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 أ

 مقدمة 
في األسواق العاملية تعرض اإلقتصاد الجزائري إلى هزات عنيفة تمخض  1986بعد انهيار أسعار البترول سنة 

، ارتفاع معدل التضخم ، الزيادة في عجز املوازنة العامة لدولة ، تفاقم عجز ميزان  عنها تدني معدل النمو اإلقتصادي

املدفوعات مما نتج عنه ارتفاع في حجم املديونية ، و أمام هذه األوضاع اإلقتصادية املتردية و التعثر في تسديد 

 ها و استرداد الثقة اإلنتمائية ، لكنالديون و أعبائها اتجهت الجزائر الى الدول الدائنة من أجل إعادة جدولة ديون

و البنك العالمي و قد توصلت الجزائر إلى اتفاق مع  الدائنين اشترطو عليها مسبقا اإلتفاق مع صندوق النقد الدولي

أساسا من برنامج هاتين املؤسستين و كان هذا االتفاق مضممونه ينص على حزمة من االصالحات اإلقتصادية 

متبوع ببرنامج التعديل الهيكلي و قد باشرت الجزائر فعال في تطبيق هذه البرامج ابتداء من سنة  اإلستقرار اإلقتصادي

بحيث نتج عن تطبيق هذه البرامج تحقيق تحسن على مستوى الجانب اإلقتصادي على  1998إلى غاية سنة  1990

لة لتشمل فئة خريجي الجامعة ، مما  عكس الجانب اإلجتماعي الذي عرف تدهورا كبيرا إذ تميز بارتفاع معدالت البطا

غير الرسمي ومن أجل التخفيف من التكلفة االجتماعية املوازية أدي الى ارتفاع معدل الفقر و ارتفاع معدل التشغيل 

و كانت هذه لبرامج االصالحات االقتصادية قامت السلطات املعنية بمجموعة من التدابير في إطار سياسة التشغيل 

هذه التغيرات اإلقتصادية كي تعمل على التخفيض من حدة  في إنشاء أجهزة و برامج تتمش ى مع التدابير تتمثل

البطالة و تنظيم سوق العمل و إحداث فرص عمل جديدة و قد تعرضت هذه األجهزة و البرامج إإلى عدة تطورات  و 

م آليات و أجهزة يياق فإن تقيتغيرات كانت تهدف الى تحقيق التفاعل و اإلنسجام فيما بينها و في ظل هذا الس

التشغيل ال يمكن حصرها فقط في تحليل فعليتها و انسجامها الشامل بالرغم من ضرورته بل ينبغي التركيز أيضا على 

لي فإنه من و بالتالية التي تعرفها الجزائر أهمية هذه األجهزة و البرامج و مصيرهافي ظل التغيرات اإلقتصادية و املا

 مكننا طرح اإلشكالية الرئيسية التالية : ي خالل كل هذه 

 ؟ما مدى فاعلية سياسات التشغيل املنتهجة من طرف الحكومة في معالجة مشكلة البطالة في الجزائر

 من خالل هذه اإلشالية الرئيسية يمكننا طرح األسئلة الفرعية التالية :

 ؟حول ظاهرة البطالة  ماهو االختالف بين النظرية الكالسيكية والنظرية الكنزية -

 التشغيل املنتهجة في التخفيف من حدة البطالة بالجزائر ؟ ما هي طبيعة سياسات -

 الفرضيات : 

  وجودتباين وتعدد وجهات النظر املفسرة للبطالة  -

 تعتبر سياسة التشغيل املنتهجة في الجزائر ذات طابع اجتماعي أكثر منه اقتصادي . -

 أجهزة مكافحة البطالة في الجزائر ولهذه األخيرة دور فعال وكبير في التخفيف من حدة البطالة تتعدد -

 : منهج الدراسة 

ستنا التي تتمحور حول تقييم سياسات التشغيل في الجزائر منذ فترة التسعينات سوف نعتمد انظرا لطبيعةدر 

ستخدام مجموعة من البيانات الكمية و الجداول ، على املنهج الوصفي من خالل وصف ظاهرة التشغيل و البطالة بإ

كما سوف نستخدم  أيضا املنهج التحليلي من أجل تحليل البيانات املوجودة في الجداول من أجل اإلجابة على 

 . األسئلة املطروحة و اختبار الفرضيات 
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 أسباب اختيار املوضوع 

ر مع اضطرابات دراسة رسالة املاست هذا املوضوع الى تزامن اختياري ملوضوع  إلختياري  يرجع السبب الرئيس ي

سياسية و اجتماعية عرفتها الدول العربية و انهيار متتالي لبعض أنظمة الحكم و قد كان ارتفاع ظاهرة البطالة أحد 

 أهم أسباب هذه األحداث 

 أهداف الدراسة : 

األهداف  سة املتواضعة و تتمثل أهم هذهإليها من خالل هذه الدراتوجد هناك جملة من األهداف أصبو الوصول 

 فيمايلي : 

 محاولة معرفة أسباب نجاح أو فشل سياسات التشغيل في الجزائر  -

تزويد املعارف الشخصية حول موضوع الدراسة الى جانب اكتساب طرق منهجية البحث الصحيحة باعتبار  -

 في أساليب و ادوات املنهجية الصحيحة .أن املمارسة العلمية تدربنا على التحكم 

 :أهمية الدراسة  

على الرغم من أن موضوع التشغيل و البطالة قد تم التطرق اليه من طرف العديد من الباحثين األكاديميين 

لكنه يبقى دائما يكتس ي أهمية كبيرة و يطفو الى السطح و ال يمكن تجاوزه بسهولة كونه أحد أهم أهداف السياسة 

، كما يستمد أيضا هذا املوضوع أهميته من معناة معظم دول العالم من انخفاض معدالت التشغيل و اإلقتصادية 

 ارتفاع معدالت البطالة و تعتبر الجزائر من إحدى هذه الدول التي تسعى جاهدة لتخفيف من ظاهرة البطالة .

 : حدود الدراسة 

اقتصاد السوق و قيمتها بتغير مضمون سياسات التشغيل  تتزامن حدود هذه الدراسة مع تحول الجزائر الى

 بما يتوافق مع هذاالتحول من أجل خلق مناصب شغل جديدة و التخفيف من حدة البطالة .

 ة : سصعوبات الدرا

 نيمن بين أهم الصعوبات التي واجهتيعة الحال عرضة لجملة من الصعوبات املختلفة و طبكل بحث ب 

:هذا البحث املتواضع مايلي عندإعداد

 تضارب و اختالف البيانات اإلحصائية  بين املصادر الرسمية. -

 البيانات اإلحصائية بدريعة السرية  يو منح يمع ةعدم تجاوب املؤسسات الرسمي -

 :الدراسات السابقة 

سوق العمل و فعاليات سياسة لتشغيل ، أطروحة دكتورة دولة  قصاب سعدية : إختالالت -

  2006، جامعة الجزائر ، 

في  لاعتمدت هذه الدراسة على أربع فصول رئيسية حيث قامت الباحثة في الفصل األول بدراسة سوق العم

جور من خالل الجزائر و تحدد مختلف أسباب اختالله أما في الفصل الثاني فقد تمحورت الدراسة حول نظام األ 

دراسة نقدية تقييمية و ذلك بالتركيز على أهم التغيرات التي عرفها هذا النظام كما تطرقت الباحثة أيضا في هذا 

سياسة  تملة أما في الفصل األخير فقد درسمساهمته في تشغيل اليد العا ىاإلقتصاد غير الرسمي و مدالفصل إلى 
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مت بتقييمها و في األخير يمكن القول أن هذه الدراسة تعتبر غنية باملعطيات التشغيل في الجزائر دراسة تحليلية ثم قا

 اإلحصائية و الدراسات التحليلية  التي تساعد الباحثين على توسيع أفكارهم أكثر حول سياسة التشغيل في الجزائر .

 2001شاللي فارس ، دور سياسة التشغيل في معالجة شكل البطالة في الجزائر خالل الفترة  -

، رسالة  2009 – 2005مع محاولة اقتراح نموذج اقتصادي للتشغيل للفترة  2004 –

 . 2005ماجستير ، جامعة الجزائر ، 

 إلى محاور عديدة منها النظريات املفسرة للبطالة و سوق العمل في الفكر اإلقتصادي لقد تطرقت هذه الدراسة 

، الى جانب معالجة أيضا واقع سوق العمل في الجزائر و أهم اإلجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل معالجة 

اإلختالالت في سوق العمل الجزائري أما في األخير فقد قام الباحث بوضع نموذج يسمح بتقدير عدد مناصب الشغل 

 ( . 2009و  2005التي يمكن إنشاءها خالل الفترة املمتدة بين سنة ) 

 : تقسييم الدراسة  -

 : رئيسية كالتالي  ثالثة فصول  إلىبأهم الجوانب املوضوع قمنا بتقسيم دراستنا  محاولة اإلملاممن أجل 

 الفصل األول : اإلطار النظري للبطالة و التشغيل 

بإعطاء سوف نتطرق من خالل هذا الفصل إلى التشغيل و البطالة من ناحية الجانب النظري ، و ذلك 

 . للبطالة و التشغيل و محاولة قياسهما وكذا كيفية معالجة بعض انواع البطالة بعض املفاهيم األساسية

 سوق العمل ل اإلطار النظري الفصل الثاني :

يتناول الفصل الثاني مدخل نظري حول سوق العمل من خالل ذكر مؤشراته و محددات عرض العمل و 

 . وفقا ملختلف النظريات املفسرة محددات الطلب على العمل

 تقييم سياسات التشغيل و مكافحة البطالة في الجزائر  الفصل الثالث : 

سوف نستعرض في الفصل الثالث الحالة الجزائرية عن وضعية التشغيل من خالل التطرق الى البرامج 

اول في نفس السياق الى السياسات سنتنمحاولة تقييمها و و  قامت بها الجزائر  التنموية و أهم اإلصالحات التي

 املقترحة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة البطالة .
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 مقدمة الفصل :

 

تعتبر البطالة ظاهرة طبيعية في أي اقتصاد ، حيث أنه من الصعب الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل 

وقد عرف االدب االقتصادي عديدا من أنواع لكل أفراد القوى العاملة ،كما يرتبط التشغيل بمجموعة العوامل 

البطالة التي غالبا ما تتزايد حجومها ومعدالتها عبر الزمن، وتكمن الخطورة في زيادة كل من حجم البطالة ومعدلها 

وأثارها السلبية على الناتج القومي ، مع إهدار جزء متزايد من رأس املال البشري، هذا فضال عن االاثار االجتماعية 

سياسية السلبية، ولذا فإن هدف زيادة حجم العمالة، ومن ثم التقليل من حجم البطالة ومعدلها يعد من أهم وال

 األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمخططين وواضعي السياسات االقتصادية في أي مجتمع 

صائصها وعليه ينقسم الفصل إلى فضال عن دراسة خويتطلب تحقيق هذا الهدف ضرورة التعرف على أنواع البطالة 

 ثالث مباحث :

 املبحث األول  ماهية البطالةو التشغيل 

 املبحث الثاني : قياس البطالة و التشغيل 

 املبحث الثالث : أثار البطالة و كيفية معالجة بعض أنواعها 
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 املبحث األول : ماهية البطالة و التشغيل

 البطالة :املطلب األول : مفهوم 

 :الفرع األول : تعريف البطالة حسب املكتب الدولي للعمل 

 سنة ، و وجدوا أنفسهم  في يوم معين أو  59و16تتكون فئة البطالين من كل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين     

 1أسبوع معين في إحدى الفئات التالية:

 أي الذين ال يعملون مقابل أجر. بدون عمل : 

  أي الذين بإستطاعتهم القيام بالعمل فورا.للعملمتاح : 

 محددة خالل فترة زمنية للبحث على عمل مأجور. اتخذوا خطوات : أي الذين عملليبحث عن ا 

 الفرع الثاني: تعريف البطالة حسب الديوان الوطني لإلحصاء :

 2يعتبر الشخص بطاال إذا توفرت فيه املواصفات التالية:  

 سنة (. 64و  15العمل ) بين بيسمح له  أن يكون في سن 

  ال يملك عمال عند إجراء التحقيق اإلحصائي ، و يشير إلى أن الشخص الذي ال يملك عمال هو الشخص الذي

 لم يزاول عمال ولو ملدة ساعة واحدة خالل فترة إجراء التحقيق.

 ور على منصب شغل .أن يكون في حالة بحث عن عمل ، حيث أنه قد قام باإلجراءات الالزمة للعث 

 . أن يكون على إستعداد تام للعمل و مؤهال لذلك 

 : الفرع الثالث : تعريفات أخرى للبطالة

 ( يعرف العاطل عن العملUNEMPLOYED  بأنه كل شخص راغب في العمل و قادر عليه و باحث عنه و )

     3لم يجده .

 4العمل لعدد معين من أفراد القوة العاملة. و تعرف البطالة بأنها األنقطاع اإلجباري أو الالإرادي عن   

  يمكن أن تعرف البطالة بأنها :عدم ممارسة الفرد عمل ما سواء كان ذهنيا ، أو عضليا أو غير ذلك من

5األعمال ، و سواء كانت عدم املمارسة الناتجة عن أسباب شخصية أو إدارية  أو غير إدارية.
   

 ني أن عرض العمل هوأكبر من طلب العمل من املستخدمين فهو من وجهة نظر إقتصادية ، البطالة تع

                    6يسبب إنفصاال لسوق العمل .

                                                           
1 Bereau international dutravail,lanomalisation international du travail,(nouvelle série53,Genève,1953),pp48-49 

2 L’officenational des statistiques , l’emploi et chomage ,(donnés statistiques , n*226, éditionsons) ,algerie,1995,p 8 
3
 25،ص عمان     2007إقتصاديات العمل , الطبعة األولى . دار وائل للنشر والتوزيع  القريش ي، مدحت 

 298،ص 2002 عمان  اإلقتصاد الكلي . الطبعة األولى . الدار الدولية العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع .أحمد األشقر،  4
 9،مصر، ص2008، طبعة أولى،دار الفكر الجامعي،االثار والحلول  املجتمعات العربيةو اإلسالميةأسامة السيد عبد السميع ، مشكلة البطالة في  5
 75، ص  2009راض ي نورالدين ، التشغيل و البطالة في الجزائر، دار الغرب للشر و التوزيع ، الجزائر ، 6
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 :   املفهوم الرسمي للبطالةالفرع الرابع :         

 و حجم العمل املستخدم في مجتمع ما خالل فترة زمنية  و نعني هنا بالبطالة أنها الفرق بين حجم العمل املعروض   

       1معينة عند مستوى آجر معين و يمكن تمثيله بيانيا :

 :  املفهوم الرسمي للبطالة  ) 1 -1 (شكل رقم            

                         

 W  األجر                                                                              منحنى عرض العمل              

                                                                                              W1 

                                                                                                                                               

     

 

                                                                                                        *W                                                                                                  منحنى الطلب      

                                                                    على العمل                               
 بطالة                                                               

      L                     L2                               L1           عدد العمل                

 

 3، ص  2005رية ، مصر ،دسك اإلصالح اإلقتصادي عليها ، جامعة اإل  املصدر : على عبدالوهاب نجا ، مشكلة البطالة و اثر برنامج  

 نالحظ أن منحني عرض العمل مرن عند مستويات منخفضة من األجور ، ثم يصبح عديم املرونة عند التوظف 

 فإن منحنى الطلب على العمل يكون في مستوى التوظف الفعلي   W1الكامل ،  و عند األجر السائد في سوق العمل 

 ، و منه فإن البطالة تمثل الفرق بين  L2ف الكامل محدد بالكمية  ي، بينما التوظ  L1و محدد بالكمية   املطلوبة 

 (.          L1  ،L2انها تشكل املسافة بين ) مستوى التوظيف الفعلي و مستوى التوظف الكامل أي

 :    الخامس : املفهوم العلمي للبطالة الفرع

 تعرف البطالة وفق لهذا املفهوم بأنها " الحالة التي ال يستخدم املجتمع فيها قوة العمل فيه إستخداما كامال او امثال ، 

  و من ثم يكون الناتج الفعلي في هذا املجتمع أقل من الناتج املحتمل* ، مما يؤدي إلى تدني مستوى رفاهية أفراد

                                                           
، ص  2005 مشكلة البطالة وأثر برنامج االصالح االقتصادي عليها دراسة تحليلة تطبيقية. الدار الجامعية اإلسكندرية مصر عبد الوهاب نجا ،ي عل 1

3 
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    1املجتمع عما كان يمكن الوصول إليه".

                    : إيضاح من هم العاطلون عن العمل   ) 1 -2 (شكل رقم                 

 

 ال يعملون        عاطلون                  الباحثون عن العمل                  

 

 

 15ـ ص 1998عالم املعرفة للنشر و التوزيع، الكويت ، املصدر : رمزي زكي ، اإلقتصاد السياس ي للبطالة ، 

 املطلب الثاني : أسباب البطالة:

 تختلف أسباب البطالة من مجتمع إلى آخر بل إنها تختلف داخل املجتمع الواحد من منطقة إلى أخرى و تتنوع بين 

 األسباب اإلقتصادية و أخرى إجتماعية و أخرى سياسية و يمكننا تقسيمها على النحو التالي : 

 : االسباب اإلقتصاديةالفرع األول: 

 في الدول املتقدمة : -1

  تشير الدراسات املتعلقة بالبطالةأنها بدأت تنشأ مع نشوء و نمو الصناعة و التقدم الصناعي ، و  قد ازدادت

 هور الثورة العلمية و التكنولوجية .نسب البطالة مع ظ

  البحث عن العمالة الرخيصة ذات اإلنتاجية العالية و هذا تم من قبل الشركات املتعددة الجنسيات التي

اتسع نطاق نشاطها حتي عم أرجاء العالم كله بحثا عن عمالة رخيصة تؤدي ذات الغرض الذي تؤديه 

مما ادى إلى تعطل املاليين من العمال في تلك البلدان و ارتفاع العمالة في البلدان األم لهذه الصناعات ، 

 نسب البطالة فيها .

  بنية اإلقتصاد الرأسمالي ذاته الباحث عن الربح الكثير بأقل عمالة ممكنة مما دفع كثير من الحكومات

  2اإلستثماري. الرأسمالية إلى إنتهاج سياسات انكماشية فكان طبيعيا أن يتم تحجيم اإلنفاق العام الجاري 

 :في الدول ال امية -2

 صادي الناجمة عن فشل السياسات اإلقتصاديةتإنخفاض معدالت النمو اإلق 

 إحالل العمالة الوافدة محل العمالة املحلية 

 .فشل نظم التعليم في إخراج أجيال متعلمة قادرة على تولي الوظائف 

  األيدي العاملة.إزدياد اإلعتماد على أسلوب كثافة رأس املال على حساب 

                                                           

 الناتج املحتمل: و هو يتمثل في أقص ى ناتج يمكن تحقيقه عندما يتم إستخدام موارد املجتمعاستخداما كامال و أمثال 
 8ص ،مرجع سبق ذكرهعلى عبد الوهاب نجا،  1
2
املسببات و اآلثار/رؤية اقتصادية اسالمية للعالج، ملتقى دولي:استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و  -هايل عبد املولى طشطوش، البطالة 

 4، ص2011نوفمبر 16-15املسيلة،جامعة التنمية املستدامة، 
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 . تفاقم املديونية الخارجية للدول النامية و التي دفعتها إلى سياسات التقشق 

 . عدم نجاح القوانين املحفزة لإلستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي 

 : الفرع الثاني : األسباب اإلجتماعية

 قتصادات الوطنية على استيعاب ارتفاع معدالت نمو السكان في كثير من الدول مما يحول دون قدرة اإل

 الخريجين الجدد سنويا في سوق العمل .

  الثقافة اإلجتماعية السائدة في كثير من الدول و التي تعيب على الفرد العمل في وظائف صعبة ممايخلق كم

 كبير من العاطلين عن العمل .

 داخل الدولةو بالتالي عجز اإلقتصاد ج مما يؤدي إلى تكدسها ر تراجع معدالت هجرة األيدي العاملة إلى الخا

 املحلي على إستيعابها .

 :  الفرع الثالث: األسباب السياسية

  تلعب الظروف و األحداث السياسية دورها في خلق البطالة نتيجة لتوقف عجلة النشاط اإلقتصادي في

 كثير من القطاعات.

 ير األكفياء و يتعطل من هم أقدر و عدم العدالة في منح الوظائف ملن يستحقها حيث يتولى الوظائف غ

 أكفاء على تولي الوظائف .

  استثمار الحكومات لألموال العامة في األسواق املالية الخارجية مما يحرم البلد من مشروعات تخلق فرص

 1عمل لبناء الوطن .

 .تمركز العمل في قطاع معين على حساب قطاع آخر 

 2مون جغرافيا إلى الشمال .تباين التوزيع السكاني في أغلب السكان ينت 

 الثالث : مفهوم التشغيل  املطلب

العنصر األساس ي لتشكيل هذا العالم بإعتباره وسيلة اإلنسان في سعيه ليكون خليفة هللا في األرض و أن  يعتبر الشغل

يكون جديرا بهذا التكليف اإللهي ، كما أنه يعد مصدرا لكل إنتاج و ثروة . و بفضله تحرر اإلنسان من سيطرة 

 نمت املجتمعات و ازدهرت الحضارات و تفرعت عنهالطبيعة و هيمنتها ، و بواسطته أيضا أقام عالقته اإلجتماعية و 

 تنظيم العمل ، العدالة اإلجتماعية ، البطالة ، عالقات العمل ..... إلخ . عدة مفاهيم حديثة مثل : 

 مفهوم العمل و عالقته بالت مية اإلقتصادية  .1

الشريعة اإلسالمية التي أولت لقد أخذ العمل مكانة هامة في اهتمامات الديانات و الشرائح السماوية  ، خاصة 

عنها من موضوعات البطالة ، و التي  اهتماما كبيرا بالعمل ، من خالل تفاصيل واسعة ملفهومه و أحكامه و ما يتفرع

، و تماسك و رة تهدد اإلقتصاد بالدرجة األولىعنها من نتائج خطيم تهدد أصال اقتصاديات هذه املجتمعات ، و ما ينج

                                                           
 5طشطوش ، مرجع سبق ذكره، ص  هايل عبد املولى 1
شليل عبداللطيف ، دور السياسات العمومية في ترقية قطاع الشغل و القضاء على البطالة في الجزائر، ملتقى دولي، بن عزة محمد.  2

 . جامعة املسيلة   2011نوفمبر   16,15،  بطالة و تحقيق التنمية املستدامةاستراتيجيةالحكومة في القضاء على ال
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السبب  الوحيد في ذلك . فقد أقر اإلسالم لإلشارة إلى اتقان العمل ليس هو بالدرجة الثانية ،  استقرار املجتمعات

ضمن صيغة ربط األجر باإلنتاج و بمقدار العمل املبذول . و لعل اعتماد مبدأ العمل يقابله أجرا معينا من شأنه أن يت

ارا لكل األنشطة اإلقتصادية التي يمارسها من اجاتهم األساسية ، ينتج عنه استمر للعمال دخال يؤمن و يشبع احتي

 خالل حركية اقتصادية تساهم في نمو املجتمع و ثرواته .

و وسيلة  و اعتبر العمل قيمة في حد ذاتهالعمل دون سبب اإلسالم للعاطلين عن  و في هذا السياق فقد تصدى 

ح معا . و بالتالي فإن املنهج اإلسالمي يمزج إلشباع الحاجيات و أداة للتوظيف و التوفيق بين حاجات الجسد و الرو 

يتقرب الى هللا  ي و يمارس العمل اإلقتصاد، فيغرس في الفرد اإليمان بأنه  التوجيهات اإلقتصادية بالعقيدة اإلسالمية 

 1، و عليه فال يقتصر األثر على الثمرة اإلقتصادية ، و انما يضاف لها الثواب األخروي .

 الفكر اإلقتصادي للعمل :  .2

لقد تعددت األفكار اإلقتصادية في تناولها ملوضوع العمل و الهدف  منه .فقد كان ينظر الى أن مصدر الثروة هو 

الذهب و الفضة لدي التجاريين ، و يري أنصار املذهب الطبيعي أن ينبوع القيمة الوحيد هو األرض ، لكن  آدم 

إلقتصاديون قبله ، حيث اعتبر الثروة األمم ناتجة عن العمل و لقد برهن على أن سميث أحدث ثورةعلى ما روج له ا

و ارتبط مفهوم العمل باملنفعة التي تتولد عنه و هي  2نمو الثروة يصبح ممكنا فقط على أساس تعميق تقسيم العمل 

  1924: كولسون الليبيراليين مثل نظرة تبناها معظم اإلقتصاديين

 :يل عالقة العمل بالتشغ .3

( ، و يعو االختالف أساسا الى الفترة املرجعية التي  emploi(و التشغيل )   travailغالبا ما يتداخل مفهوما العمل ) 

يقاس فيها حجم الثاني ، و الى اعتبارات تتعلق بالعائد املادي ، كما أن عدم العمل ال يتوافق كليا مع البطالة . 

املوارد البشرية و القوى العاملة ، ألن اهتمامه ينصب  على هذه الفئة  تحديدا بالضرورة الى مفهوم  فالتشغيل يقود

من حيث اشتغالها ، بطالتها ، و توزيعها في ميدان الشغل ..... الخ . وقد يعني التشغيل : استخدام جزء من عمل 

 أحسن وجه . يقوم الشخص و هذا مناسب " ملنصب عمل " ، أو تنظيم و استخدام قوة العمل على اجتماعي

و باملقابل يتطابق مفهوم التشغيل مع التوظيف اذ يرتبط كالهما باملنصب املالي و ما يعنيه من اشتغال ملنصب 

تعني بدورها مجموع مايكلف به العامل من مهام و  ظيفة التي يوفرها ، و التيلعمل الشاغر ، و يرتبط أساسا بالو ا

تطلبه من مؤهالت . أما العمل فيبقى في إطاره اإلجتماعي الواسع مصدرا أعمال استنادا الى خصوصية املنصب ، و ماي

 .للثروة و املنفعة معا 

 

 

 

 

                                                           
1
 68ص  – 1992اإلسالمي ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، أدرار ي :اقتصاد العمل في الفقه و ضياء  مجيد املوس 

2
 38ص  2014ة الجامعية بمغنية , جامعة تلمسان قسياسة التشغيل في الجزائر , مذكرة ماستر ,امللح: سايح حنان , بوعناني فاطمة الزهراء  
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 املبحث الثاني : قياس البطالة و التشغيل

 املطلب األول :  قياس البطالة : 

 إن التعرف على ظاهرة البطالة يتطلب بالضرورة قياسها لبيان حجم املشكلة أي حساب نسبة األفراد

 1العاطلين إلى  قوة العمل املتاحة. 

 ومثلما حدث أن تمت التفرقة بين مفهومي البطالة الرسمي و العلمي ، فإنه يتعين التفرقة بين مقياسين 

 للبطالة ، هما املقياس الرسمي و املقياس العلمي لها كما يلي : 

  الفرع األول : املقياس الرسمي للبطالة

 يعرف معدل البطالة وفقا لهذا املقياس كنسبة  بين عدد العمال العاطلين على العدد الكلي للعمال  

 املشاركين في القوة العاملة في فترة زمنية معينة ، أي أن:

 عدد العاطلين                                        
   100×                                معدل البطالة  =               

 مل ـــقوة الع                                          

 

 و يشير مصطلح قوة العمل هنا إلى جميع األفراد و العاطلين الذين يرغبون  في العمل بالطبع في ظل 

 األجور السائدة .

  قوة العمل = حجم العمالة + حجم البطالةأي أن  

 و هو  و على الرغم من بساطة هذا املقياس و إتصافة بعدم الدقة إال أنه أكثر مقاييس سوق العمل انتشارا ،  

 املقياس الذي سوف يتم اإلعتمادعليه ألنه هو املقياس الذي تأخذ به  الدول كافة ، و كذلك منظمة العمل الدولية 

 ختلفة ، و في داخل الدولة الواحدة على مدى الفترات الزمنية عند املقارنة بين معدالت البطالة فيما بين الدول امل

 2املختلفة.

 الفرع الثاني: املقياس العلمي للبطالة

 ملة تتحقق في املجتمع عندما يكون الناتج الفعلي في اإلقتصاد معادال للناتج لهذا املقياس ، فإن العمالة الكاوفقا 

 بينما إذا كان الناتج  الفعلي مساويا ملعدل البطالة الطبيعي غير التضخمي ،البطالة  املحتمل، و بالتالي ، يكون معدل

 أقل من الناتج املحتمل ، يكون معدل البطالة الفعلي أكبر من معدل البطالة الطبيعي ، و في هذه الفعلي في اإلقتصاد 

                                                           
 142، ص 2007طارق فاروق الحصري ، اآلثار اإلجتماعية لبرامج اإلصالح اإلقتصادي، طبعةأولى، مصر  1
 14ص-10على عبد الوهاب ، مرجع سبق ذكره ،ص   2
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 عدم اإلستخدام الكامل لقوة الحالة ، يعاني املجتمع من وجود بطالة باملفهوم العلمي ، و يحدث ذلك إما بسبب 

 العمل أو بسبب عدم اإلستخدام األمثل لها . 

 يتم حساب معدل البطالة كما يلي :  

 فعليةالتوسطة املنتاجية اال                                               

                                     - 1معدل البطالة  =              

 توسطة املحتملةاملنتاجية اإل                                                                  

 

 و تعرف اإلنتاجية املتوسطة املحتملة على أنها أعلى متوسط لإلنتاجية في ما بين قطاعات املجتمع.متوسط اإلنتاجية 

 1الذي يتم تحقيقه فعال.

 2: هاطرق قياساملطلب الثاني : إنتاجية العمل و 

 تتمثل إنتاجية العمل في النسبة بين املخرجات و العمل املبذول إلنتاج تلك املخرجات و يمكن قياسها بطرق مختلفة  

 منها :

 بين كمية  تتمثل  اإلنتاجية بموجب هذه الطريقة من خالل النسبة الطريقة الطبيعية ) العينية ( ::  الفرع األول 

 لتحقيق هذه الكمية مثل املبذول ترة زمنية معينة و العمل متر ،لتر ، قطعة( لفاإلنتاج املحقق  ) طن ، 

 ) عدد العمال ، ساعات العمل (. 

 كمية اإلنتاج املحقق         :                                 أي أن  

 إنتاجية العمل  =                                                  

 مقدار العمل املبذول لتحقيق الكمية)عدد العمال/ساعات العمل(                                                      

 

: تستخدم هذه الطريقة عند تعدد أنواع املنتجات في الوحدة الصناعية  الفرع الثاني : الطريقة القيمية ) النقدية (

 و 

 اإلنتاج بالطريقة الطبيعية ويمكن حسابها كما يلي : عدم القدرة أو الصعوبة في قياس حجم

 

 القيمة املضافة                                                            

 إنتاجية العمل حسب القيمة  =                                                  

                                                           
 14على عبد الوهاب نجا ، مرجع سبق ذكره، ص 1

 54ص-53ص  عمان 2009دراسة العمل في إطار إدارة االنتاج والعمليات, طبعة أولى , إثراء للنشر والتوزيع جالل محمد النعيمي، 2
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   عدد العمال/ ساعات العمل                                                                                

 املطلب الثالث : معدل النشاط و معدل التشغيل 

 الفرع األول :  معدل النشاط  

 العالقة املوجودة بين الفئة النشيطة من السكان و عدد السكان ، و يمكن حسابه ن يعبر عنه بالعالقة املوجودة بي   

 كما يلي : 

 ( population activeفئة النشيطة ) ال                                                            

 معدل النشاط  =                                                  

 (    population totalعدد السكان )                                                          

 

 مالحظة : الفئة النشيطة تتكون من فئة العاطلين على العمل + فئة املشتغلين.  

 1:فرع الثاني:  معدل التشغيل ال

 ( population occupéeفئة املشتغلين )                                              

 معدل التشغيل  =                                                  

   ( population activeالفئة النشيطة )                                                               

 

                                                           
1
 27 ص 26   ص  2009 للنشر والتوزيع ,االردنجالل محمد النعيمي دراسة العمل في إطار االنتاج والعمليات,طبعة أولى,دار إثراء  
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 املبحث الثالث : آثار البطالة و كيفية معالجة بعض انواعها

 املطلب األول : انواع البطالة 

  تها و من بين أهم هذه األنواع مايلي: باتختلف أنواع البطالة بإختالف مسب

 البطالة التي تنشأ بسبب الفاصل الزمني الذي يمض ي قبل إعادة تشغيل » : هي  اإلحتكاكيةالبطالة :  الفرع األول 

العمل ، إذا البد في  عدد املتعطلين الذين يرغبون من لو كان عدد الوظائف الخالية  ىالعمال املتعطلين ، و تظهر حت

البد أن يوجد  من منصب إلى آخر ، و ذلك في أي وقت ، و في أي مجتمع تكون هناك فترة زمنية عند اإلنتقال أن

 بعض 

 .1«ة بسبب اإلحتكاك الناتج عن إجراءات سوق العملــــالبطال

 كحدوث  2: تشير إلى ذلك النوع من البطالة الناشئة عن تغيرات هيكلية في اإلقتصاد الفرع الثاني : البطالة الهيكلية

 .بحيث تصبح 3في العوامل التكنولوجية الخاصة باإلنتاج  في الطلب ، أو حدوث تغيرات تغير جوهري طويل األجل

 مؤهالت األفراد العاطلين غير متوافقة مع متطلبات الوظائف الشاغرة . مثل بطالة عمال املناجم الفحم . نتيجة 

 جم املناطق التي توجد فيها منا نقص الطلب على الفحم ، هذا النوع يميل إلى أن يستمر طويال حيث أنه يصيب غالبا

 بذلك تتضرر هذه املناطق في مجموعها ، و يكون من الصعب انتقال العمل إلى مناطق أخرى ، كما أن الفحم ، و 

 تخصصهم ليس من النوع الذي يساعد بسهولة على اإلنتقال إلى أعمال أخرى .

* التي تظهر في فترات الكساد التي تنتج بالدورة اإلقتصادية : هي البطالة املرتبطة  4الفرع الثالث: البطالة الدورية

كليا أو جزئيا مما يع املشار  عن حالة انكماش اإلنتاج بسبب نقص الطلب على املنتجات . و بالتالي قد تتوقف بعض

 ول املتقدمة .من البطالة يسمى بالبطالة العابرة و يظهر في الد يؤدي إلى تسريح عدد من القوة العاملة ، و هذا النوع

 : تنشأ البطالة املوسمية بسبب قصور الطلب على العمل في مواسم معينة ، حيث 5 الفرع الرابع : البطالة املوسمية

 تنتشر في الدول النامية الكثيفة بالسكان التي تعتمد بدرجة كبيرةعلى النشاط الزراعي الذي ال يتطلب سوى قدرا 

 يعكس نوع من  من املستوى التقني ، و لذا فإن تزايد العمالة في هذا القطاعضئيال من رأس املال و قدرا محدودا 

 البطالة املوسمية بسبب طبيعة النشاط الزراعي ، حيث يزداد الطلب على العمل في مواسم الزراعة و الحصاد و ما 

                                                           
 340، ص 1986ت، والنشر ، بيرة العربية للطباعة و عبد العزيز فهمي هيكل ، موسوعة املصطلحات اإلقتصادية و اإلحصائية ، دار النهض 1
 308، ص  1997النظرية االقتصادية الكلية , الدار الجامعية للكتاب , مصر عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، 2
 790عبد العزيز فهمي هيكل ، نفس املرجع، ص  3
 239، ص 2000التوزيع ، االردن، و نشر لان  و آخرون ، مبادئ اإلقتصاد الكلي ، دار املسيرة لممصطفى سلي 4

  الدورة اإلقتصادية : هي عبارة عن التذبذبات في النشاط اإلقتصادي و تتميز باالنتشار بحيث تشمل جميع األنشطة اإلقتصادية املختلفة

 في نفس الوقت كما أنها متجددة الحدوث و تكون فيها فترة التوسع أكبر من فترة اإلنكماش                    
 29على عبد الوهاب نجا ، مرجع سبق ذكره ، ص 5



 الفصل األول:                                  اإلطار النظري للتشغيل و البطالة

 

 
12 

 و يواجه قطاع السياحة أيضا هذه املشكلة في فترات  بين تلك الفترتين يكون جزء من العمال في حالة تعطل ،

 انخفاض اإلقبال السياحي .

