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 مقدمة عامةال

يع ة البطالة و اليت تعترب من املواضمن بني املشكالت االقتصادية اليت زعزعت كيان معظم اقتصاديات العامل،جند ظاهر 
حيث تعمقت األحباث و تعددت النظريات االقتصادية  خاصة يف البلدان املتقدمة،اليت كانت جماال للدراسة و االهتمام 

هم املشكالت الرئيسية اليت تعرقل مسرية التقدم و التنمية يف ن من أن تكو فالبطالة تكاد أ فسرت هذه الظاهرة،اليت 
 معظم اجملتمعات.

 ثريملا هلذه الظاهرة من تأ اجلزائرية،بالنسبة للحكومة  هنا بقيت الشغل الشاغلجند أ كلمنا عن البطالة يف بالدنا،و إذا ت
ىل مستويات منخفضة خالل السبعينيات و بداية الثمانينات نتيجة االستثمار و لقد وصلت إ ،على نفسية اجملتمع

لتستأنف بعد ذلك منحىن تصاعديا أظهر جوانب بطالة مجاهريية مستدمية يصعب  املكثف الذي شجعته آنذاك الدولة،
 حلد من تفاقمها.ا

سعار البرتول،و أزمة اقتصادية بعد السقوط احلر أللقد تعرض االقتصاد اجلزائري خالل النصف الثاين من الثمانينات إىل 
اط التنموي و تقلصت مداخيل فاخنفض النش بذلك عدة اختالالت اعتماد الدولة على عنصر واحد يف التصدير، تظهر 

و عجزت أغلب املؤسسات العمومية يف إحداث مناصب عمل جديدة  تويات مرتفعةو عرفت بذلك البطالة مس البالد،
فكان من الضروري على السلطات املعنية إعادة النظر يف منط التسيري و السياسات املتبعة يف  نظرا لتفاقم املشاكل،

ىل تغيري منط تسيري املؤسسات االقتصادية حيث اضطرت إ اقتصادية، بإصالحاتام السابق و بالتايل سارعت بالقي
 اإلصالحاتيف برامج ليتماشى مع املعطيات اجلديدة معتمدة يف ذلك على اقتصاد السوق ،و دخلت بذلك اجلزائر 

و  ىل اضطراب كبري يف اخلريطة العامة للشغل يف اجلزائر،إ اإلصالحاتو قد أدت هذه  لية مع صندوق النقد الدويل،اهليك
ىل القيام بتسريح ت املؤسسات االقتصادية العمومية إحيث اضطر  تفاقم البطالة خاصة خالل التسعينيات،سامهت يف 

 (.0991-0991مؤسسة عمومية بني سنيت 0555من كثرغلق أعامل و 055555 تسريح أكثر منمجاعي للعمال)مت 

 فبعدما كانت تقارب انتقاال فريدا من نوعه،ن البطالة يف اجلزائر سجلت تراجعا حمسوسا و لكن الشيء امللفت لالنتباه أ

و هو  ،4505 سنة %01 ىل حدودإىل أن وصلت إ، 4551عام  %0171 يف هناية التسعينات و قد مثلت حوايل05%
 ل عن دور سياسة التشغيل يف معاجلة البطالة يف اجلزائر خاصة يف مطلع األلفية الثالثة.الشيء الذي جعلنا نتساء

التشغيل و مكافحة البطالة دوما و الزالت جزءا من سياسات التنمية االقتصادية و االجتماعية  و لقد كانت سياسات
مبا أن اهلدف من التنمية يف النهاية هو  املادية دون اجلوانب البشرية ،باعتبار أنه ال ميكن االهتمام باجلوانب  يف اجلزائر،
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و  تأتى إال بفرص عمل لكل القادرين على العمل و الباحثني عنه،و ال ي توفري املستوى املعيشي الرفيع و سبله للمواطن،
 وضع الربامج و اآلليات الناجعة للتكفل بالقادمني إىل سوق العمل من اجلامعات و معاهد التكوين املختلفة.

 :أسباب اختيار الموضوع

 أن تكون أسباب ذاتية:موضوعية كما ميكن  أسباب تكون أن فيمكن طبيعته حسب املوضوع اختيار أسباب ختتلف 

 اسة التشغيل يف توفري مناصب العمل.معرفة مدى مسامهة سي 

 الشباب لفئة وخاصة املوضوع هذا ألمهية نظرا. 

 البطالة معاجلة يف ودورها التشغيل سياسة على الضوء إلقاء. 

 سريها وكيفية التشغيل وكاالت و مديريات عن باملعلومات وإحاطتهم الشباب إفادة. 

  :البحث إشكالية

 عاجلة هذا املوضوع سنحاول اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية املتضمنة يف السؤال التايل:مل

 الحد أو التقليل من البطالة؟ في سياسات التشغيل في الجزائر ساهمتإلى أي مدى -

 التالية:لفرعية األسئلة انطرح  اإلشكاليةواإلملام هبذه  لإلحاطةو 

 ماذا يقصد بالبطالة؟ * 

 هي وضعية البطالة يف اجلزائر؟ ما *

 هي السياسة املنتهجة من طرف الدولة يف ميدان التشغيل ملعاجلة مشكل البطالة؟ ما *
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 :التالية الفرضيات باعتماد نقوم املوضوع معاجلة تسهيل أجل من :البحث فرضيات

 .البطالة ظاهرة من احلد يفسياسات التشغيل  تساهم :العامة الفرضية

 :التالية الفرضيات وتتفرع عن هده الفرضية 

 .ت الرئيسية اليت تنجم عن البطالةسياسة التشغيل هلا القدرة على معاجلة املشكال -

السياسة املنتهجة من طرف الدولة يف ميدان التشغيل ملعاجلة مشكل البطالة تقوم أساسا على إنشاء و متويل أجهزة  -
 التشغيل.

 البطالة الشغل الشاغل للحكومة اجلزائرية من أجل التصدي هلا و معاجلتها. كانت و الزالت -

 :أهداف الدراسة

 اإلطالع على مفهوم ظاهرة البطالة . -

 مناقشة و فلسفة اإلطار املفاهيمي لسياسة التشغيل. -

 معرفة الوضعية احلالية ملشكل البطالة يف اجلزائر. -

 معدل البطالة.معرفة دور سياسة التشغيل يف إنقاص  -

 معرفة أهم اإلصالحات االقتصادية على مستوى التشغيل يف اجلزائر. -

 حماولة معرفة آليات مكافحة البطالة و الوقوف على واقع و آفاق سياسات اجلزائر للحد من البطالة. -

 .اجلزائر يف التشغيل سياسة وسلبيات إجيابيات على الوقوف -

 :أهمية البحث

 اإلشارة إىل أن هذا البحث يكتسي أمهية كبرية و هذا من خالل ما يلي: و جتدر

تنبع أمهية البحث من أمهية سياسات التشغيل و دورها الفعال و الذي ال يستهان به يف التقليل من ظاهرة البطالة -
 باعتبارها من بني املشكالت األساسية اليت زعزعت اقتصاديات العامل.
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 برية يف كونه يعطينا فكرة شاملة عن أهم املشاكل االجتماعية و االقتصادية أال و هي البطالة،يكتسي البحث أمهية ك -
كما يسلط الضوء على مدى سعي الدولة اجلزائرية يف إتباع بعض السياسات حلل معضلة البطالة من خالل اإلصالحات 

 و الربامج املعتمدة.

 :الدراسة منهج

 ويف ،املوضوع حول احلقائق استقصاء بغرض للظاهرة تناوله يف الباحث يتبعها اليت الطريقة عن يعرب املنهج أن طاملا

 :التاليةباستخدام املناهج  قمنا ،البحث طبيعة ضوء
 و بالبطالة  املرتبطة األساسية للمفاهيم التطرق عند الدراسة و يتناسب الذي و :التحليلي الوصفي المنهج* *

 .التشغيل
 .االقتصادية التطورات عرب البطالة لظاهر املفسر للنظريات نظري عرض خالل من :التاريخي *المنهج

 وحتليلها. وعرضها لإلحصائيات مجعنا عند اإلحصائي المنهج على اعتمدنا *كما

 املعلومات ومجعنا الدراسة مديرية النشاط االجتماعي والتضامن حمل دراسة عند الحالة دراسة منهج استخدمنا *كما

 .ذه املديريةهب املتعلقة والبيانات

 :البحث صعوبات
 :منها الصعوبات من مجلة حبثنا خالل صادفنا

 .آلخر مصدر من واختالفها واإلحصاءات البيانات تباين-0
 .األخرى اجلامعات من عليا احلصول يتم كان حيث املوضوع هذا حول املراجع قلة -4
 املعلومات حول وحتفظهم اجملال هذا يف الباحثني الطلبة مع القطاع على ولنياملسئ جتاوب ضعف -0

 .اجلزائر يف التشغيلو  بالبطالة املتعلقة

 .من املديرية املعلومات على احلصول صعوبة -1

 

 



 المقدمة العامة

 

 

 و

 هيكل البحث:

 لذا اإلمكان، قدر األفكار طرح يف والتدرج املنطقي التسلسل على احملافظة هذا حبثنا خالل من حاولنا

 وهي: ثالثة فصول على البحث بتقسيم قمنا

 :سياسة التشغيل. و البطالة عن يتكلم وهو النظري باجلانب اهتم الفصل األول 
 الدولة وضعتها اليت الرتتيبات أهم و اجلزائر يف التشغيل وضعية عن للحديث خصصناه :الثاني الفصل 

اليت قامت هبا اجلزائر كما أهم اإلصالحات و الربامج التنموية و سنستعرض فيه أيضا  البطالة، مشكل ملعاجلة
 سنتناول يف نفس السياق إىل السياسات املقرتحة من طرف احلكومة للتخفيف من حدة البطالة.

