيي منط حياهتم 
سوف نرى تطور خمتلف املؤشرات االقتصادية واجملمعات الرئيسية املتعلقة جبميع  ومن خالل اجلدول املوايل

 (.5102-5112القطاعات اإلنتاجية وغي اإلنتاجية )
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 االقتصاديةالقطاعات ب: تطور المجمعات والمؤشرات الرئيسية المتعلقة 6-1 الجدول رقم-
 ( )الوحدة باآلالف(2992-2912)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .5102معطيات الديوان الوطين لإلحصاء، اجلزائر،  المصدر:

-2992: تطور المؤشرات والعوامل االقتصادية في مختلف القطاعات للدولة )0-1الشكل رقم 
 -الوحدة باأللف–( 2912
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من خالل الشكل البياين نالحظ تطور االنفاق احلكومي والتشغيل يف خمتلف القطاعات االقتصادية للدولة 
راجع اىل السياسة املنتهجة من قبل احلكومة والرامية اىل القضاء على البطالة وحتقيق النمو بشكل ملحوظ، وهذا 

 االقتصادي نتيجة ارتفاع مداخيل احملروقات وحتقيق فائض كبي يف امليزان التجاري.
 كما نالحظ ان أكرب قطاع مستفيد من االنفاق والتوظيف هو قطاع اخلدمات مت تليه القطاعات االقتصادية

األخرى بينما يبقى القطاع الصناعي والفالحي خاصة يعاين من عدة نقائص على الرغم من انه يساهم بنسبة كبية 
 يف الناتج احمللي، القضاء على البطالة وحتقيق االكتفاء الذايت بصفة خاصة.

 برامج اإلنعاش خاللبدخول القطاع اخلاص مرحلة املنافسة اين كانت هناك مرحلة منو من نفسر ذلك 
االقتصادي، سياسة االستثمار العام واخلاص مما أدى اىل فتح اقصى عدد من املشاريع والورشات اليت وفرت عدد 
هائل من مناصب الشغل سواء الدائمة او املؤقتة خاصة ان يف هذه الفرتة متيزت بأعداد كبية من االستثمارات 

 روقات ادى اىل توفر املوارد املالية وانتهاج الدولة سياسة االنفاق العام.األجنبية املباشرة كما ان ارتفاع أسعار احمل

 راجع اىل السياسة احلكومية بالدرجة األوىل للتوظيف واالنفاقاما استفادة قطاع اخلدمات من أكرب حصة 
يف قطاع  لعليا علما ان نسبة كبية من ختصصاهتم تسمح هلم بالشغواليت تعتمد على ادماج أصحاب الشهادات ال

خلق عدد كبي من مناصب الشغل عن طريق فتح التوظيف يف قطاع الوظيف العمومي خاصة يف جمال  ،اخلدمات
 والصحة.التعليم 

 التحديات :ثانيا
لك باعتبار اجلزائر ذتواجه سياسة التشغيل يف اجلزائر حتديات كبية السيما يف ما خيص تشغيل الشباب، و    

يئات املكلفة يصعب من مهمة اهل الذي األمرمن ثلثي اجملتمع،  أكثره الشرحية ذفيها ه من اجملتمعات اليت تشكل
العمل  ملناصب ةامبعاجلة هده القضية، السيما تراجع القطاع العمومي عن متويل االستثمارات، واجناز املشاريع املنش

قليل من عدد القطاع اخلاص، والت إىلاملستقرة والدائمة، واستمرار التوجه حنو املزيد من حتويل املؤسسات العمومية 
واملالية وعموما ميكن حصر حتديات ومعوقات  االقتصادية األزماتبسبب مواجهة  وابسبب الغلق،  ماإالعمال 

 :1سياسات التشغيل يف اجلزائر يف النقاط التالية 

                                                           

 .21، ص السابق نفس املرجع -1 
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  الرمسيي الغ االقتصاد (التشغيل)ال اجمل هذا التحديات اليت توجه احلكومة اجلزائرية يف أبرزمن 
L’Economie Informels   ضعف أمامسوق العمل،  إىلاحلتمي للعديد من الشباب القادم  وهو البديل 

يشكل بؤر استغالل فاحش للعديد من  الذيا النوع من العمل ذبل ندرة فرص العمل يف املؤسسات املنظمة، ه
خمتلف  وأ، األجوريف  أوعرضة هلدا االستغالل، سواء يف جمال ظروف العمل،  األكثرعادة ما يكون  الذيالشباب 

 الرقابية؛ضعف اهليئات  أو ويف غياباحلقوق الفردية واجلماعية للعامل، 
  ة القانونية و االجتماعية و االقتصادية اليت شرعت الدولة يف تنصيبها قصد معاجل اآللياتعدم التحكم يف

ه الظاهرة، و السيما تلك اليت كلفت بتنظيم و تأطي سوق العمل ، ) مثل الوكالة الوطنية للتشغيل اليت مل تتمكن ذه
بعدما كانت  1000من احلجم الذي كان يستوجب عليها حتقيقه من التوظيف سنة  % 22من حتقيق سوى 
قيقة البطالة ح لاليت تفتقر لوسائل التقومي والقياس اإلحصائي الكافية حو  %67تفوق  1067هذه النسبة سنة 

رقل ق بني األجهزة القائمة على مكافحة البطالة والتشغيل مما يعلتنسيىل جانب عدم انسجام واايف أوساط الشباب، 
 ؛اليت مت القيام هبا للحد من تزايد حدة هذه الظاهرةجناح التجارب العديدة واجلهود املعتربة 

 اخلطية يف أوساط الشباب اجلزائري الغي عامل ونقصد بذلك ارتفاع املستمر لظاهرة  اتارتفاع ظاهرة اآلف
االحنراف حنو األعمال اإلجرامية تعاطي املخدرات، والعنف ضد اجملتمع، واهلجرة غي املشروعة حنو البلدان األوروبية 

 ؛عرب الوسائل والطرق الغي املشروعة والغي مضمونة
  ليات التكوين والتعليم العايل يف اجلزائر مع سوق العمل ومتطلبات سوق آضعف وعدم تكيف برامج و

العمل، أي تكيف آليات وبرامج التكوين والتعليم العايل مع متطلبات سوق أو العمل يف اجلزائر، هذا ما جيعل 
 ؛ات ومراكز التكوين عرضة للبطالة احلتمية عند خترجهماملتخرجني من اجلامع

  اعتماد سياسة التشغيل يف اجلزائر اعتماد كلي على القطاع العمومي بسبب غياب القطاع االقتصادي
  ؛الذي يعترب املستوعب األكرب للبطالة يف أي بلد، مما خلق البطالة يف القطاع العمومي

  وات التشغيل واأليادي البيضاء، هذه العقود اليت أقصاه أربع سنسياسة التوظيف عن طريق عقود ما قبل
 ؛على أبعد تقدير، مما يوحي باخنفاض نسبة البطالة

 ؛ارتفاع النمو السكاين وخرجيي اجلامعات واملعاهد العليا يف اجلزائر من سنة إىل أخرى 
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قرتح اخلرباء بعض احللول اتقييم السابق للسياسات املتبعة يف التقليل من البطالة والفقر يف اجلزائر الومن خالل 
 1::منهانذكر 

  التخلي عن احللول الظرفية الرتقيعية كما هو احلال يف تشغيل الشباب والشبكة االجتماعية، فهذه القوائم
أي وقت، وإضافة  هريا، وبالتايل فاملستفيد معرض لإلقصاء يفاالمسية اليت تعدها البلدية قابلة للتجديد والتغيي ش

 ؛متدين بشكل كبي املتقاضيإىل أن املبلغ 
  االهتمام أكثر بقطاعات ال زالت خامة منذ االستقالل منها القطاع الزراعي والسياحي، لعل هذين

بطالة يف من التشغيل واإليرادات املالية وبالتايل التخفيف من الفقر وال األخرىالقطاعني يوفرا ما ال توفره القطاعات 
 ؛اجلزائر

  إعادة تأهيل املؤسسات العمومية إذ أهنا تستقطب عددا هاما من العمال ومن شأنه أن يضمن استمرار
 ؛واإلبقاء على األقل على احلجم املشغل، وهذا يف ظل املنافسة األجنبية املفتوحة

  ؛سياسات تشغيل مدروسة على املدى البعيداعتماد   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .91، ص السابق نفس املرجع -1 
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 :الفصل خالصة 

جلزائر وخمتلف ايف  واقعهو التشغيل، لقد كان هذا الفصل عبارة عن استعراض ألهم املداخل النظرية ملوضوع 
هبا يف هذا  حتديد الربامج اليت عملت ،املراحل اليت مر هبا على مسار التنمية، مع وضع كل ذلك يف إطاره القانوين

 واهم نتائج وحتديات سياسة التشغيل يف اجلزائر. الصدد
وطبيعة موضوع التشغيل فرضت وجود أهداف كثية له قمنا بذكر بعضها على سبيل اإلجيار ولقد جاءت 

ة اختالف التعريفات خمتلفيف هذا الصدد مدارس نظرية كثية أعطت للتشغيل بعده السوسيولوجي وعاجلته من زوايا 
 اليت حظي هبا هذا املفهوم والزوايا اليت ينظر إليه منها وحىت اخللفيات اإليديولوجية اليت انطلقت منها هذه التعريفات
 وهذا ما نلمسه من خالل دراسة النظريات اليت عاجلت التشغيل، كامتداد لذلك مت التعويض ألهم مبادئ التشغيل.

لثاين من املوضوع الذي يعد األكثر حساسية وهو اجلانب امللموس من مسألة التشغيل اليت أما فيما خيص الشق ا
جاءت معاجلتها يف سياق احلديث عن وضعية اجلزائر وخمتلف املراحل اليت مر هبا على مسار التنمية، ومع وضع كل 

 ل يف اجلزائر.ت سياسة التشغيوصوال اىل نتائج وحتدياذلك يف إطاره القانوين وحتديد الربامج اليت عملت هبا 
ام بكل من حيث كونه مسألة شائكة يصعب اإلمل)ىل جمموعة من النتائج فيما خيص التشغيل اوبذلك مت التوصل 

جوانبها، خاصة إذا تعلق األمر باحلالة اجلزائرية اليت ظلت تتأرجح بني خمتلف جتارب الربامج لتحد مكانا هلا يف 
 غيل حجر الزاوية فيها.مسار التنمية اليت يعد التش

 
سوف نقوم يف الفصل التايل بالتطرق اىل وكالة التنمية االجتماعية واهم الربامج اليت تسيها باعتبارها أحد 

 أدوات سياسة التشغيل يف اجلزائر.
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ثالثالفصل ال  

 حالة الفرع الجهوي بمستغانمدراسة 
 

 تقديم عام للفرع الجهوي بمستغانماألول: المبحث 
 :عرض وتحليل االحصائيات بالفرع الجهويالمبحث الثاني 
 :مقارنة الفرضيات بالنتائج وتفسيرهاالمبحث الثالث 
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 تمهيد:

 جما  دم  بروزها كألية من اليات الدولة يفو  براجمهاالوكالة وخمتلف  ألهدافبعد دراستنا النظرية والتحليلية 

شاء مدد كبري واليت من شاهنا ان من خال  احتواءها ملى جممومة من الربامج التشغيلية والتنمويةو  ،سياسة التشغيل

من املناصب واليت ال تعتمد ملى خربة او تأهيل مهين سوآءا كانت اشغا  او خدمات ذات منفعة اقتصادية 

املهين ترتكز ملى االدماج االجتمامي و فان وكالة التنمية االجتمامية  مملهاومن خال  أهدافها وسياسة ،واجتمامية 

ال  املرافقة مناسبة تسمح له تلقائيا باالندماج من خ مهنية ة للمستفيد واكسابه خربةمع توفري احلماية االجتمامي

 . وبالتايل ولوج مامل الشغل

 يف من خال  هذا الفصل معرفة مدى مسامهة الفرع اجلهوي مبستغامن يف دم  سياسة التشغيل سنحاو كما 

 مبينة كما يلي: اساسية ثة مباحثثال والذي بدوره ينقس  اىل ،البطالةواحلد من مستوى  اجلزائر
 

 عام للفرع الجهوي بمستغانم األول: تقديمالمبحث 

 وتحليل االحصائيات بالفرع الجهوي الثاني: عرضالمبحث 

 وتفسيرها النتائجب الثالث: مقارنة الفرضياتالمبحث 
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  المبحث األول: تقديم عام للفرع الجهوي بمستغانم

 بمستغانم:تعريف الفرع الجهوي  .1
جوان  50املؤرخ يف  972مث إنشاء الفرع اجلهوي لوكالة التنمية االجتمامية مستغامن مبوجب القرار رق  

، حيث أنه يعترب  29/939للمرسوم التنفيذي رق   50من طرف السيد مدير العام للوكالة وفقا للمادة  9552
ل من الواليات ة مستغامن، يقع حتت اختصاصه اإلقليمي ككهيئة غري مركزية تابع للمديرية العامة والكائن مقره بوالي

اآلتية )شلف، مستغامن، معسكر، وهران وغليزان(، حيث يسهر ملى التسيري احلسن لربامج الوكالة املوجهة للفئات 
 الفقرية واهلشة.

 : الموقع .9

، وتقدر مساحة ( EDDIEDيقع هذا الفرع اجلهوي بوالية مستغامن )شارع بن حيي بلقاس  سابقا
 مكتب.  92م مهيأة ملى  590 املهيئة ب

 الموظفين: .3
 موظف موزمني كما يلي : 353مدد املوظفني التابعني لفرع الوكالة يقدر بـ 

 97 مبقر الفرع اجلهوي للوكالة 
 922 : موظف موزمني ملى باقي الواليات كما يلي 
 92 .إطار ملى مستوى مديريات النشاط االجتمامي والتضامن 
 22  خلية جوار والتضامن. 22موظف ملى مستوى 
 223 .1مسري للشبكة االجتمامية ملى مستوى البلديات 

 مهام الفرع الجهوي بمستغانم: .4
  ضمان اتصا  دائ  مع الشركاء )مديريات النشاط االجتمامي البلديات، الدوائر مديريات الري

 ؛ اجلمعيات ذات الطابع االجتمامي ...اخل( مديريات الغابات املصاحل التقنية مصاحل الضمان االجتمامي،
 ؛أداء ممليات االتصا  الضرورية لإلرشاد وترقية الوكالة ونشاطاهتا 

                                                           

  1- قس  تسيري املوارد البشرية، حصيلة الثالثي الرابع، ديسمرب 9520
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  التأكد من تنفيذ التسديدات لصاحل املستفيدين )املنحة اجلزافية للتضامن تعويض األنشطة ذات املنفعة
 ؛احرتام اإلجراءات املسطرة مع املتعاملنيالعامة التنمية اجلمامية، برامج التشغيل واالدماج( وكذا 

 ؛استالم العروض واملناقصات 
 ؛التأكد من حسن سري الربامج ومدى جناحها ونسبة تقدمها وحتديد تاريخ انتهاءها 
  املراقبة الدورية لعمليات دفع املستحقات )ملى مستوى البلديات او مديريات النشاط االجتمامي

 .جراءات او مدى صحة الوثائ  ااحماسبيةوالتضامن( سوآءا من الناحية اإل
  استالم امللفات ااحماسبية اخلاصة بدفع نفقات الربامج من طرف مصاحل مديريات النشاط االجتمامي

 .ميدانيا والتضامن من اجل تسجيلها حماسبيا وامداد امليزانية اخلتامية للربامج املنجزة
 ن.مج ملى مستوى مديريات النشاط االجتمامي والتضامالشروع يف امداد املخالصات املالية لتمويل الربا 
 .السهر ملى امداد دفاتر شروط مالئمة ومتابعة االشغا  املنجزة والصفقات املتعلقة جبميع املشاريع 
 ؛1امداد احلصيلة املادية واملالية بصفة دورية ملختلف الربامج 
 ؛امداد تقارير تقييمية سوآءا شهرية او ثالثية 

 

 الجهوي:هياكل الفرع  .5
يكون الفرع اجلهوي حتت اشراف مدير ومبسامدة رؤساء األقسام وجممومة من اإلطارات املكلفة بالدراسات 

 واالموان التنفيذيون كل فيما خيص مهامه ومسؤولياته.
 : أساسية هي خمسة اقساميتشكل الفرع اجلهوي من 