 : و هي تعني وجود عدد من األفراد لديهم القدرة على العمل و لكنهم ليس لديهم 1 الفرع الخامس : البطالة اإلختيارية

  لكنهم ال يرغبون فيظائف معينة و عناه أنه تتوفر لهم و معند مستوى األجر السائد. و هذا  الرغبة في العمل و ذلك

 ألن األجر في هذه الوظائف أقل من مستوى األجور التي يرغبون فيها . و قد يرجع السبب لوجود هذه  العمل فيها

 البطالة إلى وجود نقابات عمالية قوية تعمل على تحديد أجر العامل الحقيقي عند مستوى أعلى من األجر التوازني .

: تشير البطالة املقتعة إلى الحالة التي يمكن فيها سحب عدد من العمال من 2:البطالة املقنعةالفرع السادس 

 العملية

 اإلنتاجية دون أن ينقص الناتج الكلي. و في هذه الحالة إما أن يظل الناتج ثابت أو يزيد. و من ثم فإن البطالة املقنعة  

 ضيح هذه الحالة بالشكل التالي : و و أقل منه و يمكن تة إلى الصفر أهي حالة تنخفض فيها اإلنتاجية الحدي

 تطور البطالة املقنعة .( : يمثل 1 -3الشكل رقم )     

 

 

 

 

 

 

، ص  1997عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، النظرية اإلقتصادية الكلية ، جامعة اإلسكندرية ، الدار الجامعة للكتب ، : املصدر 

229. 

 ( من العملية 3ل 2( فإن هذا يعني أن سحب كمية العمل ) ل3فإذا كان حجم العمالةبالنشاط املعين  هو ) ل  -

 ( ال  1ل 2( حيث الناتج الحدي سالبا ، و سحب كمية العمل ) ل2( إلى ) ب ل3اإلنتاجية يزيد الناتج الكلي من ) ج ل

 تمثل بطالة مقنعة ،  ( 2ل 1يؤثر على الناتج الكلي ، حيث الناتج الحدي يساوي الصفر . و من ثم فإن املسافة ) ل

 حيث تمثل كمية العمل التي يمكن سحبها من العملية اإلنتاجية دون أن يتأثر الناتج الكلي . و يالحظ بوجه عام أن 

                                                           
 259، ص 2004الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية ،  رمضان نعمة هللا ، إيمان ناصف ،عبد العزيز عابد ، مبادئ اإلقتصاد الكلي ، 1
 230، ص229عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، مرجع سبق ذكره، ص  2

 الناتج الكلي                                                                                

 

 ج            ب          أ                                                        

 

 

 وحدات العمل 

 1ل         2ل             3ل                                            
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 ة ــالبطالة الرأسية بأشكالها املختلفة تظهر في األعمال البسيطة التي يقوم بها عدد كبير من العاملين كماسحي األحذي

 ف و الشوارع ، و عديد من الباعة الجوالين و عديد من موظفي القطاع في املحطات ، ومنادي السيارات في  املواق

 الحكومي و القطاع العام حيث يتكدس املوظفين في املكاتب بدون عمل .

 :1توجد أنواع أخرى منها  إلى جانب هذه األنواع من البطالة األكثر تداول من طرف اإلقتصاديين  -

 ات على ما يتطلبه : وجود فائض ملموس في القوى البشرية املتعلمة من خريجي املدارس و الجامع املتعلمين بطالة  -

 م فعال بإمتصاصه.سوق العمل و يقو 

 : أي العاطلون عن العمل نتيجة استمرارهم في التحصيل العلمي . البطالة عن طريق مستوى التحصيل العلمي  -

 : و هم الذين مازالوا يتمتعون باملقدرة الطبيعية على املشاركة في العمل الدائم أو املؤقت إذا  بطالة كبار السن  -

 أتيحت لهم الفرصة في ذلك .

 : حيث تحدث بإستبعاد فرد أو فئة من سوق العمل كنتيجة عقابية أو جزائية ، أو بلوغ السن  بطالة التقاعد  -

 القانونية للتوقف عن العمل .

بيانات رسمية لهذا النوع ، إال أن غالبية إعالنات الوظائف خاصة  قد ال توجد:  الدمامة ) سوء املظهر (بطالة   -

 بين 

 النساء غالبا ماتخضع إلى قائمة شروط ) حسن املظهر(.

: و في هذا النوع من البطالة يوجد راغبون في العمل ، و قادرون عليه ، و يجصلون عليه  بطالة فقراء املهنة  -

 الفعل  ب

، و لكنهم يعانون من درجات الحصول على فرص راتهم الحقيقية و ذلك العمل قد اليكون مناسبا ملؤهالتهم و لقد

 من جهد فعلي ، بل و مع مايتمتعون به من قدرات  مهنية أو أجور أو حوافز تتالئم مع مايبذلونه

 هؤالء إلى مواهب املشاركة في العالقات العامة أو الشهرة ....، و ينتشر ذلك النوع من  إبداعية متميزة نتيجة إلفتقار 

 البطالة عادة في حالة عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص و تغليب مبدأ املصالح املشتركة أو املتبادلة .

 : 2املطلب الثاني :كيفية معالجة بعض أنواع البطالة 

 و ذلك ما يعرف بإسم سياسات سوق العمل ،فإنه يمكن عالجها عن طريق إتباع  البطالة هيكليةإذا كانت  .1

 عن 

                                                           
 79، ص  78، ص 2003ر ، القاهرة ، بطالة ، دار غريب للطباعة و النشو مداواة ال و البيئي زينب صالح األشوح ، األطراد  1
 289،ص 288ص  2004، االسكندرية،  الدار الجامعية للنشر ، مبادئ االقتصاد الكلي،واخرونرمضان نعمة هللا  2
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  ة التي تتطلبها الوظائف الشاغرة و املهارات املطلوب طريق إيجاد مراكز تدريب العمال ملساعدتهم على إكتساب الخبرات

 عن طريق مكاتب التوظيف و التي تكون بمثابة حلقة االتصال بين وحدات عنصر العمل ) أي العمال( و بين رجال  أو 

 األعمال  و هم الذين يطلبون خدمات عنصر العمل ، حيث تقوم هذه املكاتب بجمع البيانات عن الوظائف الشاغرة 

حثين عن العمل حتي يكون على علم دائم بها و اإللتحاق بها في املناطق التي توجد فيها و تعمل على اإلعالن عنها للبا

 إذا 

 ماتوفرت فيهم الشروط املطلوبة .

ألجور بعض فئات منها عن طريق تخفيض الحد األدني فإنه يمكن عالجها و التقليل  البطالة إجباريةإذا كانت  .2

دام من األيدي العاملة العمل و ذلك بغرض تشجع رجال األعمال و املؤسسات الخاصة على طلب و إستخ

 الرخيصة .

  توجيههاوجودة في أحد األنشطة و فيمكن معالجتها عن طريق سحب العمالة الزائدة امل البطالة مقنعةإذا كانت  .3

 إلى نشاط أخر ، خاصة إذا صاحب ذلك إنشاء و إقامة مشروعات إنتاجية جديدة سواء من قبل القطاع 

أو القطاع األجنبي حتى تستوعب األعداد املتزايدة من األيدي العاملة و الناتجة عن الزيادة  الخاص الوطني

 السكانية السريعة .

 البطالة الناتجة عن قصور الطلب الكلي عن طريق إتباع سياسة نقدية و مالية توسعية تهدف إلى  يمكن عالج .4

ية التوسعية فتتمثل في زيادة العرض النقدي  مما زيادة الطلب الكلي و تقليل البطالة . فأما السياسة النقد

و خلق فرص عمل جديدة كما يمكن للبنك املركزي و هو  يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي و بالتالي تنشيط اإلنتاج

عن طريق تخفيض نسبة اإلحتياطي القانوني أو تخفيض سعر  السلطة النقدية في البالد إتباع سياسية نقدية

في سوق األوراق املالية كمشتري ،و أما السياسة املالية التوسعية فتتمثل في تخفيض الخصم أو الدخول 

ص الضرائب أو زيادة اإلنفاق الحكومي على السلع اإلستهالكية و السلع اإلستثمارية لنشيط اإلنتاج و خلق فر 

السياسات النقدية أو املالية ألنها  تكون  يجب مراعاة التوسع في إستخدام عمل جديدة لكن في املقابل

مصحوبة بحدوث ارتفاع في األسعار مما يعني خلق مشكلة جديدة أو الزيادة من حدة مشكلة كانت قائمة أوال ، 

 . و هي مشكلة التضخم

 : املطلب الثالث : آثار البطالة

الرئيس ي  بهمالها فالبطالة تشكل السبإن تماعية و السياسية التي ال يمكإن للبطالة من اآلثار اإلقتصادية واإلج

و املشكالت اإلجتماعية في اي مجتمع ، كما أنها تمثل تهديدا واضحا على اإلستقرار السياس ي و الترابط  ملعظم األمراض

  1اإلجتماعي .

 : الفرع األول : اآلثار اإلقتصادية 

 2العاملين عن العمل و اإلنتاج.من د إنخفاض اإلنتاج الفعلي عن اإلنتاج املحتمل ، من جراء تعطل إعدا 

                                                           
 40 ص 39،الجزائر ص 2009الكتاب الحديث،، دار -أسس املواجهة -آثارها األجتماعية و اإلقتصادية زكريا سعد الدين األسدي ، البطالة و  1
 201-ص  200مدحت القريش ي ، مرجع سبق ذكره ،ص  2
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 ىمجتمع مرتبط بأن هناك انتاجا لد أي ظهور الكساد اإلقتصادي للسلع املوجودة في املجتمع ألن الرواج لدى 

 أفراده ، و االنتاج مرتبط بالعمل .

 االعانات املقدمة للعاطلين عن العمل  البلدانواختالف و تختلف هذه التكلفة باختالف الة العاطلينتكلفة إع 

  خسارة اإلنفاق على التعليم حيث أن التعليم الذي انفق على األشخاص العاطلين عن العمل يصبح انفاقاغير

 1مجدي اثناء فترة التعطل عن العمل .

 2انخفاض حجم اإليرادات للدولة من جراء انخفاض حجم الضرائب على الدخول الناجم عن البطالة 

 الفرع الثاني اآلثار السياسية : 

لى تأثير الوضع السياس ي و األمني العام إلى تداعيات خطيرة و منها ما يتعلق بمبدأ اتؤدي تداعيات البطالة نتيجة  

 3اختفاء مفهوم الشفافية و النزاهة  الشفافية حيث إنتشار البطالة يؤدي إلى

  البطالة من املمكن أن تؤدي إلى التطرف و اإلرهاب 

 سس ضد بلده لحساب دولة العدو.جالعاطل الى ارتكاب جريمة الت تؤدي بالشخص 

  4عمل لى الهجرة الخارجية للبحث عن اتؤدي البطالة. 

 .ضعف الوحدة الوطنية و ضعف الشعور الوطني و االنتماء و الالمباالة 

 5اضطراب األوضاع مما قد يعصف باإلستقرار السياس ي للدولة و تغيير الحكومات فيها . 

 :  اآلثار اإلجتماعيةالفرع الثالث :

فوقت البطالة نفسه ربما يقود م بأعمال غير شرعية إلعالة أنفسهم و أسره مالبطالة قد تقود األشخاص للقيا 

 .6بعض األشخاص إلرتكاب الجرائم

  7العاطل و تخلق لديه جو نفسيا مضطربا ىنشوء احباط نفس ي سيئ لدلى االبطالة تؤدي. 

  التخلف اإلجتماعي نتيجة عدم القدرة على اشباع الحاجات األسرية للقوة املتعطلة عن العمل و املتمثلة في

 8الرعاية الصحية و التعليم و اإلطعام و اإليواء.

  آثار سيئة  فير السكن و غير ذلك مما يتركلشباب عوامل تو يمتلك اتأخير سن الزواج الى ما بعد الثالثين حيث ال

 . 1على اإلناث و الذكور 

                                                           
 53أسامة السيد عبد السميع ، مرجع سبق ذكره، ص  1
 202مدحت القريش ي مرجع سبق ذكره، ص  2
املستدامة و البطالة ، ملتقى دولي: استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة ة عبد هللا ،خبابة صهيب ، االستراتيجية التوفيقية بين التنمية بابخ 3

 7، ص  2011 نوفمبر15/16و التنمية املستدامة / املسيلة 
 56رجع سبق ذكره ، ص م،  أسامة السيد عبد السميع 4
، مذكرة ماجستير كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير جامعة -دراسة تحليلية-على معدل البطالة سليم عقون، قياس اثر املتغيرات اإلقتصادية 5

 15ص 14ص  2009فرحات عباس سطيف 
 143الجزائرص     2009دار الكتاب الحديث ،البطالة والجريمةابراهيم طلعت ، 6
 47أسامة السيد عبد السميع ، مرجع سبق ذكره ص  7
 32ص 2004مذكرة ماجستير , جامعة الجزائر , كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،دراسة قياسية ملشكل البطالة في الجزائرغرزي سليمة،  8
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 الفصل : خاتمة

 

 

تعد مشكلة البطالة كما أوضحنا في هذا الفصل واحدة من أخطر املشكالت التي تواجه 

ان اغلب تعاريف االقتصاديين تنطلق من مفهوم مشترك للبطالة معتمدين في ذلك  ،تبيناملجتمعات

على املعايير التي حددها املكتب الدولي للعمل وتتغير إما حسب طبيعة البطالة الخاصة أو حسبنمط 

التشغيل أو حسب طبيعة النشاط االقتصادي السائد في البلد بحسب العوامل املربطة بها مع اختالف 

ياسها من دولة إلى اخرى ، هذا فضال عن االسباب االقتصادية واالجتماعية التي ساهمت في طرق ق

زيادة تفش ي هذه الظاهرة، هذه األخيرة التي تظهر مدى تأثيرها على االقتصاد من ضياع في القوة 

اهرة العاملة ونقص في الناتج الوطني وهي تؤثر كذلك على املجتمع مخلفة أزمات اجتماعية كإنتشار ظ

 …… الفقر والتسرب املدرس ي

                                                                                                                                                                                     
 15, مرجع سبق ذكره ص  سليم عقون  1
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 مقدمة الفصل :

 

يشكل سوق العمل أحد االركان الهامة في االقتصاد الكلي، ويمثل سوق العمل نقطة إلقاء العارضين 

لسلعة محل التبادل في هذه لقوة العمل مع طالبين عليها فيقوم االفراد بعرض خدمات عملهم التي تعد ا

إقتصادية لى ظهور أزمةوأن أي إختالل في سوق العمل خاصة إذا زاد العرض على الطلب فإنه يؤدي إالسوق،

أال وهي البطالة ،لهذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى املفاهيم األساسية حول سوق العمل كما سنحاول 

 التعرف على مختلف النظريات املفسرة لسوق العمل 

 لهذا قسمنا الفصل إلى ثالث مباحث :

 فيه سوق العمل و العوامل املؤثرة املبحث األول :

 النظريات التقليديةاملبحث الثاني : 

 املبحث الثالث : النظريات الحديثة
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 املبحث األول : سوق العمل و العوامل املؤثرة فيه 

 مفهوم املوارد البشرية و القوى العاملة  املطلب األول :

فاملوارد البشرية تمثل جميع السكان الذين يمكن اعدادهم للدخول في دائرة اإلستغالل اإلقتصادي بدءا من 

 األطفال وحتي املسنين املعنيين بالعمل . و بذلك فإنها تعرف على النحو التالي : 

ذلك  التي لها القدرة و الرغبة في العمل حاليا ، و مستقبال ، بما في" املوارد البشرية هي تلك الفئة اإلجتماعية 

املشتغلون و العاطلون و كذا النساء غير العامالت و األطفال ، الذين يعدون للعمل في املستقبل ، طالب 

 1".الجامعات و املعاهد و املدارس 

ين فيه ، و ينتمون الى فئات عمرية معينة أما القوة العاملة فتشمل عدد السكان القادرين على العمل و الراغب

سنة ، و هو  60سنة الى غاية  18و  16تختلف باختالف قوانين العمل املعمول بها في الدول التي تتراوح بين 

 2سنة بالنسبة للنساء . 55سن التقاعد املعمول به حاليا في الجزائر بالنسبة للرجال ، و 

نستنتج اذا أن املوارد  البشرية مرتبطة بالتنمية اإلجتماعية ، من خالل توفير الشروط الضرورية لرفع 

انتاجية عنصر العمل مثل : الصحة ، التعليم ، التدريب و غيرها من الخدمات التي يتطلبها سوق العمل 

 نولوجي منها .بالنظر الى التغييرات التي تشهدها اقتصاديات العالم السيما الجانب التك

 املطلب الثاني : العوامل املؤثرة في سوق العمل 

يشكل سوق العمل نواة تخطيط القوى العاملة ، التي تمثل بدورها أداة هامة في يد املسيرين من أجل و ضع 

و نقصد بذلك املؤسسات و  حكمهاخطة مستقبلية لتقدير حجمها ، قصد التحكم في بعض املتغيرات التي ت

لعمومية و الخاصة ، أو بمعني أدق كل من يوفر منصب عمل و يعتبر سوق العمل عنصرا هاما يمول الهيئات ا

املؤسسات بما تحتاجه من قوة عمل اعتمادا على نظام املعلومات السائد و الذي يحص ي حجم القوى 

  العاملة الراغبة في العمل و املستعدة له خالل فترة زمنية معينة و فقا للشروط التالية :

وضع معايير ثابتة و دقيقة تحدد وضعية العامل و مدى استعداده للعمل حسب قدراته  .1

الفكرية و الفيزيولوجية ، ثم تأتي عملية جمع البيانات ، ترتيبها و تصنيفها تبعا ملجموعة من 

 املعايير مثل : السن ، الجنس ، التخصصات ،املهارات و املؤهالت الحالية و املستقبلية .

إحصاء حجم العمالة الضروري و املتاح من خالل إحصاءات  تقوم بها الهيئات و اإلدارات  .2

 املختصة في ذلك و التي تختلف باختالف الدول و التشريعات املعمول بها .

على ذكر نظام املعلومات فان اإلحصائيات تشكل فيه املحور الرئيس ي ، كونها تقدم البيانات التي تسمح 

الحقيقية ملجال الدراسة ) التشغيل( ، و التنبؤ به في املستقبل . بالنسبة للجزائر تسند  الوضعية بتشخيص

 هذه املهمة الى الهيئات التالية : 
                                                           

1
 25، ص  1992أوكيل محمد السعيد ، اقتصاد و ابداع التسيير التكنولوجي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

2
 Abderrahman yahiawi . législation et réglement du travail . palais du livre .alger .1997 p 87 
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 الديوان الوطني لإلحصاء الذي يعالج سوق العمل من حيث البطالة و التشغيل . -

الوكالة الوطنية للتشغيل التي تعالجه من حيث العرض و الطلب على العمل ، و التي تقوم بدورها  -

باعداد دوريات إحصائية  رغم أنها تهمل توظيف عن طريق اإلعالنات في الصحف أو عن طريق املعارف 

 الشخصية .

صالح التخطيط ... الخ ، الوزارات و اإلدارات الحكومية للعمل ، التضامن و التشغيل ، النقابات ، م -

 إضافة إلى تقارير املخططات التنموية في مجال التشغيل .

( بالنسبة للمؤسسات الصناعية  O N Sلإلحصاء )  تحقيقات يقوم بها الديوان الوطني .3

عمومية كانت أو خاصة ، الهدف من ذلك تحديد هيكل النسيج الصناعي في الجزائر من 

ثمارات  ، القيمة املضافة التي ينتجها القطاع ، حجم حيث : حجم اإلنتاج ، حجم اإلست

العمالة التي يمكنه أن يمتصها مصنفة حسب : مستويات التأهيل ، الجنس ، طبيعة العمل 

 . دائم أو مؤقت ...الخ

دقتها يفترض أن يتم إعداد حصيلة سنوية عن وضعية التشغيل  ىن أجل تحسين مصادر املعلومات ومدوم 

  1من قبل املؤسسات تقدم للمصالح املعنية على أن تتضمن مايلي : 

 حجم العمالة املصنفة حسب الجنس ، التأهيل ، طبيعة التكوين ...الخ .1

ها تأثير سلبي على عدد األيام الفعلية للعمل و التي تسمح أيضا بحساب نسبة اإلجمالي للغيابات التي ل .2

 أداء الجهاز اإلقتصادي بصفة عامة.

 حركة تنقل العمال) الجزائريين ( حسب التصنيف السابق . .3

 عدد عقود العمل التي تم فسخها و األسباب التي أدت إلى ذلك  .4

عدد املشتغلين الجدد مع ضرورة التمييز بين الذين سبق لهم و أن اشتغلو ، و الذين لم يتسنى لهم  .5

 من قبل .العمل 

على الرغم من أهمية هذه الحصيلة و التي هي بمثابة ميزانية التشغيل اال أنها تسجل بعض النقائص 

 مثل : 

عدم التصريح باملعلومات املشار إليها و بدقة من طرف القطاع الخاص ، و كذا التأخير في تسليم  -

 اإلجابات و املعلومات للجهات املعنية .

التغيرات التي تحدث في وقت قصير جدا مثل : إنتهاء عالقات العمل ، حركة عدم األخذ بعين اإلعتبار  -

تنقل العمال في الوقت الذي يسجل فيه وجود عمل في الخفاء بنسبة كبيرة دون اإلنقطاع عنها مما 

 يدعو إلى التساؤل عن مدى صحة أرقام البطالة في الجزائر .

املكان الذي تتواجد فيه القوى العاملة ، و هذا قصد رسم الحدود اإلقليمية  عدم االخذ بعين االعتبار

لسوق العمل مثل : مقر سكن العامل موقع املؤسسات العارضة للعمل ، مسألة التكفل باإليواء و الخدمات 

 . اإلجتماعية لتوفير  أفضل الشروط لحياة العامل و أسرته ... الخ

                                                           
1
 37, مرجع سبق ذكره , ص  أوكيل محمد السعيد  
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 العامل الديمغرافي : . أ

العمل بشكل كبير بالنمو الديمغرافي لكونه يحدد حجم و كمية اليد العاملة العارضة لقوة يتأثر سوق 

عملها في السوق ، و تشكل بذلك مخزون حقيقي من القوة العاملة التي تحتاجها املؤسسات ، و يتعلق 

يموغرافي األمر هذا بالفئة النشيطة ، أي التي وصلت الى سن العمل و القادرة عليه و يقاس النمو الد

بمعدله ، الذي يتأثر بدوره باملؤشرات التالية : معدل الوالدات و الوفيات ، معدل الخصوبة ،معدل 

 تطور الزواج و الطالق ، وضعية الهجرة بنوعيها الداخلية و الخارجية .

العناصر مثل : عدد  على مجموعة من أما عن تقدير عدد النشطين و تركيبتهم النوعيةفان ذلك يتوقف

لسكان ، التصنيف الجنس ي ) ذكور ، إناث ( ، فئات األعمار ، األشخاص الذين يشتغلون منصب عمل ا

بشكل جزئي ، الذين يزاولون دراساتهم ، املؤدون للخدمة الوطنية و مستويات التأهيل املنهي و العملي 

 ...الخ .

 النظام اإلقتصادي :  . ب

، و يرتفع مستوى الناتج و النمو  مرحلة رخاء تنتعش فيها الحركة اإلقتصادية يعرف النظام اإلقتصادي

اإلقتصادي ، و منه تزداد العمالة و التوظيف في مختلف القطاعات اإلقتصادية ، إال أن هذه املرحلة 

تالي قد تتصادم بأزمات اقتصادية تؤدي الى اختالالت التوازنات اإلقتصادية الداخلية و الخارجية . و بال

فإنه من الطبيعي أن يعجز الجهاز اإلقتصادي على استيعاب كل األيدي العاملة الحالية و الجديدة التي 

 تدخل الى سوق العمل بإستثناء الحاالت الخاصة التي تتوقف على درجة التأهيل العلمي و املنهي 

 ج. النظام التكنولوجي : 

للمؤسسةو بتكاليف أقل بشرط أن يتم التحكم فيها من  تساهم التكنولوجيا في رفع الكفاءة اإلنتاجية   

خالل يد عاملة محلية متخصصة . و لكن هذا ينعكس سلبا على مصير اليد العاملة حيث تحل األلة محل 

العامل ، مما يؤدي الى تراكم حجم العرض من القوى العاملة في سوق العمل ، وبموجبها يتغير هيكل الطلب 

ن استخدام اآلالت يتطلب قوى عاملة ذات كفاءة و مهارة عالية مثل : املهندسين ، على اليد العاملة إذ أ

 التقنيين ، الفنيين محللي البرامج اإلعالمية ، عمال اإلشراف و الرقابة ، عمال الصيانة ... الخ .

 د. النظام التربوي و التكويني :

في سوق العمل من الناحية الكمية و الكيفية ، و يؤثر النظام التربوي و التكوين على العرض في القوة العاملة 

يتشكل من مجموعة من هيئات و مؤسسات تسند اليها  مهام التكوين العام في شكل : مدارس التعليم 

الثانوية واملعاهد ، مراكز التكوين و الجامعات ، و يسمح هذا النظام بتأهيل و تكوين األفراد في مختلف 

ؤسسات العارضة ملناصب العمل ، و التي تفرض شروطا تتعلق أساسا التخصصات لكي يلبوا رغبة امل

 بالكفاءة و التأهيل لضمان فعالية أداء عوامل اإلنتاج مثل : الخبرة املهنية ، و بالتالي تحسين مردوديتها .
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حتي و ان قدمت عروض ما يالحظ في الجزائر ، هو عدم مالءمة الهيكل التنظيمي ملتطلبات سوق العمل ، 

ل فإنه يصعب تحققها بسبب الشروط التي تقيد إمكانية التشغيل  مثل : أداء الخدمة الوطنية ، الخبرة عم

 التي تفرضها املؤسسات و التي تحدد في متوسطها بخمسة سنوات ...الخ 

 املطلب الثالث : تخطيط القوى العاملة :

إحصاء عدد األفراد املؤهلين للوظائف املناسبة و في  التخطيط في ضوء استراتيجية شاملة تأخذ بعين اإلعتبار 

الوقت املناسب ، بعد تحديد الحجم ، املهارات و التخصصات املطلوبة ، من أجل توفيرها مستقبال و في 

 1الوقت املناسب ، و أن تتضمن الخطة بعض املقومات مثل : الدقة ، واقعية و تكامل األهداف ، املرونة .

ة: القدرة على التنبؤ باالحتياجات ، تحديد مخزون القوى العاملة ، دراسة ما هو متاح األنشط و تشمل هذه

من املوارد البشرية ، و اخيرا مقارنة القوى العاملة املتاحة باالحتياجات لتحديد النقص أو الفائض في بعض 

لية تقدير و تقييم التخصصات مع األخذ بعين اإلعتبار التوظيفات الجديدة ، و في هذا السياق تكتس ي عم

 سنتناوله فيما يلي : العمالة أهمية بالغة في تحديد اليد العاملة املتاحة في سوق العمل ، و هو 

 2التقييم النوعي و التقدير الكمي للقوى العاملة املتاحة في سوق العمل : .1

إن أول سؤال يتبادر الى األذهان هو : كيف يمكن أن نعرف إذا كان شخصا ما متاحا للعمل أم ال ؟ وما هي 

 املعايير التي تمكننا من تقييم قوة العمل كما و كيفا ؟ 

 لالجابة على هذين السؤاليين ، سيتم التعرض الى ذلك في نقطتين هما 

 أ . التقييم النوعي للقوى العاملة :

املستقاة من الهيئات  حديد حجم العمالة في سوق العمل في الدول املتخلفة ، بسبب قلة املعلومات يصعب ت 

املختصة في ذلك ، اذ أن عملية التقييم تتطلب مجموعة من البيانات الدقيقة حول القوى العاملة على 

 تأهيل و التكوين ات الاملستوى الكلي ، تبعا ملعايير و مقاييس تصنيف محددة تشمل الجانب املتعلق بدرج

 ب . التقدير الكمي للقوى العاملة : 

د العاملة (بالنسبة لكل فئة مهنية مع تصنيف اليtيكون تقدير القوى العاملة على أساس املدة الزمنية ) 

الخبرة املهنية ، مجاالت التخصص ، املوقع الجغرافي ، حيث توجد لكل فئة مهنية  ، حسب : املستوى العلمي 

سوق عمل مناسبة بسبب اختالف تنقالت العمال من مكان جغرافي آلخر ، و تتميز اليد العاملة املتخصصة و 

ات اإلطارات العليا بسهولة اإلنتقال منمنصب عمل آلخر بسبب مؤهالتهم و سهولة الحصول على تأشير 

الدخول لسوق العمل الدولية ، أما العمال العاديون غير املؤهلين ال يتميزون بحركة كبيرة ، و تكون تنقالتهم 

 . إجبارية بسبب انعدام املشاريع ، و عدم توفر املرافق اإلجتماعية ....الخ

                                                           
1
 41ص 40ص غرزي سليمة ، مرجع سبق ذكره ،  

2
  68 ص 67ص  سايح حنان , بوعناني فاطمة الزهراء ، مرجع سبق ذكره ،   
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غرافية و تقارير عاملة تحدده اإلحصائيات املختلفة اعتمادا على املعطيات الديملعموما فان حجم القوى ا

اإلدارات و الوكاالت املختلفة في مجال الشغل ، و كذا املعلومات التي تقدمها مراكز التأهيل و التدريب . و إذا 

كان تقدير القوى العاملة كما و كيفا من بين الخطوات األساسية  إلعداد خطة شاملة تخضع في محتوياتها 

الجزئي و الكلي بالنسبة  ملستويين ايفترض أن يتم ذلك على الى طبيعة و أهداف الخطط التنموية ، فانه 

 ة األساسية للعامل البشري للموارد البشرية التي تشكل النوا

 . طبيعة و اهداف تخطيط القوى العاملة :2

العاملة بجميع األفراد القادرين على العمل ، من خالل املهارات و التخصصات يرتبط تخطيط القوى 

على العمل انطالقا من الحد الراغبين و القادرين  لالفراداملختلفة لجميع أوجه النشاط اإلقتصادي و الخدمي 

سيدخلون لسن العمل املعمول به و يسمح هذا املعيار بمعرفة عدد السكان الذين  ىو الحد األقص  ىاألدن

 سوق العمل والذين سيخرجون منه لفترة زمنية مقبلة .

 محتوى و اهمية تخطيط القوى العاملة أ 

 اسات و أبحاث ذات طابع علمي تتسمالقيام بمسح كامل للقوى العاملة عن طريق در  .1

غيراته و مشاكله لتحديد احتياجاته و تذليل تللتعرف أكثر على سوق العمل ،  م باملوضوعية

 املستقبل . في العقبات

لزيادة فرص العمل املتاحة من خالل املشاريع اإلستثمارية املنتجة خاصة أشخاص القوة  .2

 و املتوقعة للوصول الى أفضل استخدام ممكن من العمالة  العاملة الحالية 

 القدرة على التنبؤ باحتياجات القوي العاملة من حيث الكم و النوع . .3

لتوظيف الجديد للقوى العاملة انطالقا من املناصب الجديدة ، أو نتيجة األخذ بعين اإلعتبار  ا .4

 لتظبيق نظام الترقية ، أو  صنف انهاء الخدمة ) فصل ، استقالة ، وفاة ، تقاعد ... الخ ( 

من أجل ضمان الوصول الى هذه الجوانب بشكل دقيق فان تبني نظام معلوماتي دقيق و شامل و موضوعي 

اإلعتبار : مختلف الخطط اإلقتصادية ) انتاج ، مبيعات ، ضرائب ، اجور ...( ، و اإلجتماعية) يأخذ بعين 

باالضافة الى ذلك فانه من املفيد معرفة مخزون القوى العاملة النمو الديمغرافي ، السياسة التعليمية ...الخ ( 

الجنس ، التأهيل ، التخصصات ... الخ ، لتحديد  املطلوبة منها و مقارنتها باالحتياجات حسب معايير : السن ، 

 1على املستويين الجزئي و الكلي ، و ترتكز أهمية تخطيط القوى العاملة على ثالثة جوانب رئيسية هي : و 

 يز بها اإلقتصاديات خاصة سياسة اإلنفتاح اإلقتصادية .مالتغيرات السريعة التي تت .1

 النمو الديمغرافي و مخزون القوى العاملة ) متخصصة كانت أم ال (  .2

 حجم اإلستثمارات و أساليب اإلنتاج املنتجة و بعض  املؤشرات اإلقتصادية . .3

                                                           
1
  58ص   55 ص  1993اهرة ، العربية ، القعثمان اسماعيل حميد : ادارة الموارد البشرية ، دار النهضة  



 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسل   اإلطار النظري           ل الثاني :ــــــــــــــــــــــــــالفص

 

 
24 

ذلك أن التحليل النظري يبقي مجرد أفكار تحتاج الى تجسيد عملي ، و اذا كانت أدوات التحليل اإلحصائي هي 

 ق بعد الى املستوى املطلوب في الدول النامية .أهم طرق التنبؤ فانها لم تر 

 أدوات تخطيط القوى العاملة : ب 

 دولة أو إدارة لتحقيق  أهدافها ، بإعتباره ثرة في قدرة أيؤ لقوى العاملة من أهم األدوات امليعتبر التخطيط ا

يخدم العديد من األغراض ، من أهمها االستغالل األفضل لإلمكانيات البشرية املتاحة بما يحقق مصلحة 

 اإلدارة و حاجات العمال على حد السواء ، و يمكن ايجاز أهم أهداف التخطيط القوى العاملة فيما يلي :

 عجز فيها مستقبال . على القوى العاملة تجنبا لكل فائض أو  بتحقيق التوازن بين العرض و الطل .1

 مساعدة الهيئات املعنية بالتشغيل لبناء برنامج يسمح باالستغالل األمثل للموارد البشرية املتاحة  .2

 .ممكن من األيدي العاملة املتاحة توفير الوسائل املادية و االجتماعية و االقتصادية إلستيعاب أكبر عدد .3

العمل و برامج العمل في كافة القطاعات باإلضافةالى  زيادة كفاءة اإلدارة في التخطيط و التنفيذ لخطط .4

 تحديد احتياجات اإلقتصاد الوطني من اليد العاملة .على 

تحقيق انسجام و تكامل بين البناء الوظيفي و التنظيمي ، و تحقيق أهداف التنظيم من خالل العنصر  .5

 البشري .

تكوين اليد العاملة التي تحتاجها سوق  إتاحة الفرصة أمام املسييرين للمفاضلة بين مصادر تدريب و  .6

 العمل في املستقبل من الداخل أو الخارج .

إتاحة الفرصة أمام القائمين على التخطيط على التكيف مع املتغيرات التكنولوجية ، التي يترتب عليها  .7

 إلغاء وظائف حالية و استحداث وظائف جديدة في مختلف القطاعات .

 ساس لخطة شاملة اعتمادا على خططستقبل ، إلرساء حجر األ اإلستعداد بأحسن طريقة للم .8

املؤسسات باعتبارها العارضة للعمل ...الخ  ، من خالل وضع الشخص املناسب و في الوقت املناسب 

بمساعدة اإلدارات و الدواوين التي تزودها باملعلومات الضرورية ، من أجل ضمان اعداد خطة سليمة 

في سوق العمل و في الحياة املهنية تفاديا لكل ملتاحة ، لتسهيل عملية ادماجهابالنسبة للموارد البشرية ا

 جم مستقبال في هيكل العمالة و التشغيل معا ، يفترض مراعاة مايلي : نياختالل قد 

 بالنسبة للطلب على العمل :

الداخلي اإلجمالي املرغوب تحقيقه على املدى الطويل ، و تحديد نصيب كافة  تقدير معدل نموالناتج .1

عناصر النشاط اإلقتصادي ، مع األخذ بعين اإلعتبار انتاجية الفرد الواحد على مستوى كل قطاع 

 اقتصادي 

على  توزيع و تقسيم الناتج الداخلي اإلجمالي املتوقع على معدل انتاجية الفرد ، و تقدير حجم العمالة .2

 مستوى كل نشاط ثم على مستوى الدولة ككل .