 :حيث سنقوم  ،تناولنا فيه دراسة حالة مديرية النشاط االجتماعي و التضامن لوالية مستغامن الفصل الثالث
 التشغيل هبا و نقوم بتحليلها.بتقدمي عام عن املديرية و سنعرض أيضا إحصائيات 



 

 

 

 

 

 

 

 األولالفصل  
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 تمهيد:

 القوة أفراد لكل الكامل التوظف مستوى ىلإ الوصول الصعب من أنه حيثد، اقتصا أي يف طبيعية ظاهرة البطالة تعد
عندما يتجاوز ف العامل و هي تعرب عن اخللل بني عرض العمل و الطلب عليه،حيث تعترب من أهم املشاكل اليت تواجه  العاملة،

أحد األركان اهلامة يف  فيشكل التشغيل أما عرض العمل الطلب يؤدي إىل نشوء أزمة بفعل وجود أفراد ال جيدون عمال أبدا،
  األساسية للبطالة و سياسة التشغيلالنظرية االقتصادية. و عليه سنحاول يف هذا الفصل إعطاء بعض املفاهيم و التعاريف 

 كما سنحاول التعرف أكثر على الطابع النظري لتحليل البطالة و سياسة التشغيل.
 نعاجلها يف هذا الفصل من خالل ثالثة مباحث و هي كالتايل:هذه اآلراء و غريها 

 :اإلطار النظري للبطالة. املبحث األول 
 :ماهية سياسة التشغيل. املبحث الثاين 
 .املبحث الثالث: احملاور الرئيسية لسياسة التشغيل 
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 طار النظري للبطالة.: اإلاألول المبحث

 تفسير البطالة و مفهومها. :األول المطلب

 هذه مواجهة من ولخي اجملتمعات من جمتمع يكاد ال و احاضر  و اسابق اإلنسانية اجملتمعات مجيع يف كظاهرة البطالة وجدت
 املطلب، هذا  يف ارتأينا ذلك أجل من، قتصادياال التحليل يف اكبري  حيزا البطالة شغلت قد و بآخر، أو بشكل الظاهرة
 اليت املتغريات و العوامل على التعرف هبدف قتصادياال الفكر يف شيوعا األكثر و للبطالة املفسرة النظريات ألهم التطرق
 هذا يف املختلفة النظريات بني فيما واضحة اختالفات وجود عن يكشف الذي األمر تفاقمها و البطالة ظهور ىلإ تؤدي

 .معاين من البطالة حتمله ما على شاملة صورة ألخذ التفصيل من بشيء نلقي نأ لنا كما الصدد،
 تفسير البطالة.: ولالفرع األ

 :1للبطالة الكالسيك تفسيرأ(

 من خلتد دون حرا تُرك إذا قتصاد،اال بأن تقول اليت تلك املعاصر قتصادياال التاريخ سادت اليت األفكار أهم من لعل
ندى  اليت الفكرة هذه الكامل، التشغيل حيقق الذي اإلنتاج مستوى عند التوازن حنو ذاتية بتلقائية يسري نأ شأنه من احلكومة،

 مينارد جون" به جاء الذي للنقد ورحم كانت و املاضي القرن من الثاين النصف منذ الكالسيك قتصاديوناال تبناها و هبا 

  .اإلجبارية البطالة من خمتلفة مستويات عند التوازن إمكانية قوامها خمالفة نظرية منه وصاغ بعد فيما "كينز
    :الكالسيكية النظرية مسلمات

 أن لإلنتاج اجلاري املستوى يف زيادة يأ شأن مناإلنتاج،  و العمالة و خلالد يف الكالسيكية و النيوكالسيكية املسلمات من
 السوق آليات خالل من ستخلق خل،الد يف الزيادة فان مث من و القومي، خلالد يف مساوية زيادة ىلإ بالضرورة يؤدي

 من هلا تعبريا وجدت قد املسلمات هذه فان النظرية، الناحية من والكلي،  اإلنفاق من متاما مطابقة مستويات التنافسية،
 ".باتيستساي جون" الكالسيكي قتصادياال إىل نسبة " ساي" بقانون يعرف ما خالل

 شأن من بأن و الكلي، الطلب من له مساويا مقدارًا دائًما خيلق اإلنتاج من الكلي العرض أن ىلإ القانون هذا يذهب و
 .العمل بينها من و اإلنتاج، موارد لكافة الكاملة العمالة حتقيق على تعمل أن املقيدة، غري و احلرة، املنافسة

                                                           

  1-رمزي زكي، االقتصاد السياسي للبطالة، دار النشر و الطبع، الكويت، 3991، ص 301.
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 نطاق على بطالة و كساد حدوث بالتايل و إنتاج إفراط أزمات حدوث إمكانية حتليلهم من استبعدوا الكالسيك كون رغم
 السوق، مبتطلبات اجلهل أو األسعار جهاز مرونة عدم بسبب تنشأ ختياريةا بطالة حدوث أمكانية يستبعدوا مل فإهنم واسع
 عند األعمال رجال من تقع اليت األخطاء بفعل تنشأ اليت جزئية بطالة حدوث إمكانية حتليلهم من يسقطوا مل أهنم كما

 مرونة توافر خالل من بنفسها نفسها على تقضي سوف البطالة هذه أن اعتقدوا كما اإلنتاج و الطلب أحجام تقدير
 .األجور و األسعار

 نظرا ختيارية؛ا بطالة تكون نأ إما فإهنا البطالة وجدت إن وإجبارية،  بطالة بوجود تعرتف ال الكالسيكية املدرسة عليه،فإن و
 وظيفة من العمال نتقالال نتيجة تتواجد اليت تلك حتكاكية؛ا بطالة أو السوق، يف السائد باألجر العمل املتعطلني لرفض

  .ألخرى
 سرعان مؤقت وجود هو البطالة وجود نأ إذ احلقيقي، األجر حتديد يف النقابات وأ الدولة تدخل بعدم الكالسيك يناديو 
 .الكاملة العمالة مستوى عند تلقائيا التوازن رجاعبإ تكفل اليت التصحيح آليات بفعل يزول ما

 : الكينزية النظريةب (

 أو رتفاعاال حنو األجور بتغري يتأثر ال العمل على الطلب أن ذكر حيث الكالسيكية، للنظرية مغاير مبفهوم كينز جاء لقد
 امليل أن إذ ،ستثماراال مقدار و ستهالك،لال امليل و اإلمجايل، العرض فعالية على يعتمد ستخداما حجم أن و خنفاض،اال
 األجور حيدد الذي هو ستخداماال حجم فإن مث من و ستخداماال حجم حيددان اللذان مها ستثماراال مقدار و ستهالك،لال

 تؤثر األجور تغريات أن إال األجور، مستوى على مباشرة بصورة يعتمد ال العمل على فالطلب العكس، ليس و  احلقيقية،
 للنظرية كينز نقد من بالرغم ستثمارلال امليل و ستهالكلال امليل على تأثريها خالل من ستخداماال على مباشرة غري بصورة

  .التوزيع  و األسعار نظريات جمال يف الكالسيكي التحليل صحة أخرى ناحية من أقر أنه إال الكالسيكية،

 وبالتايل العمال، دخل فاضاخن ىلإ سيؤدي اخنفاضها ألن للبطالة، كسبب األجور آلية كينز يرفض خرى،أ ناحية من
 .باألسواق السلع تصريف مشكلة يعقد مما السلع على الطلب اخنفاض

 للعرض احملدد هو الفعال الكلي الطلب أن و جّدا، خاصة حالة إال هي ما الكامل التوظيف حالة أن كينز الحظ لقد 
 السلع على طلب ىلإ ينقسم بدوره الذي و الطلب، هذا حجم رفع جيب العمال تشغيل زيادة أجل من و الكلي،

 .ستثماريةاال السلع على طلب و ستهالكيةاال
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 ال الرأمسايل النظام أن على فضال التحليل، هلذا وفقا اإلجبارية البطالة مفهوم توضيح يف الفضل له كينز أن نستنتج سبق مما
 و الكامل، التشغيل من مستوى أقل مبستوى املقرتن التوازن يصبح مث من و الكامل التوظيف تضمن اليت الذاتية اآلليات ميلك
 يف القصور مشكلة عالج قتصادي هبدفاال النشاط يف الدولة تدخل بضرورة كينز نادى فقد لذا واقعية، أكثر حالة هو

 .1التوسعية املالية السياسة باستخدام البطالة اإلجبارية ،وذلك لعالج الكلي الطلب
 :الحديثة النظرياتج (

 هو كما للعمل كامل تنافسي سوق إما يوجد حيث لسوق، التقليدي املنظور من البطالة مشكلة السابقة النظريات تناولت
 اإلطار هذا أن غري كينز عند الوضع هو كما للعمل، كامل غري تنافسي سوق وأ -النيوكالسيك و الكالسيك عند احلال

 الوقت يف هذا.املاضي القرن سبعينات أوائل منذ مسبوقة غري مرتفعة معدالت ىلإ البطالة وصول تفسري يستطع مل التحليلي
 فقد التضخمي ولذا الركود ظاهرة عليه طلقأ معا و هو ما الظاهرتان تعايشت حيث التضخم، معدالت فيه ارتفعت الذي
 حىت واقعية أكثر فروض إدخال خالل من التعديل و بالتطوير السابقة النظريات تناولت احلديثة النظريات من عدد ظهر
 :النظريات هذه أهم احلديثة،ولعل الظواهر تلك تفسري على قدرة أكثر تصري

 :العمل عن البحث نظرية (1

 بطالني وجود حالة تصف هناإ حيث العمل، سوق عن املعلومات توفر صعوبة على ترتكز السبعينات، يف النظرية هذه ظهرت
 يقوم عندما البطال وقت،ألن تتطلب و مكلفة تُعد العمل عن البحث عملية أن إال. الوقت نفس يف شاغرة شغل مناصب و

 :التالية الفرضيات على النظرية هذه تعتمد ،...اجملالت لشراء تنقالته،أو أجل من املال ينفق فانه بالبحث
 .الالزمة املعلومات جلمع لألفراد الكامل التفرغ .أ

 .املختلفة لألجور حتمايلاال بالتوزيع علم على الباحثون .ب
 .منه أعلى أجر يقبل و منه اقل على احلصول الباحث يقبل ولن لألجر أدىن حد هناك .ج

 عن املعلومات ومجع البحث أجل من احلالية لوظائفهم األفراد ترك بسبب حتدث هي و النظرية، هذه حسب ختياريةا البطالة
 .املعطاة األجور و لقدراهتم املناسبة العمل فرص أفضل

 املرتفعة، البطالة معدالت تالعب و العمل فرص معلومات على البحث حقيقة تفسر ال العمل عن البحث نظرية أن الواقع و
  .الطويلة اآلجال يف حاجة و البطالة ظاهرة تفسري عن عاجزة فهي وبالتايل

                                                           

  1-سايح حنان و بوعناين فاطمة، سياسة التشغيل في الجزائر، مذكرة ليسانس، 4102-4102، ص 42.
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 مشوبا يظل ذلك أن إال األخرى، دون معينة فئات بني تركزها و البطالة سبب حتليل عن النظرية هذه أضافته مما وبالرغم
 :أمهها نتقاداتاال من عديدا النظرية هذه ىلإ يوجه و القصور، أوجه من بكثري
  نأ يالحظ العمل، عن البحث يف األفراد رغبة من فبالرغمقتصاد،اال يف املشاهدة الظواهر مع النظرية هذه اتفاق عدم 

                 .عنهم العمل أصحاب استغناء ىلإ يرجع البطالة من األكرب اجلانب
 متعطلني بقائهم حالة يف تقل و عملهم حالة يف ترتفع جديد عمل على احلصول حظوظ إن. 

العمل  سوق عن املعلومات مجع يف األفراد رغبة جملرد جمتمع يأ يف للبطالة املستمر رتفاعاال رجاعإ الصعب من.
1 الطويل األجل يف استمرارها و للبطالة األساسية احملددات تفسري عن تعجز.

 :التوازن ختاللا نظرية(2

 خالل الصناعية الدول يف البطالة معدل ارتفاع تفسري حاول عندما  " MALINVAUD" يد على النظرية هذه ظهرت
 العمل سوق يتعرض قد حيث العمل، سوق و السلع سوق يف التوازن حتقيق استحالة على النظرية هذه تعتمد. السبعينات
 نفس ينطبق أن ميكن أنه إال إجبارية بطالة بذلك تصبح و الطلب من أكرب العرض يكون إذ األسعار تغري طريق عن الختالل
 و العمل عرض بني الكمية التوازن آليات من آلية عن تعرب النظرية هذه فإن لذلك اخلدمات، و السلع سوق على التحليل
 حسب ينتج السوقني هذين بتفاعل .البطالة لتحليل العمل و السلع سوقي بني القائمة العالقات تدرس عليه،وهي الطلب

 :البطالة من نوعني النظرية هذه
أصحاب أن حيث العمل، سوق يف الطلب نقص مع السلع سوق يف عرض فائض وجود حالة يصف :األول النوع  

 .تصريفه ميكن ال اإلنتاج يف فائض لوجود نظرا إضافية عمالة بتشغيل يقومون ال العمل
يدفع مما احلقيقي األجر معدل ارتفاع حالة مع عرضها، من أكرب يكون السلع على الطلب حالة يف يتمثلالثاين:  النوع 

 اإلنتاجية املشاريع مردودية اخنفاض بسبب ذلك و التشغيل مستوى زيادة عدم و السلع عرض زيادة عدم ىلإ العمل أصحاب
  .الكالسيكية بالبطالة النوع هذا يعرف الكالسيكي التحليل مع احلالة هذه لتشابه نظرا اإلضافية،و

        ا:أمهه نتقاداتاال من عديدا إليها يوجه أنه إال البطالة، تفسري يف النظرية هلذه املنطقي القبول من الرغم وعلى

القصري املدى على يقتصر حتليلها.  