  والوسائلقسم اإلدارة العامة (DAM) 

  والمحاسبة قسم المالية(DFC)  
 قسم الدعم االجتماعي (DSS)  
  قسم التنمية الجماعية والخاليا الجوارية(DEV-COM) 
 قسم برامج التشغيل واالدماج  (DPEI) الذي يعد من اه  األقسام والعمود الفقري للوكالة و

 املديرية العامة.من الربامج املسطرة من قبل  % 95 برامج للتشغيل والذي يقوم بنسبة( 4)الحتوائه ملى أربعة 
 

                                                           

  1- دليل اإلجراءات لوكالة التنمية االجتمامية. اجلزائر، ديسمرب 2227،ص93
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تقس  املهام والوظائف اخلاصة سوآءا حسب الفئات )اإلطارات، االموان...( او حسب الرتب السلمية 
لكل صنف، فاإلشراف وإدارة اهليئة والتنسي  تقع ملى مات  املدير، التخطيط وإدارة جممومات ممل ملى مستوى 

 ك  والتنفيذ تقع ملى مات  اإلطارات واموان التحك .األقسام تقع ملى مات  رؤساء األقسام بينما مهام التح
 

  الهيكل التنظيمي للفرع الجهوي لمستغانم: 1-3رقم  شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: من امداد الطالب بناءا ملى دليل اإلجراءات لوكالة التنمية االجتماميةالمصدر  
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 وتحليل االحصائيات بالفرع الجهوي الثاني: عرضالمبحث 

 لي:يتتدخل وكالة التنمية االجتمامية ملى مستوى والية مستغامن جبميع براجمها االجتمامية املتمثلة فيما 

  ( املنحة اجلزافية للتضامن)االجتمامية جهاز الشبكةAFS. 
 جهاز اإلدماج االجتمامي للشباب حاملي الشهادات   PID. 
 جهاز أنشطة اإلدماج االجتمامي DAIS. 
  البيضاءبرنامج اجلزائر Blanche Algérie.  
 برنامج أشغا  املنفعة العامة ذات االستعما  املكثف لليد العاملةHIMO - TUP. 
 برنامج التنمية اجلمامية DEV COM. 
 برنامج اخلاليا اجلوارية التضامنية CPS. 
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 PID   جهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات .2
 حسب الوالية ونوع القطاع PIDالمستفيدين من جهاز  اعداد: 1-3الجدول رقم 

ETAT PHYSIQUE PID 2014 

          

wilaya  secteur 
Quotas  Placements  Déperdition  Permanisation  

Univ T.S Univ T.S Univ T.S Univ T.S 

CHLEF 

Administratif  0 0 1304 477 12 11 10 7 

Econ 

Public 0 0 4 6 0 0 0 0 

Privé 0 0 5 3 0 0 0 0 

S/ TOTAL  1313 487 1313 486 12 11 10 7 

MOSTA 

Administratif  0 0 931 112 1 0 0 0 

Econ 

Public 0 0 0 1 0 0 0 0 

Privé 0 0 1 0 0 0 0 0 

S/ TOTAL  932 113 932 113 1 0 0 0 

MASCARA 

Administratif  0 0 1612 121 1 0 0 0 

Econ 

Public 0 0 15 1 0 0 0 0 

Privé 0 0 22 7 0 0 0 0 

S/ TOTAL  1651 285 1649 129 1 0 0 0 

ORAN 

Administratif  0 0 1150 87 85 2 0 0 

Econ 

Public 0 0 1 0 0 0 0 0 

Privé 0 0 3 0 1 0 0 0 

S/ TOTAL  1154 252 1154 87 86 2 0 0 

RELIZANE  

Administratif  0 0 1442 162 50 6 4 1 

Econ 

Public 0 0 1 0 0 0 0 0 

Privé 0 0 3 0 1 0 0 0 

S/ TOTAL  1550 167 1446 162 51 6 4 1 

TOTAL  6600 1304 6494 977 151 19 14 8 

 9520بناءا ملى اخر حصيلة ثالثية لسنة من امداد الطالب : المصدر
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 PIDاعداد المستفيدين من جهاز : 3-3رقم  شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9520بناءا ملى اخر حصيلة ثالثية لسنة من امداد الطالب : المصدر

 PID   جهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهاداتمن خالل الشكل البياني نالحظ ان 
 2355منصب و 9955، حصة االسد كانت لفئة اجلامعيني ب 9520منصب شغل طيلة سنة  4094وفر 

 %04.53منصب وهي متثل ما نسبة  4441منصب لفئة التقنيني الساميني. اما املناصب املشغولة فكانت حوايل 
 .%13.92منصب لفئة التقنيني السامني بنسبة  277و %29.03منصب لفئة اجلامعيني بنسبة  9525منها 

رغ   ية للتشغيلالوكالة الوالئ بأجهزة نحة الشهرية مقارنةاىل ضعف امل ضعف حصة التقنيني الساميني نفسر
 توفر نفس املؤهالت. كذلك هو احلا  بالنسبة اىل اجلامعيني. وهذا املشكل يبقى مطروحا ويؤثر ملى نسبة االدماج. 
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CHLEF MOSTA MASCARA ORAN RELIZANE TOTAL 
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CHLEF MOSTA MASCARA ORAN RELIZANE TOTAL

Quotas  Univ 73% 89% 85% 82% 90% 84%

Quotas  T.S 27% 11% 15% 18% 10% 16%

Placements  Univ 73% 89% 93% 93% 90% 87%

Placements  T.S 27% 11% 7% 7% 10% 13%

حسب الوالية PIDاعداد المستفيدين من جهاز 

MOSTA
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20%
40%
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QUOTAS PLACEMENTS DÉPERDITION PERMANISATION 
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Quotas Placements Déperdition Permanisation
Univ T.S Univ T.S Univ T.S Univ T.S

MOSTA 89% 11% 89% 11% 0% 0% 0% 0%

في والية مستغانمPIDاعداد المستفيدين من جهاز 
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 DAIS جهاز أنشطة اإلدماج االجتماعي .3
 الوالية البرنامج و حسب  DAIS: اعداد المستفيدين من جهاز 3-3الجدول رقم 

 9520بناءا ملى اخر حصيلة ثالثية لسنة من امداد الطالب : المصدر

WILAYA    Programme    
 Quotas  

alloués  

 Nombre des bénéficaires 

 pris en charge (A)  

 CHLEF   

DAIS 2010 3587 2051 

DAIS 2011 3131 2607 

DAIS 2012 1150 1057 

DAIS 2013 50 48 

DAIS 2014 190 190 

DAIS 2015 300 23 

 EX-IAIG   5521 3628 

 S/ TOTAL   13929 9604 

 MOSTA  

DAIS 2010 2524 1245 

DAIS 2011 2500 2487 

DAIS 2012 800 781 

DAIS 2013 50 48 

DAIS 2014 190 173 

DAIS 2015 250 100 

 EX-IAIG   4140 3406 

 S/ TOTAL   10454 8240 

 MASCARA  

DAIS 2010 3277 2347 

DAIS 2011 2750 2151 

DAIS 2012 900 875 

DAIS 2013 50 49 

DAIS 2014 190 190 

DAIS 2015 250 93 

 EX-IAIG   3575 2377 

 S/ TOTAL   10992 8082 

 ORAN   

DAIS 2010 2598 1467 

DAIS 2011 3300 2462 

DAIS 2012 1000 916 

DAIS 2013 50 47 

DAIS 2014 190 190 

DAIS 2015 350 59 

 EX-IAIG   4411 2232 

 S/ TOTAL   11899 7373 

 RELIZANE   

DAIS 2010 1515 780 

DAIS 2011 1831 1246 

DAIS 2012 994 944 

DAIS 2013 50 49 

DAIS 2014 190 190 

DAIS 2015 330 150 

 EX-IAIG   5030 3296 

 S/ TOTAL   9940 6655 

 TOTAL   57214 39954 
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     البرنامج والواليةحسب  DAISاعداد المستفيدين من جهاز : 3-3رقم  شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 9520بناءا ملى اخر حصيلة ثالثية لسنة من امداد الطالب : المصدر

 54314وفر حوايل  DAIS جهاز أنشطة اإلدماج االجتماعي انمن خالل الشكل البياني نالحظ 
فان مدد املناصب  9523، كما نالحظ انه بدءا من سنة 3915الى  3919منصب شغل يف خمتلف الربامج من 

أي بنسبة  منصب يف مجيع الربامج 32205املوفرة تناقص بشكل كبري.اما املناصب املشغولة فكانت حوايل 
منصب شغل بنسبة  14030حوالي  EX-IAIGأكرب مدد من املستفيدين سجل يف برنامج. 90.23%
34.30%. 

اىل ثبات حصة األو   DAISمقارنة مع جهاز  EX-IAIGرنامجنفسر ارتفاع امداد املستفيدين من ب
لكن حلد االن مل تت .اما تناقص  DAISسنوات مع حماولة ادماجه  يف برنامج  59لفرتة  9522منذ جوان 

 حصص الثاين فراجع اىل سياسة املديرية العامة الرامية اىل التقليص من احلصص املمنوحة. 
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 الفصل الثالث                                                 دراسة حالة الفرع الجهوي بمستغانم
 

83 
 

 Blanche Algérie برنامج الجزائر البيضاء .3
                عدد الورشات المقترحة وعدد مناصب الشغل المستحدثة: 3-3الجدول رقم 

 كل والية   حسب 

SITUATION PHYSIQUE PROGRAMME 2014 
      

Contrats Wilaya Composante Nbre. Chantiers notifiés 
Nbr de emploi créer 

 

1er Contrat 

CHLEF Environnement 160 1120 

MOSTAGANEM Environnement 80 560 

MASCARA Environnement 300 2100 

ORAN Environnement 250 1750 

RELIZANE Environnement 140 980 

TOTAL (1er Contrat)   930 6510 

Contrats Wilaya Composante Nbre. Chantiers notifiés  
Nbr de emploi créer 

 

2ème Contrat 

CHLEF Environnement 160 1120 

MOSTAGANEM Environnement 80 560 

MASCARA Environnement 300 2100 

ORAN Environnement 250 1750 

RELIZANE Environnement 140 980 

TOTAL (2ème Contrat)   930 6510 

Contrats Wilaya Composante Nbre. Chantiers notifiés  
Nbr de emploi créer 

 

3ème Contrat 

CHLEF Environnement 160 1120 

MOSTAGANEM Environnement 80 560 

MASCARA Environnement 300 2100 

ORAN Environnement 250 1750 

RELIZANE Environnement 140 980 

TOTAL (3ème Contrat)   930 6510 

Contrats Wilaya Composante Nbre. Chantiers notifiés  
Nbr de emploi créer 

 

4ème Contrat 

CHLEF Environnement 160 1120 

MOSTAGANEM Environnement 80 560 

MASCARA Environnement 300 2100 

ORAN Environnement 250 1750 

RELIZANE Environnement 140 980 

TOTAL (4ème Contrat)   930 6510 

 9520ملى اخر حصيلة ثالثية لسنة  بناءامن امداد الطالب : المصدر
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            عدد الورشات المقترحة وعدد مناصب الشغل المستحدثة              : 4-3رقم  شكللا
 حسب   كل والية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9520بناءا ملى اخر حصيلة ثالثية لسنة من امداد الطالب : المصدر

 

 039وفر حوايل  Blanche Algérie الجزائر البيضاء برنامج انمن خالل الشكل البياني نالحظ 
(. مرات 3أشهر قابلة للتجديد  3مدة العقد منصب شغل كل مقد ) 9519ورشة خاصة استحدثت ما يقارب 

منصب، تليها والية وهران  9255سجلت ملى مستوى والية معسكر   ب  %33.39املى بنسبة هي 
منصب مث والية غليزان  2295حوايل  %27.95منصب مث والية الشلف ب 2705ما يعاد   %99.22ب

 منصب شغل. 095ما يعاد   %2.95منصب ويف األخري والية مستغامن بنسبة  225حبوايل  %20.50بنسبة 
ال: ثمنفسر ارتفاع مدد مناصب الشغل لوالية ما بالنظر اىل خصوصيتها االجتمامية. فنأخذ بعني االمتبار 

 اخل....احتياجات اجلمامات ااحملية ،السكانية، تصنيف الوالية، مدد الطلبات الفقرية، الكثافة البلديات
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 HIMO – TUPبرنامج أشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف لليد العاملة .4
                  : عدد الورشات المقترحة وعدد مناصب الشغل المستحدثة   4-3رقم  جدولال

 حسب الواليات والقطاعات

 

9520ملى اخر حصيلة ثالثية لسنة  بناءامن امداد الطالب : المصدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilaya Composante Nbre emplois notifiés Nbre emplois créés 

02 
MICL 75 74 

Forêts 827 572 

Total wilaya 902 646 

27 Routes 804 408 

Total wilaya 
404 408 

29 

Routes 75 45 

Hydraulique 180 139 

Forêts 1690 1456 

Total wilaya 5001 1640 

31 

Routes 206 204 

Hydraulique 124 119 

Solidarité 621 523 

Total wilaya 951 846 

48 

Routes 519 217 

Hydraulique 158 93 

Forêts 784 328 

Total wilaya 1461 638 

Total Antenne     
1265 4178 
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والقطاعات اتالوالي والمستحدثة حسبالمقترحة  مناصبال عدد: 5-3رقم  شكللا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9520بناءا ملى اخر حصيلة ثالثية لسنة من امداد الطالب : المصدر  

 

المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف لليد  أشغالمن خالل الشكل البياني نالحظ ان برنامج 
الغابات، ( قطامات )50منصب شغل مقسمة ملى مخسة ) 5627وفر حوايل   HIMO – TUPالعاملة
 % .58.66،الري،اجلمامات ااحملية والتضامن الوطين(.سجلت املى نسبة يف قطاع الغابات قدرت ب الطرقات

التضامن الوطين  منصب قطاع 1208أي ما يعاد   %92.57 ب منصب، قطاع الطرقات 3391 ما يعادلأي 
منصب شغل ويف األخري  599مبا يعاد   %7.05منصب،قطاع الري بنسبة  992 ما يعاد أي  %22.55ب

اكما سجلت املى نسبة توفري  منصب شغل. 70 ما يعاد أي  %2.33قطاع اجلمامات ااحملية بنسبة قدرت ب
منصب،تليها والية غليزان  1095أي مايعادل  %33.25 قدرت ب مناصب شغل ملى مستوى والية معسكر

 202أي مايعاد   %29.25منصب ،تليها والية وهران بنسبة  2592أي ما يعاد   %90.29بنسبة 
منصب مث يف األخري والية مستغامن بنسبة قدرت  259 ما يعاد  %29.53والية الشلف بنسبة  تأيتمنصب،مث 

 منصب شغل. 552ما يعاد   %7.90ب
لطلبات املتمثلة ا نفسر ارتفاع مدد الورشات يف قطاع ما ملى حساب قطاع اخر يف خمتلف الواليات اىل مدد

 البطاقات التقنية املدروسة حسب االحتياجات والصادرة من املصاحل التقنية. يف
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 مستوى تمويل البرامج حسب كل والية  .0
 والية الشلف: .1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 3915ديسمبر  31 –شلف الإحصائيات خاصة بوالية  –التنمية االجتماعية  المصدر: وكالة

، حصة األسد  دج428.65 894 044 6  الربامج هومن خال  الشكل نالحظ ان املبلغ الكلي لتمويل 
،مالوة %14.45، جهاز أنشطة االدماج االجتمامي بنسبة %41.92كانت لربنامج اجلزائر البيضاء بنسبة 

،برنامج اشغا   %15.25ادماج  الشباب حاملي الشهادات  ، جهاز%19.92املنحة اجلزافية للتضامن بنسبة 
 .%1.34وأخريا برنامج التنمية اجلمامية بنسبة  %4.39املنفعة العامة 

بينما تقاربت النسبة  ،نفسر ارتفاع نسبة متويل برنامج اجلزائر البيضاء اىل ارتفاع مدد الورشات املمنوحة للوالية
 رغ  ارتفاع الطلبات الرتفاع وبرنامج املنحة اجلزافية للتضامن (PID-DAIS) يف برامج االدماج االجتمامي