 صات و املهارات حسب احتياجات سوق الطلب على العمالة الى املهن و التخصتصنيف حجم  .3

 .العمالة
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اعداد خطة و سياسة التعليم و التكوين لتوفير احتياجات القوى العاملة وفقا لجدول التصنيف  .4

عالية الالزمة يف الوظيفي لتحقيق املرونة و الفلب و التصناملنهي ، مع اعادة النظر في التقديرات الط

 إلعداد الخطة 

 بالنسبة لعرض العمالة :

و العدد املتوقع للفئة النشيطة و كذا الفئة التي تدخل أو تخرج من تقدير معدل الزيادة في السكان  .1

ل حسب سوق العمل في كل سنة من سنوات الخطة ، ثم دراسة املعروض الحالي من قوة العم

 التصنيف و العدد لتحديد الفائض أو العجز املوجود في سوق العمل حاليا و عالقته بما هو مطلوب .

تقييم اإلمكانيات الحالية ملراكز التدريس و التكوين للتعرف على مدى تأثيرها في القوى العاملة  .2

 ملهارة و يتم بعدها املعروضة ، و مدى قدرتها على تلبية اإلحتياجات من حيث العدد ، التخصص و ا

تغيير معدل األحالل البشري لقوة العمل ، الناتج عن الوفاة و التقاعد خالل السنوات الخطة لتقديم 

 حجم العرض الحقيقي منها .

 نتائج حقيقيةبينهما ، للوصول الى بعد تقدير الطلب و العرض على العمالة في سنوات الخطة تتم املقارنة 

ضعف العالقة املوجودة بين  و على مستوى الهيئات املكلفة اإلستراتيجي نقص كفاءة التخطيط  لكن

أجهزة التخطيط و االدارات األخرى كمراكز التكوين و التعليم ، كما أن وجود جهاز نظام معلوماتي غير 

سسة املستقبلة لليد العاملة ، دقيق سيؤدي الى طغيان اإلتجاه الشخص ي في التخطيط على مستوى املؤ 

 1: مراعاة الخطوات التالية لذا وجب

 الحصر املبدئي للقوة العاملة الحالية و الوظائف املاحة حاليا  -1

ل االوظيفة ) غع البيانات الكافية املتعلقة بشاتصنيف الوظائف تبعا لشروط التوظيف ، و جم -2

 فكرية ، جسدية ( 

مع ضرورة تحديد تكلفة  من مناصب عمل جديدة ، م االستثمارات املتوقعة و ما تحدثهتقديم حج -3

 العمل و مدته القانونية .

دراسة كاملة عن محيط املؤسسة ، و العناصر الفاعلة فيه بشكل مباشر ) سوق السلع و الخدمات ،  -4

 سوق العمل ( أو غير مباشرة ) النظام السياس ي ، اإلجتماعي و الثقافي ...الخ (

 العاملة : موازنات القوى ج  

تستخدم موازنات القوى العاملة الفعلية نتيجة لإلختناقات  في املهن و الفئات و مستويات التأهيل 

املختلفة و من أهم املوازنات املطلوبة : موازنة القوى العاملة على مستوى اإلقتصاد الوطني في إطار 

 . األقاليم و املناطق التوازن اإلقتصاادي الشامل ، و موازنة املهارات و القوى العاملة على مستوى 

                                                           
1
 127ص 126مدحت القريشي ،مرجع سبق ذكره ،  ص  
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تمكن هذه املوازنات صورة النمو في حجم العاملين على مستوى اإلقتصاد الوطني ، و كذالك تغير 

خصائص السكان القادرين على العمل نتيجة لزيادة عدد العاملين املؤهلين و توزيعهم على فروع 

 ملناطق و القرى ا اإلقتصاد و تحسين عملية توزيعهم على مستوى األقاليم و املدن و 

 حيث أن :    P1 = P0 (  1+ r)n  1   السكان سيتم تقديره انطالقا مما يلي : و بالتالي فإن حجم

P1    حجم السكان املتوقع في سنة الهدف :         n  عدد السنوات التي تقع بين سنتي األساس وسنة :

 الهدف 

P0 . حجم السكان الفعلي في سنة األساس :        r   املعدل السنوي املتوسط للزيادة السكانية :

 الطبيعية 

 Lw = M – F + Lu – Ln 2أما بالنسبة لحجم ثروة القوى العاملة فيمكن حسابها من خالل العالقة التالية : 

F  السكان اإلناث في سن العمل :                   Lu  . السكان الذين هم دون و فوق سن العمل : 

M  لذكور في سن العمل: السكان ا                 Ln  املعوقين الذين هم في سن العمل و غير قادرين عليه : 

Lw  . ثروة القوى العاملة : 

على الرغم من أهمية التخطيط للموارد البشرية و القوى العاملة في توجيه و تصريف اليد العاملة من 

يرا بهذا املجال ، بسبب ببما في ذلك الجزائر ال تولي اهتمام كا، اال أن الدول النامية مصادرها الى مواقع عطائه

رها من لتغيغياب سياسة تشغيل ثابتة مستقرة و متكاملة تراعي اإلمكانات املادية و املالية املتوفرة ، نتيجة 

اء أصبحت مرتبطة بالشخص الذي يتولى اإلشراف عليها ، من خالل قرارات ارتجالية تنتهي بانته ىحين آلخر حت

التي تعرقل تلك العملية و لعل  عهدته و قد يعود غياب تخطيط القوى العاملة الى وجود عدد من املشاكل

 من أهمها : 

 عدم توفر البيانات و الدراسات اإلحصائية الدقيقة بالشكل الكافي . .1

 ضعف العالقة بين تخطيط القوى العاملة و سياسة التعليم  .2

 من تراكم البطالة  تزايد السكان و ما يترتب عنه .3

لألجهزة املعنية بالتخطيط بالشكل الذي يتناسب و اهداف  عدم تحديد اإلختصاصات و املهام .4

 التشغيل .

 

 

                                                           
1
 . 213، ص  1977عقيل جاسم عبد هللا : المدخل  الى التخطيط اإلقتصادي ، الجامعة المفتوحة ،  

2
  . 175، ص  مرجع سبق ذكرهعقيل جاسم عبد هللا ،  
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 :املبحث الثاني: النظريات التقليدية

ك ت تضااا  ظإن التيااات ال الية وااا  بادااا، لكت مناااتظ لهااال لصنااات ل  لنااات االتطااا     اااهل ال  تلااا  بالك تلااا 

 .باالجت تعيين في ظل سوق ال  ل سلوك األعوان االقتصت يين فيلج وع  لن ال والل التي ت اهت لؤث ة 

 املطلب األول: نظرية حد الكفاف

 : محتوى النظرية عند كيسناي، آدم سميث، ريكاردو ومالتسرالفرع األول: 

 ظأن تكقا  ل تي ا  عان ااألااو  لان اي  اات  ظال  ات  ال ي ةنكتن لن لكت ئ الييزيوق اطيينظ أن أجاو  

فاااااااي لدااااااااتوض الةيتايبقااااااا  أبدااااااا  ك دااااااا ت    عاااااااي  هااااااا   ا   ساااااااا   ااحااااااا  األ وااااااا  الضااااااا ب   لكقاااااااتمن  أايااااااات ا

ذا هااكع عاان ااحاا  األ واا  الاا   يا تساا، بااا  الةيااتاظ يكاا أ االقتصاات ي   هاا ا ا كاا أ لقولااد: إن ل اا   األجااو  إ

 إال أن ك دا ت  لا  ببا ل  يقال عا ل ال  ال بت تيا  األجاو  إوا  لداتوض الةياتا لا ة أ ا ضيظ ال  ت  في الهج ة

 .1ل  الوفتة أب التقليل لن الندل ع   الخيتل األجو  يت  ل إو  ات

 تيتحااا   بفقاااألااات ء ا  ء م سااا يتظ كتلاااي تضااا  ف  اااين اااا  الةياااتا بباااين االعتقااات   اااين ل ااا   األجاااو  

ا ااوا   البت تاا ظ     اات ت كااا  ل اا ل بطلاا، ال  االظ إذ ذكاا  أن ل  واا  ااا  الةيااتا ت  كااا ع اا  ا جت  ااتل ذال

أن ال  اااال لباااال ج ياااا    داااا وهاااات  ب فقاااا  أب ألاااات  2ت  ااااتل ذال ا ااااوا   ا ت ياااا ةل  واااا  ال اااا ل بال اااا، ع اااا  ا ج

 ال كيعاااايالااااب ن  ساااو يظ يعاااي بث اااانطك لاااد ث اااان ظك يتنت بتاااا ق األشااايت  األ اااا ض التاااي تكااااتي بز ااا  ضظ بالتااااي ت وااا 

الةيتا ال   يدا   لما   تسات  ا  بجاو  طكقاتن  لان  يا   لدتوض  فيال  ِش  لل  ل هو ال   ي ةن ال  ت  لن

 . وت ة أب لقصتن

 ل اادي الت اات  بلم اات ا تلاا  لاان ال  اال فااي الدااوق عاان هاا ا الااب ن ال كيعااي فتلااد يتجااد فااي الصنتياا  إواا  

تا بال ةا  إو  اا  الةيا ن ال  ل في الداوق فاتن عا ل ال  ال يا  ا ظ ببتلتاتوي تا خي  األجاو  ع  لت ي تي  ث

ظ هاو الدا ، فاي فيتحدين أاوالم  بل ل ها ابب ل  ل  ت ي ء ا   وهت  ب أ  ل ي  لأللل ألتم ال  ت   صحي  يب 

 ي3ااح ي  زد ي  ه   ال   و   قتلون األج  

لإلوداتلي   األستساييفاي لحتبلتاد ااو  لكا أ الداهتنظ أن ا  اهل  1978ألت تولتس  بب لتلاد  كت، في 

    ااا  الداااهتن ي زايااا بن  بااا  لااان قااا  لنت ع ااا  ا لتاااتنظ     ااا  ء ااا : أنلااا تكع  هاااون أن قااا  لنت ع ااا  الت تسااال اك

  لتتتلي  ادت ي  ي با لتتن ي زاي          ي  اسمي  لتتتلي  ه  سي 

                                                           
 .419، ص1986التحليل االقتصادي، دار النهضة العربية،  الدكتور عبد العزيز فهمي، أساليب -1
 841، صمرجع سبق ذكرهالعزيز فهمي، الدكتور عبد -2
 .420، ص1986الدكتور عبد العزيز فهمي، أساليب التحليل االقتصادي، دار النهضة العربية،  -3
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ها   ال  ا ة ع ا  ساوق ال  ال  يبت كيابلن ه ت لصل إو  لايج  ليت هت أن االاتيتجتل تياوق  ام ات ا لهتلياتل

 ي1يؤ   إو  لتتمج ب ي   ع   أجو  ال  ت 

 :ااحلق  الدك ي  ا دتخلص  لن ل  و  ا  الةيتا بدي   لل تي  إن

أب األجاا  يوجاا  لاا  ة بدااي   فااي الياا  ال تللاا  بداا ، ااحاا ف أب لجتعاا  أب طااتعون لااب ظ فاا ن األجااو    ي ضاا ت ألااد

اال تيتي ال   يؤ    ا ب   إوا  ال وات ة فاي عا   الداهتن ل ا ا لل ا با ال احي  ااجت   )أج  الدوق( يتجد لحو 

با    ي  ااجي ة ببتلتتوي ي تي  ع ل الي  ال تلل  بتتا هو  األجاو ظ بو ةان لمات أن تصال إوا  لداتوض أقال لان 

 ات ياؤ   أج  ا  الةيتا بال   ي  ة  سلكت ع   ال وت ة في ع   الدهتنظ بلن ث  فاي عا ل القاوض ال تللا  ل

 إو  ا تيتي األجو  ل ة أ  ضي

 الفرع الثاني: نقد نظرية حد الكفاف

 .ل  و  ا  الةيتا هي ل  و  ع ل ال  لظ بت ك  أستست ع   أس   ي   افي  -1

ااجات   أب ب كات ة أ ا ض   لأال بهو تح ي  س   ال  ظال ل، ع   ال  ل ل   لد إال  ب  لؤقي في ا  ض القصي 

   ليال ل، ع   ال ل بل  ال ننتمي  فل   ه تك  اي لتحليل  ت أن ع ل ال  ل لد 

 ا    ة في األجو  ل       البو ة الص تعي   ليل ع     ت ل  و  ا  الةيتايال وت ة  -2

ب اجا  إواا   لان الصا ، ا تكات  ها   ال   وا  الن لداتوض الةياتا ال ي ةان تح يا  ظب هاو ليماوم ودا ي -3

 .جت  عت ال بتقتلي  كل ل

 أ  تيدي  ال ت ا األجو  تك ت ال ت ا ا مت ة بالةيت ة االلتتجي ي ال ز  ي الةيتاا  ل  و   -4

 .ال  ل بال  ت   دتقكلز تؤلي  لمت ل  ة  -5

تحليلماات ع اا  ال  قاا   ااين الاا  ل بالدااهتنظ إال أن هاا   ال  قاا  لاا  ز اا  كتفياا  ال   واا  فااي هاا   ز ت اا   -6

 لن  يصنت:أللد يوج  لت ي ال أ  ض تؤث  في لدتوض األج ظ 

 التضل  يي ااخي  ال تم لألس ت ا لتتجي  با دتوض ال  لي   في   اس ا ت  ا دتخ م يإلتتجي  ال  لظ ك 

 املطلب الثاني: نظرية رصيد األجور 

 الفرع األول: محتوى النظرية 

 .ه   ال   و  تة ل  ل   و  ا  الةيتا بل دي   ي  لمت

 ياألجو  تك ت لم   ال   و ظ يتوق  ع   ال  ق   ين ع   الدهتن ب أس ا ت  إن ل   

بل اااد إوااا  الخياااتل  لألجاااو   ياااؤ   اوااا   وااات ة عااا ل ال  ااال كاااتل  أس ا ااات   ا خصااا ث  لاااالداااهتن إن ا  يااات  

 ة  أس بن ا ال أ ظ فيشت  اوا  أن ع  الداهتن ي وا     ا   يياوق ل ا    واتJohn Stuart Millاألجو ظ بلق  لت ض

                                                           
1-Jean-Michel Cousineau ; Economie du Travail, Gaetan, canada, 1981, p32. 
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إوااا  الاا ق   تسااات  ا ظ لايجااا   وااات ة الة يااا  ل اااد فاااي ا لتاااتن  ا اات ظ  تطااا  إذا تااا ك لت أن عتمااا   أس ا ااات  ي يااال

أن ه اااتك  Millتهاااون ل اااد ا ااا   الظ بلمااا ا يااا ض تال طاااي  الدااا و  الااا    قااال ظ ببااا ل  يت اااتق  ال لااا  قاااتلون 

 .األجو  لحو الخيتل  بلدت     و قاتجت  

ا تي  عاا   ال  اات  فاا ن اذي ةاان  فاا  األجااو  هاا   ال   واا ي فاا  : ال 1ةاا ة بالاا   ي  John Stuart Millكاا ل  تاايث 

 يع   ع   اكب  لن ال  ت )ااحلوض(لتقدي  لي  الة ة  ا توسع ي يل إو  االلخيتل ل  ا األج  

 النظريةنقد الفرع الثاني: 

عااا ل ال  ااال لااا   لاااد إال  ب ا لؤقتاااتفي ا ااا ض  أ  ل  وااا  ال لااا، ع ااا  ال  ااال هااايل  واا   طاااي  االجاااو   -1

القصي  أال بهو ال  ل ع   تي ج  س   ال  ل ااجت    وات ة أب لقصاتنظ أب ب كات ةأ  ضظ   ات أن ال لا، 

 ي ع   ال  ل لد ل بل  ال ننتمي  فل   ه تك  اي لتحليل ع ل ال  ل

  ت يلمت ل  ة أستسي   دتقكل ال  ل بال  -2

 يلألجو  باستحتل  قيتسد ع م إلهتلي  ز  و  لخص  -3

   ي ا  خ طاا  فااي  تجااين بال  اات  إال ع اا  ادااتف الي ااال ي ةاان  فاا  االجااو  عاان ط وااا التيااتبل  ااين ا  -4

  يال قت  ي بذل   اج  إو  ثكتل  طي  األجو 

 2إن ثكتل  أس ا ت  ا خص  لألجو  ق  التق  لن ط ا ع ة اقتصت يين بذل  لن ع ة بجو ي -5

 الةتل  األج و ي وجي أب ا دته   في  ف  إلتتجي  ال  ل يؤ يتن إو   ف إن التق م التة ول -أ

 األج و  ك ل ي ز يي  التو ي  الوظييي لل  و )التو ي   ين األجو  باأل بتح( يؤ   إو   ف  الةتل  -ف 

 املطلب الثالث: النظرية املاركسية

 الفرع األول: محتوى النظرية

يتح   األج  ال كيعي  ة ي  ال  ال الا  م اجت تعيات اللتاتن بساتمل ال ا ش الضا ب و  السات  ا  ال كقا  

ال تللاا   صاايتنت هاا  ظ بتج ياا  قااوة ع لمااتظ تقااو  ال   واا  أن ع اال ال تلاال فااي ا ؤسداا  ال أساا تلي  يتهااون لاان 

 ج أين: 

د أجا اظ اليا ق  اين األجا ون سا ت  لات ك  اآل   بوقوم  اد ال تلال  بن أن يتقتىاي  علياب أا ه ت ي ف  ع د أج  

القي اا  اليتمضاا  ظ بعليااد فاا ن األجاا  فااي ال  ااتم ال أسااا توي يخيااي تقدااي  بقااي ال  اال إواا  ع اال ضاا ب   بع ااال 

 فتم ي

ال ي ماا  ب ا  شااهل األجاا  أن ال أساا توي ال ياا ف  لل تلاال سااوض ا قت اال اجاا   فقااع لاان ع لاادظ بلاان ثاا  فتل تلاال 

 توي لوي لن ال كو ي ي األجي  في ا جت   ال أس 

                                                           
 .420، ص1986الدكتور عبد العزيز فهمي، هيكل أساليب التحليل االقتصادي، دار النهضة العربية، بيروت،  -1

2- Jean- MillCousineau ; Economie du Travail, Gaetan, canada, 1981, p32. 
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  ش االاتيتطي لن الك تلين ال تطلينظ ي    ا تيتي األجو  عن ااح  األ و  الهتفي للكقت يجإن بجو  اا

ك ت ز ي  ال   وا  ا ت كداي  أن الك تلا  ل داي لايجا  التقا م التق اي )أ  ال  كيا، ال ضاو  لا أس ا ات   وداك  

 ال  بط ال أس تلي  لل  اك ي (ظ بإل ت لايج  K/E أس ا ت  إو  ال  ل 

 الك تل  هي لايج  ا تيتي ا لتتجي  ااح ي  لل  ل تحي ال  بط ال أس تلي  لل  اك ي

 الفرع الثاني: نقد النظرية

تيااا ل هااا   ال   وااا  أن ا  تجاااين  تسااات تعتن  ااحصاااو  ع ااا  ك يااا  ال  ااال التاااي ي  كاااون ف نااات    ااا    -1

 الننتئي ا  بل ي أج  يدتب  ا  الةيتاظ       أن ع ل ال  ل 

اد، لت ك  ف لد يوج  ج ش لن الك تلين ي   ون األجو  لان اال تياتيظ بها ا  يا  صاحي ظ ألن األجا  يتحا   

  قوض ال  ل بال ل،ظ ل  ت  ل     لهتن الك تلين تخيي  األج  تحي لدتوض أج  التوا ني 

   بساااااتعتل ال  ااااال ال تلااااال أجااااا ا )عااااالااااا  يكاااااين لااااات ك  كيااااا  تحااااا   الداااااتعتل التاااااي يتقتىاااااي  عل نااااات  -2

 الض ب  (ي

 لنظريات التقليديةل نقد عاماملطلب الرابع:

ضا   إن ال   وتل الب ث التي سكقيظ تؤوا  ل  وا  اا  الةياتاظ إال أن ال قا  الا   ق لاد ستلوولدان -1

أجا  اا  الةياتاظ هاو أن ها ا األ يا  فاي الاا ب  الصا تعي  يقا  تحاي أجا  التاوا ن ا حا    قاوض ال اا ل 

بال لااا،ظ ببتلتاااتوي ال ي ةااان أن يداااتق  ع ااا  هااا ا ا داااتوض لايجااا  ضااا ع قاااوض الداااوق التاااي ت ف اااد إوااا  

 1أع  ظ أل   إو  ال س  الكيتوي أسيلد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1993، الجزائر، نقله إلى العربية الدكتور مصطفى موفق  الجزء الخامس ,،يع الدخل ومكافأة عوامل اإلنتاجبول أ.سامويلس، توز  -1

 .109ص

 (Wاألجر )

 أجر التوازن

 أجر حد الكفاف

 العملالطلب على  عرض العمل

 (Eكمية العمل )

 : أجر حد الكفاف وأجر التوازن1-2الشكل 
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فااي ها ا ا جاات : اتا  إذا كتلااي ا  اا ا  تتلا  ف لياات فاي سااوق اليا  ال تللاا ظ فا ن ذلاا   يقاو  ستلوولدان

ا داتوض األ وا  للكقات ي ببتلتيكيا ظ ي ةان أن  ال يدتاك  أن األجو  يج، أن ت يل  تلض ب ة لحو االلخيتل اتا 

هولون  يااا  ييضااال أ باااتف ال  ااال  فااا  أجاااو  ل خيضااا ظ بلةااان هااا ا التيضااايل ل داااي لاااد أيااا  أه يااا ظ ألننااا  ساااي

دظ بلات  ام أ باتف ال  ال هاؤال  كبيا ب ال ا  ظ ياقت  ون ع   تح ي  ل  الل األجو  ع   أهوامن ظ في ساوق ت اا 

  ع اا  ف اا  ل ي اا  لاان الياا  ال تللاا ظ ساات ف  أجااو  هااؤال  ال  اات  كبال يتصاا فون  تندااياظ فاا ن طلكااتلن  ا  صاا

 ل تلل  الكتاب  عن ال  ليات  لدتوض التوا ن ا قت ل لوض  االلتصتص الة ي للي  ا

لل  اااات ظ فاااا نن  يداااات ي ون الت لاااا  إواااا  أجااااو  أك اااا  ا تيتعاااات أيضااااتظ بلةاااان فااااي ظاااال ا  اا اااا  لاااان  ببتلندااااك 

يداات ي وا ااحصااو  ع اا  ا  واا  لاان ا هتفااىل ا حاا  ة ع اا  أهااوامن ي بطت اات أنناا  ال يتصاا فون  تندااياظ لتح ياا  

 1ييع ل الي  ال تلل ظ ف ن   كتلن  لن ت    األجو  لن االلخيتل ات  ا دتوض ال زاام

ه   ال   وتل لمت ج   ككي  لن ال ح   تلندك  لأل ل   التي عتش ف نت لخ  عوهات ببتلنداك  لةبيا  لان  -2

 ب  ال ااااتل  البتلااااتظ إال أن تنكااااؤالن  الا ااااتؤلي  ل دااااي باق ياااا  ب تطاااا   تلندااااك  للقاااا ن األ ياااا  الاااا   

 و  ش فيدظ ببتلندك  لةبي  لن ال ب  الص تعي : 

ضاون أجا  اا  الةياتا الا   يضا ن لما  ااحياتة الكيولوجيا  فقاعظ بإل ات تقب  ال يتإن ال  ت  في ه   الا  أوال:

 أجو ا ع   لن ذل ي 

ل ااا الل األجاااو  ا تي ااااي  اااوتي ة سااا ي   جااا اظ بلةاااان   ااا  هااا ا الت اااو  المتماااالظ الضاااتفي ل اااتكل أ اااا ض  ثانياااا:

أللاااان فااااي ال  اااالظ التي قاااا  ل اااا با ال  اااال ااحااااتويظ لاااان  يصناااات: التلااااوث الكيااااايظ ال زاعااااتل االجت تعياااا ظ ال ااااح  با

 ال  ص و ظ إاخييييكل ه   ا  تكل أست ل لصو ة الت و  التة ولوجي ااحتطل اآلني

أب جتل، ال  لظ ك ل  ال ز ا ح األجا  إال فاي ا ا ض   ك  ع   جتل، ال ل، أب جتن ه   ال   وتل إلت تل كل 2-

 ال وولظ ألت ا  ض القصي  فهي عتج ة ع   ذل ي 

ال ي ةااان ا تيااات  هااا   ال   واااتل ااصاااتميتظ     ااا  أن اساااتخ ام الوساااتمل ال ل يااا  ال ي ةااان أن ز  ي ااات  -3

إجت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  )تهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون ا جت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ط واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا  تق اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتل(ي

                                                           
، الجزائر، OPU، نقله إلى العربية الدكتور مصطفى موفق، سبول أ.سامويلس، توزيع الدخل ومكافأة عوامل اإلنتاج، الجزء الخامي -1

  .110، ص1993
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 الثالث: النظريات الحديثة املبحث

ه تك لن يقصا   تل   واتل ااح يبا  ال   واتل التاي جات ل ب ا  سا وال الدات  تل ك ات جات  فاي إاا ض 

  تل   واتل ااح يبا  لل ا ل بالك تلا  ظ لجلا  ف وداي   تطا   تل اؤبن   با   ولا BERNARD LAVALلقاتالل 

 ي1980االجت تعي ظ جوولي  

 ل  واتله ت ف ل ت لقصا   تل   واتل ااح يبا ظ ال   وا  الة سايةي  ااح يبا  بال   واتل التاي جات ل ب ا هت ) ألت

 الق ن ال   ون(ي

 1املطلب األول: النظرية الكالسيكية الحديثة

إن لق   ال  ق ال  وذن الة سيهيظ في تح ي  لدتوض ال  ل بل    األج  هو ليماوم  الا  ا لتاتنظ 

ف ااا ة قصاااي ة األجااالظ ليااا ل ثكاااتل لخااا بن  أس ا ااات  بكااا ا ا داااتوض التق ااايظ بهااا ا ي  اااي أن  جااا   بب ااات أل ااات فاااي

 (ي وتضيت تهون  ال  االلتتن ع   ال هل التتوي: Eا لتتن الة ي يتح    حج  الي  ال تلل  ا دتخ ل  فقع )

(E )F  =Y  =Q2 :ظ ايت 

Qج  ال تتن الة ي  : 

E ج  ال  ل ا دتخ م  : 

 ال  ل بال ل،ي ض قو ه   ال   وتل ز تب  األستس في تح ي  األجو  عن ط وا تيتعل 

  ج  ال  تل  بأج  التوا ن يتح  ان  تقتط  ل ح   ال  ل بال ل، ع   ال  ل في الدوقي 

 في الك اي  س   س كل ل ح   ع   ا ا ث  لح   التقتط   يصن ت: 

 الفرع األول: الطلب على العمل

لن ا  تجينظ بوا تكع ها ا ال لا،    ا   األجا  ااحقيقاي أب ب كات ة أ ق ي تبا  طلا،  يص   طل، ال  ل

 (ظ أ  أن: w/p( تتب ت لت تقصت      األج  ااحقيقي )Edال  ل ع   الة سي  )

Ed= D  (W/P) :ظ ايت 

W)  ل    األج  االسمي )ال ق : 

P ا دتوض ال تم لألس ت : 

                                                           
-113، ص1982 تبة معهد العلوم االقتصادية، الجزائرمحمد الشريف المان، التحليل االقتصادي الكلي، مطبوعة جامعية، مك -1

117. 
 صياغة العالقات الرياضية في هذا البحث بالحروف الالتينية، لذا يجب أن نقرأ من اليسار إلى اليمين. -2
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 اتق  ال لا ظ بو بال قي ا  االلتتجيا  ااح يا  لل  ال بالتاي هاي ل ح   طل، ال  ل لدتنتج لان قاتلون ت

  ال  لت تقص  لة ي  ال  ل ا دت  ل ي 

فااا ذا ف ضااا ت أن ا ؤسداااتل تناااتج فاااي ساااوق زداااو   ا  تفدااا  الهتللااا  بزداااع  إوااا  ز  اااي  أ بتاماااتظ فااا ن 

 ج ظ أ :ااح ي  ل  ل    األ الة يتل ا ضتفي  لن ال  ل ت ل، إو  ا  زدتب  قي   االلتتجي  

VPmPE=W 

 )أ  أن االلتتجي  ااح ي  ال يني  لل  ل زدتب  ل    األج  ااحقيقي(PmPE=W/Pأب : 

  ت أن إلتتجيا  ال  ال ال ينيا  لت تقصا : 
𝑑2Y

2E
ظ ف لاد ال ي ةان توظيا  ع ات  جا   إال ع ا لت يا خي  ل ا    

 (يW/Pاألج  ااحقيقي )

 ه   ال ايج  ي ةن ز  ي مت ع   االقتصت  كهل: 

إن  ج  ال  تل  ا  لوب  ي تي  في االقتصت  ع  لت ي خي  ا داتوض ااحقيقاي لألجاو ظ بو ةان ت بيال ال لا، 

  ينيت ع   ال هل التتوي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ed 

: الطلب على العمل عند الكالسيكيين2-2الشكل   

W/P 

E 
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 الفرع الثاني: عرض العمل

ال  اات ظ بك ااهل عااتم ياا تكع عاا ل ال  اال ط  ياات    اا   األجاا  ااحقيقاايظ ( يصاا   عاان °Eعاا ل ع صاا  ال  اال )

 أ  ألد  ال  ل زاي ة      األج  ااحقيقي:

E°=(W/P) :بحيث ،dE°/D(W/P)>0 

 بو ةن ت بل  ال  ال  ل ال  ل ك ت ي ي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الثالث: نقطة التوازن  الفرع

 تحي الي ضيتل التتلي :  -

 الي  ة قصي ة األجلي  -

 ا  تفد  ااح ة الهتلل ي  -

 الدعي ب ا  تحقيا أكب   ب  ل ةن لن ط ا ا  تجيني -

 تحقيا أكب    ل لن ط ا ال  ت ي  -

E 

W/P 

E0 

: منحى عرض العمل عند الكالسيكيين3-2الشكل   
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لتقاات  ي ةاان القااو  ألاادظ يوجاا  ااال باااا  يحقااا ل اات التااوا ن فااي سااوق ال  االظ بالاا   يحصاال عليااد ع اا  لق اا  ا

 ل ح   ال  ل ل  ل ح   ال ل،ي 

 ال ق   تح   ل ت  ج  التوا ن لل  تل  بل    التوا ن لألج  ااحقيقيي ه  

 ال هل ا واوي يكين ه ا:

 

 

 

 التوازن بين الطلب وعرض العمل عند الكالسيكيين : 2- 4الشكل                               

 

 

 هو ال   يؤ   إو  التوا ن في سوق ال  لي الت تق   ين ا  تجين بال  ت  ع   الة سي  

هاا ا األ ياا  يحاا ث ع اا لت يصاال االقتصاات  إواا  االقتصاات  الهتلاال للياا  ال تللاا ظ فاا ذا بجاا ل   تلاا ظ ف نناات   تلاا  

 إ ا ي ظ به ا ي ج  لد كين اث ين: 

 طل، ال  ت  ألجو  أكب  لن التتجيتلن  ااح ي ي -

 تست تع  ال  ت  ف ل لدتوض ل    األج  ااحقيقي )عن ط وا الت  ي  ال قاتكي(ظ بالا   ياؤ   إوا   -

 ال  تل  به ا لن قكل ا  جيني التح ي  بااح  لن ا تيتي لدتوض 

W/P 

E 

Ed E0 

(W/P)* 

E* 
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 1املطلب الثاني: النظرية الكينزية لسوق العمل

ا دااتوض ال ااتم لألسااا ت    ت ضااتف  إواا  الي ضاايتل الداات ق  لل   ساا  الة ساايةي ظ فقاا  فاا ل كي ااز أن

ثت ااايظ بب ااات أن التاااوا ن يحااا ث ع ااا لت ياداااتبض عااا ل ال  ااال لااا  ال لااا، عليااادظ ف ل ااات سااا   س كااال لهولااا  لااان 

 لهولتل الدوق ع   ا اي 

 الفرع األول: الطلب على العمل

ال يختلاااا  عاااان لاااات هااااو ع ااااد ع اااا  الة ساااايةيينظ إذ يصاااا   طلاااا، ال  اااال لاااان  إن ال لاااا، ع اااا  ال  اااال ع اااا  كي ااااز 

 ا  تجينظ بو تكع ه ا ال ل،       االج  ااحقياظ بك كت ة أ ق: 

 (W/P( ع   الةي زيين تتب ت لت تقصت      األج  ااحقيا )Edي تب  ال ل، ع   ال  ل )

 أ  أن: 

Ed=D(W/P)ظ ايت 

W: )  ا  األج  االسمي )ال ق 

P : ا دتوض ال تم لألس ت 

 الفرع الثاني: عرض العمل

ن فاي  الا  عا ل ال  الظ بو حصا  ها ا اليا ق  اين لق تاين  ةي  ين كي ز بأس فد التقلي يين يإن الي ق األستسي

 أستس تين: 

 ع ل ال  ل ع   كي زظ ي تكع       األج  االسمي بل   ااحقيقيظ به ا  اج  لد كين: 

ال  ااااال يتحااااا    اااااتألج  ااحقيااااااظ بل  ااااات  أن ال  ااااات  ال يت  ضاااااون إوااااا  لااااات يدااااام   بهاااااو اعتكااااات  أن عااااا لاألول: 

وك ا تياااتي األجااا  االسااامي ياااؤث  فاااي سااال (ظ بهااا ا  يااا  صاااحي ظ ألن ل ااا  Illusion Monétaire تالااا اي ال قااا   )

 ال  ت ظ إذ يؤ   بن  إو   وت ة ع ل   لتلن يفهل عتلل يكحت ع   أج  أسمي يتقتضت ي 

أن الي ضاااي  التقلي يااا  زداااتل م أن تت يااا  األجاااو  ااحقيقيااا  باألجاااو  االسااا ي  ب اااهل لت تسااا،  فماااو أماااا الثااااني: 

لةاااان ل دااااي ه ااااتك أياااا  ات ياااا  فااااي أن يهااااون األلاااا  كاااا ل ظ ألن ا دااااتوض ال ااااتم لألساااا ت ظ ياااا تكع  ة ياااا  ال قاااا  

 ا ت ابل ظ ألت األجو  فتح   في سوق ال  لي 

 حقيقي ل لت في ا  تيتي بااللخيتلي    ت ي تب  التقلي يون أن ل    األج  اا

                                                           
 .117-113محمد الشريف المان، التحليل االقتصادي الكلي، مطبوعة جامعية، مكتبة معهد العلوم االقتصادية، الجزائر، ص -1



 سوق العملل  اإلطار النظري       الفصل الثاني: 

 
37 

لةن كي ز يكين أن ل    األج  االسمي ل ن في اتجت  باا ظ لحو اال تيتي فقاعظ لا  بجاو  اا  أ وا  ال ي ةان أن 

لااا ل   تلكااات لااات يي ااا ل التحليااال الةي اااز  لداااوق ال  ااال أن ل ااا   األجااا   يااا  لااا ن بألاااد لت يااا   ااات جي ب يت ااا ا ظ 

 لظ القوالين االجت تعي  التي تحمي ال  ت ييييإاخي يتح   ب والل  ت جي : ال قت ت

 E°=O(W) وتضيتظ ع ل ال  ل يهون ع   ال هل التتوي: 

 وهذا تحت الشروط التالية: 

O(W)>0  وW>W0  :بحيث ،O(W)  هي مشتقة الدالةO(W) 

 ال  ط األب  ل  ت  أن ع ل ال  ل تتب  ل زاي       االج  االسميي 

 : 5-2البتوي ي  ي بجو  ا  أ و  لألج  ال ي ةن ز  يدظ أل   ال هل  بال  ط

 