                                                           

 0 -لعيش ليلى، البطالة بين خريجي الجامعات، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 4111، ص2.
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منها، واحد كل عالج و الكالسيكية، البطالة و الكينزية البطالة بني تفرق أن هبا يؤدي الذي العمل عنصر جتانس تفرتض 
 يصعب مما معا الكالسيكية و الكينزية البطالة تزامن ىلإ بنا يؤدي الذي العمل عنصر يف ختالفا الواقع يف لكن و

 .1عالجها

 :العمل سوق تجزئة نظرية(3

 التقليدية، النظريات يف األساسية الفروض أحد العمل،وهو عنصر وحدات جتانس فرض إسقاط أساس على النظرية هذه تُبىن
 البطالة من مرتفعة معدالت وجود تزامن أسباب عن فضال البطالة، معدالت ارتفاع سبابأ تفسري ىلإ النظرية هذه هتدف و
 .أخرى قطاعات يف عجز فيه يوجد الذي الوقت يف معينة قطاعات يف
 مبهارات الرئيسي بالسوق املشتغلون يتصف و ثانوية أخرى و رئيسي سوقني وجود تتبىن رئيسية فكرة على النظرية هذه تقوم و

 على جيدة، عمل شروط و مأمون استقرار بدرجة يتمتعون كما مرتفعة أجور على حيصلون و جيدة للرتقي فرص و عالية
 و منخفضة، أجور على حصوهلم و العاملة الفئة فتوة و املهارات وباخنفاض ستقراراال بعدم الثانوي السوق يتصف حني

 القطاع وحدات و املنشآت كافة السوق هذا مسمى حتت يدرج البعض و احلجم كبرية املنشآت من الرئيسية السوق تتكون
 احلجم، صغرية اإلنتاجية الوحدات من فتتكون الثانوية السوق أما املنظم، اخلاص القطاع منشآت و العام القطاع و احلكومي

 .حتميهم تشريعات وجود لعدم ذلك و للبطالة عرضة أكثر الثانوية السوق يف املشتغلون أن يعين ما وهو
 :2النقدية النظرية(4

 عليهم، املعروضة احلقيقية لألجور العمال رفض بسبب ذلك ختيارية،ا بطالة هي الصناعية الدول يف البطالة أن النقديون يعترب
 أفضل, وبالتايل فان لتحاق بعملاال من ميكنه مؤهل على للحصول )تكويين(تدرييب بربنامج لتحاقلال عمله يرتك من هناك و

 عمل على العثور يف الثقة من مزيدا يعين كان إذا طبيعيا شيئا تكون قد  "FREDMAN "  حسب البطالة يف الزيادة
 أحسن.

 تتناول اليت املختلفة النظريات بني جدل حمل مازال اجملتمعات تسود اليت البطالة ظاهرة أن سبق ما كل من نستخلص و
 .العمل سوق هبيكل الظاهرة هذه عالقة

 

                                                           

  1-خالد حممد الزواوي، البطالة في الوطن العربي، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية للنشر، القاهرة، 4112، ص ص:44-01.

  2-رمزي زكي، مرجع سبق ذكره، ص211.
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 الفرع الثاني:مفهوم البطالة:
 مها: اثنني معيارين يتضمن أن ينبغي البطالة مفهوم أن االقتصاديني من عدد يرى  
 .عنه البحث عن فكفوا عليه، العثور يف فشلوا ولكنهم العمل، يف يرغبون الذين أولئك يف تتمثل اليت :المحيطة العمالة -
 على وبناءً  ذلك أرادوا لو حىت الوقت، كل عمالً  إجياد يستطيعون ال َمن وهم :الوقت لبعض إجباريا   تعمل التي العمالة-

 .معينة سنا جتاوزوا الذين األشخاص كل وتشمل حالياً، جيدونه وال العمل يف يرغبون الذين هؤالء تعين البطالة فإن ذلك،
 :أساسية هي شروط ثالثة وللبطالة

 األعمال احلرة. يف عمل يوجد ال أو األجر، مدفوعة وظيفة توجد ال أي :عمل وجود عدم -
 والعامة اخلاصة باملكاتب التسجيل مثل األجر، مدفوعة وظيفة على للحصول إجراءات اختاذ مبعىن :العمل عن البحث-

 الوظيفة. أو العمل أجل من مقابالت إجراء أو واجملالت، الصحف يف اإلعالنات ومتابعة للتشغيل،
 ل حلر.العم أو األجر، مدفوعة الوظيفة قبول يف الرغبة-
 عن كافية بدرجة الفرد فيها يبحث اليت احلالة" بوصفها عام بشكل القواميس املتخصصة إطار يف البطالة ُعرفت هذا على و 

 ". عنها املعلن أو الشاغرة الوظائف عدد يفوق األفراد عدد ألن ،جيده ال ولكنه األجر، املدفوع العمل
 يف عمله قوة يبيع أن على الشخص قدرة عدم حالة" بأهنا للبطالة االجتماع علم موسوعة تعريف التعريف، هذا من ويقرًتب

 1." يف ذلك رغبته من الرغم على العمل، سوق

 :تعاريف أخرى
 عن العاطل صفة تعين أهنا أيعليه،  والقادرين فيه للراغبني ما جمتمع يف عمل وجود عدم أهنا على البطالة تعرف*

 على أحيلوا والذين السن كبار املرضى ،طفالاأل :مثل العمل على قادرين غري أشخاص هناك هذا مع لكن .العمل
 ،واجلامعي الثانوي الطورين يف الطلبة :مثل بطاال اعتباره ميكن وال العمل على قادر هو من هناك باملقابل .التقاعد

 عن يبحثون و شغل منصب لديهم الذين وكذلك املادي لغناه نظرا عنه يبحث وال العمل على قادر هو من ونستبعد
 إذا العمل عن عاطل أنه الشخص عن القول ميكن عام بشكل ،كعاطلني أنفسهم بتسجيل ويقومون مرتفع بأجر أخر
 :الشرطان فيه توفر
 

                                                           
:30. , 13http://iefpedia.com/arab/?p=29882, 12/02/2015 - 1 

http://iefpedia.com/arab/?p=29882,%2012/02/2015
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 .العمل على القدرة- 
 1.العمل على البحث-
 و سنة، 59 و 16 بني أعمارهم ترتاوح الذين األشخاص كل من البطالني فئة تتكون : 2عرفها مكتب العمل الدولي*

 :التالية الفئات إحدى يف معني أسبوع أو معني يوم يف أنفسهم وجدوا
 .أجر مقابل يعملون ال الذين أي :عمل بدون-
 .فورا بالعمل القيام باستطاعتهم الذين أي للعمل: متاح-
 .مأجور عمل على للبحث معينة فرتة خالل حمددة خطوات اختذوا الذين أي العمل: عن يبحث-

 الشخص فيعترب .والبطالة التشغيل بني التمييز هو " عمل بدون " معيار من اهلدف إن : " عمل بدون " األول النوع-
 " البطال لتعريف اآلخرين املعيارين أما( واحدة ساعة ولو ) االستبيان فرتة خالل اإلطالق على يعمل مل إذا عمل بدون
 .السكان من اقتصاديا النشطني و العمل عن العاطلني بني بالتفرقة فيسمحان " العمل عن يبحث " و " للعمل متاح

 على وقادرا مستعدا سيكون فإنه فرد على عمل عرض ما إذا أنه املعيار هذا يعين: " للعمل متاح " الثاني النوع-
 بعد أي) الحقة فرتة يف ملباشرته العمل عن يبحثون الذين األفراد كل يستبعد حيث ،البحث فرتة خالل فورا العمل
 مستعد غري هوذه ه حبثه فرتة فخالل دراسته، مع باملوازاة مؤقت عمل عن يبحث الذي الطالب مثل ( االستبيان انتهاء
 املرض،) املعوقات بعض بسبب العمل على القادرين غري األفراد يستبعد وكذلك ،للعمل متاح غري وبالتايل للعمل

 متنعهم اليت إعاقتهم بسبب له مستعدين يكونون ال العلمية الناحية من ألنه .االستبيان فرتة خالل (...عائلية مسؤوليات
 .أوال أمورهم برتتيب يقومون بل مباشرة، عليهم يعرض عمل أي على املوافقة على

 فرتة خالل عمل على للحصول حمددة خطوات اختذوا الذين األشخاص على ينطبق:"عمل عن يبحث " الثالث النوع-
 طلب العمل، عن البحث إعالنات نشر ,التشغيل مكاتب يف التسجيل :مثل. البحث جدية على للداللة وهذا معينة،

 العمل عن الباحثني لألفراد العمل سوق عن واملعلومات البيانات توفري يشرتط أنه كما ....،واألصدقاء األهل مساعدة

                                                           

3- شاليل فارس، دور سياسة التشغيل في معالجة مشكلة البطالة في الجزائر خالل الفترة 4002-4002، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم 

.2ص  ،4112 ،جامعة اجلزائر االقتصادية و علوم التسيري،   
2 - Bureau international du travail , la normalisation international du travail, (nouvelle série 53, 

GENEVE, 1953), pp :48-49.  



لتشغيلالفصل األول:مدخل نظري حول البطالة و سياسة ا  

 

 
10 

 اجلدي البحث على تشجعهم مناسبة عمل فرص وجود عن لإلعالن وهذا املعلومات وتبادل النشر وسائل خالل من
 .عليها

 مستوى عند يقبله و عنه يبحث و فيه راغب و العمل على قادر هو من كل العاطل الدويل العمل مكتبكما عرف -

 .1جدوى دون لكن و السائد األجر

 :2التالية املواصفات فيه توفرت إذا بطاال الشخص يعترب : لإلحصاء الوطني الديوان حسب البطالةعرفت *

 (.سنة 64 و سنة 15 بني) بالعمل له يسمح سن يف يكون أن
 مل الذي الشخص هو عمال ميلك ال الذي الشخص أن إىل ونشري، اإلحصائي التحقيق إجراء عند عمال ميلك ال 

 .التحقيق إجراء فرتة خالل واحدة ساعة ملدة ولو عمال يزاول
 شغل منصب على للعثور الالزمة باإلجراءات قام قد يكون أنه حيث ،عمل عن حبث حالة يف يكون أن. 
 سواء و األعمال من ذلك غري أو عقليا أو ذهنيا عمال كان سواء ما عمل ألي الفرد ممارسة عدم هناأ على تعرف كما*
 3.إرادية غري أو إرادية أو شخصية أسباب عن ناجتة املمارسة عدم كانت 

 سوق يف السائدة األجور مستويات عند املستخدم العمل حجم و املعروض العمل حجم بني الفرق مبقدار أيضا نعرف و*

 4.معنية زمنية فرتة خالل ذلك و العمل

 .5العمل سوق حلالة نظرا عليه قدرته مع فيه راغب لشخص العمل توفر عدم أهنا على كذلك وتعرف*

 :6للبطالة و العلمي الرسمي المفهوم*

 المفهوم العلمي للبطالة-

                                                           
  . 37ص 2003 .اجلامعية املطبوعات ديوان ،اجلزائر ،تقيمية تحليلية دراسة :الكلية االقتصادية السياسات إلى المدخل ،قدي جمليدا عبد -0

2 - L’office national des statistiques ,l’emploi et le chômage,(donnés statistiques, nr226,éditions 

ons), Algérie, 1995, p8. 