       ية سنويا.قلة املشاريع والورشات املمنوحة للوالاما الربامج األخرى فضعف نسبة متويلها راجع اىل  الفئات ااحمرومة،

 الجزافية للتضامنالمنحة الوة ع
 

 

 حاملي الشهادات لشبابادماج امنحة 

 أنشطة اإلدماج االجتماعي

 

 الجزائر البيضاء

 ةالعامللليد أشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف 

 التنمية الجماعية

 دج000,00 270 008 1 

 دج240,00 326 958 

 دج160,00 090 073 1 

 دج 428.65 894 044 6 

 دج 164,84 099 439 

 دج 863.81 108 83 

 دج000.00 000 2483 

52.24% 

51.41% 

55.51% 

45.04% 

5.62%  

5.35% 
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  :.والية مستغانم3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 3915ديسمبر  31 – مستغانمإحصائيات خاصة بوالية  –التنمية االجتماعية  المصدر: وكالة

، حصة األسد  دج001.78 613 255 4من خال  الشكل نالحظ ان املبلغ الكلي لتمويل الربامج هو  
،جهاز أنشطة  %10.99، مالوة املنحة اجلزافية للتضامن بنسبة %35.92كانت لربنامج اجلزائر البيضاء بنسبة 

،برنامج اشغا   %15.95،جهاز ادماج  الشباب حاملي الشهادات %12.03االدماج االجتمامي بنسبة 
 .%1.91وأخريا برنامج التنمية اجلمامية بنسبة  %0.94املنفعة العامة 

ما يف برنامج املنحة ا نفسر ارتفاع نسبة متويل برنامج اجلزائر البيضاء اىل ارتفاع مدد الورشات املمنوحة للوالية،
 ج االجتماميبينما تقاربت النسبة يف برامج االدما  فراجع اىل االستغال  الكلي للحصة املمنوحة،اجلزافية للتضامن 

 

 حاملي الشهادات لشبابادماج امنحة 

 أنشطة اإلدماج االجتماعي

 

 الجزائر البيضاء

 ةلليد العاملأشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف 

 التنمية الجماعية

 دج679600.00 836 

 دج120.00 305 640 

 دج160.00 376 805 

 دج001.78 613 255 4 

 دج 421.03 663 411 

 جد     700.75 188 43

 دج 000.00 400 518 1 

50.22% 

51.01% 

54.03% 

31.24% 

0.25%  

5.05% 

 الجزافية للتضامنالمنحة الوة ع
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(PID-DAIS) ربامج اما ال مقارنة مع العدد الكبري للطلبات، مدد املناصب املمنوحة كل سنة نظرا لثبات
 األخرى فضعف نسبة متويلها راجع اىل قلة املشاريع والورشات املمنوحة للوالية سنويا.      

  معسكر:والية .3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 3915ديسمبر  31 – عسكرمإحصائيات خاصة بوالية  –التنمية االجتماعية  المصدر: وكالة

، حصة األسد  دج081.96 918 552 5من خال  الشكل نالحظ ان املبلغ الكلي لتمويل الربامج هو  
جهاز ادماج   ، %31.32، مالوة املنحة اجلزافية للتضامن بنسبة %33.23كانت لربنامج اجلزائر البيضاء بنسبة 

برنامج اشغا  ،%15.35جهاز أنشطة االدماج االجتمامي بنسبة  ، %10.43الشباب حاملي الشهادات 
 .%9.40وأخريا برنامج التنمية اجلمامية بنسبة  %19.14املنفعة العامة 

 حاملي الشهادات لشبابادماج امنحة 

 اإلدماج االجتماعيأنشطة 

 

 الجزائر البيضاء

 ةلليد العاملأشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف 

 التنمية الجماعية

 دج540.00 853 181 1 

 دج840.00 943 094 1 

 دج680.00 823 846 

 دج081.96 918 552 5 

 دج 424.96 899 562 

 جد    597.00 997 43

 دج 000.00 400 822 1 

65.64% 

50.56% 

51.61% 

36.46% 

50.54%  

0.50% 

 الجزافية للتضامنالمنحة الوة ع
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لسنوات انفسر ارتفاع نسبة متويل برنامج اجلزائر البيضاء اىل ارتفاع مدد الورشات املمنوحة للوالية خاصة يف 
 قارنةماالخرية، اما برنامج املنحة اجلزافية للتضامن فانه يعاين من ارتفاع فئة االمراض املزمنة وارتفاع مدد الطلبات 

اما الربامج  ،(PID-DAIS) النسبة يف برامج االدماج االجتماميبينما تقاربت  املمنوحة،مدد املناصب مع 
-TUPبرنامج  لكن يبقى األخرى فضعف نسبة متويلها راجع اىل قلة املشاريع والورشات املمنوحة للوالية سنويا

HIMO .أكثر متويال يف هذه الوالية مقارنة مع الواليات األخرى الرتفاع مدد البلديات فيها 

  :وهرانوالية .4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 3915ديسمبر  31 – وهرانإحصائيات خاصة بوالية  –التنمية االجتماعية  المصدر: وكالة

، حصة األسد  دج065.00 283 761 7من خال  الشكل نالحظ ان املبلغ الكلي لتمويل الربامج هو  
املنحة اجلزافية  ، مالوة%14.04برنامج اشغا  املنفعة العامة  ،%30.09كانت لربنامج اجلزائر البيضاء بنسبة 

 حاملي الشهادات لشبابادماج امنحة 

 أنشطة اإلدماج االجتماعي

 

 الجزائر البيضاء

 ةلليد العاملأشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف 

 التنمية الجماعية

 دج800.00 705 294 1 

 دج480.00 294 015 1 

 دج960.00 698 916 

 دج065.00 283 761 7 

 دج 068.00 835 394 1 

 دج757.00 148 43  

 دج 000.00 600 096 3 

52.24% 

53.04% 

55.45% 

30.00% 

55.05%  

0.12% 

 الجزافية للتضامنالمنحة الوة ع
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جهاز أنشطة االدماج  ، %13.92، جهاز ادماج  الشباب حاملي الشهادات  %19.92للتضامن بنسبة 
 .%9.59، وأخريا برنامج التنمية اجلمامية بنسبة %11.21االجتمامي بنسبة 

نفسر ارتفاع نسبة متويل برنامج اجلزائر البيضاء اىل ارتفاع مدد الورشات املمنوحة للوالية يف السنوات االخرية 
فجاء يف املرتبة الثانية نظرا  TUP-HIMO خاصة ورشات الشواطئ يف البلديات الساحلية، اما برنامج

مدد  عم بينما برنامج املنحة اجلزافية للتضامن فانه يعاين من ارتفاع مدد الطلبات مقارنة ،خلصوصيات الوالية
-DEV، واخريا برنامج (PID-DAIS) املناصب املمنوحة، بينما تقاربت النسبة يف برامج االدماج االجتمامي

COM لة مروض البلديات ااحمرومة.لقلة املشاريع املمنوحة لق 

  : والية غليزان .5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 3915ديسمبر  31 – غليزانإحصائيات خاصة بوالية  –التنمية االجتماعية  المصدر: وكالة

 حاملي الشهادات لشبابادماج امنحة 

 أنشطة اإلدماج االجتماعي

 

 الجزائر البيضاء

 ةلليد العاملأشغال المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف 

 التنمية الجماعية

 دج000.00 852 957 

 دج120.00 009 969 

 دج840.00 952 746 

 دج372.22 343 574 4 

 دج 597.18 639 453 

 دج815.04 289 49  

 دج 000.00 600 397 1 

60.04% 

65.54% 

52.33% 

30.11% 

0.06%  

5.04% 

 للتضامنالجزافية المنحة الوة ع
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، حصة األسد  دج372.22 343 574 4من خال  الشكل نالحظ ان املبلغ الكلي لتمويل الربامج هو  
 ، %21.18، جهاز ادماج  الشباب حاملي الشهادات  ،%30.55كانت لربنامج اجلزائر البيضاء بنسبة 
برنامج ، %19.33جهاز أنشطة االدماج االجتمامي بنسبة ،%39.04مالوة املنحة اجلزافية للتضامن بنسبة 

  .% 1.92وأخريا برنامج التنمية اجلمامية بنسبة  %0.03اشغا  املنفعة العامة 
لسنوات االخرية، انفسر ارتفاع نسبة متويل برنامج اجلزائر البيضاء اىل ارتفاع مدد الورشات املمنوحة للوالية يف 

جلامعيني ا فجاء يف املرتبة الثانية نظرا للحصة املمنوحة واليت تفسر العدد الكبري لفئة اخلرجيني سواءا PID اما برنامج
او من املعاهد العليا، بينما برنامج املنحة اجلزافية للتضامن يعاين من ارتفاع فئة االمراض املزمنة وارتفاع مدد الطلبات 
مقارنة مع مدد املناصب املمنوحة نظرا  لطابع الوالية وخصوصيتها واليت تعاين كثريا يف جما  التنمية وجل بلدياهتا 

تبقى نوما ما ضعيفة لقلة احلصص املمنوحة مقارنة  DAIS االدماج االجتمامي برنامج يلنسبة متو فقرية ، بينما 
واليت رغ  قلة الورشات  DEV-COM وبرنامج  TUP-HIMO وأخريا برنامج، مع امداد الطلبات

 ااحمرومة.نائية و الات البلديواملشاريع املمنوحة من قبل املديرية العامة اال اهنا مست العديد من فئات اجملتمع خاصة يف 
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 وتفسيرها. النتائجب الثالث: مقارنة الفرضياتالمبحث 

 تفسير الفرضية األولى: .1
شغيل من طرف الدولة يف ميدان الت من خال  الدراسة توصلنا اىل صحة الفرضية األوىل )السياسة املنتهجة

ان وكالة  9520تقوم أساسا ملى انشاء ومتويل برامج وأجهزة التشغيل(.حيث بينت االحصائيات األخرية لسنة 
 07925، (PIDمنصب خاص جبهاز ادماج حاملي الشهادات ) 7255التنمية االجتمامية قامت بتوفري 

ورشة خاصة استحدثت ما يقارب  235، (DAISمي )منصب يف اطار جهاز النشاطات االدماج االجتما
مرات( يف اطار برنامج اجلزائر البيضاء  3أشهر قابلة للتجديد  3منصب شغل كل مقد )مدة العقد  9025

(BLANCHE ALGERIE و حوايل )( قطامات 50منصب شغل مقسمة ملى مخسة ) 5627
االستعما   شغا  املنفعة العامة ذاتااحملية والتضامن الوطين( يف اطار برنامج األ )الغابات،الطرقات،الري،اجلمامات

 .( TUP-HIMOاملكثف لليد العاملة )
التابعة إقليميا  ها مرب خمتلف الوالياتكما الحظنا االغلفة املالية املعتربة اليت رصدهتا الوكالة لتمويل براجم

 428.65 894 044 6يف والية الشلف مت رصد غالف مايل يقدر ب سبيل املثا   مبستغامن فعلىللفرع اجلهوي 
،ويف والية معسكر مت رصد غالف مايل قدره دج  001.78 613 255 4مبلغ يف والية مستغامن مت رصد دج ،و 

دج  065.00 283 761 7دج،اما يف والية وهران فرصد هلا غالف مايل قدر ب  081.96 918 552 5
،وكما نالحظ فهي دج  372.22 343 574 4ويف األخري والية غليزان اليت رصد هلا غالف مايل قدر ب 

روقات يف السوق ااحم ألسعارمقارنة بالوضعية احلالية لالقتصاد اجلزائري يف ظل االخنفاض املستمر  ةضخم مبالغ
لتقشف املنتهجة يف ظل تطبي  سياسة ا تتأثرمل  الدولية وتراجع احتياطي الصرف وقيمة الدينار ولكن برامج الوكالة

 اجلزائرية. وبالتايل سياسة الدولة يف ميدان التشغيل تعتمد مل خل  ومتويل مناصب الشغل.من قبل احلكومة 
 

 تفسير الفرضية الثانية: .3
من خال  دراستنا توصلنا اىل  صحة الفرضية الثانية )ان االقبا  ملى برامج وكالة التنمية االجتمامية راجع 
اىل الوضعية االجتمامية للمستفيد، دافع اكتساب اخلربة وتضاؤ  فرص التوظيف لعدم وجود البديل(.حيث اشارت 

ظيف  وضع االقتصادي الذي كان سائدا وفرص التو ان معدالت البطالة كانت مرتفعة نتيجة للاالحصائيات األخرية 
ناصب اليت وفرهتا الحظنا امل اخلرجيني كمالعديد من الشباب خاصة فئة لكانت قليلة مقارنة بعدد الطلبات والعروض 
من خال  جممومة من األجهزة  9520هناية سنة  منصب 77920وكالة التنمية االجتمامية واليت قدرت ب 
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مامي واملهين من بل كان اهلدف منها االدماج االجت  واملستوى التأهيلي،ا واليت ال تشرتط اخلربة والربامج اليت تسريه
 اجل احلد من مستوى البطالة والفقر.   

 

 تفسير الفرضية الثالثة: .3
جتمامية ملى تعتمد برامج وكالة التنمية االمن خال  الدراسة اليت قمنا هبا توصلنا اىل صحة الفرضية الثالثة )

الدماج املهين، توفري احلماية االجتمامية واملرافقة من اجل تسهيل االدماج يف مامل الشغل للتخفيف من البطالة(.  ا
شخص يف كال اجلنسني من خال  جممومة من  02223ادماج حوايل  9520كما بينت االحصائيات سنة 

اج األكرب يف برنامج النشاطات االدمكانت احلصة   واالدماج، واليتاألجهزة والربامج خاصة يف أجهزة التشغيل 
 7572حبوايل ( PIDشخص يليه برنامج ادماج حاملي الشهادات ) 32205( ب DAISاالجتمامي )
مستفيد ويف األخري  9025( حبوايل BLANCHE ALGERIEبرنامج اجلزائر البيضاء ) شخص يليه
 5272 بإدماج( TUP-HIMOالعاملة )شغا  ذات املنفعة العامة وذات االستعما  املكثف لليد برنامج األ
كما تنص اإلجراءات والنصوص اليت تسري هذه الربامج ملى توفري احلماية االجتمامية للمستفيد طيلة فرتة    .شخص

العقد. وبالتايل يت  تأهيله الكتساب خربة يف امليدان من خال  احتكاكه مبختلف املصاحل واهليئات وتطوير مستواه 
 من خال  مرافقته ميدانيا من طري  التمهني او الدورات التكوينية والتدريبية واليت الغرض منهاالتكويين واملعريف 

 تسهيل مملية ادماجه وولوجه يف مامل الشغل. 
 

 تفسير الفرضية الرابعة: .4
د توصلنا اىل صحة الفرضية الرابعة )برامج وكالة التنمية االجتمامية هي جمر  ،  دراستنا اليت قمنا هبا من خال

جلهاز ادماج حاملي  9520حل مؤقت وليس دائ (. وهذا ما التمسناه من خال  اإلحصائيات األخرية سنة 
من مناصبه  بينه  اشخاص حتصلوا ملى مناصب  شخص 229حوايل  ختلي( واليت بينت PIDالشهادات )
اما مدة العقد فهي قصرية نوما ما  والياتمستوى مخس  شخص مت ادماجه ملى 7572ة من جمموع ممل دائم

، اما برنامج النشاطات االدماج االجتمامي  فهو جمموع ادماج تقدر بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
ايل مدد رتني فقط فبالتمع العل  ان مدة العقد هي سنتني قابلة للتجديد م 9520-9525مخسة سنوات أي من 

( DAISاملدمج مع برنامج ) EX-IAIG،وبرنامج 9529املستفيدين سوف يتناقص النتهاء العقود سنة 
وبالنسبة لربامج اجلزائر البيضاء .9522الن تاريخ بداية العقود فيه هو جوان  9527 يف جوانسوف يزو  

(BLANCHE ALGERIEوبرنامج االشغا  ذات املنفعة العامة ذ ) ات االستعما  املكثف لليد العاملة
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(TUP-HIMO فهي مبارة من ورشات األو  مدة العقد فيه )مرات فقط  53اشهر قابلة للتجديد  53
 اشهر فقط. 53والثاين مدة العقد فيه هي 

( هو االدماج االجتمامي واملهين يف ADSاذن نستنتج ان اهلدف من برامج وكالة التنمية االجتمامية )
وليست ي فرتة تدريبية ه وبالتايلهلدف منها اكتساب اخلربة املهنية وتسهيل ادماج املستفيد يف مامل الشغل اجملتمع ا

   للتخفيف من ظاهرة البطالة. منصب شغل دائ  وتعترب كحل مؤقت
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 خالصة الفصل:

االحصائيات ومن طري  مجع املعطيات و  من خال  الدراسة امليدانية اليت اجريناها ملى الفرع اجلهوي مبستغامن
وحتليلها وتفسريها تبني لنا ان وكالة التنمية االجتمامية ممثلة يف فرمها اجلهوي مبستغامن  9520سنة ل به اخلاصة

( واليات وذلك باحلد من معد  البطالة 50سامهت بنسبة كبرية يف دم  سياسة التشغيل ملى مستوى مخسة )
نسبة و  من الربامج واألجهزة وهذا ما بينته االحصائيات املتعلقة بعدد مناصب الشغل املوفرةوالفقر من خال  جممومة 

 .الية الضخمة اليت رصدت لتمويلهاواالغلفة امل االدماج
لبيضاء اكانت يف برنامج اجلزائر   ان حصة األسد من نسبة متويل الربامجكما الحظنا من خال  االحصائيات 

ويف مجيع الواليات اليت  (TUP-HIMO et DEV-COM)النسبة األقل كانت يف الربناجمني  بينما
 يشرف مليها الفرع اجلهوي مبستغامن.