 

 

 

 

 

 
 

 من الرسم البياني أعاله نرى أن: 

..*W=W0+W(E) E°=O(W) 

 ( W(E)هي مشتقة  W’(E)، )E< �̅� >0إذا كان W’(E)   0 =بحيث:

 E > �̅�، إذا كان  W (E) >0و 

الة ياا  ا   بضاا  لاان  ت يا ااتق  ل اا   األجاا  االسااميظ فاا ناداا، ال ااهل الداات ا ظ ل اااد الااد ع اا ل 

 ي(’Eب  °Wال  ل ت ق  ات  تصل إو  ال ق   )

E 

O(w)  

 �̅� 

W 

 : عرض العمل عند كينز5-2الشكل 
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ع اا   اات ي ا  ح اا ظ لاا ض أن لدااتوض ل اا   األجاا  االساامي ثت ااي لم اات تةاان الة ياا  ا   بضاا  لاان ال  اال  

 (  E < E̅ > 0أ  لم ت تةن )

 ظ يهون االقتصت  في اتل  استخ ام الهتللظ بوهون ل    األج  االسمي يدتب :  E > E̅إذا تحقا ال  ط: 

الهتلاالظ بوهاون لدااتوض الك تلا  يدااتب     ظ يهااون االقتصات  فااي اتلا  اسااتخ ام  يا (E < E̅)إذا تحقاا ال ا ط:  

(E’- Eظ ه   الك تل  ل دي إ ا ي ي)   

 سوق العمل الفرع الثالث: التوازن في
يتحقاااا التاااوا ن فاااي ساااوق ال  ااالظ ع ااا لت تاداااتبض الة يااا  ا   بضااا  لااان ال  ااال لااا  الة يااا  ا  لوبااا ظ  

هااي األجا  االسااميظ لهاي لنتقاال لان هاا ا األ ياا   °Eظ لةان ا ت ياا ة ا دااتقل  لاا:  E°= Edيهااون:  ب كات ة أ اا ض ع ا لت 

الااااا   هاااااو ل  ااااا    Pا داااااتوض ال اااااتم لألسااااا ت   إوااااا  ل ااااا   األجااااا  ااحقيقاااااي  تقداااااي  ا  ت لااااا  الدااااات ق  ) ( ع ااااا 

(P=Ce)(t) : ظ أ 

W/P=W0/P+W(E)/P            E0=O(W/P) 

 ل على الشكل التالي: صحفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W/P 

E 

E* �̅� E*’ 

W0/P 

(W/P)* 

O(W) W (E ) 

E
d
 

E
d’

 

 : نقطة التوازن عند كينز في سوق العمل6-2الشكل 
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( بالتااي ت باال لدااتوض *E* , (W/P)ظ فاا ن لق اا  التااوا ن هااي )Edإذا كتلااي  الاا  ال لاا، ع اا  ال  اال هااي 

 ال  تل  بل    األج  ااحقيا ع   التواويي

 في ه ا ااحتل  يهون االقتصت  في اتل  االستخ ام الهتللي

( بالتااااي ت باااال لدااااتوض W0/P),’*Eفاااا ن لق اااا  التااااوا ن هااااي ) Edإذا كتلااااي  الاااا  ال لاااا، ع اااا  ال  اااال هاااايظ

الهتلاالظ  ظ فااي هاا   ااحتلاا  يهااون االقتصاات  فااي اتلاا  االسااتخ ام  ااي بل اا   األجاا  ااحقيقااي ع اا  التااواويال  تلاا  

̅̅ E*- (𝐸) :بلدتوض الك تل  يدتب   ̅̅ 

 تال تهاات  ع اا  ال  اا وتين الداات قتينظ ال   واا  الة ساايةي  ااح يباا  بال   واا  الةي زياا ظ وداات ي  القااو  

االساااتخ ام الهتلااال هاااو اتلاااا  اقتصااات ي  ت بااال اليااا  ال تللاااا  ا وجاااو ةظ بالتاااي ز ااا ل قااااوة ع لمااات لااان أجاااال  أن

ل اااا   أجاااا  اقيقااااي لوجاااااو  فااااي الدااااوقظ لةاااان ال ااااا  أن لياااا ق  ااااين  جاااا  االساااااتخ ام الهتلاااال ب جاااا  الداااااهتن 

أن الك تلاا  ا  ا ياا   لة ياا  ال  اال ا وجااو ةظ بلاان ه اات لاا  كفااي  لاا  لاات بالاا   ي باال الصنتياا  ا  لقاا   1الن اا ين

ي ااهلمت الاا ين ال يقكلااون  قااتلون الدااوق )األجاا  الدااتم  فااي الدااوق( ببتلتااتوي فماا   اات ن االسااتخ ام الهتلاالظ ألاات 

هاااو الدااا   الداااتم  فاااي الداااوق )الدااا   األ وااا  ا ضااا ون(ظ فاااي هااا   ااحتلااا  توجااا    تلااا   يااا   W0إذا كاااتن الدااا   

 إ ا ي ي

 رخرى األ نظريات الاملطلب الثالث: 

 سبالفرع األول: عالقة فيل

إن لوضوي تح ي  ال  قا  االتطا   اتألجو  كاتن لحال اهت اتم ال  يا  لان ال  اساتل القيتساي  االقتصات ي  فاي 

 1958لا   عاتم ظ بقا  جات  بلياتم في1957إوا   1861ظل االقتصات  االلجلياز ظ بها ا  ا   ا  الا  ا  تا ة لان 

باألسااا ت ظ بهااا   ال  قااا  تيداااا  أستسااات أثااا  ال تاااوا ن فاااي سااااوق  ليوطااا   عاااتم  ال  قااا  ال ةداااي   ااااين الك تلااا 

 ال  ل ع   تح ي  األجو ي 

 . يل   عن ه   ال  ق   ين الك تل  باألس ت  لن     ا  ح   الكيتوي اآلزيبق  عب  ف

 

 

 

                                                           
 نقصد بحجم السكان النشطين في هذه الحالة، حجم السكان في سن العمل القادرين عليه.  -1
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 "منحنى فيلبس":

 ∆𝑾% 

 التغير النسبي لألجر

TC% 

(u) 

r 

0 

 : العالقة بين التغير النسبي لألسعار )التضخم( ومعدل البطالة7-2الشكل              
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 لن     ا  ح   الكيتوي )ل ح   فيل  ( ي ةن استخ ص ث ث   صتم : 

هااي  الاا  لت تقصاا  اياات أن ل اا   الك تلاا  ياا ج  ع ااد تضاال  ككياا  أب ب كاات ة أ اا ض ز ياا   (u)ال الاا  -1

 )ا تيتي( س ي  في األجو  االس ي ظ بال ة  صحي ي 

 هي  ال   ي    ي ي  (u)ال ال   -2

(    اا     تلاا  لوجاا،ظ بهاا ا rواطاال فااي ال ق اا  )يتقااتط  لاا  لحااو  الي (u)ا  ح اا  الكيااتوي لل الاا   -3

  ت  )ل    التضل  ل   م( يي  ل بجو  ودك  لن الك تل  في ا جت  يساأل ل ل  ت  أن ثكت

ليؤكاا  هاا   ال  قاا  ال الياا  البت تاا  لاان  اا    1960لقاا  جاات  لاان ب اا  فيلاا  ظ  وا اات   لي  اايي عااتم 

 التج ب  ال ل ي ي

ضال  لت تستخ ام الل   الةي زي ظ بك ت ان س   اليتم ة هو ج ا  التخ ي عن الدايول  ال ق يا ظ فا ن ا

ن هااااا   ال  قااااا  تبيااااا   ام ااااات الاداااااتؤ  اآلزاااااي: إوااااا  أ  لااااا ض ي ةااااان الدااااا تح إهاااااو جااااا ا  الاااااتخل  لااااان الك تلااااا ظ 

 ؟ي1للتضل ظ س يت ب ا  تحقيا التوظي  الهتللظ لن     القضت  ع   ظته ة الك تل 

 ( Milton Friedmanالفرع الثاني: نظرية معدل البطالة الطبيعية )

ع اااا  ف تلياااا   EdmundS.phelpeب Milton Friedmanظ ااااااتج كاااال لاااان: 1968 بب اياااا  1967فااااي ننتياااا  

 ل ح   فيل   في ا  ض ال وولي

ليتق في اقتصت  لت عن ط واا الديتسا  الضا و ي  أب ال ق يا  ياؤ   ل  ا ف و لتن كتن كتآلزي:  ف  اال 

ألسا ت  ببتلتاتوي تصاك  اليا  إو  ا تيتي  ي  ل ت   في ل    التضل ظ لةن األجاو  ال تتيتعال  ا ي  الدا ع  لا  ا

 ال تلل    يص  )ه ا  اج  إو  الخيتل األجو  ااحقيقي ( بال ل، عل نت ي  ا  بالك تل  تتقل ي

تضااال (ظ إال ألاااد فااي ا ااا ض ال ووااال ال تصاااك  -اتاا  اآلن ال ي ةااان االاتجاااتن ع اا  صاااح  ال  قااا : )  تلاا 

 ال  ق  الدت ق  ذال فتعلي ي 

 التم ا تيتي األس ت ظ هو ا  تلك    ف  األجو  لت وو  الق  ة ال  امي  الضتئ  ي  تلي لظ إن    ف ل ال  ت  

إذا ا تي اي األجااو   اا ي  وداك  ا تيااتي األساا ت  فاا ن ال لا، ع اا  ال  اال ياتقل  بي ااو  ل اا   الك تلاا  

 ظ ه ا لت ل ا د في ال س  التتوي: 2إو  لدتوا  األب ظ به ا األ ي  س ت  ف و لتن: ل    الك تل  ال كيعي

 

 

 
                                                           

 .1988الدكتور حسني عمر، التطور االقتصادي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1
2 -Jean-Michel Cousineau ; Economie du Travail, Gaetan, canada, 1981, p196-197. 
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 الك تل  ب وت ة ودك  التضل  في لي  الوقيي  الخيتل  ي به ا ي bتتحو  إو  ال ق   aال ق   

بهاا ا ي  ااي أن ل اا   الك تلاا  عاات  إواا  قي تااد األبواا ظ cإواا  ال ق اا  bب اا  ا تيااتي األجااو  تتحااو  ال ق اا  

 ظ به ا  بالي ييييb ل  ال ق  ألت ل    التضل  فمو في لي  ا دتوض 

 رخرى األ نظريات بعض الالفرع الثالث: 

ج يااااا  ال   واااااتل ااح يبااااا  ا ت لقااااا   تلك تلااااا  بال  تلااااا  فاااااي  حب ااااات هااااا ا ل ااااا ا لة  لنااااات ال ي ةااااان ا  اااااتم  

بز ااك متظ ك اات أن هاا   ال   وااتل ل دااي لوضااوي  حب ااتظ لقاا  ت  ق اات أله مااتظ ك اات  ك لاات ع اا  ب اا  ال   وااتل 

 ظته ة الك تل  بال  تل  في ااج ام ي تحليل ل ت استخ المت في   اسا ت التي ا تيي

سااا يل ا باااات  ب ااا  ال   واااتل لصنااات: ل  واااا  الكحااات عااان ال  ااال بالتااااي ت تةااا  أبال ع ااا  إل اااات  لااا ك  ع ااا  

 ت  ال    يلهتفي ظ بثتليت ع   ل  و   أست الي ضي  توف  ا  لولتل ا

ل  واا  تقدااي  سااوق ال  اال إواا   ا لياا  ب ت جياا  اياات أن الدااوق ال ا لياا  تخضاا  لل لاا، بال اا ل 

 ش ل ذال أجو  ل خيض  ب ي  لدتق ة(يال ا ليين لل ؤسد  )توف  ل تط، 

d 

p 

c 

a 

b 

دى الطويلمنحنى فليبس في الم  
 معدل التضخم

البطالةمعدل   

: منحنى فليبس في المدى الطويل8-2الشكل   
 

 معدل البطالة الطبيعي
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ا داااتبل  بالتاااي تااا   ع ااا  اااا  أع ااا  باااا  أ وااا  يقااا   يصن ااات ل ااا   األجااا  عااان لاااوي ل لاااوم لااان ال  ااالظ  

 2بأصحتف األع ت ي 1ببيصن ت يتوق  األج  ال حي  ع   قوة ال  ت  الند ي  في ا دتبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بية تتمثل في قوة النقابات، إال أننا ال نتطرق في بحثنا هذا إلى موضوع النقابات وتأثيرها في سوق الشغل وهذا قوة العمال النس -1

 راجع إلي سببين اثنين، أوال لتشعب الموضوع وثانيا لضعف تأثير النقابات الموجودة في الجزائر في سوق العمل.
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 الفصل:  رخاتمة

 ااتل جوي إواا  الااو ا  بالاات  ن فااي ال   واا  االقتصاات ي ظ وداات ي  القااو  أن ل  واا  اقتصاات  ال  اال لاا ل 

  ب ث ل اال عب  ال لني 

تت ياااز ا  الاااا  األبوااا   يةاااا ة عتلاااا  بشاااتلل  اااااو  ا  اااته  االقتصاااات ي ظ بل دااااي لقتصااا ة ع اااا  اقيقاااا  

 بدي    ت قت ل  ل  الت قي  ااحتوي ألسواق ال  ل ااح يب ي

   ال  البتلي  بهي ل ال  طيت   ال  تذن االقتصت ي  بالتخص  في   اس  بتحليل سوق ال  لي ا

 ألت ا  ال  البتلب  بالتي و  ش ف نت هي ل ال  اال تيت  ا ي اويي 

ت  ا   يااااااتل كااااااا ي الياااااا ظ أب ب كاااااات ة أ اااااا ض ال ت ال تقكاااااال ل  واااااا  لاااااات ك   واااااا  إال إذا  ضاااااا ي للتج باااااا 

 ا اصتمي 

تةاااان االل  قاااا  ااحقيقياااا  للن ااااتط اليةاااا   في اااات يخاااا  االهت ااااتم  ااااتلقوض ال تللاااا  إال لاااا  ل لاااا   لاااا 

الباااو ة الصااا تعي  فااااي القااا لين الباااتلن ع اااا  بالتتسااا  ع ااا ظ بلاااا  الا ااات  الك تلااا   اااا أل ااحهولاااتل با    ااااتل 

 بال قت تل ز ت ي  يل  ا ت  ليني

تلااي أم ا يباا  االتطاا  بدااوق سااي  تقلي ياا  كب اا  إلقاات  الضااو  فااي هاا ا اليصاال ع اا  ال   وااتل األست

 ظ ي ة  ت استخ ص لت ي ي: لال  

إن الك تلاا  ظااته ة بباقاا  ل قاا  بتح اال فااي طيتلناات عاا ة أسااكتف لختلياا  بلدااتقل  عاان ب ضاامت بللااتخل   أوال:

مت ة لصنت يج، االعت ت  ع   ع ة عوالل لصنت: ال  و االقتصت   للكلا ظ التهاوون بالتيهيالظ الدان بااجان ظ ال ا

 بالةيت ةيييإاخي 

إن الك تلااا  ظاااته ة  يااا  لتجتودااا  ببتلتاااتوي ت ااا  عااا ة ف اااتل لااان ا جت ااا  باتااا  أن الديتساااتل ا  حااا  

ض هت تختل  اد، طكي تنتظ فا ذا كاتن األلا  يت لاا  تلك تلا  ا ؤقتا  ف ل ات لاتهل  ع ا  التخياي  فاي الضا ام، 

 بتخيي  ل  الل اليتم ةي 

ك تلااا  الميهليااا  ف اااتهل  ه ااات عااان الت اااحي  المية اااي االاااتص  تل  ااات  لااان ألااات إذا كاااتن األلااا  يت لاااا  تل

سيتساا  التهااوون بالت مااين بتحدااين كياات ة الياا  ال تللاا ظ ألاات إذا ز لااا األلاا   تلك تلاا  )االاتهتكياا ( ف ااتهل  ه اات 

 عن ا  لول ظ تقدي مت بل تلمت إاخييي

هو  يا  قات   فاي اتلتاد اآلن ع ا  التصا و  بالاتحة  إن ل تم ا  لولتل في ااج ام  االتص بدوق ال  تل ظ  ثانيا:

فااي الك تلاا  ا وجااو ة فااي ا جت اا ظ أ      اا  أل اات ال و اا ا أ  لااوي لاان الك تلاا  ي اا  األك اا  فااي ا جت اا ظ هاال هااي 

   تل  إ ا ي  هيهلي  لؤقت ييي؟



 الفصل األول:                                  اإلطار النظري للتشغيل و البطالة

 

 
11 

 املبحث الثالث : آثار البطالة و كيفية معالجة بعض انواعها

 املطلب األول : انواع البطالة 

  تها و من بين أهم هذه األنواع مايلي: باتختلف أنواع البطالة بإختالف مسب

 البطالة التي تنشأ بسبب الفاصل الزمني الذي يمض ي قبل إعادة تشغيل » : هي  اإلحتكاكيةالبطالة :  الفرع األول 

العمل ، إذا البد في  عدد املتعطلين الذين يرغبون من لو كان عدد الوظائف الخالية  ىالعمال املتعطلين ، و تظهر حت

البد أن يوجد  من منصب إلى آخر ، و ذلك في أي وقت ، و في أي مجتمع تكون هناك فترة زمنية عند اإلنتقال أن

 بعض 

 .1«ة بسبب اإلحتكاك الناتج عن إجراءات سوق العملــــالبطال

 كحدوث  2: تشير إلى ذلك النوع من البطالة الناشئة عن تغيرات هيكلية في اإلقتصاد الفرع الثاني : البطالة الهيكلية

 .بحيث تصبح 3في العوامل التكنولوجية الخاصة باإلنتاج  في الطلب ، أو حدوث تغيرات تغير جوهري طويل األجل

 مؤهالت األفراد العاطلين غير متوافقة مع متطلبات الوظائف الشاغرة . مثل بطالة عمال املناجم الفحم . نتيجة 

 جم املناطق التي توجد فيها منا نقص الطلب على الفحم ، هذا النوع يميل إلى أن يستمر طويال حيث أنه يصيب غالبا

 بذلك تتضرر هذه املناطق في مجموعها ، و يكون من الصعب انتقال العمل إلى مناطق أخرى ، كما أن الفحم ، و 

 تخصصهم ليس من النوع الذي يساعد بسهولة على اإلنتقال إلى أعمال أخرى .

* التي تظهر في فترات الكساد التي تنتج بالدورة اإلقتصادية : هي البطالة املرتبطة  4الفرع الثالث: البطالة الدورية

كليا أو جزئيا مما يع املشار  عن حالة انكماش اإلنتاج بسبب نقص الطلب على املنتجات . و بالتالي قد تتوقف بعض

 ول املتقدمة .من البطالة يسمى بالبطالة العابرة و يظهر في الد يؤدي إلى تسريح عدد من القوة العاملة ، و هذا النوع

 : تنشأ البطالة املوسمية بسبب قصور الطلب على العمل في مواسم معينة ، حيث 5 الفرع الرابع : البطالة املوسمية

 تنتشر في الدول النامية الكثيفة بالسكان التي تعتمد بدرجة كبيرةعلى النشاط الزراعي الذي ال يتطلب سوى قدرا 

 يعكس نوع من  من املستوى التقني ، و لذا فإن تزايد العمالة في هذا القطاعضئيال من رأس املال و قدرا محدودا 

 البطالة املوسمية بسبب طبيعة النشاط الزراعي ، حيث يزداد الطلب على العمل في مواسم الزراعة و الحصاد و ما 

                                                           
 340، ص 1986ت، والنشر ، بيرة العربية للطباعة و عبد العزيز فهمي هيكل ، موسوعة املصطلحات اإلقتصادية و اإلحصائية ، دار النهض 1
 308، ص  1997النظرية االقتصادية الكلية , الدار الجامعية للكتاب , مصر عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، 2
 790عبد العزيز فهمي هيكل ، نفس املرجع، ص  3
 239، ص 2000التوزيع ، االردن، و نشر لان  و آخرون ، مبادئ اإلقتصاد الكلي ، دار املسيرة لممصطفى سلي 4

  الدورة اإلقتصادية : هي عبارة عن التذبذبات في النشاط اإلقتصادي و تتميز باالنتشار بحيث تشمل جميع األنشطة اإلقتصادية املختلفة

 في نفس الوقت كما أنها متجددة الحدوث و تكون فيها فترة التوسع أكبر من فترة اإلنكماش                    
 29على عبد الوهاب نجا ، مرجع سبق ذكره ، ص 5
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 و يواجه قطاع السياحة أيضا هذه املشكلة في فترات  بين تلك الفترتين يكون جزء من العمال في حالة تعطل ،

 انخفاض اإلقبال السياحي .

 : و هي تعني وجود عدد من األفراد لديهم القدرة على العمل و لكنهم ليس لديهم 1 الفرع الخامس : البطالة اإلختيارية

  لكنهم ال يرغبون فيظائف معينة و عناه أنه تتوفر لهم و معند مستوى األجر السائد. و هذا  الرغبة في العمل و ذلك

 ألن األجر في هذه الوظائف أقل من مستوى األجور التي يرغبون فيها . و قد يرجع السبب لوجود هذه  العمل فيها

 البطالة إلى وجود نقابات عمالية قوية تعمل على تحديد أجر العامل الحقيقي عند مستوى أعلى من األجر التوازني .

: تشير البطالة املقتعة إلى الحالة التي يمكن فيها سحب عدد من العمال من 2:البطالة املقنعةالفرع السادس 

 العملية

 اإلنتاجية دون أن ينقص الناتج الكلي. و في هذه الحالة إما أن يظل الناتج ثابت أو يزيد. و من ثم فإن البطالة املقنعة  

 ضيح هذه الحالة بالشكل التالي : و و أقل منه و يمكن تة إلى الصفر أهي حالة تنخفض فيها اإلنتاجية الحدي

 تطور البطالة املقنعة .( : يمثل 1 -3الشكل رقم )     

 

 

 

 

 

 

، ص  1997عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، النظرية اإلقتصادية الكلية ، جامعة اإلسكندرية ، الدار الجامعة للكتب ، : املصدر 

229. 

 ( من العملية 3ل 2( فإن هذا يعني أن سحب كمية العمل ) ل3فإذا كان حجم العمالةبالنشاط املعين  هو ) ل  -

 ( ال  1ل 2( حيث الناتج الحدي سالبا ، و سحب كمية العمل ) ل2( إلى ) ب ل3اإلنتاجية يزيد الناتج الكلي من ) ج ل

 تمثل بطالة مقنعة ،  ( 2ل 1يؤثر على الناتج الكلي ، حيث الناتج الحدي يساوي الصفر . و من ثم فإن املسافة ) ل

 حيث تمثل كمية العمل التي يمكن سحبها من العملية اإلنتاجية دون أن يتأثر الناتج الكلي . و يالحظ بوجه عام أن 

                                                           
 259، ص 2004الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية ،  رمضان نعمة هللا ، إيمان ناصف ،عبد العزيز عابد ، مبادئ اإلقتصاد الكلي ، 1
 230، ص229عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، مرجع سبق ذكره، ص  2

 الناتج الكلي                                                                                

 

 ج            ب          أ                                                        

 

 

 وحدات العمل 

 1ل         2ل             3ل                                            
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 ة ــالبطالة الرأسية بأشكالها املختلفة تظهر في األعمال البسيطة التي يقوم بها عدد كبير من العاملين كماسحي األحذي

 ف و الشوارع ، و عديد من الباعة الجوالين و عديد من موظفي القطاع في املحطات ، ومنادي السيارات في  املواق

 الحكومي و القطاع العام حيث يتكدس املوظفين في املكاتب بدون عمل .

 :1توجد أنواع أخرى منها  إلى جانب هذه األنواع من البطالة األكثر تداول من طرف اإلقتصاديين  -

 ات على ما يتطلبه : وجود فائض ملموس في القوى البشرية املتعلمة من خريجي املدارس و الجامع املتعلمين بطالة  -

 م فعال بإمتصاصه.سوق العمل و يقو 

 : أي العاطلون عن العمل نتيجة استمرارهم في التحصيل العلمي . البطالة عن طريق مستوى التحصيل العلمي  -

 : و هم الذين مازالوا يتمتعون باملقدرة الطبيعية على املشاركة في العمل الدائم أو املؤقت إذا  بطالة كبار السن  -

 أتيحت لهم الفرصة في ذلك .

 : حيث تحدث بإستبعاد فرد أو فئة من سوق العمل كنتيجة عقابية أو جزائية ، أو بلوغ السن  بطالة التقاعد  -

 القانونية للتوقف عن العمل .

بيانات رسمية لهذا النوع ، إال أن غالبية إعالنات الوظائف خاصة  قد ال توجد:  الدمامة ) سوء املظهر (بطالة   -

 بين 

 النساء غالبا ماتخضع إلى قائمة شروط ) حسن املظهر(.

: و في هذا النوع من البطالة يوجد راغبون في العمل ، و قادرون عليه ، و يجصلون عليه  بطالة فقراء املهنة  -

 الفعل  ب

، و لكنهم يعانون من درجات الحصول على فرص راتهم الحقيقية و ذلك العمل قد اليكون مناسبا ملؤهالتهم و لقد

 من جهد فعلي ، بل و مع مايتمتعون به من قدرات  مهنية أو أجور أو حوافز تتالئم مع مايبذلونه

 هؤالء إلى مواهب املشاركة في العالقات العامة أو الشهرة ....، و ينتشر ذلك النوع من  إبداعية متميزة نتيجة إلفتقار 

 البطالة عادة في حالة عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص و تغليب مبدأ املصالح املشتركة أو املتبادلة .

 : 2املطلب الثاني :كيفية معالجة بعض أنواع البطالة 

 و ذلك ما يعرف بإسم سياسات سوق العمل ،فإنه يمكن عالجها عن طريق إتباع  البطالة هيكليةإذا كانت  .1

 عن 

                                                           
 79، ص  78، ص 2003ر ، القاهرة ، بطالة ، دار غريب للطباعة و النشو مداواة ال و البيئي زينب صالح األشوح ، األطراد  1
 289،ص 288ص  2004، االسكندرية،  الدار الجامعية للنشر ، مبادئ االقتصاد الكلي،واخرونرمضان نعمة هللا  2
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  ة التي تتطلبها الوظائف الشاغرة و املهارات املطلوب طريق إيجاد مراكز تدريب العمال ملساعدتهم على إكتساب الخبرات

 عن طريق مكاتب التوظيف و التي تكون بمثابة حلقة االتصال بين وحدات عنصر العمل ) أي العمال( و بين رجال  أو 

 األعمال  و هم الذين يطلبون خدمات عنصر العمل ، حيث تقوم هذه املكاتب بجمع البيانات عن الوظائف الشاغرة 

حثين عن العمل حتي يكون على علم دائم بها و اإللتحاق بها في املناطق التي توجد فيها و تعمل على اإلعالن عنها للبا

 إذا 

 ماتوفرت فيهم الشروط املطلوبة .

ألجور بعض فئات منها عن طريق تخفيض الحد األدني فإنه يمكن عالجها و التقليل  البطالة إجباريةإذا كانت  .2

دام من األيدي العاملة العمل و ذلك بغرض تشجع رجال األعمال و املؤسسات الخاصة على طلب و إستخ

 الرخيصة .

  توجيههاوجودة في أحد األنشطة و فيمكن معالجتها عن طريق سحب العمالة الزائدة امل البطالة مقنعةإذا كانت  .3

 إلى نشاط أخر ، خاصة إذا صاحب ذلك إنشاء و إقامة مشروعات إنتاجية جديدة سواء من قبل القطاع 

أو القطاع األجنبي حتى تستوعب األعداد املتزايدة من األيدي العاملة و الناتجة عن الزيادة  الخاص الوطني

 السكانية السريعة .

 البطالة الناتجة عن قصور الطلب الكلي عن طريق إتباع سياسة نقدية و مالية توسعية تهدف إلى  يمكن عالج .4

ية التوسعية فتتمثل في زيادة العرض النقدي  مما زيادة الطلب الكلي و تقليل البطالة . فأما السياسة النقد

و خلق فرص عمل جديدة كما يمكن للبنك املركزي و هو  يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي و بالتالي تنشيط اإلنتاج

عن طريق تخفيض نسبة اإلحتياطي القانوني أو تخفيض سعر  السلطة النقدية في البالد إتباع سياسية نقدية

في سوق األوراق املالية كمشتري ،و أما السياسة املالية التوسعية فتتمثل في تخفيض الخصم أو الدخول 

ص الضرائب أو زيادة اإلنفاق الحكومي على السلع اإلستهالكية و السلع اإلستثمارية لنشيط اإلنتاج و خلق فر 

السياسات النقدية أو املالية ألنها  تكون  يجب مراعاة التوسع في إستخدام عمل جديدة لكن في املقابل

مصحوبة بحدوث ارتفاع في األسعار مما يعني خلق مشكلة جديدة أو الزيادة من حدة مشكلة كانت قائمة أوال ، 

 . و هي مشكلة التضخم

 : املطلب الثالث : آثار البطالة

الرئيس ي  بهمالها فالبطالة تشكل السبإن تماعية و السياسية التي ال يمكإن للبطالة من اآلثار اإلقتصادية واإلج

و املشكالت اإلجتماعية في اي مجتمع ، كما أنها تمثل تهديدا واضحا على اإلستقرار السياس ي و الترابط  ملعظم األمراض

  1اإلجتماعي .

 : الفرع األول : اآلثار اإلقتصادية 

 2العاملين عن العمل و اإلنتاج.من د إنخفاض اإلنتاج الفعلي عن اإلنتاج املحتمل ، من جراء تعطل إعدا 

                                                           
 40 ص 39،الجزائر ص 2009الكتاب الحديث،، دار -أسس املواجهة -آثارها األجتماعية و اإلقتصادية زكريا سعد الدين األسدي ، البطالة و  1
 201-ص  200مدحت القريش ي ، مرجع سبق ذكره ،ص  2
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 ىمجتمع مرتبط بأن هناك انتاجا لد أي ظهور الكساد اإلقتصادي للسلع املوجودة في املجتمع ألن الرواج لدى 

 أفراده ، و االنتاج مرتبط بالعمل .

 االعانات املقدمة للعاطلين عن العمل  البلدانواختالف و تختلف هذه التكلفة باختالف الة العاطلينتكلفة إع 

  خسارة اإلنفاق على التعليم حيث أن التعليم الذي انفق على األشخاص العاطلين عن العمل يصبح انفاقاغير

 1مجدي اثناء فترة التعطل عن العمل .

 2انخفاض حجم اإليرادات للدولة من جراء انخفاض حجم الضرائب على الدخول الناجم عن البطالة 

 الفرع الثاني اآلثار السياسية : 

لى تأثير الوضع السياس ي و األمني العام إلى تداعيات خطيرة و منها ما يتعلق بمبدأ اتؤدي تداعيات البطالة نتيجة  

 3اختفاء مفهوم الشفافية و النزاهة  الشفافية حيث إنتشار البطالة يؤدي إلى

  البطالة من املمكن أن تؤدي إلى التطرف و اإلرهاب 

 سس ضد بلده لحساب دولة العدو.جالعاطل الى ارتكاب جريمة الت تؤدي بالشخص 

  4عمل لى الهجرة الخارجية للبحث عن اتؤدي البطالة. 

 .ضعف الوحدة الوطنية و ضعف الشعور الوطني و االنتماء و الالمباالة 

 5اضطراب األوضاع مما قد يعصف باإلستقرار السياس ي للدولة و تغيير الحكومات فيها . 

 :  اآلثار اإلجتماعيةالفرع الثالث :

فوقت البطالة نفسه ربما يقود م بأعمال غير شرعية إلعالة أنفسهم و أسره مالبطالة قد تقود األشخاص للقيا 

 .6بعض األشخاص إلرتكاب الجرائم

  7العاطل و تخلق لديه جو نفسيا مضطربا ىنشوء احباط نفس ي سيئ لدلى االبطالة تؤدي. 

  التخلف اإلجتماعي نتيجة عدم القدرة على اشباع الحاجات األسرية للقوة املتعطلة عن العمل و املتمثلة في

 8الرعاية الصحية و التعليم و اإلطعام و اإليواء.

  آثار سيئة  فير السكن و غير ذلك مما يتركلشباب عوامل تو يمتلك اتأخير سن الزواج الى ما بعد الثالثين حيث ال
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 الفصل : خاتمة

 

 

تعد مشكلة البطالة كما أوضحنا في هذا الفصل واحدة من أخطر املشكالت التي تواجه 

ان اغلب تعاريف االقتصاديين تنطلق من مفهوم مشترك للبطالة معتمدين في ذلك  ،تبيناملجتمعات

على املعايير التي حددها املكتب الدولي للعمل وتتغير إما حسب طبيعة البطالة الخاصة أو حسبنمط 

التشغيل أو حسب طبيعة النشاط االقتصادي السائد في البلد بحسب العوامل املربطة بها مع اختالف 

ياسها من دولة إلى اخرى ، هذا فضال عن االسباب االقتصادية واالجتماعية التي ساهمت في طرق ق

زيادة تفش ي هذه الظاهرة، هذه األخيرة التي تظهر مدى تأثيرها على االقتصاد من ضياع في القوة 

اهرة العاملة ونقص في الناتج الوطني وهي تؤثر كذلك على املجتمع مخلفة أزمات اجتماعية كإنتشار ظ

 …… الفقر والتسرب املدرس ي

                                                                                                                                                                                     
 15, مرجع سبق ذكره ص  سليم عقون  1
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 مقدمة الفصل :

بقضايا وتكثيف الجهود ملواجهة ظاهرة البطالة من أهم التحديات التي تواجهها  االهتماميعتبر 

هياكل قوية  الالزمة ووضعدول العالم بما فيها الجزائر ، األمر الذي يحتم عليها توفير الشروط 

 رشيدة تسمح لها بتحقيق األهداف املرجوة  اقتصاديةاستراتيجيات  انتهاجومتخصصة و 

كبير في نسبة البطالة  بارتفاع 1999لقد تميز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني إلى غاية عام 

تي عاشتها خالل هذه االقتصادية الحادة ال وصلت في بعض األحيان إلى أكثر من ثالثين باملئة، فاألزمة

الفترة قد أدت إلى بروز اختالالت كبيرة في سوق الشغل بحيث تقلصت فرص العمل املتاحة بدرجة 

كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل ، ومن أجل التصدي لظاهرة البطالة 

ت البطالة إبتداءا من أواخر كان لزاما على الدولة انتهاج سياية واضحة من أجل التخفيف من معدال 

حيث تم تسطير عدة برامج واليات ساهمت في ترقية التشغيل ومحاربة البطالة لهذا حتمت 1999

علينادراستنا التطرق ألهم هذه البرامج املعتمدة من طرف الدولة ، تحديات ومعوقات نجاحها في 

 الجزائر من خالل أربعة مباحث وهي :

 في الجزائراملبحث األول : سوق العمل 

 املبحث الثاني : سياسات التشغيل في الجزائر 

 حاربة البطالة ماملبحث الثالث :سياسات 

 املبحث الرابع : تقييم أجهزة و برامج سياسات التشغيل في الجزائر 
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  : سوق العمل في الجزائر املبحث األول 

يومنا هذا ، كما شهد تغيرات اقتصادية و  لىاتطورات عديدة منذ اإلستقالل  ي ائر الجز سوق العمل  تعرف

 .  سياسية و ديموغرافية و امنية ،شكلت بمجموعها اتجاهات و مسارات تطور القوة العاملة عبر قرابة خمسة عقود

 تاريخية ملحةاملطلب األول : سوق العمل في الجزائر 

 الفرع األول : تطور سوق العمل فالجزائر : 

 بنسب استثمارات  1978الى سنة  1967من سنة  بناء القاعدة الصناعية لإلقتصاد الوطني املمتدةب تميزت

 % خالل الفترة املوافقة 46.8( و 1973-1970%في القترة )33.5( و 1969-1967% خالل الفترة ) 26.4عالية وصلت الى 

 مح هذا املجهود في مجال اإلستثمار، ، و لقد س 1978% سنة 55( و اخيرا 1977-1974للمخطط الرباعي الثاني )

 1منصب شغل سنويا . 100000% سنويا ما يعادل استحداث 4.4بـــ :  ر لتشغيل قدلبتحقيق نمو قوي 

 الكبيرة و إعطاء األولوية  مع حلول عقد الثمانينات ، شهد اإلقتصاد توجها جديد اعتمد على اعادة هيكلة املؤسسات

  1985-1980لتنموية املقررة ، فترتب عن هذا التوجه تنامي في فرص العمل خالل فترة إلنجاز ما تبقى من املشاريع ا

تراجعا باملقارنة مع  و إن سجل هذا املعدل ى% سنويا حت4.2،أي بزيادة نسبتها جديد  ألف منصب عمل 140بتوفير 

 اإلستثمارات التي لم تعد تفي بأعباء تباطؤ وتيرةفإن مرد هذا االنخفاض يعود أساسا إلى   1980املعدل ملا قبل سنة 

 2% من الناتج الداخلي الخام.37ال إالعمل املطلوب و أصبحت ال تمثل 

 و التي تزامنت مع املخطط الخماس ي الثاني فقد شهد فيها اإلقتصاد الجزائري أزمة كان لها  1989-1985أما الفترة 

 حد سواء تمثلت في انخفاض املداخيل البترولية ، ماترتباألثر البالغ على الجانبين اإلقتصادي و اإلجتماعي على 

 إلى التخفيض الحتمي  ىتموين الجهاز اإلنتاجي . كما أد من تضييق للتمويل الخارجي و كذا الضغط  فعليا على عنه 

ك % في تل01الى  للوسائل املالية للدولة إلى تقليص حجم اإلستثمارات و تراجع هام في نسب النمو التي انخفضت

 الفترة . 