0-أسامة السيد عبد السميع، مشكلة البطالة في المجتمعات العربية و اإلسالمية: اآلليات.اآلثار.الحلول، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، 
.9ص  ، 7411   

 ص  2004األوىل الطبعة ، التوزيع و للنشر وائل دار عمان، ،الكلي االقتصادي التحليل في مقدمة ،سعيد اجلبار عبد وعفاف حسني علي جميد -4

.325  

 ص ، 2009،اجلامعية الشباب مؤسسة، اإلسكندرية.البطالة و اإلدمان:المعاصرالمجتمع  في االجتماعية مشكالت حافظ، وأنور كمال طارق -2

. 14  
  6- علي عبد الوهاب جنا، مشكلة البطالة و اثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها، دار جامعية، اإلسكندرية، مصر، 4112، ص ص: 8-2.
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 عند معينة زمنية فرتة خالل ما جمتمع يف املستخدم العمل حجم و املعروض العمل حجم بني الفرق أهنا بالبطالة هنا ونعين
 .أجر مستوى

 : للبطالة الرسمي المفهوم-

 مث من و امثال، أو كامال استخداما فيه العمل قوة فيها اجملتمع يستخدم ال اليت احلالة"بأهنا املفهوم هلذا وفق البطالة تعرف
 ميكن كان عما اجملتمع أفراد رفاهية مستوى تدين إىل يؤدي مما احملتمل، الناتج من أقل اجملتمع هذا يف الفعلي الناتج يكون

 .."ليهإ الوصول
 العمل عن العاطلون هم من إيضاح :1رقم شكل

                                
 .12 ص ،مرجع سبق ذكره زكي، رمزي:المصدر

 قياسها::أنواع البطالة و الثاني المطلب

 القدمي االهتمام هذا إن اجملاالت، كل يف الباحثني اهتمام رئيسي بشكل القت اليت املواضيع أحد البطالة دراسة إشكالية متثل
 بني التمييز اختالف و لتعدد نتيجة ذلك و املفهوم هذا اكتنف الذي الغموض بعض من خيلو مل البطالة مبوضوع احلديث و

 يتطلب البطالة ظاهرة على التعرف أن كما هلا، األمثل التشخيص إىل يؤدي البطالة أنواع من نوع كل فمعرفة أنواعها،
 للبطالة، أخرى أنواع ذكر و التقليدي التقسيم حسب البطالة أنواع خمتلف إىل املبحث هذا يف سنتطرق قياسها،لذا بالضرورة

 .العلمي املقياس و الرمسي املقياس خالل من قياسها طرق سنتناول كما
 :الفرع األول : أنواع البطالة

 املهنة. أو التعليمية احلالة أو العمر أو اجلنس خالل من ال إليها، النظر طبيعة باختالف ختتلف البطالة من متعددة أنواع هناك
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 :1البطالة االحتكاكية- أ
هي البطالة اليت حتدث بسبب التنقالت املستمرة للعاملني بني املناطق و املهن املختلفة الناجتة عن تغريات يف االقتصاد     

و هي حتدث نتيجة لنقص املعلومات الكاملة لكل  الوطين. يتمتع العمال املؤهلني العاطلني بااللتحاق بفرص العمل املتاحة.
 ون عن العمل. ت الذي يقضيه الباحثحبسب الوقعمال، كما تكون الباحثني عن فرص العمل و أصحاب األ

وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من منطقة أو إقليم جغرايف إىل منطقة أخرى أو إقليم جغرايف آخر، أو عندما تقرر ربة البيت 
تفسر هذه البطالة استمرار بعض العمال يف  مثال اخلروج إىل سوق العمل بعد أن جتاوزت مرحلة تربية أطفاهلا و رعايتهم.

 خرجيي املدارس و اجلامعات ...اخل.مثل : صغار السن و التعطل على الرغم من توفر فرص عمل تناسبهم 
 ميكن أن حندد األسباب اليت تؤدي إىل ظهور هذا النوع من البطالة فيما يلي :

 .املتاحاالفتقار إىل املهارة و اخلربة الالزمة لتأدية العمل  -
 صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل و التخصص الدقيق. -
 ومتجددة باستمرار. الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعةالتغري املستمر يف بيئة األعمال و املهن املختلفة، األمر  -

 :2ب( البطالة الهيكلية

  عاملني: إىل اهليكلية البطالة وجود إرجاع ميكن

 وبني املتاحة العمل لفرص املطلوبة املهارات بني التوافق عدم حالة يف البطالة من النوع هذا وجود يفسر األول العامل -
 العمل فرص هبا توجد اليت اجلغرافية املناطق بني التوافق عدم كذلك العمل، عن الباحثني األفراد ميلكها اليت املهارات

 العمل. عن الباحثون األفراد هبا يوجد اليت اجلغرافية املناطق وبني
 أساسا تنشأ واليت الوطين، لالقتصاد االستيعابية املقدرة ضعف إىل اهليكلية البطالة وجود سبب يرجع الثاني العامل -

 اجلدد الداخلني حجم وبني الوطين االقتصاد خيلقها أن ميكن اليت اجلديدة العمل فرص حجم بني التناسب عدم بسبب
 .سنويا العمل لسوق

                                                           

0-عاقلي فضيلة، البطالة تعريفها أسبابها وأثارها االقتصادية )سياسة التشغيل في الجزائر(، مداخلة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر- 

.2ص ،باتنة    

  2-حممد علي الليثي و آخرون، مقدمة في االقتصاد الكلي، الدار اجلامعية،مصر، 0117، ص 427.
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 :1 الدورية ج(البطالة

 و معينة فرتة خالل النشاط مستويات يف تغريات بسبب االقتصادي الطلب فشل نتائج من نتيجة نهبأ املتحدة األمم تعرفها
 دخل ما فإذا التشغيل يف ذروة إىل العمالة فيه تصل كبري رواج بعد الوطين االقتصاد يف العمل فرص تتقلص حينما حتدث

 دورية. بصفة مايل الرأس االقتصاد هلا يتعرض الدورات وهذه البطالة حتدث االنكماش دائرة إىل االقتصاد
ب الكلي على العمل كما قد تنشأ نتيجة لتذبذب د قطاع العمال و عدم كفاية الطلينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركو 

ي على استيعاب أو شراء اإلنتاج املتاح مما يؤدي إىل ظهور سر ظهورها بعدم قدرة الطلب الكليف. الدورات االقتصادية
 الفجوات االنكماشية يف االقتصاد املعين بالظاهرة. 

ه فعندما وقع عند مستوى اإلنتاج املتاح و عليالفرق املوجود بني العدد الفعلي للعاملني و عددهم املت الدورية تعادل البطالة و
اص العاطلني عن األشخدد الوظائف الشاغرة خالل الفرتة يساوي ع لك يعين أن عددالصفر فإن ذالدورية تعادل البطالة 

على استعداد للعمل باألجور إجبارية على اعتبار أن العاطلون عن العمل يف هذه احلالة هي الدورية تعترب البطالة و  .العمل
 دة إال أهنم مل جيدوا عمال.السائ

) يزيد التوظيف  قلب الدورات التجارية أو املومسية بني االنكماش و التوسعيتقلب مستوى التوظيف و االستخدام مع ت 
 خالل فرتة التوسع و ينخفض خالل فرتة الكساد ( و هذا هو املقصود بالبطالة الدورية.

 : مثل البطالة من أخرى أنواع وجود يالحظ :البطالة من أخرى أنواع*

 :2المقنعة البطالة-1 

 من أقلالساعات  من عددا أسبوعيا الفرد اشتغال حالة هي كما الناقصة ،فالعمالة نوًعا أو كًما الناقصة العمالة حالة هي و
 من أكثر الفعلي العمل يف يقضون ال الذين احلكومية الدوائر من عدد موظفي يف احلال هو كما االعتيادي الساعات عدد
 حال هو كما خرباته، و مؤهالته مستوى دون عمل يف الفرد اشتغال حالة هي نوعا الناقصة العمالة و يوميا، ساعات أربع
  .أفضل لعمل انتظارا حنوه و األجرة سيارات على العمل مثل نسبيا متواضعة بأعمال يقبلون الذين اجلامعات خرجيي من كثري

 :1السافرة البطالة-2

                                                           

  1-خالد الزواوي، مرجع سبق ذكره، ص 01.

  2-مىن الصحاوي، اقتصاديات العمل، القاهرة، مكتبة النهضة الشرقية، 0111، ص 82.
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 العمل يف رغبتهم برغم عمل فرصة أية على احلصول عن عاجزون و متعطلون لكنهم و العمل قوة إىل ينتمون أفراد وجود تعين
 إن و خاصة عليه، بالطلب مقارنا العمل سوق يف العرض فائض يف واضح بشكل تظهر السافرة البطالة و عليه، قدرهتم و

 العمل. سوق يف االستيعاب قطاعات
 :2الجامدة البطالة-1

 هذا ضمن ،جند عليه قادرون أهنم رغم موجودا، كان ولو حىت العمل عن يبحثون ال الذين الدائمني العاطلني متثل وهي
 عقاراهتم. إجيارات أو أمواهلم فوائد على يعتمدون الذين النامية الدول أغنياء البطالة من النوع

  :3الفقر بطالة-4

 و الدائم للعمل فرصة حميطهم يف جيدون ال أفرادها أن البطالة هذه يف الغالب و التنمية، يف النقص بسبب الناجتة تلك هي
 إىل ميل أفرادها لدى ينشأ كما التنمية ضعف و الركود يسودها اليت و النمو القليلة الدول يف البطالة هذه تسود و املستمر،

 .".االستقبال دول" العمالة هلذه املوظفة الدول و "اإلرسال دول"الدول هذه تسمي هلذا و اخلارجية اهلجرة
 :4االختيارية البطالة-5

 وجود من بالرغم السائدة، األجور ظل يف العمل يف يرغبون ال أهنم إال العمل على القادرين األفراد البطالة هذه تشمل
 وكذلك األفراد املتسولني، بعض و املتاحة األجور ظل يف العمل قبول عن يعزفون الذين األغنياء :مثل هلم شاغرة وظائف

 العمل قوة حساب ضمن يدخل ال البطالة من النوع هذا أن غري عالية، أجور على منها حيصلون كانوا وظائف تركوا الذين
 اجملتمع. يف

 الفرع الثاني: قياس البطالة:

 العمل قوة ىلإ العاطلني األفراد نسبة حساب أي املشكلة حجم لبيان قياسها بالضرورة يتطلب البطالة ظاهرة على التعرف إن
 املتاحة.
 الرمسي املقياس مها للبطالة، مقياسني بني التفرقة يتعني فانه العلمي، و الرمسي البطالة مفهومي بني التفرقة متت نأ حدث ومثلما

 : يلي كما هلا العلمي املقياس و
                                                                                                                                                                                                       

  1-عاقلي فصيلة،مرجع سبق ذكره،ص02. 