كما بينت االحصائيات ان برنامج املنحة اجلزافية للتضامن يعاين من ضعف التمويل نظرا لقلة احلصص 
مداد االجتمامية االخرى اهلشة مقارنة مع االرتفاع كبري أل املمنوحة وثباهتا والرتفاع فئة االمراض املزمنة والفئات

 الطلبات املسجلة ملى مستوى البلديات خاصة النائية وااحمرومة.
 DAISاو جهاز  PIDنالحظ كذلك تقارب نسبة متويل اجهزة االدماج االجتمامي للشباب سواءا جهاز 

ات ن اجلهازين قليلة جدا مقارنة مع امداد الطلبويف مجيع الواليات لكن رغ  ذلك بقيت احلصص املمنوحة هلذي
 املسجلة سواءا يف البلديات او ملى مستوى مديرية النشاط االجتمامي والتضامن.

 

وليست مناصب شغل دائمة وال تليب مجيع  ولكن رغ  ذلك تبقى هذه املناصب مبارة من حل مؤقت
هاء مدة العقد وان وبالتايل مند انتاالحتياجات نظرا للطلب الكبري، حمدودية فرتة االدماج خاصة بالنسبة للخرجيني 

 مل يتوفر مامل االدماج يف سوق الشغل او التثبيت يف مناصب دائمة يعود املستفيد اىل حالة البطالة.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثانيالفصل ال  

 (ADS)دراسة وكالة التنمية االجتماعية 
 

 تعريف وكالة التنمية االجتماعية:األول: المبحث 
 :التنظيم العام لوكالة التنمية االجتماعيةالمبحث الثاني 
 :وكالة التنمية االجتماعية ومهامها هياكلالمبحث الثالث 

 



 (ADS) دراسة وكالة التنمية االجتماعية                            الفصل الثاني                         
 

46 
 

 تمهيد:
ان احلكومة اجلزائرية قامت بعدة إصالحات يف إطار سياسة إعادة اهليكلة. ومن بني هذه اإلصالحات انشاء 

لفصل سوف نتطرق ويف هذا ا واالقتصاديةوكالة التنمية االجتماعية اليت كان الغرض منها الدفع بالتنمية االجتماعية 
 اىل ماهية وكالة التنمية االجتماعية، سياستها أهدافها واهم برامج التشغيل اليت تسريها.

 كالة التنمية االجتماعية:و  األول: تعريفالمبحث 

 وكالة التنمية االجتماعية:المطلب األول: نشأة 
 الوكالة:تاريخ انشاء  أوال:

 سعيا منهاو  التكفل بربنامج التنمية االجتماعية واالقتصادية للفئات اهلشة خاصةوحبثا وراء جناعة أكثر يف 
لدعم سياسة التشغيل الوطنية.  ووفقا اللتزاماهتا انشات احلكومة اجلزائرية وكالة التنمية االجتماعية مبقتضى مرسوم 

 شاطاهتا ووضعت منذيف ممارسة ن باالستقاللية . وتتمتع26/69/6669المؤرخ في  232. 69رقم تنفيذي 
تكوين االجتماعية وال العمل. احلمايةوصاية وزارة  احلكومة. وحتتحتت سلطة رئيس  5002حىت سنة  تأسيسهافرتة 

 للنظم التجارية ذات الطابع اخلاص. خاص. وختضعنظام  املهين. لديها
وكالة التنمية ، 69911 يونيو 26من  69/232رقم مبوجب املرسوم التنفيذي  6669تأسست يف عام 

" عززت الرتتيبات املؤسسية اليت وضعتها الدولة للتدخل االجتماعي للتخفيف من الفوائد ADSاالجتماعية "
. حتت نظامها األساسي، والوكالة 6990االجتماعية واالقتصادية الناجتة عن تنفيذ خطة التكيف اهليكلي يف العقد 

ت ية. اهنا تتمتع باالستقالل اإلداري واملايل. يف البداية حتهي هيئة عامة ذات طابع خاص، ذات شخصية اعتبار 
إشراف وزارة التضامن الوطني واألسرة )المرسوم حتت  5002هي منذ عام  ADSسلطة رئيس احلكومة، 

 .2(2660يناير  22الصادر في  66-60الرئاسي رقم 
 خيص تسيريها ومتابعة نشاطها مبراقبة مزدوجة:

 والوسائل. باألهداف لإلدالءبرامج الوكالة على جملس التوجيه  اولية: تعرض 

                                                           

، مهامهاواملتضمن انشاء وكالة التنمية االجتماعية وحتديد  59/01/6991املؤرخ بتاريخ  91/535تنفيذي رقم ال الجريدة الرسمية، المرسوم-1 
 6991جوان  30، الصادرة يف 00العدد 

الجتماعية حتت الوصاية املباشرة لوزير واملتضمن وضع وكالة التنمية ا 52/06/5002املؤرخ يف  09-02املرسوم الرئاسي رقم الجريدة الرسمية،  -2 
 .5002جانفي  30، الصادرة يف 02العدد  باخلارجالتضامن الوطين واالسرة واجلالية الوطنية 
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 احلسابات.تقارير حمافظ  املراقبة. وكذاخالل جلنة  بعدية: من 
جهة  ملرجوة. منانفس جملس التوجيه يديل برايه حول استعمال مجيع الوسائل املتاحة قصد بلوغ االهداف 

 وصحة وصدق احلسابات من جهة اخرى.
 (:ADSاالقتصادية واالجتماعية التي أدت الى انشاء وكالة التنمية االجتماعية ) الظروفثانيا: 

يف بداية التسعينات. عرفت الوضعية االقتصادية واملالية للجزائر اختالالت خطرية يف توازناهتا. اجنرت عنها 
 صعوبات معتربة يف التمويل تتميز ال سيما ب:

 .نسبة بطالة جد مرتفعة 
  خدمات املديونية.ارتفاع نسبة 
  اجلهاز الصناعي يف مجيع فروعه. إلمكانياتاستغالل ضعيف 
 .تفاقم التبعية للسوق العاملية يف جمال املواد االولية االسرتاتيجية 
 جز كبري يف امليزانية.ع 

امام هذا الوضع. جلات سلطات البالد اىل اختاذ سلسلة من االجراءات مع املؤسسات املالية الدولية ال 
 ا:سيم

 ( 6996خمطط استقرار االقتصاد) 
 ( 6990اعادة جدولة املديونية واصالح هيكلي لالقتصاد) 

 

.اىل احلد من الصعوبات 6990يهدف خمطط التعديل اهليكلي املسطر مع املؤسسات املالية الدولية يف سنة 
 ة العشرية اجلارية.اىل غاية بداياالقتصادية الكلية املذكورة اعاله واليت ظهرت يف هناية العشرية السابقة وتواصلت 

اهلدف االسرتاتيجي االخر.املنشود من خالل هذا املخطط هو الرفع من مستوى االقتصاد اجلزائري. يف ظرف 
 جيل واحد.اىل مستوى طليعة البلدان املصنفة )ذات الدخل املتوسط(.

احلكومة  االجتماعي. تسعىرار النمو االقتصادي على املدى البعيد وضمان االستق مواصلةعلى وحرصا منها 
اجلزائرية على تكثيف شروط التحويل االقتصادي من نظام ذو ختطيط مركزي يسيطر فيه القطاع العمومي.اىل نظام 

 يلعب فيه القطاع اخلاص دور حمرك للنمو االقتصادي.

رقية العمليات كومة تاحل حرمانا. قررتوسعيا للحد من اثار تدهور الوضعية االقتصادية لفئات السكان االكثر 
 التالية:
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  .يف تسيريها او يف قدراهتا على استهداف الفئات السكانية سوآءاتطوير برامج املساعدة االجتماعية 
 ؛االكثر حرمانا
 ؛مكافحة البطالة بتسطري عدة برامج اليد العاملة املكثفة من شاهنا انشاء عدد كبري من مناصب الشغل 
  ؛املستويات احمللية واجلماعيةتدعيم سلطة القرارات على 
 ؛تطوير املؤسسات الصغرية 
 ؛تشجيع روح املبادرة يف جمال املقاولتية عن طريق املشاريع الصغرية ذات االستعمال املكثف لليد العاملة 

 الهيكلة: ثالثا:
 الساسية:اعملية هيكلة وكالة التنمية االجتماعية هي حاليا يف طورها النهائي وقد مت حتديد ووضع اهلياكل 

 جملس التوجيه 
 جلنة املراقبة  
 املديرية العامة 

اجناز الربامج اجلارية تكفل به هيكل خفيف يتضمن مديرية االدارة واملالية وعدد من مسؤويل املرحلتني االوىل 
 والثانية.

 كما مت من جهة اخرى حتديد اهلياكل املركزية واجلهوية ووضعها تدرجييا.

 عمل وكالة التنمية االجتماعية:سياسة المطلب الثاني: 
وكالة التنمية االجتماعية تتزود احلكومة بوسيلة قادرة على مساعدهتا يف تدعيم سياستها يف اجملال  بإنشاء

 خالل:االجتماعي واالقتصادي وذلك من 
 ؛اإلجراءات والتدخالت للسكان احملرومني 
 ع، فة العمالة اليت بدأها أي جمتمثامع ك كل عمل املشروع أو خدمات املصاحل االقتصادية واالجتماعية

 أو الكيان العام أو اخلاص لغرض تعزيز وتطوير العمل؛
 وهذا عن طريق السعي اىل جلب ومجع كل املنح واهلبات والوصايا أو هدايا من كل نوع،  املشاريع الصغرية

 1سواء كانت ذات طابع وطين أو أجنيب، ضروري لتحقيق املشروع االجتماعي؛
 

                                                           

 1- دليل اإلجراءات لوكالة التنمية االجتماعية. اجلزائر، ديسمرب 6992، ص-2-1.
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 ؛حتسني حصر العمليات واملستفيدين 
 ؛حتسني التنسيق االداري لتقدمي التحويالت 
 ؛احلد من التداخل بني الربامج 
 ؛تقليص االجراءات االدارية لالستفادة من برامج التشغيل واالدماج 

 

 نشاط وكالة التنمية االجتماعية:المطلب الثالث: 
 خمتلف املستويات: ىنشاطها عرب عدة مراحل وعلمنذ تاسيسها.مارست وكالة التنمية االجتماعية 

  ؛اجلماعية وبرامج االدماج والتشغيل االجتماعي. التنميةجتسيد برامج الدعم 
  البحث عن سبل وطرق جديدة لتطوير الربامج ومتويلها عن طريق االتفاقيات والشراكات مع خمتلف

 (؛)املنظمات واجلمعيات الدوليةالقطاعات سواءا على املستوى الداخلي او اخلارجي 
  جديدة؛البحث عن موارد 

 

 البرامج:تجسيد  (6
 

،وبرنامج  (AFS) للتضامن ملنحة اجلزافية امن خالل برامج الدعم االجتماعي للفئات اهلشة واملعزولة 
اليت ادجمت مع برنامج  (EX-IAIG) االجتماعية )سابقا( لشبكةتعويضات نشاطات املنفعة العامة أي ا

رامج التنمية اجلماعية اخلاص بالبلديات املعزولة والفقرية واليت ب.2666جوان النشاطات االدماج االجتماعي منذ 
تنمية لقسم السلميا و  إقليميا للفرع اجلهوي التابعة(CPS) يتم حتديد احتياجاهتا عن طريق خاليا اجلوارية والتقارب

وبرامج التشغيل واالدماج  (DASS) شاط االجتماعي والتضامن للواليةوحتت اشراف املباشر ملدير الن اجلماعية
 الشهاداتادماج حاملي  برنامج،DAIS) ) االجتماعياليت حتتوي على برنامج نشاطات االدماج 

(PID)،اجلزائر البيضاء برنامج (Blanche algerie)   االستعمال املكثف لعامة ذات برنامج االشغال او
 .(Tup himo)العاملة  لليد
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 استهداف برامج جديدة: (2
 يف اطارنشاطاهتا.سجلت الوكالة عدة نشاطات وبرامج منها:

  جلماعات مع حاجيات ا تتالءم أكثرتوسيع التنمية اجلماعية قصد ضمان تغطية جغرافية واجتماعية
 ؛احملرومة

  ذات االستعمال املكثف لليد العاملة وبرنامج اجلزائر توسيع قطاعات تدخل برامج االشغال العامة
 1؛البيضاء

 ؛الشروع يف دراسة حول برامج االدماج االجتماعي يف خمتلف القطاعات 
 

 بحث موارد جديدة: (3
كلفت وكالة التنمية االجتماعية بالبحث دوما عن املوارد الضرورية لتمويل الربامج والنشاطات املوكلة هلا 

ظمات الدولية يدان االجتماعي واملنوتطويرها عن طريق خمتلف االتفاقيات مع اجلمعيات النشطة يف املوجتسيدها 
 وحىت االحتاد االورويب عن طريق مفوضيته.

 

 مهام وكالة التنمية االجتماعية: الرابع:المطلب 
املتضمن قانون املالية لسنة  36/62/66692المؤرخ يوم  22-69من االمر رقم  629وفقا للمادة 

.مؤسسة ذات طابع خمصص 26/69/36669ليوم  232-69المرسوم التنفيذي رقم .انشئت مبوجب 6991
 (Agence de développement social) الفرنسيةباللغة  حتت تسمية "وكالة التنمية االجتماعية"

 من مهامها:
 (؛الرتقية )االجتماعية واالقتصادية 
  (؛االجتماعية احملرومةانتقاء )الفئات 
 ؛(التمويل الكلي او اجلزئي )عن طريق جمموعة من الربامج 
  ؛ماعيةالتنمية اجل احملرومة. وكذاالقيام مبجموعة من النشاطات والتدخالت لصاحل الفئات السكانية 

                                                           

 1-نفس املرجع السابق، ص1

  2-الجريدة الرسمية، املادة 651 من االمر رقم 92-52 املؤرخة يف 6992/65/36 من قانون املالية لسنة 6991،

  3-الجريدة الرسمية، املرسوم التنفيذي رقم 91-535 املؤرخ يف 6991/01/59 واملتضمن انشاء وكالة التنمية االجتماعية وحتديد مهامها
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  نسبة عالية من اليد العاملة مؤكدة. متضمنةكل االشغال او خدمات ذات منفعة اقتصادية واجتماعية 
 ؛او اي وحدة عمومية او خاصة من شاهنا ترقية تنمية الشغل اجلماعات اجملموعاتتبادر هبا 

ربعات من  والت املالية العطاءاتكل االعانات   تبحث، ان تطلب، وتلتقطالوكالة ان  مهامها على إطارويف 
 ماعية.اهدافها االجت .او متعدد االطراف.واليت تعد ضرورية لتجسيدأجنيباو  مصدرها وطينكل نوع.وايا كان 

 
 لمهام الفعلية والميدانية للوكالةا: 

باإلضافة اىل الواجبات القانونية هلا كهيئة ذات طابع عمومي خاص وكذا اتسامها باالستقاللية يف املساعدة 
تماعية ذات جواختاذ القرارات. فان وكالة التنمية االجتماعية هي مطالبة فعليا أكثر اىل املشاركة يف تنمية الربامج اال

  :طابع اقتصادي واليت قانت هبا بعثات أخرى ويتجلى ذلك يف
  دراسة وتقييم االشغال واجراء النشاطات يف جمال البحوث االجتماعية، التحقيق املسح وغريها من

 ؛املوضوعات ذات صلة بالواقع املعاش حاليا
  لتوعية وتدريبية، أيام دراسية ومحالت اتقدمي املساعدة للمستفيدين من خالل تنظيم دورات تكوينية
 ؛والتحسيس
  املسامهة الفعالة من خالل انشاء جلان او قنوات للدعم واملرافقة. وهذا خللق تنمية اجتماعية مستدامة

 (؛لتطوير هياكلها وفروعها أوال )داخليا( وتطوير االبتكار لدى الشركاء ثانيا )خارجيا
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 االجتماعية: التنميةالتنظيم العام لوكالة  الثاني:المبحث 
 واملراقبة للوكالة بالنحو التايل: التسيري ،القرارمت تصميم هياكل 

 ؛(CO) التوجيهجملس  
 ؛(CS) جلنة منبثقة من جملس التوجيه 
 ؛(DG)مدير عام 
 مجلس التوجيه: األول:المطلب 

دد حي يعينون بالنظر اىل مؤهالهتم وجتربتهم يف امليادين اليت متسها نشاطات الوكالة. عضو (15)يتكون من 
جممل افاق وخطط العمل للوكالة على شكل برامج او مشاريع مطابقة مع مهامها واليت تستدعي متويال إلجنازها. 