 و لقد كان لهذا الوضع أثر على سوق العمل ، إذ حدث انخفاض هام في إستحداث مناصب الشغل حيث لم يتجاوز 

 منصب شغل سنويا في املتوسط خالل هذه الفترة ، كما ظهر فائض في العمالة على مستوى بعض املؤسسات  75000

 . 3انخفاظا هاما في النشاط  العمومية التي عرفت

                                                           
1

, مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية , جامعة  2000-2010ليندة كحل الراس , سياسات التشغيل وسوق العمل في الجزائر خالل الفترة 

 35الجزائر , ص 
2
دكتوراه في العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، اطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ال2005-1970مليكة يحيات ، اشكالية البطالة و التضخم في الجزائر  

 166ص  2007-2006، جامعة الجزائر 
3
 36ليندة كحل الراس , مرجع سبق ذكره , ص  
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 عن التسيير اإلداري فة الى إرساء اقتصاد السوق عوضا هادتميزت فترة التسعينات ببداية التحوالت النظامية ال

 لإلقتصاد الوطني الذي ميز الفترات السابقة .

 حيث نتج عن الركود اإلقتصادي الذي ميز هذه الفترة، انخفاض كبير ملناصب الشغل الجديدة حيث بلغت حسب 

 ، تركزت أساسا  1993و سنة  1990منصب شغل سنويا ما بين سنة  40000الوصية بالتشغيل  تصريحات الوزارة

 في قطاعي اإلدارة و الخدمات .

 اصب الشغل ، و الشروع في تسريح العمال من طرف املؤسسات التي تعرضت نو رافق هذا اإلنخفاض في استحداث م

 حسب  1998و سنة  1990عمومي في الفترة مابين سنة الى صعوبات هامة في التموين . حيث سجل سوق العمل ال

 منصب شغل ، كما رافق اإلنخفاض في استحداث مناصب الشغل تحول في  500000نفس املصدر فقدان أكثر من 

 طبيعة عالقة العمل حيث تجلى ذلك في هيمنة استحداث مناصب الشغل املؤقتة ، و لم تتجاوز مناصب الشغل 

 منصب شغل سنويا ، و  70000( حسب الوزارة الوصية بالتشغيل : 1998-1990الدائمة املستحدثة خالل الفترة )

 كانت تتركز أساسا في القطاع العمومي .

 2010-2000الفرع الثاني : تطور سوق العمل في الجزائر خالل الفترة املمتدة 

 كل من جانب العرض و الطلب فيه ، و ألجل هذا الغرض  تقتض ي دراسة تطور سوق العمل في الجزائر ، دراسة تطور 

سنتطرق الى نقطتين تشمل األولى تطور القوة العاملة ) جانب العرض( في حين تخص الثانية تطور الطلب على 

 العمل 

 من خالل عرض مناصب الشغل املستحدثة خالل هذه الفترة .

 تطور عرض العمل : تطور القوة العاملة . 1

 ان مجموع السكان يتكون من القوة العاملة مضافا إليها السكان خارج القوة العاملة ، و بعبارة أخرى يشمل السكان 

 رى عاطلة .األخرى تشمل قوة عاملة مشتغلة و أخالنشطين و غير النشطين .كما أن القوة العاملة هي 

 لذاارتأينا التطرق في هذا الجزء إلى تطور القوة العاملة يتأثر حجم هذه القوة بعوامل عدة منها العامل الديموغرافي ، 

 وذلك بعد التذكير بالسياق الديموغرافي للبالد . 2010و سنة  2000طيلة الفترة املمتدة من سنة 

 

 : السياق الديموغرافي  -1

 كأكبر عائق يقف أمام  اعتبر اإلنفجار الديموغرافي الذي عرفته الجزائرطيلة الثالثين سنة األولى التي عقبت استقاللها
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 بالسلطات العمومية الى تبني و تنفيذ البرنامج الوطني  ىإلقتصادية و اإلجتماعية ، مما أدتحقيق أهداف التنمية ا

 % 01و إلى  2000% سنة 1.9للتحكم في النمو الديمغرافي الهادف الى التخفيض من النمو الطبيعي للسكان ليصل الى 

 20251سنة 

  وفعال تمكنت الجزائر من تخفيض معدل النمو الطبيعي لعدد السكان ، ليصبح هذااملعدل مستقرا عند مستوياته

  2008-1999% و هو ما يظهره جدول تطور عدد السكان في الجزائر خالل الفترة 1.7أي في حدود  1999الدنيا سنة 

 ((.3.1أدناه ) رقم )

 2008-1999تطور عدد السكان في الجزائر خالل الفترة  ( :3.1جدول رقم ) 

 الوحدة مليون نسمة                                                                                                     

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات
 عدد السكان

 اإلجمالي
29.9 30.4 30.9 31.3 31.8 32.4 32.9 33.4 34.1 34.8 

Source : MAEP(*)point focal national «rapport sur l état de mise en oeuvre du programmed 

action national en matière de gouvernance » novembre 2008.p 260 

، فإن تحليل التركيبة العمرية للسكان يبين بروز الفئات التي يقل  و التشغيل و الضمان اإلجتماعي حسب وزارة العمل

% في 58.4% من مجموع السكان بينما تمثل هذه النسبة 65حوالي  2001سنة ، و التي تمثل في سنة 30سنها عن 

 .2010سنة 

 % 57.2إلى  1987% من مجموع السكان سنة 50و من جهتها ، انتقلت نسبة الفئة العمرية النشطة من السكان من 

 .2010% سنة 65.5ثم إلى  1998سنة 

 للشباب  ( أدت الى وصول كثيف1970 1969% ما بين 5.01نسبة املواليد املرتفعة ، املسجلة في نهاية الستينات )و 

 البالغين السن القانوني للعمل ابتداء من منتصف الثمانينات .

 % من الفئة التي استفادت من منصب شغل تنتمي الى الشريحة التي يتراوح43.8تبين أن  ، 2003عند نهاية سنة 

 ،  2010سنة .و في سنة  49سنة الى  35للشريحة التي يتراوح عمرها من % 36.45سنة و  34سنة الى  20سنها من  

 % .34.86% و 45.6تمثل هذه النسبة على التوالي 

كن من ملس هذا األثر البد من منت ىسير سوق العمل في الجزائر ، و حتو عموما يبقى للعامل الديمغرافي أثر على 

 دراسة تطور القوة العاملة باعتبارها الفئة السكانية التي يهتم بها الدارس لسوق العمل .

                                                           
، أطروحة مقدة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه 2004-1990سعدية قصاب ، إختالالت سوق العمل و فعالية سياسات التشغيل في الجزائر  1

 57ص  2006-2005اإلقتصادية ، جامعة الجزائر دولة في العلوم 
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 :تطورالقوة العاملة ) السكان النشطون (خالل العقد األول لأللفية الثالثة  -2

 :  السكان النشطون ومعدل النشاط . أ

 مليون نسمة ، إذ قدر بــــ :  2.24، ارتفع اجمالي السكان النشطين ) مشتغلين و عاطلين ( في الجزائر ب :  2010في سنة 

 ، و يرجع هذا اإلرتفاع السريع ألفراد الفئة  2001مليون نسمة سنة 8.568مقابل  2010مليون نسمة سنة  10.812

  لى التزايد السكاني الذي تشهده البالدالنشطة ، إ

 :  تطور القوة العاطلة و معدل البطالةب .     

 لقد كان لتحسن الوضعية األمنية و اإلستقرار السياس ي اللذان شهدتهما البالد مطلع األلفية الثالثة دور في استرجاع 

  املستوى البطالة ا علىيايجاب نعكساوتيرة اإلستثمارات ، و هو ما اإلستقرار اإلقتصادي و الرفع من

 % من الفئة النشطة 19.1% و 17.49% و 31.36قدر الديوان الوطني لإلحصائيات نسبة البطالة لدى النساء بــ :   

على  2010 – 2005 – 2001لكل من السنوات  % لدى الفئة النشطة من الرجال8.1% و 14.85% و 26.56مقابل 

  التوالي.

نالحظ من خالل هذه األرقام أن معدالت البطالة انخفضت لدى كل من النساء و الرجال خالل هذه الفترة غير أنها 

 تبقى مرتفعة لدى النساء عنها لدى الرجال لألسباب السالف ذكرها .

إن  نسبة أما عن توزيع القوة العاملة العاطلة فإنه و حسب األرقام الصادرة عن الديوان الوطني لإلحصائيات ف

( 3.2جدول رقم  )( أدناه.3.2و هو ما يبينه الجدول رقم ) البطالة مرتفعة لدى فئة الشباب عنها لدى الفئات األخرى 

  2010-2005-2001تطورقوة العمل العاطلة في الجزائر حسب الفئات العمرية خالل السنوات  :

 

 الفئة العمرية

2001 2005 2010 
 العدد

 )عاطل(

معدل البطالة 

حسب الفئة 

 العمرية )%(

 العدد

 )عاطل(

معدل البطالة 

حسب الفئة 

 العمرية )%(

 العدد

 )عاطل(

معدل البطالة 

حسب الفئة 

 العمرية )%(

 23.2 116 000 34.3 205 417 51.33 393 441 سنة 20أقل من 

20 – 24  958 687 45.92 169 481 29.9 000 349 21.0 

25 – 29 984 578 37.56 779 398 22.7 000336 16.5 

30 – 34 890 280 23.07 666 176 12.7 000 140 8.9 

35 – 39 896 155 14.79 257 84 7.4 000 58 4.6 

40 – 44  287 93 11.21 096 43 4.3 000 33 2.8 

45 – 49 662 72 10.33 613 31 4.1 000 22 2.0 

50 – 54 163 58 11.79 498 19 3.1 000 13 1.7 

55 – 59 169 18 7.51 791 7 2.3 000 10 1.9 

 10.0 1 076 000 15.3 1 448 286 27.30 2 339 450 املجمــوع

 37ص   2014لينذة كحل الراس,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية جامعة الجزائرالمصدر : 
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 سنة ( ، بحيث قدرت نسبتها سنة  30-16( أن نسبة البطالة مرتفعة لدى الشباب )3.2الجدول ) يتبين من خالل

 % لدى الفئة املتراوحة أعمارها بين21سنة ( ، و 19-16تراوحة أعمارها بيم ) % لدى الفئة امل23.2بـــ :  2010

 سنة( . 29-25)% لدى الشريحة التي تتراوح أعمارهم بين 16.5سنة (، في حين قدرت بــ :  20-24) 

 غير أنه من الضروري اإلشارة إلى أن معدالت البطالة قد عرفت انخفاضا ملموسا لدى فئات األعمار السالفة الذكر 

 % ، 29.9% ،34.3%( و ) 37.56% ،45.92%، 51.35إذ قدرت بـــ )  2005و  2001إذا ما قورنت بتلك املسجلة سنتي 

على التوالي  2005 – 2001سنة(  لسنتي  29 – 25سنة ( و ) 24 –20و ) سنة (  19-16% ( لفئات األعمار ) 22.7

 إضافة 

 نسبة البطالة عند حاملي شهادات التعليم العالي بنسبة   2010إلى ذلك، قيم الديوان الوطني لإلحصائيات في سنة 

 % بالنسبة لحاملي شهادات التكوين املنهي .12.5% مقابل 21.4

 :  ة و معدل العمالةالقوة العاملة املشتغلج. 

 ، و هو ما يوضحه  2010 – 2001سنوات اإلنكماش ، عاد التشغيل في الجزائر ليعرف ارتفاعا خالل الفترة  بعد

 ( 3.3الجدول رقم ) 

 .2010-2005-2001( : تطور القوة املشتغلة و معدل العمالة في الجزائر خالل السنوات 3.3جدول رقم )

                         

 البيان

 السنة

 )%( TE معدل العمالة القوة العاملة املشتغلة ) ألف عامل (

2001 228 6 30.36 

2005 044 8 34.70 

2010 736 9 37.60 

 43ص   2014لينذة كحل الراس,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية جامعة الجزائرالمصدر : 

 ألف عامل سنة  9 736إلى  2001ألف عامل سنة  6 228(  أن عددالعاملين قد ارتفع من 3.3تبين لنا أرقام الجدول )

 ، و يرجع هذا االرتفاع الى تزايد مناصب الشغل املحدثة في اطار مختلف برامج التنمية التي سطرت خالل هذه  2010

، كما  2009 – 2001الفترة  على طول ن و دعم النمو اإلقتصادي املمتدي الفترة و نقصد بذلك برنامجي االنعاش

 عرفت 

 نقاط  07و  2005نقاط مقارنة بسنة  04% أي ارتفع بقرابة 37.60معدل عمالة إجمالي قيمته 2010الجزائر سنة 

 امتداد سنوات هذه الفترة سجل ارتفاع معتبر في معدالت العمالة كإنعكاس إلرتفاع ، فعلى  2001مقارنة بنسبة 
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 مستويات التشغيل .

 :  للتوضيح ( التالي3.4اهمة القطاعين الخاص و العام في التشغيل ندرج الجدول رقم )عن مسو 

  2010 -2005: توزيع قوة العمل املشتغلة حسب قطاع النشاط في الجزائر خالل الفترة  (3.4جدول رقم )

 واتــــــــــالسن 

 2007 2006 2005 قطاع النشاط

العدد )ألف 

 عامل(

ألف العدد ) النسبة )%(

 عامل(

العدد )ألف  النسبة )%(

 عامل(

 النسبة )%(

 34.75 2 987 30.96 2 746 36.85 2 964 عام

 65.25 5 607 96.04 6 123 63.15 5 081 خاص

 100 8 594 100 8 869 100 8 045 املجموع

ــــــــــالسن   واتــ

 2008 2009 2010 

العدد )ألف 

 عامل(

العدد )ألف  النسبة )%(

 عامل(

العدد )ألف  النسبة )%(

 عامل(

 النسبة )%(

 34.4 3 345 34.1 3 234 34.4 3 149 عام

 65.6 6 390 65.9 2366 65.6 5 996 خاص

 100 9 735 100 9 472 100 9 145 املجموع

 45ص   2014لينذة كحل الراس,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية جامعة الجزائرالمصدر : 

% من 65.6القطاع الخاص بنسبة في ترتكز  2010( ، غالبية القوة العاملة املشتغلة لسنة 3.4حسب  الجدول )

 % فبي القطاع العمومي . 34.4مجموع هذه القوة مقابل 

 و تعد نسبة التشغيل في القطاع العام بالجزائر مرتفعة إذا ما قورنت بدول العالم حيث يقدر متوسط حصة القطاع

 % ، و يرتبط التشغيل بالقطاع 17.5% بالعالم أما متوسطه بالدول العربية فيبلغ 11جمالي التشغيل بــ : امن  العام 

 العام  بالجزائر بعدة عوامل من أهمها تواضع دور القطاع الخاص نتيجة عدم مالئمة بيئة األعمال و امليزات التي 

 1ي.ففي األجور و األمن الوظي القطاع العام باملقارنة بالقطاع الخاص من حيث الفارق  يوفرها

 ، حسب الفئة اإلجتماعية املهنية ، مايلي :  2010و يظهر من  تركيبة القوة العاملة املشتغلة في سنة 

 و العاملين لحسابهم الذاتي  ـ % يمثلون أصحاب العمل29.5  -                     

 % أجراء  دائمون، 32.9   -                    

 % أجراء غير دائمين و متمهنين و فئات أخرى،  33.4  -                    

                                                                                                                      % مساعدي العائالت .04.2     -                   

                                                           
 196، ص  10/2012، مجلة الباحث ، العدد  2010- 2000لخضر عبد الرزاق موالي ، تقييم أداء سياسات التشغيل في الجزائر  1
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 املطلب الثاني : تجزؤ سوق العمل 

 ، فإنه يمكن التمييز بين أجزاء مختلفة تكون سوق العمل في الجزائر : قطاع ريفي  فيما يتعلق بتجزؤ سوق العمل

 ل النشاطات الفالحية، و قطاع حضري هو األخر يتكون من قطاع غير رسمي يتكفل بجزء من التشغيل لكن فييشم

 ية اإلجتماعية ، و آخر رسمي يضم القطاع مالق باألجور أو ظروف العمل و الحظروف غير الئقة  سواء فيما يتع 

 و الخاص الخاضعين لتشريع العمل . العام

  1977يستحوذ القطاع الريفي على حصة معتبرة من الشغل ال يمكن إهمالها ، إذ امتص هذا القطاع في سنة :

% منها مصدرها لفالحة . حسب الديوان الوطني لإلحصائيات 50من اليد العاملة املشتغلة ، بقرابة  %1 72.2

 % في سنة  34.67و  2001ي سنة %ف42.35الى حوالى قد انخفضت نسبة مساهمة القطاع الريفي في التشغيل 

ارتفاع ، نتيجة لهجرت سكان الريف إلى املدن ألسباب عدة منها نوعية الهياكل القاعدية اإلجتماعية و  2010

 القطاع الرسمي ، و بروز القطاع  غير الرسمي . الى ارتفاع معدالت البطالة في ىاألجور في املدن ، وضع أد

 الجزائري إثر املرحلة اإلنتقالية التي مر بها بتنامي القطاع غير الرسمي ، الذي خلق أسواقا غير  تميز اإلقتصاد

رسمية ، منها سوق العمل غير الرسمي ، ألسباب عدة منها جمود سوق العمل الرسمية و عدم قدرةاملؤسسات 

املجلس الوطني اإلقتصادي و اإلقتصاديةعلى استيعاب اليد العاملة العاطلة الطالبة للشغل . و حسب تقرير 

اإلجتماعي فإن  األنشطة غير الرسمية لقيت اقباالكبيرا من طرف الفئة النشطة غير املشغلة ، و هذا في غياب 

مدة في تعلعاطلة حيث أشارت اإلحصائيات املالقدرة اإلستيعابية للجهاز اإلنتاجي على امتصاص  اليد العاملة ا

ماليين شخص يشتغل في القطاع غير مؤمن اجتماعيا كليا أو جزئيا . و ذلك  ربعةأ 2005التقرير الى أنه في سنة 

% و قطاع البناء و  87راجع لطبيعة هذه األنشطة التي تضم األعمال املوسمية كالقطاع الزراعي بنسبة 

  2 %81األشغال العمومية بأكثر من 

  ي ، ازدهر القطاع غير الرسمي عقد املاض % على مدى ال10% الى 30كما أن انخفاض معدل البطالة من قرابة

% سنة 27لى أكثر من ا 2000% سنة 20من وفرها اإلقتصادجميع الوظائف التي  ارتفعت مساهمته في، و 

2007 3 

 املطلب الثالث : البطالة و سوق العمل الجزائري 

 ختالل التوازن  بين مناصب هرة البطالة فيه ، و ذلك نتيجة إل من أبرز خصائص سوق العمل في الجزائر انتشار ظا

 الشغل املعروضة ونمو الفئة النشطة باإلضافة لتراكمات املشاكل املرتبطة بضعف أداء املؤسسات و عدم مواكبة 

 السياسات التعلمية و التكوينية ملتطلبات سوق العمل املتجددة .

 اإلقتصادية التي شهدتها البالد ، فواقعها و يختلف واقع البطالة في الجزائر خالل املراحل املختلفة باختالف الظروف 

                                                           
طالة ، مجلة التنمية عبد الرحيم شيبي ، محمد شكوري، سوق العمل في الجزائر و أثر السياسات اإلقتصادية التجميعية على معدالت الب1

 42، ص  2008اإلقتصادية و السياسات اإلقتصادية ، املجلد العاشر العدد الثاني ، يوليو 
 51ص  50ليندة كحل الراس , مرجع سبق ذكره ص 2

 197، ص   ذكره لخضر عبد الرزاق موالي ، مرجع سبق 3
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 . في عشريتي الثمانينات و التسعينات تختلف تماما عن واقعها في بداية األلفية الثالثة

 بدأت مشكلة البطالة في الجزائر تتفاقم نتيجة اإلنكماش اإلقتصادي و تراجع وتيرة التشغيل  1985إذ منذ سنة 

 بسبب قلة املوارد املالية للدولة و التي قلصت من حجم اإلستثمارات املنشئة ملناصب الشغل ، و بالتالي اإلختالل في 

 الى  1984% سنة 15البطالة من  في معدل سوق العمل بين العرض و الطلب على العمل و هو ماترتب عليه ارتفاع

 للعمال نموا سريعا نتيجة حل املؤسسات اذ تم تسريحاعي م، كما عرفت ظاهرة التسريح الج 1989% سنة 16.9

 2000.1و استمر ذلك املعدل في اإلرتفاع الى غاية سنة  1998 – 1994عامل للفترة  360 000 

 ، و لقد كان لهذا البرنامج 2004 – 2001انطلق مخطط دعم اإلنعاش اإلقتصادي و امتد خالل الفترة  2001في سنة 

 ، و يعود هذا  2004%سنة  17.65الى  2001% سنة 27.3يث تقلص معدل البطالة من أثر على سوق العمل ، ح 

 ألف منصب شغل  230ألف منصب شغل جديد منها  720التراجع الى الزيادة الهامةفي فرص التشغيل باستحداث 

 2مؤقت .

 ل هذا البرنامج تم بعثخال 2009 – 2005تم بعث البرنامج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادي للفترة  2005في سنة 

 كلم ، انجاز مليون وحدة  1200شركاء أجانب ، منها الطريق السيار شرق غرب على مسافة  عديد من املشاريع مع 

 سكنية ، و الشيئ املالحظ أنه خالل هذا البرنامج عرف حجم اإلستثمار العمومي معدالت نمو جد مرتفعة ، بلغ 

 الى توفير عدد معتبر من مناصب الشغل ، و هو ما يفسر اإلتجاه التنازلي ملعدالت  ى% سنويا ، هذا ما أد23متوسطها 

 3% .12.06توسط ملالبطالة ، و التي بلغت في ا

 و في هذا السياق نضع املالحظات التالية :و رغم انخفاض معدل البطالة إال أن مستواها يبقى مقلقا ، 

  من مناصب الشغل 81.64أن  2006طبيعة مناصب الشغل التي تم إنشاؤها ، إذ أشارت احصائيات سنة %

عامل املؤقت اإلستقرار ، هذا التوجه الذي يفقد فيه ال4% فقط مناصب دائمة 18.36املنشأة كانت مؤقتة و 

 الكثير من اإلمتيازات التي يتمتع بها العامل الدائم .الوظيفي و 

                                                           
ع ، الجزء ناصر مراد ، مكافحة مشكلة البطالة في الجزائر ، ورقة عمل مقدمة في الندوة العربية البطالة أسبابها ، معالجتها ،و اثرها على املجتم 1

 349ص  2006أفريل  27-25الثاني ، جامعة سعد دحلب البليدة ،كلية العلوماإلقتصادية و علوم التسيير 
ص  2004اإلجتماعي ، مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف املإقتصادي و اإلجتماعي ، السداس ي األول من سنة املجلس الوطني اإلقتصادي و  2

120. 
،ملتقي دولي حول 2010-1970العمومي على البطالة في الجزائر خالل الفترة  بلقاسم رحالي ، ركن الدين فالك ، دراسة تحليية قياسية ألثر اإلستثمار  3

 16-15ومي استراتيجية الحكومة في القضاءعلى البطالة و تحقيق التنمية املستدامة ، جامعة املسيلة ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ، ي

 06ص  2011نوفمبر 
، امللتقى الوطنى الثانى واقع التشغيل في الجزائر و آليات تحسينه ، جامعة الجزائر ،  2006-1990ي الجزائر دية قصاب ، مرونة عالقات العمل فعس 4

 04ص  2008جوان  26-25كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التتسيير ، يومي 
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 لتأهيل القوة العاملة العاطلة .ضعف مستوى ا 

  توزيع مدة  فإن 2010اتساع مدة البطالة في الجزائر حيث و حسب تقرير الديوان الوطني لإلحصائيات لسنة

% من البطالين يبحثون عن عمل ملدة تقل 35.6البطالة املعرفة بالفترة املستغرقة في البحث عن العمل كانت 

 % منهم يبحثون عن عمل ملدة 45.1سنة و  منذ أكثر من % من البطالين يبحثون عن عمل19.3عن السنة ، 

  تفوق سنتين .

 ظاهرة خطيرة ملا تتسبب فيه من انتشار لليأس من جراء البحث عن العمل ، و ما قد ينجز عن ذلك من  وهي

 اإلنحراف و الجريمة .
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 املبحث الثاني : سياسات التشغيل في الجزائر 

 إن تعدد أبعاد و أهداف سياسة التشغيل في الجزائر ، اقتض ي حتمية تأطيرها بمجموعة من النصوص 

وذلك بإنشاء مؤسسات لترقية الشغل وأجهزة داعمة القانونية و التنظيمية ، التي تضبط عمليات تجسيدها ميدانيا 

 .للمبادرة املقاوالتية

 املطلب األول : أطر سياسة التشغيل القانونية و التنظيمية 

مية التي تم وضعها نية و التنظيفبالنسبة لإلطار القانوني و التنظيمي يصعب حصر مجموع النصوص القانو 

 السياسية في مجال التشغيل و محاربة البطالة ، إال أنه يمكن ةوضع السياسات التي تضعها السلط إصدارها بهدفو 

الذي نص في مادته 1نتظرق إلى بعضها فعلى سبيل املثال القانون املتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل ، أن

 السيما في مجال : الثالثة على أن "تضمن الدولة صالحيات تنظيم في ميدان التشغيل ، 

 املحافظة على التشغيل و ترقيته 

 . الدراسات اإلستشرافية املتعلقة بالتشغيل 

 لتأطير التشغيل و مراقبته . يس القانونية و التقنيةاملقاي 

 أدوات تحليل و تقييم سياسة التشغيل  

 ".أنظمة اإلعالم التي تسمح بمعرفة سوق العمل و تطوره 

حدد أهدافه في مادته األولى منه ، و  ، الذي2و القانون املتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم و ترقية التشغيل 

لفائدة  التي تتمثل في وضع التدابير التشجيعية لدعم و ترقية الشغل عن طريق تخفيف األعباء اإلجتماعية

املستخدمين ، و تحديد طبيعة و مختلف أشكال املساعدة و املرسوم التنفيذي املحدد ملهام الوكالة الوطنية للتشغيل 

، التي كلفتها السلطات العمومية بمجموعة من املهام األساسية في مجال التشغيل و رصد تفاعالت 3و تنظيمها و سيرها

 ل املثال : يمكن أن نذكر منه على سبيسوق العمل ، 

 . تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل و اليد العاملة و تطورها و ضمان ذلك 

 بتنمية وظيفة رصد سوق العمل و تقسيمها . تطوير األدوات و اآلليات التي تسمح 

 و املشاركة مع املؤسسات و الهيئات املعنية في  ة الجغرافية و املهنية لطالبي العمل ،يتشجيع الحرك

مع متطلبات  تطبيق عمليات التحويل املنهي ، أو التكميلي الخاص بتكييف مؤهالت طالبي العمل

 عروض العمل املتوفرة .

  املشاركة في تنظيم و تنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقررها الدولة و الجماعات املحلية ، و كل

 ية و إعالمها بتسيير البرامج املذكورة و إنجازها .مؤسسة معن

 في الخارج . بتنصيب العمال الجزائريين البحث عن كل الفرص التي تسمح 

  تطوير مناهج تسيير سوق العمل ، و أدوات التدخل على عرض و طلب العمل و تقيسسها 

                                                           
1
 2004ديسمبر  26الصادر في  83،ج.ر العدد 2004ديسمبر  25املؤرخ في  19-04القانون  

 2006ديسمبر  11الصادرة في  80.ج.ر العدد  2006ديسمبر 11املؤرخ في  21-06القانون  2
 2006أبريل  19الصادرة في  09، ج.رعدد 2006فيفري 18املؤرخ في  77-06املرسوم التنفيذي  3
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 يم املتعلقين بتشغيل األجانب ، و متابعة تطور اليد العاملة األجنبية بالجزائر في إطار التشريع و التنظ

 تنظيم البطاقية الوطنية للعمال األجانب و تسييرها .

اإلدماج املنهي  ، الذي يهدف إلى تشجيع 1و املرسوم التنفيذي املتعلق بجهاز املساعدة على اإلدماج املنهي

األخرى الرامية الى ترقية  تشغيل املبتدئين ، الى جانب تشجيع كافة أشكال النشاط و التدابير  للشباب طالبي العمل

 برامج تكوين ، و تشغيل و توظيف .  الشباب ، السيما عبر

و املؤسسات الصغيرة و  الى جانب العديد من النصوص القانونية األخرى املتعلقة بتشجيع خلق املقاوالت

غيل إما بصفة مباشرة أو غير املتوسطة ، و تلك  املتعلقة ببعض الهيئات و األجهزة األخرى الناشطة في مجال التش

 .2مباشرة ، كالصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، و هيئات التنصيب الخاصة 

 . املطلب الثاني :  مؤسسات سوق العمل املكلفة بتنفيذ سياسات ترقية التشغيل في الجزائر

السياسات من خالل دعم خلق مؤسسات  ن هيئات خاصة تسهر على تنفيذ هذهلقد سخرت لهذا الشأ 

 .مصغرة ، و فيما يأتي سنحاول عرض بعض هذه الهيئات

 الفرع األول : الهيئات التابعة للوزارة الوصية بالشغل :    

الشباب  ل دعم خلق املؤسسات مصغرة من طرفالوزارة الوصية بالشغل في ترقية هذا األخير من خال يرتكز مسعى  

الجهازين املسيرين من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل البطال عن طريق 

 الشباب .

 : ( CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة )-1 

، تطبيقا للمرسوم التشريعي 3 1994جويلية  06املؤرخ في  188 – 94أسس هذا الصندوق باملرسوم التنفيذي رقم 

،و الذي يعتبر الركيزة األساسية التي يرتكز عليها لحماية املهددين بفقدان  1994ماي 11املؤرخ في  01 – 94رقم 

 ية ألغراض اقتصادية .ادر مل بطريقة غير إمناصب الع

وفي اطار سياسة ترقية التشغيل ، قررت الحكومة إنشاء جهاز يتكفل بالبطالين ذوي املشاريع البالغين من العمر ما 

املتمم للمرسوم 4. 2004جانفي  03املؤرخ في  01 – 04سنة ، بموجب املرسوم التنفيذي رقم  50الى  35بين 

 . 1994جويلية  06املؤرخ في  01 – 94التنفيذي رقم 

                                                           
 .2008أبريل   30الصادرةفي  22، ج. ر عدد  2008أبريل  19املؤرخ في  126-08املرسوم التنفيذي 1

تماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال و سحبه ، و الذي يضبط شروط و كيفية منح االع 2007أبريل  24املؤرخ في  123-07املرسوم التنفيذي  2

 2007ماي 02الصادرة في  28منها...، ج .ر عدد 
 1415محرم عام  26املؤرخ في   188 -94الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية املرسوم التنفيذي رقم األمانة العامة للحكومةالحريدة 3

يتضمن القانون األساس ي  للصندوق  1994يونيو   07املوافق ل   1415محرم عام  27الصادرة في  44العدد  1994يونيو سنة  006املوافق ل  

 05 مين عن البطالة صأالوطني للت
 1431رجب عام  07املؤرخ في  01-04األمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية املرسوم التنفيذي رقم  4

 188-94املتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2010يونيو سنة  23املوافق ل  1431رجب عام  10الصادر في  39العدد  2010يونيو سنة  20املوافق ل 

 املذكور سابقا 
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( ليغير املجال العمري 08في مادته الثامنة ) 1 2010جوان  20املؤرخ في  156 – 10اء املرسوم الرئاس ي رقم ولقد ج 

( و 35( سنة عوضا من أن يكون خمس وثالثين )50( و خمسين )30من هذا الجهاز ليصبح بين ثالثين )للمستفيدين 

 ( سنة .50خمسين )

  :( ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب   --2 

 ، املتمم  1996سبتمبر  08مؤرخ في  296-96أنشأت هذه الوكالة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

 288-03و املعدل و املتمم باملرسوم التنفيذي رقم  1998يوليو سنة  13املؤرخ في  231-98باملرسوم التنفيذي رقم 

 .2 2003املؤرخ في سبتمبر سنة 

 ة ) فروع والئية و ملحقات الفروعتشغيل الشباب بتنظيم يعتمد على هياكل محليتتمتع الوكالة الوطنية لدعم 

 الوالئية ( متواجدة على مستوى كافة التراب الوطني .

و تسمح هذه الشبكة العامة للوكالة بالتقرب أكثر من الشباب أصحاب املشاريع و اإلستجابة لتطلعاتهم وكذا تكييف 

 ع اإلجتماعية و اإلقتصادية املحلية .إنشاء املؤسسات مع مختلف األوضا

إن سير الوكالة وفق نمط عدم تركيز نشاطها يخول للفروع صالحيات واسعة في مجال مرافقة الشباب املقاول طيلة 

 مراحل احداث مشاريعهم اإلستثمارية .

ساعدتهم في مجال و في هذا الصدد ، فهي تأخذ على عاتقها استقبال و توجيه و تكوين الشباب ذوي املشاريع و م

من مرافقة عند مثولهم أمام لجنة اإلنتقاء و  ب املقاول باباإلضافة الى ذلك ، يستفيد الشإعداد دراسة مشاريعهم . 

 اإلعتماد و تمويل املشاريع التي يرأسها مدير الفرع .

 توجيه و إعداد ملفاتهمخالل مراحل اإلستقبل و ال كما تقوم ملحقات الفروع بالتكفل بمرافقة الشباب ذوي املشاريع

 و كذا القيام بعمليات تحصيل قروض بدون فوائد لدى املؤسسات املصغرة التابعة ملحل اختصاصها .