  2-مصطفى سلمان و آخرون، مبادئ االقتصاد الكلي، دار املسرية للنشر و التوزيع، األردن، 4111، ص 427..
  3-حممد عزيز-حممد سامل الكعيبة، البطالة مشكلة سياسية اقتصادية، طبعة األوىل، دار الكتب الوطنية قاريونس، بنغازي، 0117، ص024.

  4-علي عبد الوهاب جنا، مرجع سبق ذكره، ص 21.
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 للعمال الكلي العدد اىل العاطلني العمال عدد بني كنسبة املقياس هلذا وفقا البطالة معدل يعرف :1للبطالة الرسمي المقياس
  : أن أي معينة، زمنية فرتة يف العاملة القوة يف املشاركني

       100 ×   
لعاطلنيعددا

قوةالعمل 
=   معدل   البطالة 

 
 .السائدة األجور ظل يف بالطبع العمل يف يرغبون الذين العاطلني و العاملني األفراد مجيع إىل هنا العمل قوة مصطلح ويشري 

 البطالة حجم + العمالة حجم = العمل قوة أن أي
 الذي املقياس هو و انتشارا، العمل سوق مقاييس أكثر أنه إال الدقة بعدم اتصافه و املقياس هذا بساطة من الرغم على و

 بني املقارنة عند الدولية العمل منظمة كذلك و كافة، الدول به تأخذ الذي املقياس هو ألنه عليه االعتماد يتم سوف
 .املختلفة الزمنية الفرتات مدى على الواحدة الدولة داخل يف و املختلفة، الدول بني فيما البطالة معدالت
 :للبطالة العلمي المقياس

 احملتمل، للناتج معادال االقتصاد يف الفعلي الناتج يكون عندما اجملتمع يف تتحقق الكاملة العمالة فان املقياس، هلذا وفقا
 االقتصاد يف الفعلي الناتج كان إذا بينما التضخمي، غري الطبيعي البطالة ملعدل مساويا الفعلي البطالة معدل يكون وبالتايل،

 من اجملتمع يعاين احلالة، هذه يف و الطبيعي، البطالة معدل من أكرب الفعلي البطالة معدل يكون ، احملتمل الناتج من أقل
 األمثل االستخدام عدم بسبب وأ العمل لقوة الكامل االستخدام عدم بسبب إما ذلك العلمي،وحيدث باملفهوم بطالة وجود

 . هلا
 :يلي كما البطالة معدل حساب يتم

         
إنتاجية متوسطة فعلية
إنتاجية متوسطة حمتملة

 معدل  البطالة  =1-

 .اجملتمع قطاعات بني ما يف لإلنتاجية متوسط أعلى أهنا على احملتملة املتوسطة اإلنتاجية وتعرف
 .فعال حتقيقه يتم الذي اإلنتاجية متوسط

                                                           

  1- نفس املرجع السابق، ص ص:02-01.
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  :أسباب البطالة و آثارها:الثالث المطلب

 استقرار و متاسك هتدد باتت اليت و العامل دول تواجه اليت األساسية املشكالت إحدى الراهن الوقت يف البطالة قضية متثل
 مث األوىل، بالدرجةاالجتماعية  اجلانب على تنعكس للبطالة السلبية آثار من تعاين اليت النامية الدول يف خاصة اجملتمعات

 يف سنتناول املنطلق هذا من العاطلة، الطاقات ضمن تصنف اليت بشرية طاقات سيحرم من الذي االقتصادي اجلانب على
 عن تنتج مل املشكلة هذه ألن اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، سواء عليها املرتتبة اآلثار و املشكلة هذه أسباب املبحث هذا

 .أسباب عدة من بل واحد سبب
 الفرع األول:أسباب البطالة:

 األسباب بني تتنوع و أخرى إىل منطقة من الواحد اجملتمع داخل ختتلف إهنا بل آخر إىل جمتمع من البطالة أسباب ختتلف
 :1التايل النحو على تقسيمها ميكننا و سياسية أخرى و اجتماعية أخرى و االقتصادية

 :قتصاديةاال األسباب أ(

 :المتقدمة الدول في 1-
البطالة نسب ازدادت قد و الصناعي، التقدم و الصناعة منو و نشوء مع تنشأ بدأت هناأ بالبطالة املتعلقة الدراسات تشري 
.التكنولوجية و العلمية الثورة ظهور مع
اتسع اليت اجلنسيات املتعددة الشركات قبل من مت هذا و العالية اإلنتاجية ذات الرخيصة العمالة عن البحثنشاطها نطاق 

 مما الصناعات، هلذه األم البلدانيف العمالة تؤديه الذي الغرض ذات تؤدي رخيصة عمالة عن حبثا كله العامل أرجاء عم حىت
.فيهاالبطالة نسب ارتفاع و البلدان تلك يف العمال من املاليني تعطل ىلإ دىأ
الرأمسالية احلكومات من كثري دفع مما ممكنة عمالة قلبأ الكثري الربح عن الباحث ذاته الرأمسايل قتصاداال بنيةانتهاج إىل 

.ستثمارياال اجلاري العام اإلنفاق حتجيم يتم نأ طبيعيا فكان انكماشية سياسات
 :النامية الدول في-2

 االقتصادية السياسات فشل عن النامجة االقتصادي النمو معدالت اخنفاض. 

 احمللية العمالة حمل الوافدة العمالة إحالل.
                                                           

0- هايلي عبد املوىل طشطوش، البطالة-المسببات و اآلثار/رؤية اقتصادية إسالمية للعالج، ملتقى دويل:إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و التنمية 

.2ص، 4100نوفمرب 01-02 ،املسيلة ،المستدامة   
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 الوظائف. تويل على قادرة متعلمة إخراج أجيال يف التعليم نظم فشل

 العاملة. األيدي حساب على املال رأس كثافة أسلوب على االعتماد ازدياد

 التقشف. سياسات إىل دفعتها اليت و النامية للدول اخلارجية املديونية تفاقم

 الكايف بالقدر عمل فرص توليد يف لالستثمار احملفزة القوانني جناح عدم. 

 :االجتماعية األسباب ب(

 اجلدد استيعاب اخلرجيني على الوطنية االقتصاديات قدرة دون حيول مما الدول من كثري يف السكان منو معدالت ارتفاع 
 . العمل سوق يف سنويا

 من كبري كم خيلق مما صعبة وظائف يف العمل الفرد على تعيب اليت و الدول من كثري يف السائدة االجتماعية الثقافة 
. العمل عن العاطلني

 عن احمللي االقتصاد عجز بالتايل و الدولة داخل تكدسها إىل يؤدي مما اخلارج إىل العاملة األيدي هجرة معدالت تراجع 
 .ااستيعاهب

:السياسية األسبابج (

 من كثري يف االقتصادي النشاط عجلة لتوقف نتيجة البطالة خلق يف دورها السياسية األحداث و الظروف تلعب 
. القطاعات

 تويل على أكفاء و أقدر هم من يتعطل و األكفاء غري الوظائف يتوىل حيث يستحقها ملن الوظائف منح يف العدالة عدم 
.الوظائف

الوطن ألبناء فرص عمل ختلق مشروعات من البلد حيرم مما اخلارجية املالية األسواق يف العامة لألموال احلكومات استثمار. 

 آخر قطاع حساب على معني قطاع يف العمل متركز.

الشمال. ىلإ جغرافيا ينتمون السكان فاغلب السكاين التوزيع تباين 
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 الفرع الثاني:آثار البطالة:

 ملعظم الرئيسي السبب تشكل فالبطالة إمهاهلا ميكن ال اليت السياسية و االجتماعية و االقتصادية اآلثار من للبطالة إن
 الرتابط و السياسي االستقرار على واضحا هتديدا متثل أهنا كما ،جمتمع أي يف االجتماعية املشكالت و األمراض

 االجتماعي.
 :1االقتصادية أ(اآلثار

 اإلنتاج و العمل عن العاملني من إعداد تعطل جراء ،من احملتمل اإلنتاج عن الفعلي اإلنتاج اخنفاض. 

 و أفراده، لدى إنتاجا هناك بأن مرتبط جمتمع أي لدى الرواج الن اجملتمع يف املوجودة للسلع االقتصادي الكساد ظهور 
.بالعمل مرتبط اإلنتاج

 العمل عن للعاطلني املقدمة اإلعانات اختالف و البلدان باختالف التكلفة هذه ختتلف و العاطلني إعالة تكلفة.
 أثناء جمدي غري إنفاقا يصبح العمل عن العاطلني األشخاص على انفق الذي التعليم أن حيث التعليم على اإلنفاق خسارة 

.العمل عن التعطل فرتة
 البطالة عن الناجم الدخول على الضرائب حجم اخنفاض جراء من للدولة اإليرادات حجم اخنفاض. 

  :2االجتماعية اآلثارب(

 يقود رمبا نفسه البطالة فوقت أسرهم و أنفسهم إلعالة شرعية غري بأعمال للقيام األشخاص بعض تقود قد فالبطالة
  اجلرائم. الرتكاب األشخاص بعض
 مضطربا. نفسيا جو لديه ختلق و العاطل لدى سيئ نفسي إحباط نشوء إىل تؤدي البطالة 
 الصحية الرعاية يف املتمثلة و العمل عن املتعطلة للقوة األسرية احلاجات إشباع على القدرة عدم نتيجة االجتماعي التخلف 
 .اإليواء و اإلطعام و التعليم و

 على سيئة آثار يرتك مما ذلك غري و السكن توفري عوامل الشباب ميتلك ال حيث الثالثني بعد ما إىل الزواج سن تأخري 
 .الذكور و ناثاإل
 

                                                           

  1-هايل عبد املوىل طشطوش، مرجع سبق ذكره، ص2.