اساس مبادئ  دير العام علىجيتمع مرتني يف السنة يف جلسة عادية، يصادق على الدليل االجرائي الذي يعده امل
 وعرف التسيري اجلارية حسب القانون العام واملتضمن قواعد واجراءات خاصة ب:

 ؛سري الوكالة 
 ؛ابرام الصفقات 
 ؛واجر املستخدمني توظيف تسيري 
  ؛احلسابات السنوية بشأن السنوية ويقررحيدد امليزانية 
  1اقها.لرقابة الشرعية على اموال الوكالة وطرق انفعند احلاجة للقيام با أكثريعني حمافظ حسابات واحد او 

 

 لجنة المراقبة: الثاني:المطلب 
س جلنة املراقبة حلساب متار  جلنة املراقبة. للتجديد، اعضاءبني اعضاءه وملدة سنة قابلة  التوجيه منيعني جملس 

 جملس التوجيه دور الرقابة البعدية العامة خبصوص تطبيق قراراته يف ميادين االنشطة ذات االمهية الكربى.
الربامج  إلجنازلطرق ا بأحسنواملالحظات املتعلقة  العام، التوصياتللمدير  ثالثي وتقدمجتتمع يف هناية كل 

 واملشاريع املقررة.
 ييم للربامج املنفذة.والتق املتابعة، االجنازول التقارير الدورية املتعددة من طرف املدير العام حول ح رأيهاتبدي 
قابة خبصوص ان جلنة املراقبة ال متارس اي ر  التوجيه. غريتبادر بكل عملية مراقبة يقررها او يسطرها جملس كما 

 العام.التسيري الذي يبقى من الصالحيات املقصورة واخلاصة باملدير 
                                                           

 1- دليل اإلجراءات،مرجع سبق ذكره، ص8
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 حول التسيري السنوي. تقرير املدير العام للتسيري وكذاامليزانية السنوية  بشأنتقدم تعليقاهتا جمللس التوجيه 
 المدير العام:المطلب الثالث: 

خولت له  . كماالتسيريهو شخص طبيعي معني مبرسوم رئاسي يكون يتمتع بكفاءة وخربة الزمة يف جمال 
 مهام:دة عويف هذا اإلطار يتكلف املدير العام ب صالحيات واسعة للعمل يف كل الظروف باسم وحلساب الوكالة.

  حصيلة الدائمة لعمليات االجناز والتقييم مع تقدمي التوجيه واملتابعةجتسيد التعليمات وقرارات جملس 
 ؛دورية

  ؛جملس التوجيه مع ضمان جتديده يف نفس الشروطتصميم الدليل االجرائي واقرتاحه للمصادقة على 
  مصادقة على جملس لل للوكالة واقرتاحهماالسنوية للنشاط االجتماعي  السنوية وامليزانيةاعداد ميزانية السري

 ؛التوجيه
 ؛عرض حسابات هناية السنة للمداولة واملصادقة من قبل جملس التوجيه 
  ؛احرتامهاعداد النظام الداخلي للوكالة والسهر على 
  االتفاقية  حسب حتديد رواتبهم املستويات معالوكالة على مجيع االطراف وبكل توظيف مستخدمي
  اجلماعية؛
 ؛ممارسة السلطة التسلسلية على عمال الوكالة 
  ؛املصلحة العامة للوكالة إطاراللجوء عند احلاجة اىل خدمات مستشار يف 
  ؛بالصرف للنفقات الوكالة، واالمراستالم وتسجيل االيرادات املوجهة اىل 
  الجتماعية ا الوكالة. وفقا ألهدافهاالضرورية لسري وتنمية  العقود الصفقات واالتفاقاتابرام كل انواع

 ؛وطبقا للدليل االجرائي الساري املفعول
 .فتح وتسيري كل احلسابات لدى املؤسسات املالية 
  و للدفاعساهبا سواءا كان للطلب االغري والرتفع امام القضاء بامسها وحل عامة، ازاءمتثيل الوكالة بصفة 
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 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لوكالة التنمية االجتماعية 6-2الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من اعداد الطالب بناءا على دليل اإلجراءات لوكالة التنمية االجتماعية

 

 

المدير العام

خلية التدقيق 
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مديرية برامج

التشغيل 
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برنامج 
الجزائر 
البيضاء
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 وكالة التنمية االجتماعية ومهامها:هياكل  الثالث:المبحث 
 

 على المستوى المركزي:وكالة التنمية االجتماعية  األول: هياكلالمطلب 

 المدير العام المساعد: .6
 خيضع املدير العام املساعد اىل سلطة االشراف املباشر للمدير العام ومن مهامه:

 ضمان التنسيق ما بني الربامج؛ 
  ألنشطة الوكالة؛اعداد امليزانيات والتقارير 
 السهر على انسجام وتطوير تنظيم الوكالة؛ 
 مجع وتلخيص املعلومات وايصاهلا اىل السلطات السلمية؛ 
 متابعة اداء انشطة الفروع اجلهوية وتقييمها وتقدمي تقارير عنها؛ 
  زي من جهة كضبط التنسيق والتواصل بني املديريات املركزية فيما بينها وبني الفروع اجلهوية واملستوى املر

 ؛1اخرى
 مستشار المدير العام المكلف باإلعالم واالتصال: .2

 خيضغ للسلطة املباشرة للمدير العام ومن مهامه:
  وضع شبكات اعالمية من شاهنا املساعدة على اختاذ القرارات وتقييم الربامج وفق مؤشر النجاعة املسطر

 من قبل الوكالة؛
  االعالمية ووسائل االعالم؛يضمن عملية االتصال مع املؤسسات 
  على مجيع  هلاالتحكم يف تكنولوجيا االعالم واالتصال على مستوى الوكالة وتسيري الدور االعالمي
 ؛املستويات
  حماولة اظهار الوكالة على الساحة االعالمية من اجل التعريف بنشاطاهتا وبراجمها وطابعها االقتصادي

 الدويل؛ الوطين اوعلى املستوى  واالجتماعي وتغطية كل نشاطاهتا سواءا
  القيام بندوات وملتقيات اعالمية من اجل التعريف بأجهزة الوكالة وخمتلف نشاطاهتا. وتغطية احلضور يف

 االيام الوطنية واملعارض من خالل عملية االشهار؛

                                                           

  1-دليل اإلجراءات، مرجع سبق ذكره ص 61
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 مديرية االدارة العامة والوسائل: .3
وي على عدة سامي وحتت إطارعلى راسها  العام ويكونختضغ هذه املديرية املركزية للسلطة املباشرة للمدير 

 مهامها: ومصاحل، ومناقسام 
  ؛ومتابعة مسارهم املهين الوكالة،توظيف ومتابعة مستخدمي واعوان 
 ؛ابرام العقود مع املستشارين الوطنيني او االجانب 
 ؛تسيري الوسائل املادية والبشرية للوكالة 
  ؛للمدير العامالعمل على تنفيذ القرارات االدارية 
  ؛العمال احرتام القانون وحقوق إطاراحلرص على تطبيق النظام الداخلي والسري االحسن لعمل الوكالة يف 
  ؛التوظيف واالشراف عليها سياسةمتابعة 
 تسيري الوسائل العامة ومجيع مرافق واليت تستخدم يف العملية اليومية للمستخدمني )اجهزة اعالم ايل-

 (؛تسيري احلظرية اخل...-اجهزة وادوات مكتبية اقتناء
  (؛اخل... توظيف، حتويل تقاعداملوارد البشرية ) تسيريمتابعة 
 ؛ت السنوية اخلاصة بنظام تسيري املوارد البشريةنبؤااالعداد للت 
 ؛ئل العامةااعداد التقارير االسبوعية والفصلية والسنوية اخلاصة حبصيلة تسيري املوارد البشرية واالدارة والوس 
 ؛التسيري ومتابعة مجيع احملاضر واملقررات اخلاصة بنشاط الوكالة ومستخدميها 
  اخلارجية )بني  او االطراف واملوظفني(متابعة قضايا التقاضي بني االطراف الداخلية للوكالة )بني الوكالة

لتزام ضرر او االخالل باي ا الوكالة ومؤسسة او مستخدم او اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بعرقلة او املس باي
 (؛ثر على نشاطهاؤ مع الوكالة من شانه ان يعيق اداءها او ي

 مديرية المالية والمحاسبة: .4
ختضغ هذه املديرية املركزية للسلطة املباشرة للمدير العام ويكون على راسها إطار سامي وحتتوي على عدة 

 واحملاسيب للموارد االتية من:من مهامها ضمان التسيري املايل اقسام ومصاحل، 
  العمومية؛اخلزينة 
  الدولية؛املؤسسات املالية 
 العطاءات؛  
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  ؛او متعددة االطراف نوعها، وطنية حملية، عمومية، خاصة، دوليةكان   أيااهلبات والتربعات 
  الوكالة؛ومصاريف  إليراداتالتسجيل احملاسيب 
  احملاسبة؛مسك دفاتر 
  ؛واملالية وامليزانية احملاسبيةالقيام باحلصيلة السنوية 
 ؛القيام باملوازنات التقديرية وضمان الفحص السنوي للحسابات 
  ؛الضرورية للسري احلسن لنشاط الوكالة وهياكلها باإلمكانياتضمان عملية التمويل 

 

 مديرية الدعم االجتماعي: .9
 لرئيسيةا االجتماعية اإلجراءات من واحد هو اجلهاز الوكالة. هذا تنفيذ اجلانب االجتماعي لربامج إطاريف 

ري غ االفراد من هو لفئات منه . الغرضاالجتماعية احملرومة للفئات، وذلك 6664أكتوبر  يف أنشئتللدولة اليت 
 إيل: ويهدف هذا الربنامج للدخل. املدرة الفرص من االستفادة على قادرينا ليسو  والذين العمل على القادرين
 احملرومة؛ للفئات االجتماعي واإلقصاء التهميش أشكال كل حماربة 
 ؛احملرومة للفئات واألساسية االجتماعية واحلقوق االجتماعية احلماية ضمان 
 للدولة كقاعدة؛ االجتماعي البعد سرتدادا 
 ؛منحة شكل يف الدخل منح خاللاجتماعيا من  احملرومة الفئات ودعم مساعدة 

 يكلف قسم الدعم االجتماعي ب:
  للتضامن ضمان تسيري ترتيبات الشبكة االجتماعية )املنحة اجلزافيةAFS النشاطات ذات املنفعة  وبرامج

 ؛الفئات االجتماعية احملرومة ( لصاحلEX IAIGالعامة 
  لتضامن تعويضلاملبادرة بكل دراسة تقييمية او ملعاينة الشبكة االجتماعية يف شطريها )املنحة اجلزافية 

 ؛النشاطات ذات املنفعة العامة( لتحديد حاجيات الفئات السكانية احملرومة يف ميدان اهلياكل االجتماعية
 مديرية برامج التنمية الجماعية والخاليا الجوارية: .9
 كما يهدف إىل حتسني الظروف  االجتماعي،اإلقصاء والتهميش  الفقر،ا الربنامج يهدف إىل حماربة ذه

ع يتمثل هدفه الرئيسي يف إنشاء الوعي االجتماعي. يعتمد هذا الربنامج على إجناز مشاري املعيشية للسكان املعوزين.
يتم حتديدها من قبل فئة املعوزين أنفسهم مبساعدة اخلاليا  دج 4.666.666أساسية صغرية ال تتجاوز قيمتها 

 التنمية االجتماعية واجلهات الراعية )البلدية اجلمعيات وجلان االحياء(، حيث تساهم الفئاتاجلوارية للتضامن لوكالة 
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كز على كما يرت  املتبقية متوهلا وكالة التنمية االجتماعية(. %66من القيمة اإلمجالية للمشروع ) %66املستفيدة بـ 
 تلبية احتياجاهتم ية واالجتماعية اليت هتدف اىلمسامهة االطراف املستفيدة يف خمتلف مراحل تنفيذ املشاريع االقتصاد

 االولوية.كما ميكن ان يستفيد من هذا الربنامج كل من:
 ؛البلديات خاصة منها االكثر هشاشة 
  ؛واالنساين االجتماعياجلمعيات ذات الطابع 
 ؛جلان االحياء والقرى 
  ؛اجلماعية التنميةاملشاريع اليت ميوهلا جهاز 
  ؛(والتنمية وإعادة التأهيلاملعدات، البنية التحتية الصحية الصغرية القريبة )شراء 
 ؛الطاقة الكهرومائية  
 ؛البناء والصرف الصحي 
 ؛حفر االبار ومشاريع املوارد املائية 
  ؛ ثقافية...اخل(اجتماعية و  التدريس قاعات املطالعة مرافقالبنية التحتية االجتماعية والثقافية )معدات 
 1؛ملرافق الرتفيهية والكهرباء الريفيةا 

يف بعث اليقظة  يساهم (، الذيCPS)النشاط الجواري للتضامنكما يوجد ضمن اقسامها قسم 
اجلماعية. وتتوجه نشاطاته حنو حتسني املستوى املعيشي للفئات السكانية احملرومة وهو أيضا أداة ترتكز عليها التنمية 

 اجلماعية.
تقوم اخلاليا اجلوارية للتضامن بالنشاط اجلواري وتتشكل كل خلية من فريق متعدد التخصصات يتكون من 

 مساعد اجتماعي. ،طبيبأربعة أعضاء: خمتص يف علم االجتماع، أخصائي نفساين، 
منسق  ضامناملطروحة كما يسري اخللية اجلوارية للتخيضع هذا الفريق إىل تعديالت حسب اإلشكاليات احمللية 

 :2من مهامها يعينه املدير العام للوكالة من بني اعضاءها.
 ؛حتديد مناطق وجيوب الفقر 
 ؛حتديد احتياجات الفئات السكانية احملرومة وإحصاءها 

                                                           

 1- الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 535/91 املؤرخ بتاريخ 6991/01/59 واملتضمن انشاء وكالة التنمية االجتماعية وحتديد مهامها.