 . الفرع الثاني : هيئات أخرى مساهمة في ترقية التشغيل

اليزال ذكرها نجد هناك هيئات أخرى كان لها دور في تحسين وضع الشغل في الجزائر و  إضافة للهيئات السالف 

 ينتظر منها تحقيق املزيد من النتائج في هذا امليدان ، من بينها :

 

 

 

                                                           
 03املوافق ل  1424عام  ذي القعدة 10املؤرخ في  156 – 10االمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  املرسوم الرئاس ي رقم  1

املؤرخ في  514 – 03مرسوم الرئاس ي رقم املعدل و املتمم لل 2004يناير  11املوافق ل  1424ذي القعدة عام  18الصادر في  03العدد  2004يناير سنة 

املشاريع البالغين ما بين خمسين  و املتعلق بدعم احداث النشاطات من طرف البطالين ذوي  2003ديسمبر  30املوافق ل  1424ذي القعدة عام   06

 08( سنة ص 50(و خمسين )35وثالثين )
 . 81ص  ليندة كحل الراس, مرجع سبق ذكره 2
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 ( :ADS وكالة التنمية اإلجتماعية ) .1

في ظل تطبيق برنامج إعادة  1996،1جوان  29املؤرخ في  232-96أنشأت هذه الوكالة بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم

االجتماعية الضعيفة و ذلك بوضع تدابير  هذا البرنامج على الفئاتة نتائج دة بالجزائر ، هدفها التخفيف من حالهيكل

 يمكن تلخيص املهام األساسية للوكالة فيما يلي : و. و برامج ملحاربة البطالة و الفقر و التهميش

 ترقية و تمويل كل العمليات املوجهة للفئات االجتماعية املحتاجة .  -   

عدد دية و اجتماعية تستعمل في انجازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكبر تمويل مشاريع لها منفعة اقتصا  -    

 ممكن من العمال في كل مشروع .

 :(  ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ).2

املعدل و املتمم باألمر رقم  ، املتعلق بتطوير اإلستثمار 2 2001أوت  20املؤرخ في  03-01بمقتض ي االمر الرئاس ي رقم 

ـ تعد الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مؤسسة عمومية ذات طابع اداري في  2006جويلية  15املؤرخ في  06-08

الجزائر التي تشهد تحوال اقتصاديا عميقا ي لوكالة خصوصا فا ، و تعتبر هذهخدمة املستثمرين املحليين و األجانب

النفتاح على رأس املال الخاص ضمن إطارإعادة الهيكلة ،األداة االساسية للتعريف بفرص بإتجاه اقتصاد السوق و ا

االستثمار القائمة و الترويج لها و استقطاب رؤوس االموال و االستثمارات األجنبية املباشرة ، و تخضع هذه األخيرة الى 

 3شروط خاصة ينبغي اعتبارها و املتمثلة في :

 *وجود قانون لالستثمارات يخدم مصالح املستثمرين األجانب بصفة خاصة :    

 سعر صرف تشجيعي ،  -                

 يد عاملة غير مكلفة ،  -                

 نظام جبائي تحفيزي ، -                

 .الخ .تخفيف الشروط املرتبطة باسترجاع الفوائد الى الوطن االم ..  -                

 * توفبر اقتصاد سوق في البلد املضيف        

 

 

                                                           
يونيو  29املوافق ل  1417صفر عام  13املؤرخ في  232-96العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية املرسوم التنفيذي رقم االمانة  1

يتضمن انشاء وكالة التنمية االجتماعية و يحدد قانونها االساس ي  1996يونيو سنة  30املوافق ل  1417صفر عام  14الصادر في  40العدد  1996سنة 

 18.ص 
غشت سنة  20املوافق ل  1422جماد الثانية عام  01املؤرخ في  03-01االمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية االمر رقم  2

  04يتعلق يتطوير االستثمار ص  2001غشت سنة  22املوافق ل  1422جمادي الثانية عام  03الصادر في  47العدد  2001
املعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث سليمان باروك ، املديونية و انعكاساتها على التشغيل و التنمية في البلدان العربيةمنظمة العمل العربية ، 3

  .41العمل بالجزائر ، ص
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 :(ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر)   -3

،كهيئة ذات طابع خاص يتابع نشاطها 1 2004جانفي  22املؤرخ في  14 – 04أنشأت بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

 . وزير التشغيل و التضامن الوطني

مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب املبادرات الفردية من أجل 

 مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابهم الخاص .

مهما  و تستهدف هذه الوكالة الفئات السكانية البطالة ، بدون دخل أو تلك التي لها مداخيل غير ثابتة و غير منتظمة  

نهم، السيما النساء  املاكثات في البيوت ، و يعتبر القرض املصغر املمنوح من طرف هذه الوكالة سلفة بنكية كان س

 حدة الفقر و الهشاشة و النزوح الريفي .طوير الحرف الصغيرة و التقليص من موجهة لتشجيع التشغيل الذاتي و ت

  :  والتيةاملطلب الثالث : األجهزة العمومية الداعمة للمبادرة املقا

 (:DIPJ الفرع األول : جهاز اإلدماج املنهي للشباب )

التنصيب في اطار " العمل و كلف بتنفيذ برامج االدماج املنهي للشباب من خالل  1990أحدث هذا الجهاز في سنة    

 تعاونيات للحساب الخاص على اساس مشاريع منجزة من طرف الشباب على شكلاملأجور و  احداث نشاطات "

( و التركيز   PEJ إزالة و تصحيح النقائص التي أظهرها برنامج تشغيل الشباب ) فردية أو جماعية ،وكان هدف الجهاز

 على الشراكة املحلية و املبادرة .

املدعم من طرف املؤسسات العمومية ، و الذي أصبح يعرف منذ سنة  و خصص صندوق مساعدات تشغيل الشباب

 م تشغيل الشباب الذي يهدف الى مساعدتهم على انشاء مؤسساتهم املصغرة .بالصندوق الوطني لدع 1996

% كمساهمة نهائية لتمويل 30هذا الجهاز اعانة تقدر بــ :  يخصص صندوق دعم تشغيل الشباب املقرر بموجب

ى لجان القرض علشروع على شكل قرض بنكي في اطار % املتبقية من تمويل امل70املشروع ، بينما تمنح نسبة 

الوالئي. و يتضمن هذه الصيغة تدابير تسمح للشباب تجاوز العراقيل السيما فيما يتعلق بالحصول على  املستوى 

 . القروض ، و املحالت و التجهيزات و كذا االجراءات االدارية

،  1995و لقد أظهرت الدراسة التقييمية لهذا الجهاز ، و املنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير التشغيل في سنة 

 النقائص اآلتية : 

الكلمة ، بل تعزز باألحرى روح  ىأتم معنب*املقارنة املنتهجة ال تجعل مستحدثي النشاطات مسؤولين                  

 طريق االعانات .السيما عن       االتكال 

 *غياب املعايير االقتصادية و املردودية من أجل تقييم املشاريع                    

                                                           
1
يونيو  29املوالفق ل  1417صفر عام  13ي املؤرخ ف 232-96األمانة العامة للحكومةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية املرسوم التنفيذي رقم  

يتضمن انشاء وكالة التنمية  االجتماعية و يحدد قانونها  1996يونيو سنة  30املوافق ل  1417صفر عام  14الصادر في  40العدد  1996سنة 

 . 18االساس ي ص 
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 *القانون األساس ي للتعاونيات تنقصه النجاعة الحداث النشاط املصغر .                    

 . لتنمية املحليةا*غياب التنسيق بين هذا الجهاز وباقي شركاء                    

أثارت النقائص املسجلة بخصوص جهاز االدماج املنهي للشباب في محور احداث النشاطات على شكل تعاونيات 

 لمردودية .لالتفكير في أجهزة أكثر مالئمة للمقتضيات االقتصادية و 

األجهزة املسيرة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  الفرع الثاني :

  الشباب

 جهاز دعم احداث املؤسسات املصغرة من طرف البطالين ذوي املشاريع :    - 1

يسير الصندوق الوطني للتامين عن البطالة جهاز دعم احداث املؤسسات املصغرة من طرف البطالين ذوي املشاريع 

، املعدل و املتمم ، و املتضمن القانون  1994جويلية  06املؤرخ في 188 – 94بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم : 

حياته ، لتمويل املؤسسة املصغرة وفقا ألحكام األساس ي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي وسعت صال 

 . 2004يناير  03املؤرخ في  01 – 04املرسوم التنفيذي رقم : 

، املقررة من طرف السلطات العمومية . كما يأتي تكملة لجهاز دعم جهازفي اطار سياسة ترقية التشغيلو يندرج هذا ال

 و يأخذ بنفس خصائصه  –رق له في النقطة الثانية سنتط –احداث النشاطات من طرف الشباب أصحاب املشاريع 

املشروع و  ثي االطراف يشارك فيه صاحبعلى نمط تمويل ثالاملنجزة في هذا املجال استثنائيا،ترتكز االستثمارات 

 البنك  و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة .

( ماليين 10( ماليين دينار جزائري الى عشرة )05حيث ارتفع املستوى االقص ى لكلفة املشروع و املحدد أصال بخمسة )

. كما يمكن للمقاولين الذين سبق  2011فيفري  22دينار جزائري تبعا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 

نشاطها و الحصول على نفس  توسيعتمويل الجل   لهم انشاء مؤسسة مصغرة في اطار الصندوق من االستفادة من

 االمتيازات الضريبية .

من طرف الوكالة الوطنية  ةجهاز دعم إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب أصحاب املشاريع املسير   -   2

 لدعم  تشغيل الشباب :

، املتعلق  املعدل و املتمم1، 1996جويلية  02املؤرخ في   234 – 96أسس هذا الجهاز بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

سنة  40سنة )  35الى  19بدعم تشغيل الشباب و املوجه للشباب أصحاب املشاريع الذين تتراوح أعمارهم من 

للمقاول الذي يحدث مشروعه ثالثة مناصب شغل (. و باستثناء النشاطات التجارية البحتة ، فإن الجهاز يهدف الى 

اب ، مع مراعاة املردودية و بالتالي إحداث مناصب شغل تحفيز و تشجيع انتاج السلع و الخدمات من طرف الشب

 دائمة .

  : خصائص املؤسسة املصغرة املحدثة في إطار هذا الجهاز 

                                                           
يونيو  02املوافق ل  1417صفر عا م  16املؤرخ في  234-96رقم  األمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، املرسوم الرئاس ي 1

 11يتعلق بدعم تشغيل الشباب ص  1996يوليو  03املوافق ل  11417صفر عام  17الصادر في  41العدد  1996سنة 
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 املصغرة أن تنشأ من طرف شاب أو عدد من الشبان ،  يمكن للمؤسسة 

 بالقبول النشاطات املنتجة للسلع و الخدمات مراعاة للمردودية  ىفيما عدا النشاطات التجارية تحظ

 ( ماليين دينار ،10،الحد األقص ي لإلستثمار هة عشرة )

  يجب أن يقدم صاحب أو أصحاب املؤسسة مساهمة شخصية في تمويل استثمار اإلنشاء أو التوسيع

 . تتغير حسب مستوى و موقع االستثمار

  يتضمن جهاز املؤسسات املصغرة نوعين من االستثمار :ة :إجراءات انشاء املؤسسة املصغر 

 يتمثل في انشاء مؤسسات مصغرةجديدة من طرف شاب أو عدة شباب مؤهلين  استثمار االنشاء :

 لالستفادة من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،

 يتعلق باالستثمارات املنجزة عن طريق مؤسسات مصغرة في طور التوسيع .استثمار التوسيع : 

 : شروط اإلستفادة من خدمات هذا الجهاز 

 . أن يكون الشاب بطاال 

  سنة بالنسبة ملسير املؤسسة على ان يتم  40سنة ، و يمكن أن يصل السن الى  35و  19أن يتراوح سنه بين

 ( ،بما فيها الشركاء اصب عمل دائمة )( من03بتوفير ثالثة )

 .  أن يكون لديه مؤهالت مهنية ذات عالقة بالنشاط املرتقب 

 . أن يقدم مساهمة شخصية في تمويل املشروع 

 تم اعتماد نوعين من التركيبة املالية :  : التركيبة املالية 

 يعتبر األكثر أهمية ) البنوك ، وكالة دعم تشغيل الشباب ، صاحب املشروع ( : التمويل الثالثي 

 باب ، صاحب املشروع .ش: وكالة دعم تشغيل ال التمويل الثنائي 

  ( أدناه :3.6( و رقم )5 .3و املبينة كما يلي حسب الجدولين رقم ) 

 نية لدعم تشغيل الشباب .طكالة الو : التركيبة املالية للتمويل الثالثي في اطار الو  (3.5جدول رقم ) 

 اول املساهمة الشخصية للشباب املق القرض بدون فائدة  القرض البنكي  التمويل الثالثي

  دج  5.000.000املستوى األول اليتجاوز 

70% 

 

25% 

 

05% 

  5.000.001املستوى الثاني ما بين 

 دج  10.000.000و 
 

70% 

 

20% 

 

10% 
 86ص   2014تلمسانجامعة  تجارية,,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الحنان,بوعناني فاطمة الزهراءسايح المصدر : 

 

 (: التركيبة املالية للتمويل الثنائي في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  3.6 جدول رقم )

 املقداول املساهمة الشخصية للشباب  القرض بدون فائدة  التمويل الثنائي

 %75 %25 دج  5.000.000األول اليتجاوز املستوى 
  5.000.001املستوى الثاني ما بين 

 دج  10.000.000و  
28% 72% 

 86ص   2014تلمسانجامعة  تجارية,,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السايح حنان,بوعناني فاطمة الزهراءالمصدر :
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أعاله أن قيمة االستثمار في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعرف مستويين ،  يبين كل من الجدولين

 دج . 10.000.000دج و 5.000.001دج و مستوى ثان محصور بين  5.000.000مستوى أول ال يتجاوز 

ثالثي تقدر فيها :  كما يوضح الجدولين أن التركيبة املالية في اطار هذه الوكالة و التي تعرف صيغتين ، صيغة تمويل

% ، 70% أما القرض البكي 25% ، القرض بدون فائدة املقدم من طرف الوكالة 05قيمة املساهمة الشخصية بنسبة 

 هذا بخصوص املستوى األول .

% و 20بخصوص املستوى الثاني فان قيمة القرض البنكي ال تتغير في حين تنخفض قيمة القرض بدون فائدة الى 

 %10اهمة الشخصية الى نسبة ترتفع قيمة املس

% بالنسبة 72%بالنسبة للمستوى األول و 75أما بخصوص صيغة التمويل الثنائي فان مساهمة الشاب املقاول هي 

 % لكل من املستوى األول و الثاني على التوالي .28% و 25للمستوى الثاني ، أما مساهمة الوكالة فتتمثل في 

تم إعداد تركيبة تمويل مشاريع 2011فيفري  22مجلس الوزراء املنعقد بتاريخ و تبعا للقرارات املتخذة من طرف 

 ((:3.8( و رقم )3.7املؤسسات املصغرة كما يلي ) الجدولين رقم )

التركيبة ااملالية للتمويل الثالثي في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تبعا لقرارات  (:3.7جدول رقم )

 . 2011فيفري  22في مجلس الوزراء املنعقد 

املساهمة الشخصية  القرض بدون فائدة القرض البنكي التمويل الثالثي

 للشباب املقاول 

 يتجاوز  املستوى األول ال

 دج 5.000.000

 
70% 

 
29% 

 
01% 

 5.000.00املستوى الثاني ما بين 

 دج 10.000.000و   

 
70% 

 
28% 

 
02% 

 87ص   2014تلمسانجامعة  تجارية,,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الالزهراءسايح حنان,بوعناني فاطمة المصدر :  

 

ركيبة املالية للتمويل الثنائي في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تبعا لقرارات مجلس ت (:3.8جدول رقم )

 . 2011فيفري  22الوزراء املنعقد في 

 املساهمة الشخصية للشباب املقداول  فائدة  القرض بدون  التمويل الثنائي

 %71 %29 دج 5.000.000املستوى األول اليتجاوز 
  5.000.001املستوى الثاني ما بين 

 دج 10.000.000و  
28% 72% 

 87ص   2014تلمسانجامعة  تجارية,,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السايح حنان,بوعناني فاطمة الزهراءالمصدر :

 

 شخصية قامت السلطات باتخاذ اجراءنظرا للصعوبات التي تواجه الشباب البطال في توفير قيمة املساهمة ال

الجدولين أعاله ، حيث تم تخفيض املساهمة الشخصية في نمط التمويل  بخصوص هذه املساهمة و هو مايوضحه

% بالنسبة 02% الى 10دج ( و من  5.000.000% بالنسبة للمستوى األول ) ال يتجاوز 01% الى  05الثالثي من 
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بة لكال % بالنس70دج ( لتبقى نسبة املساهمة البنكية  10.000.000دج و  5.000.001للمستوى الثاني ) محصور بين 

% بالنسبة للمستوى 29% الى 25املستويين أما مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فقد ارتفعت من 

 % بالنسبة للمستوى الثاني .28% الى 20األول و من 

% بالنسبة 72% بالنسبة للمستوى األول و 71فيما يتعلق بنمط التمويل الثنائي فإن نسبة املساهمة الشخصية هي 

% لكل من املستوى األول و 28% و 29للمستوى الثاني ، أما القرض بدون فائدة املمنوح من طرف الوكالة فيتمثل في 

 الثاني على التوالي .

 االعانات املالية  و االمتيازات الجبائية  : 

 وتتمثل أساسا في :   : اإلعانات املالية 

و هو قرض على املدى الطويل تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للمؤسسة  : القرض بدون فائدة -   

 املصغرة املنشأة في إطارها .

: و يتكفل أيضا الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بحصة  التخفيض من نسبة الفائدة على القرض البنكي -  

 من فوائد القرض البنكي ، معدلة حسب طبيعة و موقع النشاط .

 و يكون دعم الدولة متعدد األشكال و يتم من خالل :

 املصغرة املنشأة و الحصول على نفس اإلمتيازات الضريبية ،نشاط املؤسسات  توسيعتمويل  -             

 إنشاء صندوق ضمان بدعم مالي ممنوح من طرف الدولة . -             

، يمكن أن يستفيد الشباب من أصحاب املشاريع من ثالثة قروض  الكالسيكي الى القروض بدون فائدة و إضافة

 : إضافية بدون فوائد و املوجهة لــ

 دج  لفائدة حاملي شهادات التكوين املنهي ، 500 000ورشة بمبلغ  –إقتناء عربة   -   

 دج ، 500 000بإيجار املحالت إلحتضان النشاطات في حدود التكفل  -   

.....  عماريين و املحامين و املوثقينالتكفل بإيجار املحالت املوجهة إلنشاء مكاتب جماعية لألطباء و املهندسين امل -    

 دج ، لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي . 1 000 000إلخ و الذي يمكن أن يصل إلى 

  اإلمتيازات الجبائية  : 

 . اء خالل مرحلة انجاز أو استغالل املشروعتمنح امتيازات جبائية للشباب املقاول سو 

   خالل مرحلة اإلنجاز : 

 ، اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لشراء التجهيزات و الحصول على خدمات 

  فيما يخص الحقوق الجمركية بالنسبة للتجهيزات 05تطبيق معدل مخفض بنسبة %

 املستوردة ، 
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 ، اإلعفاء من دفع رسوم نقل امللكية على العقارات املكتسبة في إطار إنشاء النشاط 

 . اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس املؤسسات املصغرة 

 خالل مرحلة اإلستغالل : 

  اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي و الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط املنهي ملدة

( 02، مع تمديد فترة اإلعفاء ملدة عامين ) (1( سنوات في املناطق الخاصة )06( سنوات و ستة )03الث )ث

 ( عمال بصفة دائمة ، 03عندما توظف املؤسسة املصغرة ثالثة )

 يجيا خالل فترة دفع الضرائب املستحقة على أساس : ر ع للضريبة تدو الخض 

 % خالل السنة الضريبية األولى ، 25  -

 % خالل السنة الضريبية الثانية  ،50  -               

 %خالل االسنة الضريبية الثالثة  ،75 -                

 % خالل السنة الضريبية  الرابعة ،100 -              

 % من الطلبات العمومية للمؤسسات املصغرة .20و فضال على ذلك ، يخصص التنظيم الجديد للصفقات العمومية 

بصورة متزامنة مع التسهيالت و املزايا املمنوحة من قبل السلطات العمومية ، تم تدعيم هذا الجهاز بصندوق 

لشباب ذوي املشاريع ،  الذي تم إنشاؤه بموجب املرسوم ل مان أخطار القروض املمنوح إياهاالكفالة املشتركة لض

و املتمم ، املتضمن ضمان القروض التي تمنحها ، املعدل  1998جوان  09املؤرخ في 200 – 98التنفيذي رقم : 

البنوك للشباب أصحاب املشاريع . و يسمح هذا الصندوق بتأمين القروض البنكية املمنوحة للشباب ذوي املشاريع 

 % من القرض البنكي 01.حيث يساهم هؤالء الشباب في هذا الصندوق عن طريق اإلشتراك بمبلغ مالي تقدر نسبته بـــ: 

املؤرخ  296 – 96الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هذا الجهاز املحدث بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم : تسير 

، املعدل و املتمم ، و املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تحديد قانونها  1996سبتمبر  08في 

 األساس ي .

 

 

 

 

 

 

     

                                                           
 التي تساهم  في التنمية الجهوية . كمناطق للترقية  و مناطق للتوسع اإلقتصادي 12 – 93من املرسوم رقم  20و هي املناطق املصنفة حسب املادة  1
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 املبحث الثالث : سياسات محاربة البطالة 

خالل هذا املبحث إلى سياسات مواجهة البطالة املعتمدة في الجزائر و ذلك من خالل عرض برامج و  سنتطرق  من

 من إطار هذه السياسات ضسوق العمل املعتمدة في الجزائر  مؤسسات

 سياسات محاربة البطالة . املطلب األول : مؤسسات سوق العمل املكلفة بتنفيذ

 (: ONAMO: الديوان الوطني لليد العاملة ) االول الفرع 

سلطات العمومية ، ة لطلبات العمل الهامة ،باشرت الابتداء من األشهر األولى من اإلستقالل ، و قصد اإلستجاب

فة عمومية ذات طابع إداري مكل  ، في إحداث مؤسسة 1962نوفمبر  29املؤرخ في  99 – 62املرسوم رقم : بموجب 

و هي الديوان الوطني لليد العاملة .و من ناحية أخرى ، يتعين على كل عامل باحث عن  بتسيير تدفق اليد العاملة أل 

منصب  شغل التسجيل لدى مكتب اليد العاملة األقرب أو البلدية محل إقامته . كما يتعين على املستخدمين تبليغ 

عامل باحث عن منصب شغل مصالح اليد العاملة لتسيير نشاط تنصيب العمال .و في هذا الصدد ، يتعين على كل 

  التسجيل لدى مكتب اليد العاملة أو البلدية بكل منصب شاغر في مؤسستهم .

يوان الوطني لليد الداملتضمن تنظيم  (1.) 1971جوان  17املؤرخ في  42 – 71و من جهة أخرى ، لقد وسع األمر رقم : 

املؤهالت العليا لحساب مختلف  جنبية املؤهلة و ذاتالعاملة نطاق مهامه ملجالت التنقيب و تشغيل اليد العاملة األ 

 قطاعات اإلنتاج .

و جوازات العمل بغرض تحصيل و تجديد التصريحات   ىخول للديوان مهمة القيام بكل مسعفقد الى ذلك ، و إضافة

 املنصوص عليها بموجب  التشريع املعمول به .

اإلقتصاد الوطني عن إحداث فرص عمل  كافية ، تمثل عجز ستقالل ، و تفشية عشية اإل و نظرا ألهمية البطالة امل

ة جمهوريأول نحو فرنسا ، و بعدها نحو لعاملة  في تسيير تدفقات الهجرة  النشاط األساس ي للديوان الوطني لليد ا

 الذي يحدد شروط الهجرة 1963ماي  29املؤرخ في 191-63هذا بمقتص ي املرسوم رقم أملانيا الديمقراطية سابقا ، و 

 من أجل ممارسة نشاط منهي مأجور  املواطنين الى الخارج

با ، قام الديوان الوطني لليد العاملة و للعمال الجزائريين اتجاه أور  و باإلضافة إلى تسيير  تدفقات الهجرة إلى الخارج   

رة الوصية بالشغل فقد أيضا بتسيير إعادة إدماج العاملين املغتربين عند عودتهم الى الجزائر ، و عليه ، و حسب الوزا

شخص من  1 034( و 1973 – 1972 – 1971شخص من فرنسا خالل السنوات )  13 000تم تسجيل عودة 

 .(  1976 – 1975 – 1974جمهورية أملانية  الديمقراطية سابقا و هذا خالل السنوات ) 

وفود الجديد لطالبي الشغل و من امتصاص ال 1984 – 1974لقد تمكن الديوان الوطني لليد العاملة خالل العقد 

هذا بفضل حجم اإلستثمارات  العمومية التي شهدتها  هذه الفترة ، غير أن اتجاه الهبوط الذي عرفه اقتصاد البالد 

جعل الديوان الوطني لليد العاملة  1986وكذا انهيار أسعار البترول في السوق الدولية للنفط سنة  1985بعد سنة 

لى تعديل و تغيير مهام هذه ا العمل الجديدة ، و هو األمر الذي دفع بالسلطات آنذاكعاجزا عن مواجهة عروض 

                                                           
،املتضمن 1971يونيو سنة  17املوافق لـــ  1391ربيع الثاني عام  24املؤرخ في  42-71أمر رقم ة ، الجريدة الرسمية للجمهورية ،للحكوماألمانة العامة  1

 883تنظيم املكتب الوطني لليد العاملة ، ص  
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مع األوضاع الجديدة التي شهدها اإلقتصاد الوطني بصفة عامة و سوق  اتماشيبذلك هيئة جديدة  الهيئة لتأسس

 ذاك ، و هي الوكالة الوطنية للتشغيل .خاصة آنالعمل بصفة 

 (:ANEM :الوكالة الوطنية للتشغيل )  الفرع  الثاني

تم تعديل تسمية الديوان الوطني لليد العاملة  إلى الوكالة الوطنية للتشغيل ، و هذا  1990ابتداء من سبتمبر 

 42 – 71املعدل و املتمم لألمر رقم :  1، 1990سبتمبر  8املؤرخ في  259 – 90بمقتض ي املرسوم التنفيذي رقم 

 املتضمن  تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة و تعديل تسمية هذه املؤسسة .

املتعلق بتنصيب العمال و مراقبة الشغل ، ليعزز   2004ديسمبر  25املؤرخ في  90 – 04و قد جاء  القانون رقم : 

األماكن التي ل توجد بها صيب العمال و تشغيلهم بإستثناء لتي تضمن تنامكانة و دور الوكالة  بصفتها الهيأة العمومية 

 2هياكل الوكالة أين رخص للبلديات استثناء أن تقوم بهذا الدور في حدود اختصاصاتها اإلقليمية .

ة من مؤسسة عمومي، تغير القانون األساس ي للوكالة الوطنية للتشغيل  2006و على املستوى القانوني ، و في سنة 

 18املؤرخ في  77- 06لى مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص و ذلك بموجب املرسوم التنفيذي رقم : إذات طابع إداري 

   هذه الوكالة في : و تتحدد مهام ، الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل و تنظيمها و سيرها . 2006فيفري 

 تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل و اليد العاملة و تطورها و ضمان ذلك ،  . أ

 جمع عروض و طلبات العمل  و وضعها  في عالقة فيما بينها ،  . ب

متابعة تطور اليد العاملة األجنبية بالجزائر في إطار التشريع و التنظيم املتعلقين بتشغيل األجانب و ج .          

 تسييرها 

و اإلتفاقيات الدولية في مجال التشغيل فيما يخصها .و  ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن اإلتفاقياتد .        

 و كالت ولئية للتشغيل و لتأدية مهامها ، يتوفر نسيج الوكالة الوطنية للتشغيل على شبكة و كالت جهوية للتشغيل و 

تشغيل الخلية الساسية نظرا لعالقتها املباشرة مع طرفي هذا السوق و تعتبر الوكالة املحلية للوكالت محلية للتشغيل 

 من طالبين و عارضين للعمل .

الصادرة عن منظمة  العمل الدولية حول  181و تجدر اإلشارة إلى أنه تبعا لتصديق الجزائر على اإلتفاقية رقم   

إلى القطاع الخاص ، و ذلك سوق العمل ل في اطار الوساطة في وكالت التشغيل الخاصة  تم توسيع مجال التدخ

املتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل و كذا  3. 2004ديسمبر  25املؤرخ في  19-04بمقتض ى القانون رقم : 

                                                           
لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، املرسوم األمانة العامة للحكومة ، ا 7األمانة العامة للحكومة ، الجريدة الرسمية للجمهورية ، أمر رقم 1

سبتمبر  12املوافق لــ  1411صفر عام  22الصادر في  39، العدد  1990سبتمبر سنة  8املوافق لــ 1411صفر عام  18املؤرخ في  259-90التنفيذي رقم 

 122، املتضمن  تنظيم املكتب الوطني لليد العاملة و تغيير تسميته ، ص  1990

 
الفترة حبيب بن باير ، محمد عبد العزيز بن كاملة ، التشغيل في الجزائر : مدخل لتطور و عصرنة البرامج و األليات لتفعيل التنمية عرض نتائج ال 2

 2011ل أفري 14 – 13، امللتقي الوطني حول  سياسة التشغيل و دورها في تنمية املوارد البشرية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، يومي  2006-2010

 147، ص 
،  2004ديسمبر  25املوافق لـ  1925املؤرخ في ذي القعدة عام  19-04األمانة  العامة للحكومة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، قانون رقم  3

  08غيل ، ص ، يتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التش 2004ديسمبر  26املوافق ل  1425ذو القعدة  عام  14الصادر في  83العدد 
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الذي يضبط شروط و كيفية اإلعتماد للهيئات  1، 2007أفريل  24املؤرخ في  123-07رقم :  املرسوم التنفيذي 

يب و للتنص(هيئة خاصة16تماد ستة عشر) ، تم إع 2011و إلى نهاية سنة اصة لتنصيب العمال  و سحبه منها الخ

 سوق العمل . التي تمارس نشاط الوساطة في

   : املطلب الثاني :  البرامج العمومية لترقية العمل املأجور  

 :(   PEJ )    شغيل الشبابالفرع األول : برنامج ت 

طلين عن االعإلى توفير مناصب شغل مؤقتة  لفائدة الشباب   1988و يرمي هذا البرنامج الذي شرع  في تنفيذه سنة 

العمل  في إطار ورشات ممولة على حساب ميزانية الدولة بإعانات وفق عدد املستفيدين و مستوى التأجير على حسب 

األجر الوطني املضمون ، و يتم تنفيذه من قبل الجماعات املحلية و الدوائر الوزارية . و كانت هذه الورش منظمة في 

شغال العمومية و الري. غير أن هذا البرنامج بلغ حدوده بسرعة نظرا لطبيعة قطاعات الفالحة و الغابات و البناء و األ 

النشاطات التي لم تكن تلبي اإلحتياجات بصورة أفضل  و نظرا لنمط التسيير املركزي و النقص في متابعة و تنسيق 

 النشاطات بخصوصه و الراجع لغياب هيئة محلية تقوم بالتوجيه و التنسيق .

 :( ESILبرنامج مناصب العمل املأجور ذات املبادرة املحلية ) الفرع الثاني : 

، ( DIPJمن جهاز اإلدماج املنهي للشباب )املحلية ، الذي يعد جزء و يهدف برنامج مناصب العمل املأجور ذات املبادرة 

سنة في  35و  18الى تنصيب الشباب عارض ي العمل بدون مؤهالت أو بمؤهالت بسيطة املتراوحة أعمارهم بين 

 مناصب عمل مؤقتة يتم استحداثها في إطار الورشات ذات املنفعة العامة التي تبادر بها الجماعات املحلية .

و أنجز هذا البرنامج ، الذي كان يهدف الى بعث التنمية املحلية و تحسين تشغيل طالبي الشغل ، وفقا إلحتياجات 

تم التكفل بتمويل مناصب الشغل املستحدثة في إطار الورشات الجماعات املحلية و قطاعات النشاط املختلفة .حيث 

 املنظمة من قبل الجماعات املحلية و القطاعات  املعنية من طرف ميزانية الدولة .

بعض مناطق الوطن ذات النسبة  يالوسيلة الوحيدة لتشغيل الشباب فو عليه أصبحت هذه الصيغة تشكل غالبا 

 العالية من البطالة .

 (:Filet socialالث : برنامج الشبكة اإلجتماعية ) الفرع الث

 (: IAIGتعويضات األنشطة ذات املنفعة العامة )  -    

بدعم و موافقة من البنك العالمي ، و لقد وجهت  1994تم الشروع في تقديم تعويضات مالية في هذا اإلطار منذ سنة 

 بدون دخل مقابل القيام بأشغال و انشطة للصالح العام .دج شهريا للعائالت  3000ـ : هذه التعويضات و املقدرة ب

 ( : AFS املنحة الجزافية للتضامن ) -

دج شهريا للفئات بدون دخل املتجاوزة أعمارهم سن  1200إلى  600تقدم في هذا اإلطار منحة مالية تقدر مابين 

 الستين أو هؤلء العاجزين عن العمل ألسباب صحية .... إلخ .

                                                           
، العدد  2006فبراير  18املوافق لــ  1427محرم 19املؤرخ في  77-06الجريدة الرسمية للجمهورية ،املرسوم التنفيذي رقم  األمانة العامة للحكومة ،  1

 22، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل و تنظيمها و سيرها ، ص  2006فبراير سنة  19املوافق لــ  1427محرم 20، الصادر في 09
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 :( TUPHIMOالفرع الرابع : برنامج أشغال املنفعة العمومية ذات اإلستعمال املكثف لليد العاملة ) 

 – 1997في إطار برنامج دعم الشبكة اإلجتماعية املمول خالل املرحلة األولى  1997ظهر هذا البرنامج ألول مرة سنة 

 الدولة .ثانية من ميزانية  بمساعدة البنك العالمي ، ثم في مرحلة 2000

و يتضمن هذا البرنامج نشاطات بسيطة تستدعي أساسا تشغيل يد عاملة بهدف إحداث كثيف ملناصب الشغل على 

 مستوى ورشات لألشغال الخاصة  لصيانة شبكة الطرقات و الري و حماية البيئة و الثروة الغابية .

 – 1997العاملة للفترة ل املكثف لليد ستعمااإل عمومية ذات إن غالبية األشخاص املشتغلين في إطار أشغال املنفعة ال

سنة ( و يتميزون بمستوى تأهيلي مقبول ،  30إلى  18% و هم من الفئة العمرية من 70الشباب ) يمثلون  من 2001

مية ذات لون في إطار ورشات املنفعة العمو % منهم كانوا في بطالة منذ أكثر من سنة ، كما أنهم يشتغ60حوالي 

 1املكثف لليد العاملة ، نصفهم طالبي شغل ألول مرة منذ أكثر من سنتين اإلستعمال

 :( CPEالفرع الخامس : برنامج عقود ما قبل التشغيل ) 

العاطل  عن العمل الطالب  للشباب،1998ه خالل السداس ي الثاني لسنة البرنامج الذي شرع في تنفيذ وجه هذا لقد

 لشغل ألول مرة ، حاملي شهادات التعليم العالي و خريجي املعاهد الوطنية للتكوين املنهي .

و في هذا اإلطار ، تم وضع صيغة عقود ماقبل التشغيل لتجاوزالعراقيل املرتبطة بغياب الخبرة املهنية التي تشكل    

 ت في عالم الشغل .عائقا كبيرا إلدماج الشباب حاملي الشهادا

ز للمستخدمين أيضا من تحسين تأطير املؤسسة بأقل تكلفة، إذ تتكفل الدولة بدفع األجور او سمح هذا الجه

األساسية للمدمجين مع تكاليف التغطية اإلجتماعية طيلة مدة العقد ما قبل التشغيل الذي يمكن أن يصل إلى 

دفع من طرف صاحب العمل مع استفادة هذا األخير من املزايا سنتين ، كما يستفيد املدمج من نظام العالوات ي

 الشبه الجبائية .