  2-سايح حنان،بوعناين فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره، ص 22.
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 :1السياسية اآلثارج ( 
 الشفافية مببدأ يتعلق ما منها و خطرية تداعيات إىل العام األمين و السياسي الوضع تأثري إىل نتيجة البطالة تداعيات تؤدي
 النزاهة. و الشفافية مفهوم اختفاء إىل يؤدي البطالة انتشار أن حيث

 اإلرهاب و التطرف إىل تؤدي أن املمكن من البطالة.  
 العدو. دولة حلساب بلده ضد التجسس جرمية ارتكاب إىل العاطل بالشخص تؤدي 
 ل.عم عن للبحث اخلارجية اهلجرة إىل البطالة تؤدي

 فيها وماتاحلك تغيري و للدولة السياسي باالستقرار يعصف قد مما األوضاع اضطراب. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1-أسامة السيد عبد السميع، مرجع سبق ذكره ، ص 22.
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 .سياسة التشغيل:ماهية الثاني المبحث-

 مفهوم التشغيل و أنواعه.األول: المطلب 

 1:مفهوم التشغيل الفرع األول:

 بدأ منذ الكثري احلرب التشغيل موضوع أسال األوجه املتعددة األمهية وذات املختلفة املداخل ذات املواضيع من كغريه

 اقتصادي، السوسيو الفكر لتطور تبعا للموضوع النظرة تغريت فقد لذلك عليه، الضوء ويسلطون أمهيته يدركون الباحثون

 . التشغيل موضوع مسار تتبع حناول حني ندركه ما وهذا

  :للتشغيل التقليدي المفهوم  
 األنشطة خمتلف يف به واالشتغال العمل على احلصول من الشخص متكني " أنه على التقليدي مبفهومه التشغيل إىل ينظر

 القصور من بنوع يتميز التعريف هذا أن غري  " والتكوين التأهيل التدريب، من معني قدر على حصوله بعد االقتصادية

 ختص اليت األخرى اجلوانب وال العامل يف توفرها الواجب االختصاصات أو الشروط حيدد ال كونه حيث من الدقة وعدم

 .املؤهل للعامل واملكونة املستخدمة املؤسسات

 :للتشغيل الحديث المفهوم 
 يف االستمرارية يشمل بل فقط العمل معىن يتضمن ال أنه كما للبطالة، مناقض معىن حيمل ال احلديث مبفهومه التشغيل

 أن كما ،االعرتاف هبا املؤسسة على يتوجب واليت ومؤهالته، الختصاصه تبعا للعامل واملرتب التعيني وضمان العمل

 هذا وعلى االجتماعية، اخلدمات يف وحقه اجلماعية التنظيمات يف والتمثيل املشاركة يف للعامل احلق يعطي التشغيل

 .العمل وترقية تطوير أساس لكونه العمل يف بالغة أمهية املفهوم هلذا فإن األساس
 الصناعية سواء االقتصادية القطاعات إحدى يف العاملة القوى استخدام"والحديث الشمولي بمعناه بالتشغيل يقصد كما

خمتلف  احتياجات تلبية خالل من العاملة القوى ختطيط بعنصر ترتبط العملية فهذه اخلدماتية، أو ،التجارية ،اإلدارية
 ."املتاحة العاملة اليد من االقتصادية القطاعات

                                                           

0- فاطمة الزهراء بوكابوس، سياسة التشغيل و توجه الشباب نحو النشاط االقتصادي غير الرسمي، مذكرة ماسرت يف علم االجتماع، جامعة أكلي حمند أوحلاج 
.21ص  ،4104 بالبويرة،   
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 قوة استعمال غرار على مركزية مفاهيم على حتليلنا يف معتمدين للتشغيل دقيق مفهوم حتديد لنا ميكن املنطلق هذا ومن

 مشاركة ضرورة مع االقتصادية األنشطة خمتلف يف العمل قوة استخدام هو فالتشغيل البطالة، مع تتعارض اليت العمل

 وكل املهين مساره عن املرتتبة االمتيازات يف وحقه مؤهالته تطوير يف حقه ضمان ظل يف فعال بشكل العمل يف الشخص

 .القانونية النصوص حتدده ما ضوء يف ذلك
 :1التشغيلالفرع الثاني:أنواع 

 :منها متعددة أنواع للتشغيل

 للرتشح التوظيف مكتب إىل االلتجاء دون مباشرة احلالية الوظائف بشغل املنشآت قيام ويعين : المباشر التشغيل*

 .الوظائف هلذه

 الصيف فصل خالل يشتغل كان حمددة ملدة العامل مبقتضاه يلحق املؤقت االستخدام أشكال احد: المؤقت التشغيل*

 .املستخدمة اهليئة بني و بينه يربط عقد مبوجب يشتغل أو السنوية اإلجازات يف املتغيبني العمال حمل ليحل
  :تعريف سياسة التشغيل و أسسها.لب الثانيالمط

 الفرع األول:تعريف سياسة التشغيل:

 االهتمام ميكن ال أنه اعتبار على البالد، يف االجتماعية و االقتصادية التنمية سياسات من جزء التشغيل سياسة تعترب
 و للمواطن، الكرمي العيش سبل من الكايف القدر توفري هو التنمية من اهلدف أن حبكم البشرية، اجلوانب دون املادية باجلوانب

  .العمل سوق إىل بالقادمني للتكفل الناجحة الربامج بوضع ذلك و عمل فرص بتوفري يتأتى ما هو
 :2كلمتني من التشغيل سياسة تتكون
 .التنظيمية التدابري و اإلدارية اإلجراءات من جمموعة وهي :سياسة

 .أجر لقاء وقته هبا يشغل جسدي أو بدين نشاط من اإلنسان حيدثها اليت التأثري عمليات كافة هو و :التشغيل
                                                           

0-رواب عمار و غريب صباح، التكوين المهني و التشغيل في الجزائر، األكادميية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، بسكرة، 

. 72ص  ،4100  

4-مسيحة يونس، خريجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيل،مذكرة ماجستري، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة حممد خيضر، 4117، 

.71ص  بسكرة،   
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 احلكومة،أصحاب( األطراف الثالثية االتفاقيات و احلكومية القرارات و التشريعات جممل إهنا :التشغيل سياسة
 من جمموعة يف يتمثل منهاج أهنا كما العمل، سوق ألداء املعايري و الضوابط وضع و التنظيم إىل اهلادفة )األعمال،العمال

 .1البشرية الطاقة من القصوى االستفادة جمال يف املختصة السلطة تعتمدها و حتددها الربامج
 بغرض التشغيل سوق يف العمومية السلطات هبا تقوم اليت التدخالت جمموع " إىل التشغيل سياسات مفهوم يشري كما

 2.."السوق هدا يف يظهر أو يربز أن ميكن اليت االختالالت من التقليص و أداءه يف التحسني

 اإلدارية أو أو الصناعية سواء االقتصادية القطاعات إحدى يف العاملة القوى التشغيل استخدام بعملية كما يقصد* 
 القطاعات خمتلف  احتياجات تلبية خالل من العاملة القوى ختطيط بعنصر ترتبط العملية ذهفه ،اخلدماتية أو التجارية

 لقوة أسباهبا النمو املرتاكم من واليت البطالة وظاهرة مبفهوم وثيقا ارتباطا أهنا ترتبط كما املتاحة، العاملة اليد من االقتصادية
أن  جيب اليت األمور من التشغيل الكامل حتقيق و العمل فرص فخلق ، العاملة على اليد ضعيف طلب يقابله العمل،
 لكل طاقات الكامل حتقيق االستخدام هتدف إىل التنموية جل اخلطط ذلك فإن أجل ومن الدول اقتصاديات هبا تتكفل
 االستغالل لضمان تشغيلية وسياسات تنموية اسرتاتيجيات تطبيق على احلكومات عممت ولذلك فئاته، جبميع اجملتمع
 عمل فرص توفري إزاء اجملتمع يتبناه الذي األسلوب أهنا على التشغيل سياسة تعرف وهلذا البشرية، للموارد والرشيد األمثل
 التعليمات طريق عن العمل وأرباب العمال بني العالقات تنظيم ويف وتكوين أفرادها إعداد ويف املتاحة، العاملة للقوى

 املواطن وحق للعمل ونظرته  القائم واالجتماعي االقتصادي النظام أيديولوجية التشغيل سياسة وتعكس والقوانني والقواعد
 .3فيه

  :التشغيل سياسة الفرع الثاني :أسس
 :يلي فيما التشغيل أسس إمجال ميكن

 العمل على القادرين و اإلنتاجي العمر يف األشخاص و األفراد جلميع العمل فرص توفري به ويقصد: الكامل التشغيل

 .4 هلم عمل ال الذين و فيه الراغبني و

                                                           

0-مصطفى يوضياف، تحديات التشغيل في أسواق العمل،خدمات التشغيل العامة و تعزيز التشغيل على المستوى المحلي،21نوفمرب-2ديسمرب،4118،  
.1ص منظمة العمل الدولية،املركز الدويل للتدريب،   

  2-دمحاين حممد أودريوش، إشكالية التشغيل في الجزائر،حماولة حتليل، أطروحة دكتوراه ،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،4104، ص 70.

.:00 http://iefpedia.com/arab/?p=31675,12/02/2015,13- 3 

  4-رواب عمار و غريب صباح، مرجع سبق ذكره، ص 18.
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 1 .العمل طبعا بينها من اليت و اإلنتاج عوامل لكل الكامل استعمال الواسع، مفهومه يعين بأنه الكامل التشغيل عرف كما

 الدولية العمل ملنظمة العام املؤمتر اختذها اليت 122 التوصية مبوجب اجلزائر يف الكامل التشغيل تبين مت قد و-
 الذين املتاحني العمال لكل العمل توفري: يلي ما على التوصية نصت حيث أساسي هدفا اعتربته اليت و11964/06/1يف

 ل.عم عن يبحثون

 : يلي ما 1986 الوطين امليثاق قرر لقد 2:اإلنتاجي التشغيل

 بإحداث األمر يتعلق ال و وسةملم فائدة االجتماعية و االقتصادية التنمية تفيد منتجة عمل مناصب توفري هو اهلدف أن

 املالية الثروة زيادة إىل يؤدي انه إذ االقتصادية التنمية عملية أساس هو املنتج العمل و التشغيل مبجرد عمل مناصب
 تتبناه ما وهذا املنتجة األعمال حنو التشغيل توجيه ضرورة على الرتكيز جاء هنا ومن فيه املعيشة مستوى وارتفاع للمجتمع

 .األماكن بقدر منتجة أعمال املتوفرة األعمال تكون أن 1964 جوان 17 يف الدولية العمل منظمة مؤمتر أيضا

 االتفاق مت وقد إرغام بدون يؤديه الذي العمل اختيار يف اإلنسان حبرية يتعلق : 3االختيار حرية من المستمد التشغيل

 أو العقيدة أو اجلنس عن النظر بعض البشر جلميع أن يقرر: الذي األساسي اهلدف ضوء يف العاملية اهليئات قبل من عليه

 .متساوية وفرص اقتصادي ظل يف وكرامة حبرية الروحية و املادية رفاهيتهم تنمية حنو العمل يف احلق النوع
 :أهدافها و أنواعها.المطلب الثالث

 األول:أهداف سياسة التشغيل: الفرع
  :4يلي فيما التشغيل سياسة أهداف أهم حصر ميكن فإنه اإلطار هذا ويف الواقع، أرض على

 العمل اختيار حرية كفالة أجل من العمل يف الراغبة العاملة القوة يف فرد أو مواطن لكل العمل فرص توفري. 
 يالقوم الناتج وزيادة االقتصادية الفعالية مستوى من الرفع. 

 الفرد دخل زيادة عرب املعيشي املستوى من  الرفع. 

                                                           
1 -jacques généreux, introduction à la politique économique, 3eme édition de seuil , pris, 1990, p 90. 

  2-رواب عمار و غريب صباح، مرجع سبق ذكره ص11.

  3- رواب عمار و غريب صباح، مرجع سبق ذكره، ص 11.

  4-فاطمة الزهراء بوكابوس، مرجع سبق ذكره، ص28.
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 محاية طريق عن األدىن احلد على التغريات وتقليص عمله يف العامل استخدام دوام يعين والذي العمل استقرار حتقيق 

 .أنواعه بكل التعسف من العامل

 تعيينها بعد العاملة القوى على يؤثر ال بشكل التقنية التحسينات ومواعيد أساليب ضبط.  

 األداء يف مهارة واكتساب مهين تأهيل لتحقيق العاملة القوى وإعداد تكوين.  