 

  2-دليل اإلجراءات، مرجع سبق ذكره، ص 62.
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  اعالم الفئات السكانية املعنية مبختلف برامج وكالة التنمية االجتماعية وخمتلف املساعدات اليت متنحها
 ؛الدولة

  ؛االجتماعية واآلفاتاجناز حتقيقات واعداد تقارير خاصة حول الفقر 
  ؛نكباتسيما يف حاالت الكوارث وال وطيب، الاملسامهة يف تنفيذ نشاطات ذات طابع انساين واجتماعي 
 ؛تنمية كل نشاط يرمي اىل التكفل بالفئات السكانية احملرومة وترقيتها وحتسني ظروف معيشتها 
  السكانية احملرومة واحلركة اجلمعوية باالتصال مع السلطات احمللية يف حتديد واجناز مشاريع مرافقة الفئات

 ؛التنمية احمللية
 يلي:وبالتايل تتلخص مهام هذه املصلحة املركزية فيما

  ضمان تنفيذ برنامج التنمية اجلماعية )اجلوارية( لفائدة السكان القاطنني يف املناطق احملرومة اجتماعيا
 ؛واقتصاديا
 ؛حتديد ومتابعة املشاريع مبسامهة املستفيدين 
 ؛ترقية روح املشاركة 
 ؛حتديد احلاجيات نع تسطري االولويات يف امليدان اجلماعي 
 ؛االشراف على عمل اخلاليا اجلوارية والتقارب 
 (؛نعدمةملحتديد نقاط التدخل واالشراف على املستوى اجلهوي والوطين )البلديات واملناطق الفقرية او ا 
 ؛تسطري اخلريطة الوطنية االجتماعية واالقتصادية )االطلس( اليت حتدد مجيع البيانات اخلاصة بكل منطقة 
 مديرية برامج التشغيل واالدماج: .2

ة للمدير انشاء هذه املديرية ووضعها حتت سلطة املباشر  البطالة، متالسياسة البديلة للشغل ومعاجلة  إطاريف 
 برامج منها: (4) أربععلى  باإلشرافالعام كما تقوم 

 
       HIMO-(TUP( برنامج االشغال ذات المنفعة العمومية لالستعمال المكثف لليد العاملة أوال:

ا الربنامج اىل تشجيع االشغال العامة ذات الطابع العمومي اي الوظائف اليت ال تتطلب مؤهالت ذيهدف ه
حمللية اعدد من املناصب املؤقتة وترقية املقاوالت الصغرية  أكربعلمية واالستعمال االكثر لليد العاملة من اجل انشاء 

البنية التحتية العامة واعطاء االداء قيمة اقتصادية مع احملافظة على االثر االجتماعي وتشجيع روح  وإعادة تأهيل
 اجلهاز:املشاركة. من بني االشغال اليت يضمن تغطيتها هذا 
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 ؛صيانة الطرق البلدية والوالئية 
 ؛احلد من التصحر وجتديد العشب 
  ؛الريصيانة البنية التحتية للمياه وكل ما خيص اشغال 
  ؛الرتبة والفيضانات تآكلمكافحة 
 ؛واصالح شبكات الصرف صيانة، تنظيف 
 ؛صيانة املدارس االبتدائية ومرافق الرعاية 
 ؛صيانة املرافق واالمالك العمومية 

 يستفيد من هذا الربنامج كل من:
 

 :البلديات-6
 ف اىل:االجتماعية واالقتصادية ويهدوهذا من خالل جمموعة من االمتيازات اليت يوفرها ويساهم يف التنمية 

 ؛احلد من ارتفاع معدل البطالة 
 ؛معاجلة مشكل ضعف التخصيص من املوارد املالية املتاحة للبلديات الفقرية 
 ؛على البيئة بصفة اجيابية نتيجة البنية التحتية املتدهورة التأثري 
 ؛احملافظة ومحاية املوارد الطبيعية  
 ؛درةتنمية روح املشاركة واملبا 

 

 السكان:-2
جيب على سكان البلديات الراغبني يف االستفادة من هذه املشاريع ان تتوفر فيهم صفة العاطلني عن العمل 

 Ansej-Cnac-Angem))ويكونوا مسجلني يف البلديات واملستفيدين من مشاريع املؤسسات الصغرية 
ملية ع احلريف. وتتم.ويتوفر لديهم سجل جتاري وبطاقة سنة96و 60وان ترتاوح اعمارهم ما بني  واملقاولني احملليني

ان مدة  والتضامن. كماتوزيع املشاريع عن طريق مناقصات مفتوحة على مستوى مديريات النشاط االجتماعي 
 فقط أشهر ثالثةب املشروع حمددة 
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 2669الى  6662: حصيلة جهاز االشغال ذات المنفعة العمومية من 6-2الجدول رقم 
 
 
 
 
 

 املصدر: احصائيات املديرية العامة لوكالة التنمية االجتماعية
 
 
 

 :مناصب الشغل المستحدثة حسب كل قطاع62الشكل رقم 
 

 www.ads.dz وكالة التنمية االجتماعية موقعالمصدر: 

 
 2669الى  6662: حصيلة جهاز االشغال ذات المنفعة العمومية من 2-2رقم  شكلال
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب وفقا للجدول السابق.المصدر: 
 
 

 www.ads.dzموقع وكالة التنمية االجتماعية المصدر: 

http://www.ads.dz/
http://www.ads.dz/
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من خالل الشكل البياين نالحظ ان اعلى نسبة ملناصب الشغل املستحدثة كانت يف قطاع الغابات واجملاري 
راجع اىل متركز  . وهذا%6سجلت أدين نسبة يف القطاع الفالحي حوايل  بينما .%26،%32املائية على التوايل 

ورشات االشغال يف بصفة كبرية يف هذين القطاعني بينما يف القطاعات األخرى كانت بنسبة ضئيلة لعدم توفر عامل 
 .جهة أخرى شات املتخصصة يف هذه القطاعات منالور  جهة، وقلةالتأهيل ونقص التجربة امليدانية من 

 الربنامج:من مزايا هذا 
 :بالنسبة للمقاول 
  نقاط إضافية للمستفيد من أجهزةANSEJ، ANGEM، ADS; 
 ؛االستفادة من برنامج عمل للمقاولني الصغار 
 ؛عدم تطلب يد عاملة مؤهلة 
 :بالنسبة للعامل 
  االستفادة من اجلر الوطين األدىن املضمونSNMG ؛مدة ثالثة أشهر 
 .1ضمان تغطية اجتماعية ملدة سنة كاملة 

   )(Dispositif de blanche Algérie  :البيضاءبرنامج الجزائر  ثانيا:

ن برنامج فرع م هو والذي "،اجلزائر البيضاءبرنامج " وكالة التنمية االجتماعية  وضعت ، قد5002منذعام
 HIMO-TUPواملهتمني أو مؤهالتوسيلة،  دون من العمل عن العاطلني هامش تشجيع إىل الربنامج ويهدف 

 40مقرر الوزارة الوصية رقم )للسكان  املعيشية الظروف وحتسني صيانة يف تساهم اليت الصغرية املشاريع إنشاء يف
اختيار  يتمكما   .2جلزائر البيضاء(ا ملشروع التوجيهية اللجنة وتركيب إنشاء واملتضمن ( 63/69/2669بتاريخ 

 احمللية. واهليئات اجلمعيات مع بالشراكةاملستفيدين 
ف ، يتم من خالهلا تنظيأشهر قابلة للتجديد ثالثة مرات 63تقدر مدة العقد يف إطار هذا الربنامج بـ ثالثة 

 .األحياء والشواطئ يف موسم االصطياف
 
 

                                                           

 1-الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 535/91 املؤرخ بتاريخ 6991/01/59 واملتضمن انشاء وكالة التنمية االجتماعية وحتديد مهامها.

 

  2-الجريدة الرسمية، مقرر وزارة التشغيل والتضامن الو طين رقم 02 املؤرخ يف 5002/01/63، العدد 06، الصادرة يف 62 جوان 5002.
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 مزايا الربنامج:
 بالنسبة للمقاول: 
 ( عقود ملدة ثالثة 0إبرام أربع )أشهر للواحد، 
 ،تعلم تسيري فرق عمل 
  ؛(...اخلاالجتماعيالضمان  البلدية صندوقتعلم مسالك اإلدارية )عالقات مع 

 احلصول على بطاقة حريف،
 ؛االستفادة من التغطية االجتماعية مدة سنة كاملة 
 بالنسبة للعامل:  
  شهرا، 65يتقاضى اجر حسب األجر الوطين األدىن املضمون ملدة 
 ،ضمان تغطية اجتماعية ملدة سنة كاملة 
 ؛خربة يف ميدان الصيانة اقتناء 

  Programme d’insertion des diplômés (PID)ادماج حاملي الشهادات: جهاز ثالثا:

 نشطة سياسة من جزء ، وهو(PID)برنامج ادماج حاملي الشهادات  عام بشكل يدعى ،اجلهاز هذا
 العمل. سوق يف الشباب اخلرجيني لإلدماج

 ني السامينيوالتقنللشباب الباحثني عن العمل احلاملني لشهادات التعليم العايل  إلدماج وهو مسطر مباشرة
سنة، قصد السماح هلم باكتساب خربة مهنية ترفع  32و69املتخرجني من املعاهد الوطنية للتكوين والبالغني بني 

 .1(5002أبريل  30من  652-02رقم  التنفيذي العمل )املرسوم فرص من زوتعز قابلية توظيفهم.
 ويهدف اجلهاز اىل:

  االدماج االجتماعي للشباب خرجيي اجلامعات او معاهد العليا للتكوين املهين او اخلاصة املعتمدة من
 ،يف ذلك املتخرجني بدون دخل او يف حالة غري نشاط او ذوي إعاقة الدولة مباقبل 

  سيما يف املناطق والقطاعات الغري املغطاة احمللية، التعزيز أنشطة التنمية، 
  والتهميش الفقر، االقصاءمكافحة، 

                                                           

العدد  الشهاداتواملتعلق جبهاز االدماج االجتماعي للشباب حاملي  30/00/5002من  652-02التنفيذي رقم  املرسومالجريدة الرسمية  -1 
 .5002ماي  00، الصادرة يف 53
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 :فترة االدماج والمنحة 
 االقتصاديةو  القطاعات )اإلدارية مجيع يف فقط. واحدة مرة للتجديد قابلة واحدة، سنة هي فرتة االدماج 

 خاصة(؛العامة و 
  من املعاهد  دج للتقنيني السامني2.000ودج حلاملي الشهادات اجلامعية 60.000حددت املنحة بـ

 ؛العليا
 دج حني  5200ب  كما ميكن ان متنح للشباب املتخرج قبل او بعد فرتة االدماج منحة شهرية تقدر

التحاقهم ملتابعة فرتة تكوين متخصص ومؤهل لدى مؤسسات التكوين املعتمدة واليت تسمح بإدماجهم اجتماعيا 
 أشهر؛ 01يف مدة أقصاها 
 لمزاياا: 
  ختصصاهتم؛إدماج حاملي الشهادات يف نشاطات تتطابق مع 
 ،اكتساب خربة مهنية 
 ( مراضواأل العمل وحوادث واألمومة للمرض االجتماعية التأميناتاالستفادة من التغطية االجتماعية 

 ، (للوائح. والتنظيمات وفقا املهنية
 ،عقد عمل مدة سنة قابل للتجديد مرة واحدة 
 ،منحة شهرية 
 ؛منحة شهرية لصاحل املستفيدين من تكوين إثناء مدة اإلدماج 
 ،الراحة القانونية والعطلة السنوية 

 Dispositif D’activités d’Insertion Socialاالجتماعي: جهاز نشاط اإلدماج  رابعا:
 66من  66/369رقم  التنفيذي المرسوم مبوجب إنشاؤه مت،(DAIS)اجلهاز يدعى بشكل عام   هذا

 هذا ،22662فبراير  62في  62/20رقم  التنفيذي المرسوم مبوجب واملكملة املعدلة بصيغته26661سبتمبر 

                                                           

، الصادرة 20االجتماعي العدد ق جبهاز نشاطات االدماج واملتعل 60/09/5009واملؤرخ يف  09/302التنفيذي رقم  ملرسومالجريدة الرسمية ا -1 
 .5009سبتمرب  61يف 

املؤرخ يف  09/302املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  65/05/5065واملؤرخ يف  65/22التنفيذي رقم  ملرسومالجريدة الرسمية ا -2 
 .5065فيفري  69،الصادرة يف 09العدد.60/09/5009
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 وبدون مستوى تعليمي عاما 96و  60بني  ،ما اهلش االجتماعي الوضع يف العاطلني عن العمل إدراج هو اجلهاز
ية احملل السلطات بدأهتااالجتماعية اليت  واملنفعةالعامة  اخلدمة، لغرض إنشاؤها مت اليت املؤقتة العمل مناصب يف

 مؤسساتن م واحلرفيني واخلاص العام القطاعني )شركات الشركاء احملليني من وغريها التقنية اخلدماتوقطاعات 
ية املؤسسات العموم-العمومية اإلدارات-اجلماعات احمللية-القطاع هذا يف العاملة واملؤسسات اخلاص القطاع

يات واخلدمات )احلرفيني،اجلمعيات،والتعاون( املؤسسات واهليئات اليت تدخل يف اجملال االجتماعي -واخلاصة
 الفالحية(.
 االجتماعياإلدماج  اتنشاطالجهاز  يهدف  : 
  اعياجتميف حالة حرمان  وبدون مستوى تعليمي ومؤهالت للشباب بدون دخل االجتماعياإلدماج 

 ؛وخاصة يف حالة التسرب املدرسي
  ؛استغاللو تنمية ذات املنفعة احمللية باخلصوص يف البلديات واجملاالت األقل تغطية التثمني نشاطات 
  والتهميش؛مكافحة الفقر   
 :فترة االدماج والمنحة 
 ية العامة واالقتصاديف مجيع القطاعات )اإلدارية فقط  مرتني للتجديد قابلة سنتني مدة االدماج هي
 وخاصة(؛
  ؛دج شهريا 1000مبلغ املنحة حدد ب 
  ؛إليهم املوكلة املهام مع مبا يتفق التدريب اجلهاز تلقيميكن للمستفيدين من هذا 
 مزايـــا 
  ،منحة شهرية 
  ،مدة إدماج سنتني قابلة للتجديد مرتني 
 للوائح.  قاوف املهنية واألمراض العمل وحوادث واألمومة للمرض االجتماعية التأمينات) تغطية اجتماعية

 ؛(والتنظيمات
 ،إمكانية االستفادة من تكوين + شهادة 
 ،الراحة القانونية والعطلة السنوية 
 ؛شهادة إدماج يف هناية مدة اإلدماج 
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 التنمية االجتماعية لوكالة الجهويةالفروع  الثاني:المطلب 

دورها األساسي والفعال. ميكن هلا العمل بنوع من هي هياكل ملحقة باملدير العام ولكن بالنظر اىل 
 .1ورئيسي( االستقاللية يف تنفيذ الربامج املسطرة من طرف املديرية العامة )دور أساسي

وهي تشكل فعال وسيلة تدخل الوكالة وطرف مع املتعاملني على مستوى الواليات، البلديات، اجلمعيات 
 ومع السكان بصفة عامة.
 طابعا عمليا وتتضمن عمليات ميدانية ومتعلقة باجملاورة )التقارب(.وتكتسي مهامها 

 صالحيات الفرع الجهوي: .6
  ضمان اتصال دائم مع الشركاء )مديريات النشاط االجتماعي البلديات، الدوائر مديريات الري مديريات

 ؛(..اخلالغابات املصاحل التقنية مصاحل الضمان االجتماعي، اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي .
 ؛أداء عمليات االتصال الضرورية لإلرشاد وترقية الوكالة ونشاطاهتا 
 ؛تطوير وسائل وطرق استهداف املشاريع واملستفيدين 
  التأكد من تنفيذ التسديدات لصاحل املستفيدين )املنحة اجلزافية للتضامن تعويض األنشطة ذات املنفعة

 ؛ماج( وكذا احرتام اإلجراءات املسطرة مع املتعاملنيالعامة التنمية اجلماعية، برامج التشغيل واالد
 ؛استالم العروض واملناقصات 
 ؛التأكد من حسن سري الربامج ومدى جناحها ونسبة تقدمها وحتديد تاريخ انتهاءها 
  املراقبة الدورية لعمليات دفع املستحقات )على مستوى البلديات او مديريات النشاط االجتماعي

 .الناحية اإلجراءات او مدى صحة الوثائق احملاسبيةوالتضامن( سوآءا من 
  استالم امللفات احملاسبية اخلاصة بدفع نفقات الربامج من طرف مصاحل مديريات النشاط االجتماعي

 .ميدانيا والتضامن من اجل تسجيلها حماسبيا واعداد امليزانية اخلتامية للربامج املنجزة
  لتمويل الربامج على مستوى مديريات النشاط االجتماعي والتضامن.الشروع يف اعداد املخالصات املالية 
 .السهر على اعداد دفاتر شروط مالئمة ومتابعة االشغال املنجزة والصفقات املتعلقة جبميع املشاريع 
 ؛اعداد احلصيلة املادية واملالية بصفة دورية ملختلف الربامج 
 ؛اعداد تقارير تقييمية سوآءا شهرية او ثالثية 

                                                           

  1-دليل اإلجراءات، مرجع سبق ذكره.ص55-56
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 اكل الفرع الجهوي:هي .2
 

يكون الفرع اجلهوي حتت اشراف مدير ومبساعدة رؤساء األقسام وجمموعة من اإلطارات املكلفة بالدراسات 
 واالعوان التنفيذيون كل فيما خيص مهامه ومسؤولياته.