 :( DAIPالفرع السادس : جهاز املساعدة على اإلدماج املنهي ) 

أرس ى ابتداء من الفاتح جوان  التشغيل و محاربة البطالة  في إطار ترقية تشغيل الشباب ، فإن مخطط العمل لترقية

 126 – 08املنهي للشباب ، و هذا بموجب أحكام املرسوم التنفيذي  رقم :  الدماججديدا للمساعدة على جهازا، 2008

و  مع املديرية الولئية للتشغيل ، و السير من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق  2008،2أفريل  19املؤرخ في 

 سنة . 35و  18بين  تبلغ أعمارهم يخص هذا الجهاز عارض ي العمل ألول مرة الذين

 ( أنواع  من عقود اإلدماج : 03و يتشكل هذا الجهاز من ثالثة )

                                                           
البطالة واشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي لالقتصاد من خالل حالة الجزائر, ديوان حمن العايب ، ناصر دادي عدون ، عبد الر  1

  288،ص  2010املطبوعات الجامعية , بن عكنون الجزائر 
 19املوافق ل  1429ربيع الثاني عام  13املؤرخ في  126-08األمانة العامة للحكومة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، املرسوم التنفيذي رقم  2

 19، يتعلق بجهاز املساعدة على اإلدماج املنهي ، ص 2008أبريل سنة  30املوافق ل  1429ربيع الثاني عام  24، الصادر في 22، العدد 2008أبريل سنة

 . 
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: موجه  للشباب حاملي شهادات  Contrat d’Insertion des Diplomés ((CIDعقود إدماج حاملي الشهادات  -   

 التعليم العالي و التقنيين السامين ،

موجهة للشباب خريجي التعليم  : Contrat d’Insertion des Professionnelle ((CIPعقد اإلدماج املنهي  -   

 الثانوي للتربية الوطنية و مراكز التكوين املنهي أو الذين تابعو تربص تمهينيا ،

موجهة للشباب بدون تكوين  و ل تأهيل ،  Contrat Formation - Insertion   (CFI:)إدماج –عقد تكوين  -  

 لتنصيبهم في ورشات األشغال املختلفة أو لدى الحرفين مؤطرين ملتابعة تكوين .

 املنهي فهي على النحو التالي :  ي إطار جهاز املساعدة على اإلدماج فبالنسبة إلى مدة عقود اإلدماج   أما 

 مدة عقود إدماج حاملي الشهادات و عقود اإلدماج املنهي  : 

 ( سنوات قابلة للتجديد في  املؤسسات و اإلدارات العمومية و اإلدارت شبه العمومية ، 03ثالث ) 

 ( قابلة للتجديد في القطاع اإلقتصادي.01سنة واحدة ) 

  إدماج –مدة  عقود التكوين : 

  ، وفقا ملدة الورشة 

 ( لدى الحرفيين املؤطرين .01سنة واحدة ) 

 بخصوص األجور : 

 دج شهريا ،  CID 15000)*يتقاض ي خريجو الجامعات املستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات  )

 8000دج و  10000على التوالي CIP)مجون في إطار عقود اإلدماج املنهي )*يتقاص ي التقنيون  السامون و الشباب املد

 . دج شهريا

الذي تساهم فيه الدولة بدفع جزء من  CTA)إضافة  الى هذه العقود ، ينص هذا الجهاز على عقد العمل املدعم )  

أجر املنصب . و يتقاض ي املستفيدون من عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي و التقنيون السامون  من 

دج .في حين يتقاض ي املستفيدون من عقود   10000دج و  12000مساهمة شهرية في أجر املنصب تقدر على التوالي بـــ: 

 8000اإلدماج املوجهة  لخريجي التعليم الثانوي و نظام  التكوين املنهي ، من مساهمة شهرية في أجر املنصب تقدربــ : 

 ( سنوات .03دج ، كما تقدر مدة العقد املدعم بــ : ثالث )

( ملدة أقصاها CFEتشغيل )  –من تكاليف التكوين في إطار عقد التكوين  %60وزيادة على ذلك ، تقوم الدولة بتمويل 

ن سنة ألول مرة ملدة ل تقل ل تقل ع (أشهر، شريطة أن يلتزم املستخدم بتوظيف الشاب طالب العمل06)ستة 

 دج  3 000واحدة ، و تقدر قيمة املنحة بــ: 

 . مخطط عمل الحكومة ألجل ترقية التشغيل و محاربة البطالة املطلب الثالث :

في الونة الخيرة على مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة تعتمد سياسة التشغيل في الجزائرالى   

 قيق مجموعة من األهداف تح إلى2008املصادق عليه سنة 
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 : 1أهداف املخطط .الفرع االول :

 إن األهداف املتوخاة من السياسة الوطنية لترقية التشغيل و محاربة  البطالة متعددة و تهدف لسيما إلى :  

 وكذا روح املبادرة املقاولتيةتنمية  و ؤهلةاملترقية اليد العاملة الوطنية باربة البطالة بمقاربة اقتصادية *مح

  تدعيم ترقية تشغيل الشباب و  اإلستثمار املولد للشغلدعم ب تحسين و توطيد الوساطة في سوق العمل

كما مخطط العمل الذي  شرع في تطبيقه من أجل بلوغ األهداف ، يرتكز على محاور رئيسية ، و هي ما سنقوم 

 بعرضه في الفقرة اآلتية .

 محاور املخطط ..   

   2( اآلتية :07السبع ) عناصر يرتكز املخطط العمل حول ال 

 دعم اإلشستمارات في القطاع اإلقتصادي املولد ملناصب الشغل ، -          

 ترقية التكوين التأهيلي من أجل تسهيل عملية اإلدماج في عالم الشغل ، -            

 ترقية سياسة  تحفيزية تحخلق مناصب الشغل لفائدة املؤسسات ،-            

 تحسين و عصرنة تسيير سوق العمل -            

 ترقية تشغيل الشباب ، -            

 إنشاء و تنصيب هياكل التنسيق املشترك بين القطاعات ،  -        

 متابعة و مراقبة و تقييم أليات تسيير سوق العمل .-          

 . الفرع الثاني : حصيلة التشغيل

بعض األرقام املتعلقة بالتشغيل و املحققة من طرف هيئات مختلفة وذلك سنأتي في هذا الجزء من املبحث على ذكر 

 في حدود املعطيات اإلحصائية املتوفرة لدينا .

 حصيلة التشغيل في إطار املبادرة املقاوالتية : .1

إطار املؤسسة املصغرة و املنشأة من طرف األجهزة املسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم  التشغيل  فيحصيلة 

 تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :

 حسب الوزارة الوصية بالشغل فقد : 

                                                           
 03ص  2010ديسمبر  24زهير بطاش ، نشرة مفتشية العمل ، املجلة السداسية للمفتشية العامة للعمل ، رقم  1
 01وزارة العمل و التشغيل و الضمان اإلجتماعي ، مخطط العمل لترقية التشغيل و محاربة البطالة ، املصادق عليه من طرف مجلس الحكومة  2

 . 02ص – 01، ص  2008أفريل 
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 ية لدعم تشغيل الشباب و االصندوق انتقلت مشاريع املؤسسة املصغرة املمولة من طرف الوكالة الوطن 

مشروع  30 106فإلى  2009مشروع سنة  28 836إلى  2008سنة  13 189الوطني للتأمين عن البطالة من 

 . 2010في سنة 

  75 572إلى  2008منصب شغل سنة  37 354انتقلت مناصب الشغل املنشأة في إطار هذين الجهازين من 

 ، 2010سنة  75 936% خالل سنة واحدة فإلى 102أي بزيادة تفوق نسبة  2009منصب شغل سنة 

  بلغ مجموع املشاريع املمولة منذ وضع جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  و الصندوق الوطني

منصب شغل  442 049ب عنه  إنشاء مشروعا ، ترت 161 342،  2010للتأمين عن البطالة إلى غاية ديسمبر 

و تتجسد مجهودات الدولة في مجال إنشاء املؤسسة املصغرة من طرف الشباب بتخصيص غالف مالي يقدر 

بالنسبة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم  2010 – 1999مليار دج خالل الفترة  67و  2010مليار دج سنة  12بــ: 

 تشغيل الشباب .

ن موارده الخاصة ، و على شكل قروض بدون ة مالبطالن  على يو من جهة أخرى ، مول الصندوق الوطني للتأم

، و ذلك في إطار الجهاز الخاص بفئة  2010 – 2004مليار دج خالل الفترة  9.2و  2010مليار دج سنة  3.55فوائد، 

 سنة . 50 – 38

 : (  ANDIب. حصيلة التشغيل في إطار الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ) 

وهذا  2010 – 2002منصب شغل خالل الفترة  1 049 932لتطوير اإلستثمار من إنشاء تمكنت الوكالة الوطنية 

 .مشروع إستثماري خالل نفس الفترة 77 843بتمويلها لــ: 

وهو ما يمثل نسبة  2008 – 2002مشروع استثماري خالل الفترة 690أما عن اإلستثمارات األجنبية فقد بلغ عددها: 

مشروع استثماري ،  51 456ملحققة في إطار هذه الوكالة خالل نفس الفترة و البالغ %من مجموع اإلستثمارات ا1.34

 2002منصب شغل خالل الفترة  88 287أما من حيث مناصب الشغل فقد ساهمت اإلستثمارات األجنبية في إنشاء 

الوكالة و البالغ من طرف  % من إجمالي مناصب الشغل املنشأة خالل هذه الفترة10.47أي بما يوافق  2008 –

.هذه 1% 89.53إجمالي مناصب الشغل هو من شغل ، بينما كان نصيب اإلستثمار املحلي  منصب 843 040عددها 

النسب دليل على ضعف مساهمة اإلستثمار األجنبي في خلق مناصب الشغل في الجزائر ، و هو األمر الذي يتطلب بذل 

اإلستثمارات ملا لها من فعالية في خلق مناصب الشغل ، فبمقارنة  املزيد من املجهودات ألجل جذب هذا  النوع من

الكثافة التشغيلية في املشروع املحلي و املشروع األجنبي لوجدنا أن اإلسئتثمارات األجنبية تتيح فرص أكبر للتشغيل في 

 املشروع الواحد ، 

 (:  ANGEM حصيلة التشغيل  في إطار الوكالة الوطنية للتسيير القرض املصغر )ج .  

 2010 – 2005طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر خالل الفترة   فيما يتعلق بمناصب الشغل املنشأة من

 ( التالي :3.9فهو موضح في الجدول رقم ) 

                                                           
قتصادية و إجتماعية ( أطروحة مقدمة ضمن عيس ى أيت عيس ى ، سياسة التشغيل في ظل التحولت اإلقتصادية بالجزائر ) إنعكاسات و أفاق إ .1

  275.ص  2010متطلبات نيل شهادة  دكتوراه تخصص تسيير ، جامعة الجزائر ،
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 2005في التشغيل خالل الفترة  (: ANGEM) : نسبة مساهمة الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر  (3.9جدول ) 

– 2010  

                 

 البيان

 السنوات 

 العدد اإلجمالي للقوة العاملة 

 املشتغلة )عامل(

 عدد الوظائف املنشأة من طرف 

ANGEM)منصب شغل ( 

 ANGEMنسبة مساهمة 

 في 

 (%التشغيل ) 

2005 220 044 8 994 4 0.06 

2006 804 868 8 325 38 0.43 

2007 243 594 8 171 64 0.75 

2008 000 146 9 320 127 1.39 

2009 000 472 9 421 218 2.30 

2010 000 735 9 587 295 3.03 

لخلق مناصب الشغل في الجزائر ، امللتقى الدولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء على  : ناصر مغني ، القرض املضغر كإستراتيجيةاملصدر 

 12، ص  2011نوفمبر  16-15البطالة و تحقيق التنمية املستدامة ، جامعة املسيلة ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ، يومي 

 2005طرف الوكالة االوطنية لتسيير القرض املصغر سنة  تبين لنا أرقام الجدول أن عدد مناصب الشغل املنشأة من

منصب سنة  64 171، ثم ارتفع العدد الى  2006منصب شغل سنة  38 325منصب شغل لينتقل إلى  4 994هو 

 5887، لتستقر عند  2009منصب شغل سنة  218 421، ثم  2008منصب شغل سنة  127 320، ليصبح  2007

، أي أنها في تزايد مستمر ، كما توضح األرقام الواردة في الجدول أعاله إلى أن  2010منصب شغل مع نهاية عام  295

، و هي  2010سنة  % 3.03إلى  2005لسنة  % 0.06نسبة مساهمة الوكالة في التوظيف اإلجمالي قد انتقلت من 

 نسبة ضعيفة و لكنها مهمة .

 (: PME/PMI ) املؤسسات و الصناعات الصغيرة و املتوسطة حصيلة التشغيل  في إطار .   د

تلعب املؤسسات الصغيرة و املتوسطة دورا هاما في تحريك النمو من جهة و خلق الشغل من جهة أخرى ، و إدراك 

مثل في أهمية هذا الدور من قبل السلطات الجزائرية ، دفعها إلى توفير اإلطار التشريعي و التنظيمي و املؤسساتي و املت

القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ، و إنشاءصندوق ضمان قروض املؤسسات الصغيرة و 

، و التي جاءت  2011فيفري  22املتوسطة إضافة إلى اإلجراءات الجديدة املتخذة خالل مجلس الوزراء املنعقد في 

 ملستثمرين .لتدعيم مختلف التسهيالت املتوفرة لصالح مختلف شرائح ا

 . 2010 – 2004و الجدول املوالي يمثل مساهمة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في التشغيل في الجزائر خالل الفترة 

 2000تطور مساهمة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في التشغيل في الجزائر خالل الفترة  ( 3.10جدول رقم )  

2010 

 السنوات             

 البيان

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

التشغيل اإلجمالي 

 ..)أ(1)عامل(

6043000 6228772 - 66840546 7798412 8044220 8868804 859243 9146000 972000 9735000 
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 املصدر : بناء على معطيات كل من :

.www.ons.dz(05/12/2011)vle site  2000.2001..2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.sur  »emploi et chomage « enquete ONS-1 

مأخوذة من صليحة بن طلحة ، بوعالم معوش ي ، الدعم املالي للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة و دورها  2003-2001- 2000السنوات 2-

و ت الصغيرة و املتوسطة في الدول العربية ، إشراف مخبر العوملةفي القضاء على البطالة ، ملتقي دولي حول متطلبات تأهيل املؤسسا

 .362ص  2006أفريل  17/18اقتصاديات شمال إفريقيا ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، يومي 

3- ministere de l industrie .de la petite moyenne entreprise et de la promotion de l investissement .bulletin d information statistique de 

la pme .2010 

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة مساهمة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في إجمالي الشغل في الجزائر في 

%  و 10.50تراوحت النسبة بين  2004 – 2000تزايد مع بعض التذبذبات فخالل السنوات األولى من األلفية الثالثة 

% ، 16.84% و 14.12النسبة بين  الل النصف الثاني من العقد األول لنفس األلفية فقد تراوحت% أما خ 11.83

قى هذه النسب ضئيلة و بعيدة عن تحقيق أهداف الرقي بالتشغيل ، رغم كل الجهود املبذولة ، و السبب في ذلك بت

املحيط اإلقتصادي العام الذي يفترض  في الواقع ، و الذي يتميز بجمودمجموع العوائق التي تواجهها هذه املؤسسات 

طة بالتمويل ، البيروقراطية ، تحول دون تحقيق املسعى من بمار الخاص ، إذ أن املشاكل املرتأنه في خدمة اإلستث

 هذه املؤسسات.

 حصيلة التشغيل في إطار برنامج العمل املأجور : .2

 :1(ESIL   حصيلة التشغيل في إطار برنامج مناصب العمل املأجور ذات املبادرة املحلية )أ .  

هذا البرنامج و هذا في اطار البرنامج العادي و البرنامجين الخاصيين بتطور  د تم إنشاء مناصب شغل معتبرة ضمنلق

 81 793دد مناصب الشغل عبلغ  تعلق بالبرنامج العادي فلقدمناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب ، فيما ي

 523طار تنمية الهضاب العليا، كما بلغ عدد املناصب الشغل في إ 2007منصب سنة  65 190و  2006منصب سنة 

يما يخص برنامج تنمية مناطق الجنوب فلقد بلغ عدد ف، أما  2007منصب سنة  12 457و  2006منصب سنة  34

 .2007منصب سنة  3 952و  2006منصب سنة  3 835مناصب الشغل 

 2:اإلستعمال املكثف لليد العاملة  حصيلة التشغيل في إطار برنامج أشغال املنفعة العمومية ذاتب . 

مليون دولر أمريكي قدم من طرف البنك العالمي و ذلك  50منه من مبلغ  ىهذا البرنامج خالل املرحلة األولإستفاد  

تزامنت و  تة ، أما املرحلة الثانية و التيوظيفة مؤق 140 000وفير إطارها ت ورشة عمل تم في 3 846بهدف إنشاء 

                                                           
 1 كحل الراس , مرجع سبق ذكره, صليندة 

 79سايح حنان , بوعناني فاطمة الزهراء , مرجع سبق ذكره, ص 2
 

التشغيل في م 

 .ص.م)*(عامل..)ب(.

634375 737062 731082 705000 838504 1157856 1157856 1252707 1355399 1546584 1625686 

نسبة مساهمة م.ص.م 

في التشغيل ))ب/أ( 

.100% ) 

10.50 11.83 - 10.55 10.75 14.40 14.12 15.77 16.84 16.33 16.70 

http://www.ons.dz(05/12/2011)
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ماليير دينار جزائري ألجل  09فقد استفيد فيها من مبلغ  2004 – 2001نعاش اإلقتصادي تطبيق برنامج الدعم اإل

 وظيفة مؤقتة. 22 000إنشاء 

 2 934مناصب الشغل املنشأة من طرف هذا البرنامج في اطار برنامجي التنمية الخاصة بالهضاب العليا لغ عدد كما ب

،  أما فيما يتعلق ببرنامج تنمية مناطق الجنوب فلقد  2007منصب شغل سنة  1 672،و  2006منصب شغل سنة 

د مناصب الشغل املنشأة في ، و بلغ عد 2007منصب شغل سنة  1 672و  2006منصب شغل سنة  2 116إنشاء تم 

 .2007منصب شغل سنة  17 309و  2006منصب شغل سنة  19 660إطار برنامج الجزائر البيضاء 

 1(: CPEج . حصيلة  التشغيل في إطار برنامج عقود ماقبل التشغيل ) 

،   2007 منصب سنة  96 344و   2006منصب سنة  90 098 إطار هذا البرنامج قد بلغ عدد مناصب املنشأة فيل

 27 413و  2006سنة  14 287وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الهضاب العليا فقد بلغ عدد املناصب الشغل املنشأة 

 2 962مناطق الجنوب فقد بلغ عدد مناصب الشغل املنشأة في إطاره  في ، أما برنامج التنمية 2007منصب  سنة 

 . 2007سنة  5 820و  2006منصب سنة 

 : ( DAIPد . حصيلة التشغيل في إطار جهاز املساعدة على اإلدماج املنهي )           

إلى غاية نهاية  2008جوان  01تبين حصيلة تنفيذ جهاز املساعدة على اإلدماج املنهي ، منذ مباشرة هذا الجهاز في  

 ، واملصرح بها من طرف وزارة العمل و التشغيل و الضمان اإلجتماعي مايلي : 2010

 % تم تشغيلهم في القطاع اإلقتصادي . 68شاب طالب شغل ألول مرة منهم  715 055يل تشغ

 وتتوزع حسب نوع العقود كما يلي : 

 % ،33شاب أي ما يعادل  794 236(:  CIDعقود إدماج حاملي الشهادات )  -                       

 %،  26.7شاب أي ما يعادل  808 190(:  CIPعقود اإلدماج املنهي ) -                       

 % 40.3شاب أي ما يعادل  453 287(:  CFIإدماج  )  –عقود تكوين  -                      

شاب في إطار عقود العمل  22 000فيما يخص التشغيل الدائم عقب فترة اإلدماج املؤقت ، تم تشغيل حوالي 

مستفيد من جهاز املساعدة على اإلدماج املنهي في نهاية   110 000رنة بــ : املدعمة و عقود العمل غير محددة املدة مقا

 %20، في القطاع اإلقتصادي ، أي ما يعادل  2009عقودهم سنة 

األجهزة في يسمح لنا العرض السابق إلى جانب األرقام املذكورة في مختلف الفقرات ، من إبراز دور هذه البرامج و هذه 

فيف من عبء البطالة في الجزائر ، غير أن املقارنة بين النتائج املحققة في إطار املبادرة ترقية التشغيل و التخ

املقاولتية و النتائج املحققة في إطار برنامج العمل املأجور تتطلب منا الحصول على أرقام إحصائية لنفس الفترة لنرى 

بالحكم على نوع سياسات التشغيل في الجزائر ،  و هو ما يسمح لنا نسبة مساهمة كل فئة في إجمالي التشغيل املحقق

أهي سياسات نشطة خالقة للثروة و الشغل الدائم أم أنها سياسات خاملة خالقة للشغل البعيد عن شروط العمل 

                                                                                                                      الالئق .

                                                           
1

 107ليندة كحل الراس , مرجع سبق ذكره ص 
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تقوم فلسفة القطاع العام على وجود مؤسسات ضخمة من حيث هيكلتها في كل فروع قطاعات النشاط اإلقتصادي 

الذي تضمحل معه قدراتها الديناميكية في  مرونتها على مستوى التنظيم ،و هو الضعف ، و هو ما يؤدي الى ضعف

 1مجال التشغيل .

القطاع الخاص و املمولة من طرف البنوك سواء تلك املمولة خارج الفالحة و خارج اطار  فيما يتعلق بإستثمار 

املؤسسة املصغرة أو في اطار هذه األخيرة ، فلقد بلغت نسبة مساهمتها في إجمالي مناصب الشغل املنشأة نسبة 

نسبة ضعيفة مقارنة  ( و هي ANSEJ – CNAC – ANJEM %منها في اطار املؤسسة املصغرة )  %07.40 ،  10.78

باإلجراءات و التدابير املتخذة في هذا املجال و ترجع العديد من الدراسات و البحوث التي أعدت في هذا الشأن السبب 

 إلى : 

 :2كأحد أهم املعوقات التي تقف أمام تنمية املؤسسات املصغرة إذ نجد مشكل التمويل ، و الذي يعد(1 

 و املتوسطة ، الصغيرة من طرف املؤسسات بيروقراطية عند طلب القروض وجود  -  

 ويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة باملقارنة بالقروض اإلجمالية املخصصة للبنوك،مضعف القروض املوجهةلت  -  

ف الخبرة لتلك رفض البنوك في كثير من األحيان تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و تبريراتها ، و هي : ضع - 

انخفاض العائد الذي تحققه هذه وكذاعدم وجود ضمانات كافية لتغطية القروض املمنوحة ،و املؤسسات ،

 املؤسسات ، و ارتفاع درجة املخاطرة في اقراضها 

 الصغيرة و املتوسطة ، عدم وجود بنوك مختصة في تمويل املؤسسات  -

 غياب استراتيجية واضحة لتمويل  املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ، فهي تتأثر بكل سياسة صارمة  -

 تعمل على الرفع من الضرائب و تعددها ، أو بكل سياسة نقدية انكماشية هدفها الحد من اإلقراض ، 

ى املدخرات الشخصية في مجال  انخفاض راس املال في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، و بالتالي قلة اإلعتماد عل -و

 التمويل ، و صعوبة الدخول الى األسواق املالية إذا وجدت ،

ارتفاع معدلت الفائدة على القروض و العمولت التي تتقاضاها البنوك عند لجوء املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  -

 ؤسسات .إليها ، مع قصر فترة السداد ، لذلك تشكل القروض عبئا كبيرا على هذه امل

إضافة إلى مشكل التمويل ، تعاني املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر من مشاكل عدة و هذا من مرحلة ( 2

 :3نشأتها الى غاية بروزها و ممارسة نشاطها و من هذه املشاكل 

                                                           
  109ليندة كحل الراس, مرجع سبق ذكره ص 1

، الدعم املالي للمؤسسات  الصغيرة و املتوسطة و دورها في القضاء على البطالة ، ملتقي دولي حول متطلبات  صليحة بن طلحة ، بوعالم معوش ي 2

،  تأهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الدول العربية ، إشراف مخبر العوملة و اقتصاديات شمال إفريقيا ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 356 - 355، ص  2006أفريل  08-07يومي 
السعيد بريبش ، عبد اللطيف بلغرسة ، اشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر بين معوقات املعمول و متطلبات  3

افريقيا املأمول ، ملتقي دولي حول متطلبات تاهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الدول العربية ، اشراف مخبر العوملة و اقتصاديات شمال 

 .323ص  2006أفريل  17/18جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف يومي 
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 صعوبات الحصول على امللكية العقاريةخاصة في املناطق الصناعية ،  -     

 الضغط الجبائي و األعباء اإلجتماعية ، -     

 عدم انسجام التعريفة الجمركية مع الواقع حيث أنها أضرت باإلنتاج لصالح التجارة ،  -     

 تعقيد و غموض النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي،  -     

غل اجمالي مناصب الشمن  % 11.07بالعودة إلى النتائج املسجلة بخصوص الشغل في إطار العمل املأجور نجد أن ،

،  ىليها على رغم كون مرتباتها األدنمن قبل الوظيفة العمومية ، و التي ل يزال ينظر ااملنشأة في هذا اإلطار محققة 

العام ، و ينظر اليها على أنها تمنح املنافع و العالوات ، و تعتبر بأنها أكثر امانا من غيرها من  جذابة و مثيرة لإلهتمام

الوظائف ، و ينظر الى هذه الوظائف على أنها أكثر مدعاة لإلحترام و هي توفر الرواتب التقاعدية ،......، إن جاذبية هذه 

يفاقم كلفة فرصة توجيه رأس املال البشري بعيدا عن  من شانه  أنالوظائف خاصة أصحاب الكفاءات العلمية ، 

الطويل سوف تؤدي الكلفة املرتبطة بكثافة  التركيز على وظائف  ىنمواإلقتصادي ، و على املدال الوظائف التي تحفز

 .غلالشالقطاع العام الى التسبب بإنخفاض اإلنتاجية األمر الذي يؤثر سلبا على الجهود التي تبذل للتحسين من وضع 

من إجمالي مناصب الشغل املنشأة حققت من طرف برامج دعم العمل املأجور املوضوعة من طرف الدولة  % 50.58

جد عالية ودالة على هشاشة مناصب الشغل املنشأة  نسبة، و هي  TUPHIMO , ESIL DAIP, CPE , IAIG ; و املتمثلة في

تدنية األجر  ، و هي شأة من طرف هذه البرامج مؤقتة ، مو عدم توفرها على شروط العمل  الالئق ،فالوظائف املن

 قضايا البنيوية للبطالة و الشغلمساعدة اجتماعية ل تعالج ال بمثابة خطط
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 املبحث الرابع: تقييم أجهزة وبرامج سياسات التشغيل في الجزائر

اهرة البطالة إلى أنه من على الرغم من املجهودات التي تبدلها الجزائر من أجل التخفيف من ظ

دولة وهذا ما يعكس نوع من للن طرف املؤسسات الرسمية التابعة املالحظ نقص الدراسات التقييمية م

 مدى نجاعة سياسات التشغيل  التجاهل والالمباالة في تحديد

 املطلب األول: تقييم سياسات تسير التشغيل

وأستمر  1990لقد تبنت الجزائر هذا اإلجراء "في سنة  تقييم إجراءات الوظائف املؤجرة بمبادرة محلية: -1

إلى يومنا هذا وهو غالبا ما يشكل الوسيلة الوحيدة لتشغيل الشباب ال سيما في املناطق املحرومة من البالد 

تالي فإن املرونة في تسير هذا النوع من التشغيل الذي كرسته النصوص من حيث اختيار املشاريع وطبيعة الوب

ومدتها جعل هذا البرنامج األداة املالئمة لتدعيم الجماعات املحلية في نشاطاتها لصيانة التجهيزات األشغال 

تعاني اختالالت في لكن رغم ذلك تبقى الوظائف املنشأة في إطار هذا اإلجراء  1الجماعية والهياكل االجتماعية"

قطاع الخدمات بنسب تتراوح بين  توزيعها وفق القطاعات االقتصادية حيث تتركز أغلب هذه املناصب في

% حسب وكالة التنمية االجتماعية كما أن الحجم الكمي للوظائف اإلجمالية يخضع ملستوى 95.2و  48%

التمويل في إطار الغالف املالي املوجه ألجهزة التشغيل مما يجعل هذه الوظائف تحت رحمة األوضاع املالية 

 ط في السوق العاملية.القائمة في حد ذاتها على سعر برميل النف

تميزت هذه اإلجراءات بنوع من السهولة اإلدارية  تقييم إجراءات التعاونيات الفردية والجماعية: -2

وتنوع اإلعانات واإلعفاءات الضريبية ونسبة الضريبة التي تخصص لهذا النوع من املؤسسات االقتصادية، 

لكن رغم ذلك فقد عرفت التعاونيات الفردية والجماعية وفق تقرير املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي 

% 42هذه التعاونيات توقفت نهائيا عن تسديد الديون املترتبة عنها لتبقى نسبة  % من58نسبة  2002لسنة 

 منها في وضعية املعاناة اتجاه ديونها.

على الرغم من تكوين وفق هذا اإلجراء منذ إنشاءه في سنة  تقييم إجراءات اإلدماج املنهي والتكوين: -3

عانى هذا اإلجراء من عدم شاب حسب املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي فقد  18640حوالي  1994

 د من الوسائل الضرورية املناسبة والكافية.الي لم يستفتالالتعامل معه باعتباره عامل إدماج منهي لشباب وب

رغم من أن هذا البرنامج ساهم : ألنشطة ذات املنفعة العامة واليد العاملة الكثيفةتقييم برنامج ا -4

منصب في إطار  176976ب 2009على سبيل املثال في سنة " خلق العديد من فرص العمل حيث قدر في 

دينار  6067020000إجمالية منصب في إطار اإلدماج السنوي بمخصصات مالية  14743اإلدماج الشهري و 

يمكن القول أن هذه األرقام تعكس مصداقية هذا البرنامج نتيجة خلق فكرة تقبل العمل لدى 2ري"جزائ

الجزائري إلى جانب مساهمة هذا البرنامج في خلق مناصب شغل مؤقتة بتكلفة زهيدة واستخدام الشباب 

                                       
 ص 155جامعة الجزائر، جستير فرع العلوم االقتصاديةااملرسالة مقدمة لنيل شهادة ،في الجزائر منذ التسعينات التشغيل سياساتتقيم  محاولة-1

2013 . 
2- ONS . LALG2RIE EN QUELQUES CHIFFRES. Edition 2010 , N=40.P11. 



  تقييم سياسات التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر:  لثالفصل الثا

 

 
77 

عرف مجموعة من ضئيل للمواد واملعدات مقابل الكثافة في اليد العاملة لكن رغم ذلك فإن هذا البرنامج 

 1مثلت فيما يلي:النقائص ت

 عدم تشجيع البلديات في االشتراك في اختيار القطاعات للمشاريع املؤثرة في الحياة اليومية للمواطن. -

 التعقيدات اإلدارية في تمويل ورشات هذا الجهاز من مندوب التشغيل إلى البنك املستفيد. -

 ي دون جعله جهوي أو وطني.اقتصار هذا البرنامج فقط على املستوى املحل -

 املساهمة الضعيفة في ترقية القطاع الخاص ال سيما املقاولة واملؤسسات املصغرة. -

 تقييم برنامج عقود ما قبل التشغيل/إدماج حاملي الشهادات: -5

شهادات للقد تبنت الجزائر هذا البرنامج بعد االرتفاع الحاد في معدالت البطالة وسط الشباب الحاملين ل

خريج  120000الجامعين إلى سوق العمل الذين يقدرون بحوالي الجامعية إلى جانب التدفق املستمر للخرجين 

سنويا نتيجة تبني الجامعة الجزائرية لسياسة الكمية بدل النوعية وبتالي فقد أعتبر هذا البرنامج متنفسا 

إطار هذا البرنامج إلى غاية املنشأة في  شباب الجامعي البطال حيث بلغت مجموع مناصب الشغللحقيقيا ل

منصب شغل لكن في املقابل األخر فقد عرف هذا البرنامج  410754وفق وكالة التنمية االجتماعية  2011

 مجموعة من املشاكل والنقائص منها:

ير واضحة في تشغيل الجامعين مثل )التخصص، سنة التخرج( مما ترك ثغرة واسعة يعدم وجود معا -1

 ن طرف املعنيين على حساب الفئة الجامعية التي ال تملك واسطة.استغلت م

االستفادة من اإلدماج تعرض املشتغلين في إطار هذا البرنامج إلى الضغوطات والتهديد بالطرد وعدم  -2

 بصفة دائمة سواء كان ذلك من طرف املسؤولين أو العمال الدائمين.

النظرة الدونية للمشتغلين في إطار هذا البرنامج سواء كان ذلك من طرف املواطنين أو العمال الدائمين  -3

 توياتهم الدراسية.بمختلف مس

ارتفاع معدالت البطالة املقنعة في هذا النوع من التشغيل مما يؤدي إلى عدم اكتساب الخبرة واملهارة  -4

مرة ثانية في عالم الشغل خاصة  االندماجعملهم ولم تجدد في  التي تساعد املشتغلين الذين انتهت مدة عقد

 في القطاع الخاص الذي يتطلب الخبرة واملهارة.

بالعمال الدائمين على الرغم ضعف الرواتب املمنوحة للمستفيدين من هذا النوع من التشغيل مقارنة  -5

لق األمر بمفهوم لتساؤل التالي هل يتعإلى نفس واملؤسسة والقيام بنفس العمل مما يجعلنا نطرح ا االنتماءمن 

اقتصادي حيث يرتبط األجر بمردود العامل أم بمفهوم اجتماعي يتعلق بتوظيف أكبر عدد من حاملي 

 الشهادات الجامعية.

 دد املسجلين والراغبين في العمل.عالقطاعات االقتصادية باملقارنة  ضعف نسبة التثبيت في -6

الكبير للمستفيدين من مناصب الشغل في إطار هذا البرنامج في اإلدارة على حساب القطاعات  التمركز  -7

 األخرى، خاصة منها اإلنتاجية.

                                       
 .92، ص2009دار الحامد للنشر والتوزيع عمان ,  الطبعة االولى,اإلصالحات االقتصادية وسياسات التشغيل )التجربة الجزائرية(،مدني بن شهرة،  -1
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تواطؤ بعض حاملي الشهادات الجامعية مع بعض الخواص على تسجيل أنفسهم على أنهم مشتغلون في  -8

زء من األجر خالل الفترة األولى من عقد االجتماعية وجإطار هذا البرنامج نتيجة تحمل الخزينة األعباء 

 التشغيل على الرغم من عدم ممارسة أي عمل من طرف املستفيدين في إطار هذا البرنامج.

 تقييم التنمية املشتركة: -6

 207من  2001لقد عرفت املشاريع املنجزة في إطار التنمية املشتركة اتساع كبير منتقلة بذلك في سنة 

ويمكن إرجاع اتساع هذه املشاريع إلى الطبيعية التساهمية مما دفع  2008ي سنة مشروع ف 1138مشروع إلى 

يمكن تالي الية املحلية والقطاعية وبمإلى تحريك الجمعيات واملستفيدين، واملساهمة في إتمام مخططات التن

باملناطق  اعتبار املشاريع املنجزة دعما جوهريا للمناطق املستفيدة خاصة مناطق الهضاب العليا متبوعة

 الجنوبية كما يبين الجدول التالي:

 في إطار التنمية املشتركة. 2009(: يمثل توزيع املشاريع املنشأة وفق املناطق سنة 3-11الجدول رقم )

 توزيع املشاريع وفق املناطق 2009املشاريع املنشأة في سنة 

املناطق  عدد املشاريع قيمة املشاريع دج

 العادية

 الجنوب الهضاب العليا

3138089267 990 73 489 73 

Source : ADS. Démarche participative et développement. Décennie 1999-2009.p9 

األخير يمكن القول أن هذا البرنامج يعتبر من البرامج ذات الحلول االقتصادية لظاهرة البطالة سواء  وفي

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل تخفيف ظاهرة النزوح الريفي من املناطق املعزولة.