 دولة. بكل اخلاصة العمل تشريعات حتدده الذي والتشريعي القانوين اإلطار يف ووضعها العمل عالقات تنظيم 
 1:الفرع الثاني: أنواع سياسة التشغيل

 تعويض إىل الرامية املداخيل حتويالت األوىل وتشمل ة. إيجابي وأخرى سلبية تدابري إىل العمل سوق سياسات تقسيم ميكن
 وتشمل. املبكر التقاعد عن والتعويض البطالة إعانات مثل العاملة القوى من الفئات أو األشخاص لبعض الدخل فقدان
 عن البحث يف املساعدة مثل العمل سوق إىل الدخول على العاطلني قدرة حتسني إىل الرامية السياسات من جمموعة الثانية
 ومساعدة العامة، واألشغال االستخدام، وإعانات للوظائف، املباشر واخللق العمل، سوق الحتياجات وفقا والتدريب عمل
 العمال إمدادات من والتقليل الدخل دعم تدابري تعترب عامة وبصفة  .احلراك تشجيع وتدابري أنفسهم، حلساب يعملون الذين

 قابلية حتسني أو االستخدام وتعزيز للوظائف املباشر اخللق تشجيع إىل الرامية الربامج إجيابية تعترب بينما سلبية، سياسات
 .عمل عن الباحثني لدى التوظيف

 إىل OCDE) االقتصادي المجال في والتنمية التعاون منظمة)مثل األخرية السنوات يف املؤسسات من كثريا دعت لقد 
 وأقلهم العمال فأفقر .والكفاءة باإلنصاف تتعلق اعتبارات إىل ذلك ويرجع العمل، لسوق اإلجيابية السياسات استعمالزيادة 
 خاص بوجه شائعة السياسات هذه وكانت، حمدودة مهاراهتم وتكون طويلة ملدة العمل عن يتعطلون الذين عادة هم حظا

 البلدان يف للفقر األساسية األسباب ومن ،طويل ألجل واستمرارها البطالة يف كبريا تزايدا شهدت اليت الفرتات خالل
 األساس هي والبطالة الفقر بني املباشرة والعالقة .إجيابية بسياسات األخذ أمهية يؤكد مما طويلة لفرتة البطالة استمرار الصناعية

 عن البحث إىل ويضطرون عمل بدون البقاء الناس يتحمل ال النامية البلدان من كثري ويف اإلنصاف حجة عليه تقوم الذي
 إىل ينتمون املتعلمني ومن البلدان هذه يف العاطلني بني الشباب من كبرية نسبة وهناك ،املنظم غري القطاع يف اقتصادي نشاط

                                                           

2- موالي خلضر عبد الرزاق، تقييم أداء سياسات الشغل في الجزائر 4000-4022، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح،كلية العلوم االقتصادية و علوم 
  التسيري، ورقلة، ص 014.
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 ما كثريا اليت الكبرية الشركات يف أو العام القطاع يف مستقرة وظائف عن يبحثون وهم مناسب مادي مستوى ذات أسر
 .أسرهم هلم تقدمها اليت املساعدة على خالهلا يعتمدون طويلة مدة ذلك يستغرق وقد ألجانب مملوكة تكون
 الفشل أوجه تصحيح على قادرةألهنا  وذلك بالكفاءة، تتعلق ألسباب كذلك العمل لسوق اإلجيابية بالسياسات ويؤخذ

 خارجية عوامل تفرضها اليت السلبية الضغوط دون السياسات هذه حتول أن املمكن من أنه ذلك ،العمل سوق يف املفرتضة
 إجيايب أثر هلا يكون أن ميكن العمل لسوق اإلجيابية فالسياسات .األمد طويلة البطالة نسبة ارتفاع عن والنامجة األجور على
 ترفع أن ميكن التدريب فربامج ،البطالة نسبة فيها ترتفع اليت الفرتات خالل العاملة القوة حجم على باإلبقاء العمل سوق على
 إعادة خالل من املالئم االختيار عملية من حتسن أن ميكن التوظيف خدمات أن كما املستهدفني العمال إنتاجية من

 التدريب أن كما االستقرار من نوعا حيدث أن للوظائف املباشر اخللق شأن ومن، العاملني على والكشف العمال ختصيص
 الوظيفة بني التناسب حتسني طريق عن البنيوية اإلختالالت تقليل شأهنا من التوظيف خدمات من وغريها احلركة وحوافز

 تيسر أن السياسات هلذه وميكن .واإلنتاجية املهارات مستوى زيادة إىل كذلك اإلجيابية السياسات تؤدي كما ،وشاغلها
 املهارات تكوين إعادة متطلبات األعمال، دورات اخلصخصة، القطاعات، بني التحوالت) البنيوي االقتصادي التكيف عملية

 تستهدف اليت هي حمدودة برامج فإن العملية الناحية من ولكن العمل سوق على املختلفة السياسات أثر ويتفاوت (.اخل...
 إعادة تشجيع هو الربامج جلميع األساسي واهلدفالعاملة،  بالقوة أكرب حنو على ربطهم أجل من طويلة لفرتة املتعطلني
 ونفع قوي اجتماعي هدف العامة، األشغال مثل الربامج، لبعض يكون أن ميكن بينما العاطلني، األشخاص توظيف

 والبطالة التضخم بني العكسية العالقة من حتسن أن ميكن اإلجيابية السياسات فإن ذلك، عن وفضال ،للمجتمع اقتصادي
 الفرتات خالل العمل سوق يف االختناقات وبإزالة التناقصية الدورة فرتات خالل التوظيف يف االستقرار حتقيق طريق عن

 التصاعدية.
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 المحاور الرئيسية لسياسات التشغيلالمبحث الثالث:
 :األبعاد الرئيسية لسياسة التشغيل:ب األولالمطل
 يتعلق ما و اقتصادي، هو ما منها و اجتماعي، هو ما منها ، اجلوانب متعددة احلالية التشغيل سياسة أبعاد أن القول ميكننا

 األخرى: اجلوانب من ذلك إىل ما و اهليكلي، و التنظيمي باجلانب
 بالنسبة السيما البطالة ظاهرة عن الناجتة االجتماعية اآلفات خمتلف على القضاء ضرورة على يركز :االجتماعي البعد .أ

 لليأس عرضة جيعلهم ما كل عن وإبعادهم اجملتمع، يف الشباب هؤالء إلدماج املناسبة الظروف توفري على العمل و للشباب،
,و ما يرتتب على ذلك من أفكار و تصرفات أقل ما يقال عنها تضر هبؤالء الشباب أوال، و البالد  اإلقصاء و التهميش و

 1ثانيا.
 اإلنتاجية القدرات به يقصد و البشري املال رأس أي البشرية، القدرات استثمار ضرورة على يرتكز :االقتصادي البعد .ب

 و اجملاالت خمتلف يف توظيفها طريق عن االقتصادية الثروة خلق يف منها املؤهلة السيما املكتسبة، أو املوروثة سواء لألفراد
 أمناط تطوير للبالد،و مستدامة اجتماعية و اقتصادية تنمية بإحداث يسمح مبا اخلاصة أو العامة منها سواء النشاط قطاعات
 .2التطور السريعة التكنولوجية املعركة وربح األجنيب، املنتوج منافسة املردودية و و النوعية حتسني و اإلنتاج،

 جمال يف خصوصا ،مجاعية قرارات اختاذ يف العالقة ذات اجلهات مجيع مشاركة به يقصد الهيكلي: و التنظيمي البعد .ج
 مستوى يأ احمللي، املكاين املستوى من تبدأ اليت و تنفيذها، و بالتشغيل اخلاصة السياسات وضع و املستدامة التنمية ختطيط

ميكن إجيازها فيما  و ترمي هذه األبعاد إىل حتقيق جمموعة من األهداف، ،3قرى أم مدنا كانت سواء السكانية التجمعات
 يلي:

إىل تنظيم أحسن لسوق العمل و بالتايل رفع مستوى عروض العمل، و حتسني املؤهالت املهنية بغرض إجياد  الوصول -
 التوازن بني العرض و الطلب يف جمال التشغيل.

للوصول تدرجييا على توافق بني خمرجات  تكييف الطلب على التشغيل و بالتايل املؤهالت مع حاجيات سوق العمل، -
 تشغيل.التكوين و سوق ال

                                                           

0-أمحية سليمان، السياسة العامة في مجال التشغيل و مكافحة البطالة في الجزائر، ملتقى علمي حول السياسات العامة و دورها في بناء الدولة و تنمية 

.2ص ،4111أفريل،47و41سعيدة، جامعة الطاهر موالي، ،المجتمع   
  2-نفس املرجع السابق، ص 2.

  3-ماجدة أبو زنط و عثمان غنيم، التنمية المستدامة، جملة املنارة،اجمللد 04، العدد األول،4111، ص011.
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و توفري الشروط املناسبة للتقريب بني حجم عرض العمل و  العمل على تصحيح االختالالت الواقعة يف سوق العمل، -
 بغرض إجياد التوازن بني العرض و الطلب يف جمال التشغيل. حجم الطلب عليه،

 :األطر القانونية و التنظيمية لسياسة التشغيل.الثاني المطلب
 اليت التنظيمية، و القانونية النصوص من مبجموعة تأطريها حتمية اجلزائر،اقتضى يف التشغيل سياسة أهداف و أبعاد تعدد إن

 .ميدانيا جتسيدها عمليات تضبط
 هبدف إصدارها و وضعها مت اليت التنظيمية و القانونية النصوص جمموع حصر يصعب التنظيمي و القانوين لإلطار نسبةبالف

 فعلى بعضها إىل نتطرق أن ميكن أنه إال البطالة، حماربة و التشغيل جمال يف السياسية السلطات تضعها اليت السياسات وضع
 الدولة تضمن "أن على الثالثة مادته يف نص الذي  ،1التشغيل مراقبة و العمال بتنصيب املتعلق القانون املثال سبيل

 :جمال يف السيما التشغيل، ميدان يف تنظيم صالحيات
 ترقيته و التشغيل على احملافظة. 

 بالتشغيل املتعلقة شرافيةاإل الدراسات. 

 مراقبته و التشغيل لتأطري التقنية و القانونية املقاييس. 

 التشغيل سياسة تقييم و حتليل أدوات. 

 تطوره. و العمل سوق مبعرفة تسمح اليت اإلعالم أنظمة 

 وضع يف تتمثل اليت و منه، األوىل مادته يف أهدافه حدد الذي ،2التشغيل ترقية و لدعم التشجيعية بالتدابري املتعلق القانون و
 خمتلف و طبيعة حتديد و املستخدمني، لفائدة االجتماعية األعباء ختفيف طريق عن التشغيل ترقية و لدعم التشجيعية التدابري
 السلطات كلفتها اليت ،3سريها و تنظيمها و للتشغيل الوطنية الوكالة ملهام احملدد التنفيذي املرسوم و املساعدة أشكال

 :املثال سبيل على منه نذكر أن ميكن العمل، سوق تفاعالت رصد و التشغيل جمال يف األساسية املهام من مبجموعة العمومية
 ذلك ضمان و تطورها و العاملة اليد و للتشغيل الوطنية السوق وضعية معرفة تنظيم. 

 تقسيمها و العمل سوق رصد وظيفة بتنمية تسمح اليت اآلليات و األدوات تطوير. 

                                                           

  1-القانون 12-11 املؤرخ يف 42 ديسمرب4112،ج-ر، العدد82 الصادر يف 41 ديسمرب 4112.