تقسم املهام والوظائف اخلاصة سوآءا حسب الفئات )اإلطارات، االعوان...( او حسب الرتب السلمية 
 مل على مستوىعوإدارة جمموعات  املدير، التخطيطقع على عاتق وإدارة اهليئة والتنسيق ت صنف، فاإلشرافلكل 

 م.تقع على عاتق اإلطارات واعوان التحك والتنفيذ مهام التحكماألقسام تقع على عاتق رؤساء األقسام بينما 
 سموالمحاسبة، قالمالية  قسم والوسائل،قسم اإلدارة العامة : خمسة اقساميتشكل الفرع اجلهوي من 

يعد من  الذي الدعم االجتماعي، قسم التنمية الجماعية والخاليا الجوارية وقسم برامج التشغيل واالدماج
من الربامج  % 96 برامج للتشغيل والذي يقوم بنسبة( 4)اهم األقسام والعمود الفقري للوكالة الحتوائه على أربعة 

 امة.املسطرة من قبل املديرية الع
 

بتسيري جهاز الشبكة  )التقين السامي املكلف البلديات فئة من  التقنيني السامينييف  كما يقوم بتسيري الربامج
ارات )إطاإلطارات واملسريين جمموعة من االجتماعية( او على مستوى مديريات النشاط االجتماعي والتضامن 

إضافة اىل خاليا اجلوار والتقارب يف كل والية  1واالدماج(.مكلفة بتسيري برامج التنمية اجلماعية وبرامج التشغيل 
من اختصاص الفرع ويكون تواجدها خاصة يف املناطق احملرومة ويكون تدخلها قطاعيا. كما تتوفر وكالة التنمية 

 كل فرع يضم عدة واليات أربع او مخسة اعتمادا على املنطقة.  ( عشر فرعا جهويا66)االجتماعية على احدى 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1- الجريدة الرسمية، املرسوم التنفيذي رقم 535/91 املؤرخ بتاريخ 6991/01/59 واملتضمن انشاء وكالة التنمية االجتماعية وحتديد مهامها.
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 الهيكل التنظيمي للفرع الجهوي بمستغانم: 3-2رقم  شكلال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المصدر: من اعداد الطالب بناءا على دليل اإلجراءات لوكالة التنمية االجتماعية
 

نالحظ من خالل اهليكل التنظيمي ان الفرع اجلهوي مرتبط مباشرة مبجموعة من اإلطارات املكلفة بتسيري 
او على  اجلوار والتقارب البلديات، خاليامستوى  (، على02على مستوى اقسامه اخلمسة )سوآءا برامج الوكالة 

 مستوى مديريات النشاط االجتماعي والتضامن التابعة إقليميا للفرع.
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 1ويف اجلدول التايل الفروع اجلهوية للوكالة والواليات اليت تغطيها حسب تاريخ النشأة.
 الفروع الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية: 2-2رقم  جدولال

 حسب النشأة والواليات التابعة لها اقليميا

 
 

 www.ads.dzدليل اإلجراءات وموقع وكالة التنمية االجتماعية  المصدر:
 

                                                           
1- Agence de développement social, http://www.ads.dz ,le 01/03/2017 , 14 ;00. 

Antenne Régionale Wilayas rattachées 

Alger  (1999) Blida, TiziOuzou, Alger, Boumerdes, Tipaza 

Annaba (1999) Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, El Tarf 

Ouargla (2001) Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Ghardaïa 

Mostaganem (2001) Chlef, Mostaganem, Mascara, Oran, Relizane 

Tiaret (2002) Laghouat, Tiaret, El Bayedh, Tissemsilt 

Béchar (2003) Adrar, Bechar, Tindouf, Naama 

Sidi Bel Abbès (2005) Tlemcen, Saida, Sidi Bel Abbes, Ain 
Temouchent 

Batna (2005) Batna, Biskra, M’Sila, Mila 

Bejaia (2005) Bejaia, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj 

Médéa (2006) Bouira, Djelfa, Médéa, Ain Defla 

Tébessa (2006) 
Oum El Bouaghi, Tébessa, El Oued, Khenchla, 

Souk-Ahras 

http://www.ads.dz/
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 لوكالة التنمية االجتماعية البيئة المؤسسيةالمطلب الثالث: 
 االجتماعية الربامج يذتنف على تنطوي أهنا للغاية. كما معقدة مؤسسية بيئة يف تعمل االجتماعية التنمية وكالة

 والوالئية. واحمللية املركزية املستويات خمتلف على الشركاء من املزيدوالتعامل وجلب 

 البرامج: تنفيذ في مباشرة المعنيين الشركاء أوال:
 للدولة الالمركزية اخلدمات، 
 ؛والتضامن االجتماعي النشاطات مديري 
 ؛القطاعية الفنية اخلدمات 
 ؛االجتماعية للتأميناتالصندوق الوطين  خدمات 
 ؛بريد اجلزائر إدارة 
 ؛اليدوية واحلرف التجارة وغرف 
 ؛(البلديات والدوائراحمللية ) السلطات 
 ؛الوطنية للتشغيل الوكالة 
 1؛املدين واجملتمع اجلمعيات 

 االجتماعية: التنمية خالل من اآلخرون المصلحة أصحاب ثانيا:
 ؛الوزارية اإلدارات خمتلف 
 ؛الواليات 
 ؛ومراكز البحوث اجلامعات 
 وكاالت ( التوظيفANSEJ، ANGEM، CNAC)؛ 
 ؛الدولية املنظمات 

 
 

 

                                                           

 1- الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 535/91 املؤرخ بتاريخ 6991/01/59 واملتضمن انشاء وكالة التنمية االجتماعية وحتديد مهامها.
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 االجتماعية:وكالة التنمية على وصاية المراحل وفترات  الرابع:المطلب 

 :1املؤسسايت االنتماءب املتعلقة فرتات ثالثمنذ نشأهتا وخالل نشاطها املعتاد عرفت وكالة التنمية االجتماعية 

 خالل هذه الفرتة كانت حتت وصاية مصاحل رئيس احلكومة. :5001اىل ماي  6991الفرتة من جوان 
 كان حتت اشراف:   خالل هذه الفرتة متابعة تنفيذ الربامج ونشاطات الوكالة

  حتت اشراف وزارة العمل واحلماية االجتماعية. 5006حىت ماي  6991من جوان 
  حتت اشراف وزارة النشاط االجتماعي والتضامن الوطين. 5005حىت ماي  5006من جوان 
  حتت اشراف وزارة التشغيل والتضامن الوطين. 5001ماي  حىت 5005من جوان 
  خالل هذه الفرتة. سلطة الوصاية على الوكالة كانت فقط لوزير 5002حىت ماي  5001من جوان.

 التشغيل والتضامن الوطين.
  خالل هذه الفرتة. سلطة الوصاية على الوكالة كانت فقط لوزير 5002حىت أكتوبر  5002من جوان .

 التضامن الوطين.
  الوكالة كانت فقط لوزير . خالل هذه الفرتة. سلطة الوصاية على 5060حىت ماي  5002من نوفمرب

 التضامن الوطين، االسرة واجلالية الوطنية باخلارج.
  حىت الوقت احلايل. خالل هذه الفرتة. سلطة الوصاية واالشراف على الوكالة كانت  5060من جوان

 فقط لوزير التضامن الوطين واالسرة وقضايا املرأة.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Agence de développement social, http://www.ads.dz ,le 01/03/2017 , 14 ;00. 
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 خالصة الفصل:

 

من خالل ما مت دراسته ومعرفته تبني ان احلكومة اجلزائرية قامت بعدة إصالحات يف إطار سياسة إعادة 
اإلصالحات انشاء وكالة التنمية االجتماعية اليت كان الغرض منها الدفع بالتنمية االجتماعية اهليكلة. ومن بني هذه 

ة يف جمال دعم سياسة التشغيل من خالل احتواءها على واالقتصادية وهذا ما أدى اىل بروزها كألية من اليات الدول
إهنا فجمموعة من الربامج التشغيلية والتنموية حسب املستوى التعليمي، اجلنس، السن واحلالة االجتماعية. وبالتايل 

 تأهيلخربة او  تعتمد على واليت المست بالتقريب مجيع الطبقات واليت من شاهنا انشاء عدد كبري من املناصب 
 لعاملة.انسبة عالية من اليد  مؤكدة متضمنةكانت اشغال او خدمات ذات منفعة اقتصادية واجتماعية   سوآءامهين 

 
كما نالحظ من خالل الدراسة ان برامج وكالة التنمية االجتماعية ومن خالل أهدافها وسياسة عملها ترتكز 

لقائيا للمستفيد واكسابه خربة مناسبة تسمح له تمع توفري احلماية االجتماعية على االدماج االجتماعي واملهين 
 باالندماج فيه من خالل املرافقة وبالتايل ولوج عامل الشغل وتناقص معدالت البطالة والفقر.

 

افة اىل خمتلف من خالل تقدمي عام له باإلض الفرع اجلهوي مبستغامن بدراسة حالةسوف نقوم  يف الفصل التايل
يشرف على تسيريها، عرض االحصائيات اخلاصة بالربامج واألجهزة وحتليلها وأخريا مقارنة الربامج واألجهزة اليت 

 الفرضيات بالنتائج وتفسريها.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01الملحق رقم         
نموذج عقد في جهاز ادماج 

 (PID)الشهادات    حاملي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02الملحق رقم         
نشاطات نموذج عقد في جهاز 

 (DAIS) االدماج االجتماعي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03الملحق رقم         
  برنامج الجزائر البيضاءنموذج عقد في 

(Blanche-Algérie) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04الملحق رقم         
برنامج اشغال المنفعة نموذج عقد في 

العامة ذات االستعمال المكثف لليد 
 (TUP-HIMO) العاملة
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 اهداء 
ويخفق القلب وجوبا عند حضورها ورافقتني الى من يعجز اللسان عن حمل معاني اسمها 

 بدعاء الخير والرحمة امي الغالية

 الى الشمعة التي احترقت لتضيء دربي وجاهد من اجل نجاحي ابي العزيز

 وابن عمي ماليك تقاسمت معهم طفولتي وحياتي اخي واخواتي الى من

 محمدابن اختي الى عصفور البيت وقرة عيني 

دتي وعلى راسهم جدي وج خالتي واخوالي والى كل من أنتمي إليهمخاصة الى العائلة الكبيرة 

 اطال اهلل في عمرهما

ة خاص أصدقائي واحبائيالى الذين كانوا بمثابة اخوتي ورسموا االبتسامة على وجهي 

 محمد، عبد الرحمن، عبد اللطيف وخالد

 الى شخص عزيز على قلبي وبمثابة اخي حفيظ وعائلته الكريمة

 الى زمالء المشوار الدراسي وجميع اساتذتي

الى كل من يعمل على جعل العلم وسيلة وطريقا يخدم به امة اإلسالم ويرفع من معزتها 

 دمة حضارة واخالقاومجدها الى مصاف األمم المتق

 : يخلف عبد اهللالطالب

 



IV 
 

  

 شكر وتقدير
 

ي نأوال وقبل كل شيء الشكر هلل سبحانه وتعالى على نعمه التي ال تعد وال تحصى الذي اعان

 وسدد خطاي ووفقني إلتمام هذا المذكرة.

بول الذي تكرم بق عبد اهللالفاضل االستاد يخلف  ألستاذيكما أتقدم بشكري وعرفاني 

 والتوجيهات. باإلرشاداتاالشراف على هذه المذكرة وانار طريقي 

كما أتقدم أيضا في هذا المقام بخالص الشكر والتقدير الى أعضاء اللجنة الموقرة لموافقتهم 

 على مناقشة واثراء هذا العمل

ت طيلة التوجيهاأتقدم بالشكر الى جميع اساتذتي الذين ساعدوني وقدموا لي النصائح و  كما

 الدراسي.مساري 

وفي األخير أتقدم بالشكر لكافة االخوة والزمالء واألصدقاء الذين مدوا لي يد العون 

 والمساعدة ولو بالدعاء والسؤال لي بالتوفيق في إتمام هذا البحث

 : يخلف عبد اهللالطالب
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ان معدالهتا دقت ناقوس اخلطر  اجلزائرية ذلكتعد البطالة من بني اهم التحديات اليت تواجه احلكومة 

من بني االنشغاالت اليت توليها الدولة اهتماما خاصا يف براجمها التنموية حيث  التسعينات، فهيخاصة يف فرتة 

سعت جاهدة للحد من الظاهرة بانتهاجها عدة إصالحات من بداية التسعينات حىت الوقت الراهن وهذا 

من  شهدت اخنفاضا يف معدالت البطالة يتاالقتصادي. والالنمو واالنعاش  التشغيل ودعمبانتهاجها لسياسة 

خالل العديد من الربامج التشغيلية واملشاريع واليت بالرغم من مسامهتها يف خفض معدالت البطالة اال اهنا جاءت 

البطالة. جعلها قليلة الفاعلية يف احلد من تنامي ظاهرة  علمية ممايف غالبيتها بصفة سريعة وغري مدروسة بصفة 

 مشلت دراستنا ثالثة فصول مرتبة كما يلي: ولقد

 اىل الفصل بني املفاهيم النظرية ملوضوع التشغيل الذي يعترب حقال خصبا  : توصلنااألوللفصل ا

ولقد جاءت يف هذا الصدد مدارس نظرية كثرية أعطت للتشغيل بعده السوسيولوجي وهذا ما نلمسه  لالجتهاد،

أما اجلانب امللموس من مسألة التشغيل اليت جاءت  التشغيل.من خالل دراسة النظريات واملبادئ اليت عاجلت 

معاجلتها يف سياق احلديث عن وضعية اجلزائر وخمتلف املراحل اليت مر هبا على مسار التنمية وذلك من خالل 

خلق جمموعة من األجهزة والربامج اليت كان اهلدف منها استقرار وختفيض معدالت البطالة وبذلك توصلنا اىل ان 

نتهةة من ررف الدولة يف ميدان التشغيل تقو  أساسا على انشاء وومويل برامج وأجهزة التشغيل وهو السياسة امل

 ما يؤكد صحة الفرضية األوىل.

  اجلزائر اخذت على عاتقها فان  ه نتيةة خطة التعديل اهليكليلنا يف هذا الفصل ان : تبنيالثانيالفصل

يف احلد من مستوى البطالة والفقر من خالل  تشغيلية واملتمثلةالتطبيق برنامج إصالحي يهدف اىل دعم سياستها 

واليت جاءت مبةموعة من الربامج من شاهنا انشاء عدد كبري من مناصب  انشاء جهاز وكالة التنمية االجتماعية

سوآءا كانت اشغال او خدمات ذات منفعة اقتصادية واليت ال تعتمد على خربة، تأهيل تعليمي او مهين الشغل 
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جتماعية مؤكدة. متضمنة نسبة عالية من اليد العاملة تبادر هبا اجلماعات عمومية او خاصة من شاهنا ترقية وا

 تنمية الشغل وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.

وسياسة عمل الوكالة من خالل براجمها تبني لنا ارتكازها  ألهدافاما من الناحية الثانية فمن خالل دراستنا 

 اىلوتوفري احلماية االجتماعية واكتساب خربة مهنية تؤهله تلقائيا للولوج على عملية االدماج االجتماعي واملهين 

صحة عامل الشغل من خالل املرافقة والدعم ريلة فرتة االدماج وبالتايل ختفيض معدالت البطالة وهذا ما يؤكد 

 الفرضية الثالثة.