 ض املصغر:تقييم القر  -7

لكن رغم وذلك فقد عرفت  2005بداية ضعيفة انطالقا من سنة  ANGEMعرفت الوظائف املنشأة في إطار 

 ملة املشتغلة كما بين الجدول التالي:افي اليد الع %3.03بنسبة  2010زيادة مستمرة مساهمة بذلك في سنة 

 .2010و 2005في اليد العاملة املشتغلة بين  ANGEM(: يمثل تطور نسبة مساهمة 3-12الجدول رقم )

املناصب املنشأة من  العاملة املشتغلة اليد السنوات

 طرف الوكالة

نسبة مساهمة 

القروض املصغرة في 

 اليد العاملة املشتغلة

2005 8044220 4994 0.06 

2006 8868804 38325 0.43 

2007 8594243 64171 0.75 

2008 9146000 127320 1.40 

2009 9472000 218421 2.30 

2010 9735000 29558 3.03 

 املصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على:
 90ص   2014سايح حنان,بوعناني فاطمة الزهراء,مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم التجارية, جامعة تلمسان
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% سنة 0.06من خالل الجدول نالحظ أن مساهمة القروض املصغرة في اليد العاملة املشتغلة انتقلت من  -

وهي نسبة مساهمة يمكن اعتبارها ضعيفة نوعا ما ويمكن إرجاع ذلك إلى  2010 % سنة3.03إلى  2005

 أهمها ما يلي:مجموعة من العقبات من 

م ، مما نتج عن ذلك غياب الشفافية وانعدانظام مالي خاص بمنح القرض املصغرعدم توفر الجزائر على  -

 باب البطال.املتابعة للمشاريع املوجهة للش

املصغر في الجزائر بالبنوك العمومية، حيث أن هذه البنوك ال تولي االهتمام الكافي للتمويل ارتباط التمويل  -

 املعتادة عليها(.ظرا لتركيز خبراتها في األنشطة األخرى ) املصغر ن

 والتحفيز في منح هذا النوع من القروض املصغرة.غياب البنوك الخاصة مما أدى إلى غياب املنافسة  -

 النصوص التشريعية والتنظيمية )كثرة التعديالت( تعقد وغموض -

 معالجة امللفات واعتماد املشاريع تتم ببطء.صعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية، مما جعل  -

 نقص الكفاءة املهنية والتسييرية للكثير من املستفيدين من القروض املصغرة أو الطالبين لها. -

 ي بدل االهتمام باالستثمار املنتج.إعطاء األولوية للقطاع التجاري والخدم -

عدم سداد السلف والقروض في آجالها املحددة، "حيث تشير اإلحصائيات إلى أن نسبة التحصيل في  -

 1% من مجموع القروض املقدمة"50.6اآلجال املحددة بلغت 

عة أما فيما يخص الوكالة الوطنية لتسير القروض املصغرة باعتبارها مؤسسة فتية فقد عرفت مجمو  -

 من العقبات أهمها:

حيث يعتبر نموذج  2004التسيير في إتباع الوكالة منذ إنشائها في سنة يتمثل العائق الرئيس ي في نموذج  -

تسيير مركزي يعتمد أساسا على املديرية العامة، بحيث تم وضع التنسيقات التي استحدثت تدريجيا بعد 

سنوات قالئل من تسيير الجهاز فحسب، إال أن هذا النموذج بدء يظهر محدوديته بعد إنشاء الوكالة بهدف 

، حيث برزت العديد من االختالالت والتأخيرات إنشاء هذه الوكالة، بسبب التوسع الذي عرفته هذه األخيرة

فيدين من في عملية التكفل التي يشرف عليها الجهاز مما أدى إلى تمديد اآلجال في معالجة ملفات املست

 القرض املصغر.

ضعف القدرات والكوادر البشرية التي تقع عليها مسؤولية النهوض بالبناء املؤسساتي ورفع مستوى  -

 قدرات العاملين في هذا القطاع.

 عدم مرونة اإلجراءات البنكية وثقلها مما أثر سلبا على العديد من املشاريع. -

بات على القروض املصغرة من طرف البطالين حيث أن عدم قدرة الوكالة على إرضاء أو تلبية كل الطل -

مرغوبة من قبل الراغبين في إنشاء نوعية األنشطة التي يمكن تمويلها بالقروض املصغرة ليست دائما 

 املشاريع املصغرة.

 غموض النصوص التنظيمية وكثرة التعديالت. -

                                       
 156محاولة تقييم سياسات التشغيل في الجزائر منذ التسعينات , مرجع سبق ذكره , ص 1
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البطالين الذين ليس بحوزتهم : إن هذا املركز قد ساعد CATIتقييم مركز مساعدة العمل الحر  -8

عارفهم من أجل إنشاء مشاريعهم الخاصة وذلك من خالل اختبار بسيط ملعارفهم شهادات أو دليل يثبت م

عاقدة بعد ذلك يقوم هذا املركز بتوجيه البطالين الغير الناجحين في هذا االختبار إلى مراكز التكوين املنهي املت

تغير اسم هذا املركز إلى مركز املرافقة الة وقد عرفت السنوات األخيرة مع الصندوق الوطني لتأمين عن البط

وذلك نتيجة مرافقته للمستفيدين البطالين من املشاريع في إطار الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة وذلك 

 من أجل توجيههم وإمدادهم باملعلومات الالزمة 

 لبطالةتسيير او املطلب الثاني: تقييم سياسة ترقية الشغل، 

: تلعب سياسة ترقية الشغل دورا كبير في خلق القيمة املضافة وتعديل تقييم سياسة ترقية الشغل -1

خريطة سوق العمل وترقيته عن طريق إشراف هيئات عمومية بمساعدة البطالين في إقامة مؤسسات 

املؤسسات في )مصغرة، صغيرة، متوسطة( ولهذا سوف نحاول تقيم مدى مساهمة هذه أحجامها لف تبمخ

 ظل هذه الهيئات القائمة عليها في تشغيل اليد العاملة والتخفيف من حدة البطالة.

أمام االرتفاع املستمر في عرض العمل مقارنة بالطلب عليه  :ANSEJتقييم املؤسسات املصغرة في إطار  -1-1

ة الجزائرية جاهدة التشغيل غير الرسمي حاولت الدولليات االستثمار واتساع ظاهرة مفي السوق، وجمود ع

إنعاش سوق العمل بواسطة العديد من اإلجراءات منها إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

ملساعدة الشباب البطال على إنشاء مؤسسات مصغرة وقد كانت مساهمة هذه املؤسسات في تشغيل اليد 

 العاملة كما يبين الجدول التالي:

 2009و 1997في اليد العاملة اإلجمالية بين  ANSEJ(: يمثل نسبة مساهمة 3-13الجدول رقم )

اليد العاملة  السنوات

 اإلجمالية املشتغلة

مناصب الشغل املنشأة في 

 ANSJإطار 

في اليد العاملة  ANSJنسبة مساهمة 

 املشتغلة اإلجمالية %

1997 5725921 179 0.003 

2000 6179000 92116 1.49 

2001 6228772 112268 1.80 

2003 6684056 146670 2.19 

2005 8044220 196123 2.43 

2006 8863800 220623 2.48 

2008 9146000 274726 3 

2009 9472000 332538 3.51 

 كالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباباملصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على: الو 

في اليد ANSEJخالل الجدول نالحظ التطور املستمر في نسبة مساهمة املؤسسات املصغرة في إطار  من -

وعلى الرغم  2009% في سنة 3.51إلى  1997% في سنة 0.003العاملة اإلجمالية املشتغلة حيث انتقلت من 

 من كون هذا املؤشر إيجابي فهو يخفي وراءه العديد من املشاكل منها:

 املستمر لظاهرة التشغيل غير الرسمي.االرتفاع  - أ
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 وفق القطاعات االقتصادية. ANSEJوجود خلل في توزيع مناصب الشغل في إطار  - ب

 انعدام الثقافة االقتصادية والرؤية املحدودة ملعظم املستفيدين من هذه املشاريع املصغرة. -ج

 .ANSEJضعف مشاركة املرأة في إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار  -د

 ومساعدة الشباب املستفيدين في تسير مشاريعهم. ANSJمرافقة  عدم -ه

 ANDI/APSIتقييم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إطار  -1-2

إن األهمية التي تكتسيها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في اقتصاديات كل الدول هي السر وراء الجهود 

املبذولة واالهتمام املتزايد بها من قبل السلطات السياسية واالقتصادية في الجزائر بهدف النهوض بهذا 

والتية، وقد اات الفردية واملقفي ترقية الشغل من خالل دعم املبادر القطاع الذي اعتمدته كآلية أساسية 

أوجدت الجزائر العديد من األجهزة الهادفة إلى دعم وترقية املشاريع الصغيرة واملتوسطة منذ فترة التسعينات 

ولهذا سوف نحاول تقيم هذه األجهزة من حيث مساهمتها في توفير مناصب الشغل باالعتماد  ANDI/APSIمنها 

 الجدول التالي:

في اليد العاملة ANDI/APSI(: يمثل تطور مساهمة مناصب الشغل املنشأة في إطار 3-14الجدول رقم )

 2009و 2000املشتغلة اإلجمالية بين سنة 

عدد مناصب الشغل املنشأة  السنوات

 ANDI/APSIفي إطار 

اليد العاملة اإلجمالية 

 املشتغلة

نسبة مساهمة 

ANDI/APSI  في اليد

 العاملة املشتغلة %

2000 1604891 6179000 25.97 

2003 1931158 6684056 28.89 

2006 2207829 8863800 24.90 

2009 2717783 9472000 28.69 

 ONSاملصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على: 

في  ANDI/APSIمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إطار  

% ويمكن اعتبار هذه 28.89%و 24.90تتراوح بين  2009و  2000جمالي اليد العاملة املشتغلة بين سنة إ

الكبرى واالتجاه نحو املؤسسات  االستثماراتالنسب دون املستوى املرجو خاصة إذا علمنا بأنه تم التخلي على 

حريك الحياة االقتصادية وتتوسطة كنموذج جديد قادر على توفير مناصب الشغل جديدة الصغيرة وامل

تالي املساعدة على التخفيف من آفة البطالة التي تعتبر خلل اقتصادي الة وبورخلق وتراكم الثواملساهمة في 

واجتماعي يعاني منها االقتصاد الوطني ومنه يمكن استنتاج أن الجهود املبذولة إلقامة ونشر نسيج اقتصادي 

الوطني ال يزال فتيا  فاالقتصاداملستوى املرجو منها، إلى  م ترقىل مبني على املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

من هذه املؤسسات من أجل القدرة على تغطية الكثير من الحاجات املتعددة خاصة في ويحتاج إلى عدد كبير 

 1الوقت الحاضر كون معظم الحاجات يتم استرادها من الخارج.

                                       
165 ص    1محاولة تقييم سياسات التشغيل في الجزائر منذ التسعينات , مرجع سبق ذكره, ص163 
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 :CNACتقييم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إطار  -1-3

ونتيجة تقلص عدد املسجلين في نظام التأمين عن البطالة تم تسطير إجراءات جديدة  2004بداية من سنة 

سنة على إنشاء  50سنة و 35في إطار ترقية الشغل من أجل مساعدة البطالين الذين يتراوح أعمارهم ما بين 

العاملة املشتغلة كما يبين الجدول مؤسسات صغيرة ومتوسطة وقد كانت مساهمة هذه اإلجراءات في اليد 

 التالي:

في اليد العامة اإلجمالية  CNAC(: يمثل تطور نسبة مساهمة م ص م في إطار 3-15الجدول رقم )

 2009و 2005املشتغلة بين 

مناصب الشغل املنشأة  اليد العاملة اإلجمالية املشتغلة السنوات

من طرف )م ص م( في 

 CNACإطار 

نسبة مساهمة م ص م 

في اليد  CNACفي إطار 

العامة اإلجمالية 

 املشتغلة

2005 8044220 598 0.007 

2006 8863800 1087 0.012 

2007 8594234 7134 0.083 

2008 9146000 4357 0.047 

2009 9472000 44462 0.047 

 املصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على:

 الديوان الوطني لإلحصاء. -

 الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة -

من خالل الجدول نالحظ ضعف مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إطار الصندوق الوطني لتأمين 

% وهذا يمكن إرجاعه إلى حداثة هذا اإلجراء 1نسبة عن البطالة في اليد العاملة املشتغلة حيث لم تتعدى 

في سنة  ومعالجتها حيث قدر صر فقط على استقبال امللفات فكان اإلجراء يقت 2004أما فيما يخص سنة 

ضعف مشاركة النساء ملف كما تميز هذا اإلجراء أيضا ب 21181بما يعادل  CNACهذه امللفات حسب  2004

 مقارنة بالرجال 

إن نظام التأمين عن البطالة في الجزائر يعد تحديا كبيرا وعلى البلدان : "تقييم سياسة تسير البطالة -2

ملسار الشمولية واقتصاد العربية والسائرة في طريق النمو االستفادة منه ال سيما، وأن جميع الدول معرضة 

السوق الذي يتقدم بخطوات سريعة وفقا ملقاييس تحددها الدول املصنعة و املجموعات املالية الكبرى 

اهتمام خاص بالتجربة الجزائرية في أن املكتب الدولي للعمل أولى  Peter auerوالهيئات املالية الدولية ويرى 

املغرب العربي وللبلدان السائرة في طريق النمو مجال التأمين عن البطالة بأنها تجربة فذة بالنسبة لدول 

نظر في الجهاز قصد تغطية أكبر عدد ممكن من وبالفعل يعتبر نموذج الجزائر مثالي إال أنه ينبغي إعادة ال
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. لكن هذا النظام يبدو من زاوية أخرى حسب رأي 1األشخاص وإدماجهم ضمن مصلحة عمومية لشغل"

ل جهد في البحث عن الحلول البديلة إلى جانب ذالتسرع نحو التسريح للعمال دون باملتواضع أنه يؤدي إلى 

واملعنوية إلى تقبل وظائفهم من خالل مساهمتهم في تمويل هذا النظام، إعداد العمال من الناحية النفسية 

بد منه في ظل ظروف صعبة مر بها أما فيما يخص نظام التقاعد املسبق فقد يمكن اعتباره حال مؤقت كان ال 

 سوق العمل.

بطالة ومن خالل هذه املستحقات يمكن القول إن فكرة التشغيل بموجب الصندوق الوطني لتأمين عن ال 

على الرغم من إدراجها في مفهوم ضيق يتمحور حول املحافظة على مناصب الشغل أو املساعدة على العودة 

ع هذا الصندوق من خالل حوزته على كفاءات وقدرات مالية في مجال التسيير على اإلى العمل فقد استط

ال على إنشاء مؤسساتهم تطوير دوره وذلك بمساهمته في ترقية الشغل عن طريق مساعدة الشباب البط

 الخاصة.

 في الجزائر املطلب الثالث: تحديات معوقات وآفاق سياسة التشغيل

 : تحديات ومعوقات سياسة التشغيلاالول الفرع 

إن حجم املعوقات والتحديات التي تواجهها سياسات التشغيل في الجزائر، ال سيما في مجال تشغيل  

من املجتمعات التي تشكل فيها شريحة الشباب أكثر من ثلثي  الجزائر الشباب، كبيرة ومعقدة باعتبار أن 

 2املجتمع ويمكننا حصر التحديات في النقاط التالية:

 .عجز في اليد العاملة املؤهلة، وعدم توافق قوى العرض مع قوى الطلب 

 .عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل 

  العرض من الطلب في مجال التشغيل.وجود اختالالت بالنسبة لتقريب 

 .عدم توفر شبكة وطنية لجمع املعلومات حول التشغيل 

 ستثمار.ئقا أمام اال انعدام املرونة في املحيط اإلداري واملالي والذي يشكل عا 

 .ضعف قدرة املؤسسات على التكيف مع املستجدات وصعوبة الحصول على القروض البنكية 

 ال ينش ئ مناصب شغل كثيرة( على حساب االستثمار املنتج املولد ملناصب  ترجيح النشاط التجاري )الذي

 الشغل.

  ضعف روح املبادرة املقاوالتية، السيما عند الشباب وضعف العامل االجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى

 تفضيل العمل املأجور.

 .عدم التحكم في اآلليات القانونية التي تتولى تنظيم سوق العمل 

 

 

                                       
 .160محاولة تقييم سياسات التغيل في الجزائر منذ التسعينات , مرجع سبق ذكره ص  -1

 
خيضر، سرير عبد هللا رابح، سياسة التشغيل في الجزائر ومعضلة البطالة، ملتقى سياسة التشغيل ودورها في تنمية املوارد البشرية، جامعة محمد  -2

 .13، ص2011أفريل  14-13بسكرة، يومي 
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 التشغيل في الجزائر ات: آفاق سياسثانيالالفرع 

من طرف الدولة في مجال محاربة البطالة، ومن أجل إعطاء املزيد من من خالل تتبعنا للجهود املبذولة 

 الفاعلية في وضع وتجسيد سياسات وبرامج تشغيل الشباب خاصة، فإننا نرى ضرورة:

  خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة.تسهيل اإلجراءات اإلدارية والتمويلية أمام الشباب بهدف 

 .تشجيع االستثمار األجنبي املباشر لدوره الكبير في خلق مناصب الشغل 

  إشراك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املتخصصة في مجال املقاولة، وجعلها مرتبطة باملؤسسات

 الصناعية الكبرى.

 .تفعيل دور الدولة في الرقابة على القطاع االقتصادي املوازي 

  عجلة االستثمار املنتج، ودور الدولة االقتصادي سواء من خالل املشاريع ذات املنفعة العامة أو إعادة

 بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني.

  إنشاء بنك معلومات يتوفر على كافة الوسائل البشرية والتكنولوجية التي تسمح بتقديم التوجيه

 واالستشارة الفعالة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

 .تشجيع البنوك على التعامل بجدية ومسؤولية في مجال القروض واملساعدات والتسهيالت املالية 

 تعلقة بتنفيذ سياسات التشغيل.السهر على تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية امل 

 من عدمه.في تطبيق السياسات الحالية املرسومة وعدم تغييرها قبل تقييم مدى نجاعتها االستمرارية 
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 :الفصل اتمةخ
لتها الجزائر يمكن استنتاج أن سياستها في مجال ذتحليل الجهود التي بانطالقا مما سبق وبناء على     

التشغيل تميل إلى االعتماد على منطق الحد من البطالة وتشغيل أكبر عدد من العمال بغض النظر على 

مقياس النجاح بتشغيل أكبر عدد من اليد العاملة التي يمكن الظروف التي تمر بها املؤسسات حيث يرتبط 

تشغيلها، ووفق لهذا السياق ال يمثل األفق االقتصادي للمؤسسات بالضرورة أهمية كبرى، وبالتالي ال تؤدي 

شروط سوق العمل دورا حاسما في عملية التوظيف، حيث تعتمد هذه األخيرة على حزمة املحفزات املباشرة 

رة التي تقدمها السلطات العمومية، ولذلك تندرج هذه السياسة ضمن منظور الفترة القصيرة، أين وغير املباش

هم األساس ي للسلطات العمومية في امتصاص أكبر قدر من القوى العاطلة، ويتفانى منطق هذه ليتمثل ال

بطالة سياسة السياسة مع وجود أية ديناميكية في سوق العمل، لهذا بمكن اعتبار سياسات الحد من ال

سلبية طاملا أنها تستهدف المتصاص البطالة املوجودة والرجوع بها إلى مستويات يمكن تحملها، ودون أن يصل 

طموحها إلى غاية زيادة مستوى الطلب على العمل في االقتصاد )خلق مناصب شغل(، كما يمكن اإلشارة في 

 ولي أهمية كبيرة لجودة العمل.األخير إلى أن هذا املنطق في مقاربة عملية التشغيل ال ي

 



 الخاتمة العامة 

 

 الخاتمة العامة 

تعد البطالة من بين أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجزائرية ، ذلك أن معدالتها تدق ناقوس الخطر 

 ا خاصا في برامجها التنموية حيثخاصة في عشرية التسعينات ، فهي من بين اإلنشغاالت التي توليها الدولة اهتمام

" انطالقا من برنامج التعديل  2014 – 1990عت جاهدة للحد من الظاهرة بانتهاجها عدة إصالحات خالل الفترة " س

" ، و الذي أثر على واقع الشغل بزيادة معدالت البطالة ، ثم برنامج دعم  1997 – 1994الهيكلي خالل الفترة " 

في معدالت  " و التي شهدت انخفاض 2014 – 2001ترة "اإلنعاش اإلقتصادي و دعم النمو و توطيد النمو خالل  الف

البطالة من خالل العديد من البرامج و املشاريع و التي بالرغم من مساهمتها في خفض معدالت البطالة إال أنها جاءت  

 طالة .في غالبيتها بصفة سريعة و غير مدروسة بصفة علمية ، مما جعلها قليلة الفاعلية في الحد من تنامي ظاهرة الب

 :  و يمكن حصر أهم النتائج املتوصل إليها في هذا البحث ، في النقاط التالية 

وكيفية قياسهما وكذا حول التشغيل والبطالة بين العديدمن املفاهيم  لمن خالل الفصل األول توصلنا الى الفص*

 . معالجة بعض انواعها 

*تبين لنا من خالل الفصل الثاني أن هناك جدال و اختالفا بين اإلقتصاديين على اختالف مدارسهم فيما يتعلق 

التغييرات العشوائية التي تحدث في سوق العمل باستمرار لكون تحاليل هذه  راجع الى بظاهرة البطالة و هذا

 النظريات محدودة ، و هذا ما يؤكد لنا صحة الفرضية األولي .

استخلصنا من الفصل الثالث أن الجزائر أخذت على عاتقها بعض اإلصالحات خالل مرحلة تطبيق برنامج اإلصالح *

وبناء على تحليل الجهود التي بذلتها  يمكن استنتاج أن سياستها في مجال التشغيل تميل إلى  اإلقتصادي 

ض النظر على الظروف التي تمر بها االعتماد على منطق الحد من البطالة وتشغيل أكبر عدد من العمال بغ

املؤسسات حيث يرتبط مقياس النجاح بتشغيل أكبر عدد من اليد العاملة التي يمكن تشغيلها، ووفق لهذا 

و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية . ، السياق ال يمثل األفق االقتصادي للمؤسسات بالضرورة أهمية كبرى 

األجهزة الخاصة بعملية  جراءات ملكافحة البطالة تمثلت في مجموعة منأخذت الجزائر مجموعة من التدابير كا

...( و التي حققت نتائج ايجابية ، و لكن كانت أغلبها غير فعالة نظرا لصعوبة التحكم   ANDI   .ANSEJ)  التشغيل مثل

 في تسييرها ، و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة .



ـــراجـــــــــــــــــــامل ـــــــــــــــ  ع :ــــــــــــ

  ب :ــــــــــــــكتـــــــال

  الجزائر   2009ابراهيم طلعت ،البطالة والجريمة،دار الكتاب الحديث 

 العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر  أحمد األشقر، اإلقتصاد الكلي . الطبعة األولى .الدار الدولية

 2002 عمان  والتوزيع 

  أسامة السيد عبد السميع ، مشكلة البطالة في املجتمعات العربيةو اإلسالمية االثار والحلول، طبعة

 ،مصر2008أولى،دار الفكر الجامعي،

 ه إلى العربية الدكتور بول أ.سامويلس، توزيع الدخل ومكافأة عوامل اإلنتاج، الجزء الخاميس، نقل

 1993، الجزائر، مصطفى موفق

  جالل محمد النعيمي،دراسة العمل في إطار إدارة االنتاج والعمليات, طبعة أولى ,دار إثراء للنشر والتوزيع

 عمان 2009

  1986الدكتور عبد العزيز فهمي، أساليب التحليل االقتصادي، دار النهضة العربية، بيروت 

  2004اخرون،مبادئ االقتصاد الكلي ،الدار الجامعية للنشر ، االسكندرية ،رمضان نعمة هللا و  

 دار الكتاب -أسس املواجهة -زكريا سعد الدين األسدي ، البطالة و آثارها األجتماعية و اإلقتصادية ،

 ، 2009الحديث الجزائر،

  2003و النشر ، القاهرة ، زينب صالح األشوح ، األطراد و البيئي و مداواة البطالة ، دار غريب للطباعة، 

  سليمان باروك ، املديونية و انعكاساتها على التشغيل و التنمية في البلدان العربيةمنظمة العمل العربية

 ،املعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل بالجزائر

  الطبعة الثانية ، ضياء  مجيد املوسوي :اقتصاد العمل في الفقه اإلسالمي ، ديوان املطبوعات الجامعية ،

  1992أدرار 

  2007طارق فاروق الحصري ، اآلثار اإلجتماعية لبرامج اإلصالح اإلقتصادي، طبعةأولى، مصر 

  عبد العزيز فهمي هيكل ، موسوعة املصطلحات اإلقتصادية و اإلحصائية ، دار النهضة العربية للطباعة و

 1986النشر ، بيروت، 

 1997طية ،النظرية االقتصادية الكلية , الدار الجامعية للكتاب , مصر عبد القادر محمد عبد القادر ع 

  ، 1993عثمان اسماعيل حميد : ادارة املوارد البشرية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 

  ، 1977عقيل جاسم عبد هللا : املدخل  الى التخطيط اإلقتصادي ، الجامعة املفتوحة 

 صادي الكلي، مطبوعة جامعية، مكتبة معهد العلوم االقتصادية، محمد الشريف املان، التحليل االقت

 الجزائر،



   عمان    2007مدحت القريش ي،إقتصاديات العمل , الطبعة األولى . دار وائل للنشر والتوزيع 

 ،)دار الحامد  الطبعة االولى,مدني بن شهرة، اإلصالحات االقتصادية وسياسات التشغيل )التجربة الجزائرية

 2009للنشر والتوزيع عمان , 

 ،2000مصطفى سليمان  و آخرون ، مبادئ اإلقتصاد الكلي ، دار املسيرة للنشرو التوزيع ، االردن، 

  ناصر دادي عدون ، عبد الرحمن العايب ، البطالة واشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي

 2010طبوعات الجامعية , بن عكنون الجزائر لالقتصاد من خالل حالة الجزائر, ديوان امل

 الرسائل الجامعية :

  سايح حنان , بوعناني فاطمة الزهراء  :سياسة التشغيل في الجزائر , مذكرة ماستر ,امللحقة الجامعية بمغنية

  2014, جامعة تلمسان 

 أطروحة مقدة 2004-1990سوق العمل و فعالية سياسات التشغيل في الجزائر  سعدية قصاب ، إختالالت ،

 2006-2005ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادية ، جامعة الجزائر 

 مذكرة ماجستير كلية -دراسة تحليلية-سليم عقون، قياس اثر املتغيرات اإلقتصادية على معدل البطالة ،

 2009صادية و علوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف العلوم اإلقت

  ،تقيم سياسات التشغيل في الجزائر منذ التسعينات،رسالة مقدمة لنيل شهادة  محاولةصديقي مليكة

 . 2013  املاجستير فرع العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر

  إنعكاسات و أفاق إقتصادية و عيس ى أيت عيس ى ، سياسة التشغيل في ظل التحوالت اإلقتصادية بالجزائر (

 2010إجتماعية ( أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  دكتوراه تخصص تسيير ، جامعة الجزائر ،

  غرزي سليمة، دراسة قياسية ملشكل البطالة في الجزائر،مذكرة ماجستير , جامعة الجزائر , كلية العلوم

 2004االقتصادية وعلوم التسيير 

 مذكرة مقدمة  2000-2010, سياسات التشغيل وسوق العمل في الجزائر خالل الفترة  ليندة كحل الراس ,

 2014لنيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية , جامعة الجزائر

  اطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل 2005-1970مليكة يحيات ، اشكالية البطالة و التضخم في الجزائر ،

 2007-2006قتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر شهادة الدكتوراه في العلوم اال

 : وامللتقياتاملجالت 

  بلقاسم رحالي ، ركن الدين فالك ، دراسة تحليية قياسية ألثر اإلستثمار العمومي على البطالة في الجزائر

البطالة و تحقيق التنمية  ،ملتقي دولي حول استراتيجية الحكومة في القضاءعلى2010-1970خالل الفترة 

 2011نوفمبر 16-15املستدامة ، جامعة املسيلة ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ، يومي 



  بن عزة محمد. شليل عبداللطيف ، دور السياسات العمومية في ترقية قطاع الشغل و القضاء على البطالة

  16,15ضاء على البطالة و تحقيق التنمية املستدامة ، في الجزائر، ملتقى دولي، استراتيجيةالحكومة في الق

 جامعة املسيلة    2011نوفمبر 

  الحبيب بن باير ، محمد عبد العزيز بن كاملة ، التشغيل في الجزائر : مدخل لتطور و عصرنة البرامج و

غيل و دورها في ، امللتقي الوطني حول  سياسة التش 2010-2006األليات لتفعيل التنمية عرض نتائج الفترة 

 2011أفريل  14 – 13تنمية املوارد البشرية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، يومي 

  :خبابة عبد هللا ،خبابة صهيب ، االستراتيجية التوفيقية بين التنمية املستدامة و البطالة ، ملتقى دولي

 2011نوفمبر15/16ة استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و التنمية املستدامة / املسيل

  2010ديسمبر  24زهير بطاش ، نشرة مفتشية العمل ، املجلة السداسية للمفتشية العامة للعمل ، رقم 

  سرير عبد هللا رابح، سياسة التشغيل في الجزائر ومعضلة البطالة، ملتقى سياسة التشغيل ودورها في تنمية

 2011أفريل 14-13املوارد البشرية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 

  امللتقى الوطنى الثانى واقع التشغيل في  2006-1990سعدية قصاب ، مرونة عالقات العمل في الجزائر ،

جوان  26-25الجزائر و آليات تحسينه ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التتسيير ، يومي 

2008 

 البنوك للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر  السعيد بريبش ، عبد اللطيف بلغرسة ، اشكالية تمويل

بين معوقات املعمول و متطلبات املأمول ، ملتقي دولي حول متطلبات تاهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

في الدول العربية ، اشراف مخبر العوملة و اقتصاديات شمال افريقيا جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف يومي 

 2006أفريل  17/18

 ليحة بن طلحة ، بوعالم معوش ي ، الدعم املالي للمؤسسات  الصغيرة و املتوسطة و دورها في القضاء على ص

البطالة ، ملتقي دولي حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الدول العربية ، إشراف 

 2006أفريل 08-07ومي مخبر العوملة و اقتصاديات شمال إفريقيا ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، ي

  عبد الرحيم شيبي ، محمد شكوري، سوق العمل في الجزائر و أثر السياسات اإلقتصادية التجميعية على

معدالت البطالة ، مجلة التنمية اإلقتصادية و السياسات اإلقتصادية ، املجلد العاشر العدد الثاني ، يوليو 

2008 

 مجلة الباحث ، العدد  2010- 2000ت التشغيل في الجزائر لخضر عبد الرزاق موالي ، تقييم أداء سياسا ،

10/2012 ، 

  ،محمد الشريف املان، التحليل االقتصادي الكلي، مطبوعة جامعية، مكتبة معهد العلوم االقتصادية

 1982الجزائر 



  ، ناصر مراد ، مكافحة مشكلة البطالة في الجزائر ، ورقة عمل مقدمة في الندوة العربية البطالة أسبابها

معالجتها ،و اثرها على املجتمع ، الجزء الثاني ، جامعة سعد دحلب البليدة ،كلية العلوماإلقتصادية و علوم 

 2006أفريل  27-25التسيير 

 املسببات و اآلثار/رؤية اقتصادية اسالمية للعالج، ملتقى  -، البطالةهايل عبد املولى طشطوش

 2011نوفمبر 16-15دولي:استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و التنمية املستدامة، جامعة املسيلة،

 النصوص القانونية والتنظيمية:

  ، املؤرخ في ذي القعدة  19-04قانون رقم األمانة  العامة للحكومة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 26املوافق ل  1425ذو القعدة  عام  14الصادر في  83، العدد  2004ديسمبر  25املوافق لـ  1925عام 

 ، يتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل 2004ديسمبر 

 ، 1391ربيع الثاني عام  24املؤرخ في  42-71الجريدة الرسمية للجمهورية ،أمر رقم  األمانة العامة للحكومة 

 ،املتضمن تنظيم املكتب الوطني لليد العاملة1971يونيو سنة  17املوافق لـــ 

  املؤرخ في  126-08األمانة العامة للحكومة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، املرسوم التنفيذي رقم

 1429ربيع الثاني عام  24، الصادر في 22، العدد 2008أبريل سنة 19املوافق ل  1429الثاني عام  ربيع 13

 ، يتعلق بجهاز املساعدة على اإلدماج املنهي2008أبريل سنة  30املوافق ل 

  املؤرخ في 156 – 10االمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  املرسوم الرئاس ي رقم 

 1424ذي القعدة عام  18الصادر في  03العدد  2004يناير سنة  03املوافق ل  1424ذي القعدة عام  10

ذي القعدة عام   06املؤرخ في  514 – 03املعدل و املتمم للمرسوم الرئاس ي رقم  2004يناير  11املوافق ل 

البطالين ذوي  املشاريع و املتعلق بدعم احداث النشاطات من طرف  2003ديسمبر  30املوافق ل  1424

 08( سنة ص 50(و خمسين )35البالغين ما بين خمسين وثالثين )

  16املؤرخ في  234-96األمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، املرسوم الرئاس ي رقم 

 03املوافق ل  11417صفر عام  17الصادر في  41العدد  1996يونيو سنة  02املوافق ل  1417صفر عا م 

 يتعلق بدعم تشغيل الشباب 1996يوليو 

  جماد الثانية  01املؤرخ في  03-01االمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية االمر رقم

املوافق ل  1422جمادي الثانية عام  03الصادر في  47العدد  2001غشت سنة  20املوافق ل  1422عام 

 يتعلق يتطوير االستثمار 2001غشت سنة  22

  األمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية املرسوم التنفيذي رقم

رجب عام  10الصادر في  39العدد  2010يونيو سنة  20املوافق ل  1431رجب عام  07املؤرخ في  04-01

 188-94مرسوم التنفيذي رقماملتمم لل 2010يونيو سنة  23املوافق ل  1431



  13املؤرخ في  232-96االمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية املرسوم التنفيذي رقم 

 30املوافق ل  1417صفر عام  14الصادر في  40العدد  1996يونيو سنة  29املوافق ل  1417صفر عام 

 الجتماعية و يحدد قانونها االساس ييتضمن انشاء وكالة التنمية ا 1996يونيو سنة 

  األمانة العامة للحكومةالحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية املرسوم التنفيذي

 27الصادرة في  44العدد  1994يونيو سنة  006املوافق ل   1415محرم عام  26املؤرخ في   188 -94رقم

املؤرخ  77-06الجريدة الرسمية للجمهورية ،املرسوم التنفيذي رقم  األمانة العامة للحكومة ، 14محرم عام 

فبراير  19املوافق لــ  1427محرم 20، الصادر في 09، العدد  2006فبراير  18املوافق لــ  1427محرم 19في 

 1994يونيو   07املوافق ل   15، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل و تنظيمها و سيرها  2006سنة 

 ن القانون األساس ي  للصندوق الوطني للتأمين عن البطالةيتضم

  2004ديسمبر  26الصادر في  83،ج.ر العدد 2004ديسمبر  25املؤرخ في  19-04القانون 

  2006ديسمبر  11الصادرة في  80.ج.ر العدد  2006ديسمبر 11املؤرخ في  21-06القانون 

  2006أبريل  19الصادرة في  09ج.رعدد،  2006فيفري 18املؤرخ في  77-06املرسوم التنفيذي 

  و الذي يضبط شروط و كيفية منح االعتماد  2007أبريل  24املؤرخ في  123-07املرسوم التنفيذي ،

 2007ماي 02الصادرة في  28للهيئات الخاصة لتنصيب العمال و سحبه منها...، ج .ر عدد 

  2008أبريل   30في  الصادرة 22عدد ، ج. ر  2008أبريل  19املؤرخ في  126-08املرسوم التنفيذي. 
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 Jean-Michel Cousineau ; Economie du Travail, Gaetan, canada, 1981  

 L’office national des statistiques, l’emploi et chômage, (donnés statistiques, n*226, éditions), 

algerie, 1995 
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