 تطرقنا يف هذا الفصل اىل دراسة حالة الفرع اجلهوي مبستغامن ومجيع اقسامه وبراجمه.  : الفصل الثالث

ان برامج وكالة التنمية االجتماعية جاءت كإجراء ملكافحة البطالة كما استخلصنا 

  DEVCOM ,TUP HIMO,BLANCHE ALGERIE,PID et DAISوالفقر

واليت حققت نتائج إجيابية على املدى القصري فقط نتيةة حمدودية فرتة االدماج اليت هي جد قصرية خاصة بالنسبة 

تلبيتها جلميع الطلبات. ومن هنا يظهر مشكل وعد  اليت ال تتعدى السنة الواحدة لفئة اخلرجيني واشغال الورشات 

خلص ان هذه الربامج هي جمرد فرتة تدريبية إلدماج املستفيد انتهاء العقد والعودة اىل مرحلة البطالة ومن هنا نست

يف عامل الشغل وليس هو الشغل بذاته وبالتايل هي حل مؤقت للتخفيف من ظاهرة البطالة وهذا ما يؤكد صحة 

 الفرضية الرابعة.

ة التشغيل يف سياس من ادوات اداةبعد معاجلتنا هلذا املوضوع والتوصل اىل ان وكالة التنمية االجتماعية هي 

ومكافحة الفقر وهذا شيء إجيايب اجلزائر من خالل براجمها اليت سامهت بشكل كبري يف ختفيض معدل البطالة 

 لكن مع ذلك تبقى حمدودة وال تليب مجيع الطلبات جلميع الفئات العمرية مع تركيزنا على مشكل حمدودية فرتة

ملرة أخرى وبالتايل زيادة حاالت البطالة والعودة اىل نقطة االدماج وعد  إمكانية االستفادة من نفس الربنامج 

 بعض النقاط اليت ندرجها يف شكل التوصيات التالية: الرتكيز علىالبد من  الصفر. هلذا
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 االجتماعي واالقتصادي  ،التشريعيال اجملللتطورات الراهنة يف  وتعديلها وفقا ف سياسة التشغيليتكي

 ملكافحة البطالة على املدى الطويل. جديدة وفعالةاليات  والبحث عن

 ميكن القول معظم برامج وكالة التنمية االجتماعية جاءت يف فرتة التعديل اهليكلي وهي ظرفية  بعض او

ونتيةة حتمية للحالة االقتصادية للبالد يف تلك الفرتة. اما يف الوقت احلايل فقد تغريت الرهانات والعوامل 

والبالد جتاوزت فرتة التعديل اهليكلي.اذن البد من تعديل او تغيري جذري هلذه الربامج االجتماعية واالقتصادية 

 للوصول اىل اهلدف املنشود.

  احلرص على توفري أكرب عدد من الوظائف الدائمة يف كال القطاعني )العا  واخلاص( من خالل تعديل

 وظائف مؤقتة.ق الرتكيز على الربامج اليت ختلقانون العمل وقانون التقاعد وليس 

  ومصدر لتوفري مناصب الشغل االعتماد على القطاع الفالحي كمصدر للثروة وحمقق لالكتفاء الذايت

 .رويلة االجل وجلميع املستويات

  االعتماد على النشاط الصناعي والقطاع السياحي خاصة لتوفر اجلزائر على إمكانيات سياحية هائلة مما

 .وجلب للعملة الصعبة ائمةمناصب الشغل الديؤدي اىل توافر 

 ي ودخول مضمار التةربة واملنافسة خلق جو مناسب لالستثمار يف قطاع االعمال والقبول بالتحد

 وتشةيع القطاع اخلاص.

 .ضرورة شفافية املنظومة اإلحصائية اجلزائرية للقيا  بالتوقع العقالين للمتغريات االقتصادية 

  فكري وابتكاري واملؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة.ضرورة الربط بني اجلامعة كمركز اشعاع 
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شهدت فرتة هناية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن املاضي تغيريات عديدة يف البنية االقتصادية 
أسعار املواد األولية وضعف التجارة  الصناعية اهنيارالدولية من تدهور يف معدل النمو االقتصادي خاصة يف الدول 

العامل الثالث لتنتقل من نظام  بلدانالتحوالت أدت اىل التخلي عن النظام االشرتاكي يف اغلب  الدولية. هذه
 .اقتصادي يستند على امللكية العامة اىل نظام اقتصادي يقوم على اقتصاد السوق

 

تطبيق  وكانت اجلزائر واحدة من هذه الدول وقد عملت على اتباع مجلة من اإلصالحات اين عملت على
والتمهيد للدخول اىل  العمومية االقتصادية عملية اخلوصصة مبختلف اشكاهلا بداية من استقاللية املؤسسات

 احلر.اقتصاد 
 

ظل كل هذه التغريات شهدت اجلزائر ارتفاع ظاهرة البطالة اليت ال يكاد خيلو منها أي جمتمع ومن هنا  ويف 
بعد استفحال االزمة االقتصادية وذلك من اجل  8811عملت على اتباع سياسة إصالحية بداية من سنة 

حية على عدة ترتيبات مشلت هذه الربامج اإلصال اقتصادي وقدتصحيح االختالل يف التوازنات لضمان منو 
وإجراءات من بينها اتباع سياسة تشغيل حكيمة خترجها من مشكلة البطالة اليت باتت هتدد متاسك واستقرار 

اليت كان اهلدف منها استقرار  التشغيلمن خالل خلق جمموعة من األجهزة وبرامج  اجلزائري. وذلكاجملتمع 
 ية عن طريق مناصب شغل لكافة فئات اجملتمع.ختفيض معدالت البطالة وحتقيق العدالة االجتماع
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  الدراسةإشكالية: 
يف ظل تدهور الوضع االقتصادي للجزائر يف بداية التسعينات وارتفاع معدالت البطالة نتيجة التسريح 

 الدولة اىل وضع جمموعة من االليات ملعاجلة هذه الظاهرة ومنه نطرح اإلشكالية التالية: اضطرتاجلماعي للعمال 
 

 االقتصادي؟سياسات التشغيل في الجزائر في ظل برامج اإلنعاش  فاقآواقع و  ما هو
 

 ولتبسيط هذه اإلشكالية نقوم بتقسيمها اىل عدة تساؤالت فرعية:
 
  قبل الدولة يف ميدان التشغيل ملعاجلة مشكل البطالة؟ماهي السياسات والربامج املنتهجة من 

 
 او جمرد حل  لتخفيف من ازمة الفقر والبطالةحل ناجح ل هل برامج وأجهزة وكالة التنمية االجتماعية

 ؟ظريف وترقيعي جيسد البطالة املتفشية
 
  التشغيل )برامج هل توجد هناك سياسات وحلول تكميلية بعد انتهاء عقود االدماج يف برامج وأجهزة

 وكالة التنمية االجتماعية(؟
 
 :فرضيات الدراسة 

 بناءا على التساؤالت السابقة، ومن اجل تسهيل معاجلة املوضوع نقوم باعتماد الفرضيات التالية:
  السياسة املنتهجة من طرف الدولة يف ميدان التشغيل تقوم أساسا على انشاء ومتويل برامج وأجهزة
 التشغيل.
 على برامج وكالة التنمية االجتماعية راجع اىل الوضعية االجتماعية للمستفيد، دافع اكتساب  ان االقبال

 اخلربة وتضاؤل فرص التوظيف لعدم وجود البديل.
  تعتمد برامج وكالة التنمية االجتماعية على االدماج املهين، توفري احلماية االجتماعية واملرافقة من اجل

 للتخفيف من البطالة. تسهيل االدماج يف عامل الشغل
 .برامج وكالة التنمية االجتماعية هي جمرد حل مؤقت وليس دائم 



 مقدمة عامة
 

 ث
 

 :الدراسات السابقة 
سنذكر أمهها واليت  نواحي ولكنمتعددة تدرس موضوع البطالة من عدة  السابقة فهيبالنسبة للدراسات 

 حتاول معاجلة مشكل البطالة وسياسة التشغيل يف اجلزائر:
 

  للطالب شاليل فارس بعنوان "دور سياسة التشغيل يف معاجلة مشكل البطالة خالل مذكرة ماجستري
وفقد توصل الباحث اىل ان سياسات .1002-1002السنة اجلامعية  ،،جامعة اجلزائر"1008-1002

 التشغيل يف اجلزائر سامهت يف خفض معدل البطالة مع حماولته القرتاح منوذج اقتصادي للتشغيل.
 

  للطالبة بن صويلح ليليا بعنوان "دور برامج التشغيل يف ترقية العمل وتطوير الكفاءات"رسالة ماجستري ،
ومتحورت حول حتديد دور برامج التشغيل يف التخفيف من  .1002-1001جامعة عنابة، السنة اجلامعية 

شغل مشكل البطالة وتوصلت الباحثة اىل حمدودية برنامج املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خلق مناصب 
 الزمنية لربنامج عقود ما قبل التشغيل وحمدودية برنامج القرض املصغر يف التخفيف من ظاهرة البطالة. احملدودية

 

 ظل برامج اإلنعاش  يف  للطالبة عبد الالوي يمية بعنوان "دراسة حتليلية لسياسة التشغيلمذكرة ماسرت
وتوصلت الطالبة اىل انه بالفعل كانت هناك برامج .1002-1001السنة اجلامعية  ،،جامعة الوادياالقتصادي "

ام وعدم كفاءة اجلهاز اإلنتاجي لالنتعاش االقتصادي لكن كانت تتسم بغياب االسرتاتيجية، املبالغة يف االنفاق الع
ما فيما خيص القوى العاملة فان الدولة اهتمت بإنشاء املناصب املؤقتة على حساب املناصب اوالصناعي. 

 الدائمة.
 
 :أسباب اختيار الموضوع 

انشغالنا الكبري به كون مشكل البطالة والتشغيل يف اجلزائر يعترب  نتيجةلقد كان اختيارنا هلذا املوضوع 
واليت تعترب هامة مما جعلنا نتساءل  %81و %80مسالة جوهرية وذلك من خالل نسب املقدمة واليت ترتاوح بني 

تنمية عن دور ومدى جناعة سياسة التشغيل يف اجلزائر يف معاجلة مشكل البطالة من خالل أجهزة وبرامج وكالة ال
 االجتماعية ومدى مسامهتها يف توفري مناصب الشغل.
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 :اهداف الدراسة واهميتها 
 البطالة. كمامدى جناعة برامج وكالة التنمية االجتماعية يف معاجلة مشكل معرفة  تكمن اهداف الدراسة يف

 يف:تكمن أمهية الدراسة 
  البطالة والوقوف على سلبيات واجيابيات هذه  للتقليل من معدلمعرفة مدى جناعة اسرتاتيجية اجلزائر

 االسرتاتيجية.
  من الناحية االجتماعية االجتماعية ومدى أمهيتها سوآءا الوقوف على حقيقة برامج وكالة التنمية

 واالقتصادية.
  اثراء البحث العلمي خاصة يف هذا اجلانب والذي يهم فئة كبرية من الشباب يف ظل غياب دراسات
 مج وكالة التنمية االجتماعية يف هذا اجلانب.تقييمية لربا

 
 :حدود الدراسة 

 

  وكالة التنمية االجتماعية وكدراسة حالة قمنا بدراسة احصائيات الفرع  يف دراسةال تاملكانية: متاحلدود
 اجلهوي مبستغامن.

  سياسة اليت عرفتها ملراحل احمطات و على اهم  من اجلانب النظري الدراسة الزمانية: أجريتاحلدود
مرحلة إعادة اهليكلة مث بعدها تطبيق املخططات اخلماسية حىت  8891 من سنة التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة

مت خالهلا  1082حىت  1080. اما اجلانب التطبيقي واالحصائيات فقد اخذت خالل الفرتة 1082حىت سنة 
 تلف املؤشرات االقتصادية.دراسة احصائيات وكالة التنمية االجتماعية ومعدالت البطالة وخم

  دراسةالمنهج: 
اىل مفاهيم التشغيل واهم املراحل، النظريات، على املنهج الوصفي عند التطرق  دراسةال هاعتمدنا يف هذ

املبادئ وبصفة عامة سياسة أجهزة وبرامج التشغيل. واملنهج االحصائي عند عرضنا إلحصائيات وكالة التنمية 
 املؤشرات االقتصادية اليت مت حتليلها.االجتماعية وخمتلف 

 
 دراسةصعوبات ال: 

 صادفنا خالل دراستنا مجلة من الصعوبات منها:
 .تباين البيانات واالحصائيات واختالفها من مصدر آلخر 
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 .عدم توفر معطيات دقيقة وحديثة حول أجهزة وبرامج التشغيل 
  واقتصارها فقط على دليل اإلجراءات او املوقع قلة مصادر املعلومات اخلاصة بوكالة التنمية االجتماعية
 االنرتنت.على شبكة  الريمي هلا

 
 دراسةهيكل ال: 

قمنا بتقسيم البحث  األفكار لذاحاولنا من خالل دراستنا احملافظة على التسلسل املنطقي والتدرج يف طرح 
 وهي:اىل ثالثة فصول 

 

  للتشغيل مرورا اىل اهم حمطات سياسة التشغيل واهم الربامج  باجلانب النظري األول: اهتمالفصل
  يف اجلزائر واحصائيات البطالة واملؤشرات االقتصادية األخرى.  واألجهزة املستحدثة

 

  الفصل الثاين: خصصناه للحديث عن وكالة التنمية االجتماعية كأداة يف سياسة التشغيل واهم براجمها
 قتصادية.ومدى أمهيتها االجتماعية واال

 

  عن طريق الفصل الثالث: هنا استعرضنا فيه اجلانب التطبيقي لدراسة حالة الفرع اجلهوي مبستغامن
جمموعة من االحصائيات واملعلومات اليت تربز مدى مسامهة براجمه يف سياسة االدماج، التشغيل والتخفيض من 

  نسبة البطالة عرب خمتلف الواليات التابعة إقليميا له.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 ملخص الدراسة:

لسياسة اهذه الدراسة اىل معاجلة موضوع التشغيل يف اجلزائر وتوضيح مراحل تطوره، والتعرف على هتدف 
ام  اليت جمموعة من األجهزة والب  بفضلاليت انتهجتها الدولة من اجل احلد من معدالت البطالة وذلك التشغيلية 

من خالل عرضنا جملموعة من االحصائيات يبز هذا األثر و  هتدف اىل حتقيق مناصب شغل جلميع الفئات،
 واملعلومات اليت خلصت تطور معدل التشغيل واخنفاض معدل البطالة يف اجلزائر.

خالل  وذلك من ر،اجلزائسياسة تشغيل يف ال كما مت التطرق اىل دور وكالة التنمية االجتماعية كأداة فعالة يف
 التففي  من مدى مسامهة هذا الفرع يف ملعرفة على مستوى الفرع اجلهوي مبستغامن اليت قمنا هبا امليدانيةدراسة ال

  .نسبة البطالة من خالل البام  واألجهزة اليت يشرف عليها

 .وكالة التنمية االجتماعية ،الكلمات المفتاحية: البطالة، تشغيل، سياسات التشغيل

Résumé : 

Cette étude vise à aborder le sujet de l’emploi en Algérie et de préciser 

les étapes de son développement, et d'identifier la politique menée par l'Etat 

afin de réduire le taux de chômage dans la politique opérationnelle menée à 

travers certains  dispositifs et programmes conçus pour atteindre les 

positions détenues pour toutes les catégories, Cela met en évidence l'impact 

grâce à notre offre d'une gamme de statistiques et d'informations qui 

résumaient l'évolution du taux d'emploi et un faible taux de chômage en 

Algérie. 

Il a également évoqué le rôle de l'Agence de développement social 

comme un outil efficace dans la politique de l’emploi en Algérie, à travers 

l'étude sur terrain sur l’antenne régionale de Mostaganem pour déterminer 

l'étendue de la contribution de cette section à la réduction du chômage grâce 

à des programmes et des dispositifs qui sont supervisés par cette structure. 

 

Mots-clés : le chômage, l’emploi, la politique d’emploi, agence 

de développement social (ADS). 
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