  2-القانون 11-40 املؤرخ يف 42 ديسمرب 4112، ج-ر،العدد 81الصادر يف 00 ديسمرب 4111.

  3-املرسوم التنفيذي 11-77 املؤرخ يف 08فيفري4111، ج-ر،العدد11الصادر يف 01 أفريل4111.
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 التحويل عمليات تطبيق يف املعنية اهليئات و املؤسسات مع املشاركة و ، العمل لطاليب املهنية و اجلغرافية احلركية تشجيع 
.املتوفرة العمل عروض متطلبات مع العمل طاليب مؤهالت بتكييف اخلاص التكميلي التكوين أو املهين،

 و معنية مؤسسة كل و احمللية، اجلماعات و الدولة تقررها اليت بالتشغيل اخلاصة الربامج تنفيذ و تنظيم يف املشاركة 
.إجنازها و املذكورة الربامج بتسيري إعالمها

 اخلارج يف اجلزائريني العمال بتنصيب تسمح اليت الفرص كل عن البحث. 

هاتقييم و العمل طلب و عرض على التدخل أدوات و العمل، سوق تسيري مناهج تطوير. 

الوطنية ةالبطاق  تنظيم و جانب،األ بتشغيل املتعلقني التنظيم و التشريع إطار يف باجلزائر األجنبية العاملة اليد تطور متابعة 
.تسيريها و األجانب للعمال

 طاليب للشباب املهين اإلدماج تشجيع ىلإ يهدف الذي ،1املهين اإلدماج على املساعدة جبهاز املتعلق التنفيذي املرسوم و
 عرب السيما الشباب، تشغيل ترقية ىلإ الرامية األخرى التدابري و النشاط أشكال كافة تشجيع جانب املبتدئني،إىل العمل
.توظيف و تشغيل و تكوين، برامج

 و الصغرية املؤسسات و املقاوالت خلق بتشجيع املتعلقة األخرى القانونية النصوص من العديد جانب ىلإ
 مباشرة، غري أو مباشرة بصفة إما التشغيل جمال يف الناشطة األخرى األجهزة و اهليئات ببعض املتعلقة تلك و املتوسطة،

 اخلاصة. التنصيب هيئات و البطالة، على للتأمني الوطين كالصندوق
 االقتصادية للتشغيل و مكافحة البطالة.:السياسات الثالث المطلب

 السياسات حتديد يف االقتصادية النظرية وختتلف البطالة أسباب من انطالقا للشغل املناسبة االقتصادية السياسات تتحدد
 وهو الكلي الطلب دعم طريق عن النمو ودعم اإلنعاش سياسة على الكرتي التحليل تركز حيث البطالة ملكافحة األجنع

 و مردودية ملكية دعم حيث من العرض كفاءة حتسني على يركز الثاين واالجتاه، االقتصاديني معظم لدى السائد االعتقاد
 و التشغيل  لدعم االقتصادية السياسات بني ومن .النيوكالسيكية املدرسة اجتاه وهو العمل عنصر كفاءة حتسني و املشاريع

 :2يلي ما نذكر العمل فرص من املزيد توفري

                                                           

  1--املرسوم التنفيذي 18-041 املؤرخ يف 01 أفريل4118، ج-ر،العدد44الصادر يف 21 أفريل4118.

  2- خلصر موالي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره،ص 012.
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 حتسني خالل من العمل فرص زيادة إىل السياسة هذه دفهتو  : العمل سوق في الطلب جانب تنشيط سياسة -أ
 أهم يلي وفيما ،واملتوسطة الصغرية املشروعات إنشاء على والتحفيز االقتصادي النمو معدالت ورفع االستثمار مناخ

 : العمل سوق يف الطلب جانب لتنشيط السياسات
 وخفض الصرف سعر كاستقرار واملالية النقدية السياسة أدوات خالل من وذلك : االستثمار مناخ تحسين سياسة -

 املال رأس أسواق وتطوير التضخم وختفيض العامة املوازنة عجز وخفض احلكومي اإلنفاق يف والتحكم الفائدة سعر
 وتشجيع الصادرات وتشجيع للمستثمرين والضريبية املالية احلوافز منح ،باالستثمار املتعلقة والقيود اإلجراءات وخفض

  .اخلوصصة سياسة خالل من اخلاص القطاع دور وتشجيع اخلارجي العامل معا والتكامل االندماج
 املزيد لتوفري آليات إحدى واملتوسطة الصغرية املشروعات تعترب : الصغيرة المشروعات تنمية خالل من التشغيل سياسة -

 بني من املتقدمة الدول من الكثري يف التشغيل حجم من % 75 من اكرت املشروعات هذه توظف حيث العمل فرص من
 منتجات بتسويق واالهتمام واآلالت واألجهزة كالتدريب الفنية املساعدات تقدمي واملتوسطة الصغرية املشروعات تنمية وسائل

 .واملتوسطة الصغرية الصناعات
 يسمى ما خالل من اخلدمات قطاع يف للمتعطلني برامج تصميم يف ويتمثل : الخدمات قطاع في التشغيل برنامج -

 .النظافة خدمات يف الشباب لتشغيل برنامج بابتكار بولندا قامت فقد اجلماعي العمل بربامج
 مع العاملة القوى خصوصيات تتوافق ال عندما السياسة هذه وتستخدم :العرض جانب كفاءة تحسين سياسة -ب

 :إىل السياسة هذه تتفرع و والتعليم التدريب سياسات طريق عن العمل سوق احتياجات
 على جناحها ويتوقف العرض كفاءة وحتسني العمل قوة تأهيل كسياسات التدريب سياسة وتعترب : التدريب سياسة -

 أو حكومية أماكن يف التدريب يكون وقد العمل سوق الحتياجات املستمر التتبع ,وخصائصهم للمتعطلني الدقيق الوصف
 .خاصة

 وتطوير تكييف فان مث ومن العمل قوة وقدرات املهارات حتسني عوامل أهم من التعليمية العملية تعد : التعليم سياسة -
 .اهليكلية البطالة لتقليص أساسيا عامال يعد التعليم سياسات

 يف والطلب العرض جانيب بني مقابلة إحداث إىل السياسة ههذ هتدفو  العمل: سوق المعلومات نظم تحسين سياسة -ج
 : يلي ما السياسة هذه أدوات بني ومن العمل عن والباحثني اخلالية الوظائف ربني التوفيق أي العمل سوق

 .التوظيف خدمات توفري عن مسئولة مؤسسية هيئات تكوين  -
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 للعمل. والعرضني الباحثني التقاء على تساعد معارض إقامة -
 .التوظيف مكاتب ربط شبكات خالل من العمل لسوق التحتية البنية تطوير -
 فرتة أثناء للمتعطلني منح تقدمي على السياسة هذه تقوم : العمل واصطحاب للمتعطلين مالية إعانات تقديم سياسة -د

 وتشغيل تدريب على لتحفيزهم األعمال وأصحاب لشركات مالية منح إىل باإلضافة العمل بسوق التحاقهم حىت تعطلهم
 .املتعطلني

 على الطلب وزيادة املعروضة العمالة كفاءة زيادة إىل النشطة العمل سوق برامج دفهت : النشطة العمل سوق سياسة -ه
 .اخلالية والوظائف املعروضة العمالة من كل بني املواءمة آليات وحتسني العمل

 احلجم أو لألجور األدىن احلد كخفض العمل سوق يف القيود ختفيض إىل دفهتو  :العمل سوق مرونة زيادة سياسة -و
 .النقابات قوة من والتخفيض املاهرة غري العمل فصل تكاليف العمل السعات القانوين

 العمل عقود وختفيض العمل دوران وخفض الوظيفي االستقرار تشجيع أو حتقيق يف وتتمثل :الوظيفي االستقرار سياسة -ز
 .االجتماعية التأمينات يف العمل أصحاب مسامهة نسبة خفض اهتأدوا بني ومن املؤقتة
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 :الخالصة
القرن الواحد و  ميكن القول مما سبق ذكره أن البطالة تعد من أخطر املشكالت و أحد التحديات اليت تواجه العامل يف

حيث يتوجب  ،خاصة الدول النامية حيث تؤدي إىل الكثري من املخاطر السياسية و االجتماعية و االقتصادية...   العشرين،
ن تسرع يف إجياد سياسات و اسرتاتيجيات و اليت ميكن من خالهلا  مواجهة هذه املشكلة حىت ال تتفاقم املشكالت عليها أ

 املرتتبة عليها.
الدولة من عتماد على آليات السوق مع افرتاض خيار سياسي تتبناه و تتواله وظيف يتحقق باالإن الوصول إىل هدف الت

من صيغ التشغيل و التكوين، و  خالل صياغة برامج اإلنعاش االقتصادي و ذلك بوضع سياسة التشغيل تتضمن جمموعة
 عتماد على آليات و برامج و خمططات عملية ملكافحة البطالة.السياسات االقتصادية للتشغيل باالهتمام باال
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 تمهيد:

 شغل مناصب استحداث سبيل يف احلكومة تعتمدها اليت واآلليات التدابري خمتلف على التشغيل سياسة تدل

 إن إذ البطالة، مكافحة لسياسة املقابل الوجه الواقع يف السياسة هذه ومتثل، حمدد فرتة خالل أمناطها بشىت

 مشكلة حتليل جهة من تقتضي التشغيل قضية معاجلة فإن ولذلك. واحدة لعملة وجهان والبطالة التشغيل

 احجم العمل سوق احتياجات حتليل ثانية جهة ومن الطلب، جانب ميثل ما وهو وبنيتها، وأسباهبا البطالة
 بني ما املستمر التوافق حتقيق ضرورة من الثنائي التحليل هذا أمهية وتنبثق. العرض جانب حتليل أي ،اونوع

 .والطبيعة احلجم حيث من عليه والطلب العمل عرض
 العمومية، السلطات دىل األول االنشغال تشكل ونصف عشرية منذ اجلزائر يف التشغيل سياسة باتت لقد

 ارتفاع يعين ما وهو العرض، منو تفوق بوترية العمل على الطلب وىمست تزايد إىل باألساس ذلك ويرجع

 آفات من ذلك يرافق ما مع الشهادات، حاملي من الشباب بني ما البطالة منها خاصة البطالة، مستويات

 وهروب للطاقات هدر من البطالة من ينتج عما ضالف االجتماعي، االستقرار هتدد قد اجتماعية وضغوط

 عدد وإرساء اإلجراءات من حزمة اعتماد مت الوضع هلذا ومواجهة .االقتصادي النمو يف وتراجع للكفاءات

 .الشباب تشغيل وخاصة التشغيل، لدعم سياسات جمملها يف تشكل اآلليات من
إىل ثالثة  الفصل هذا وقسمنا البطالة ملكافحة اجلزائر اإلسرتاتيجية إىل التطرق الفصل هذا يف وسنحاول
 مباحث:
 :وضعية التشغيل و البطالة يف اجلزائر. املبحث األول 

 :ترتيبات التشغيل ملكافحة البطالة. املبحث الثاين 

 :التحديات اليت تواجه سياسة التشغيل. املبحث الثالث 
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 .المبحث األول:وضعية التشغيل و البطالة في الجزائر

 .:تطورات التشغيل و البطالة في الجزائراألول المطلب

 في الجزائر:(تطورات التشغيل 1

 :لفيةإلى األ تطورات التشغيل بعد االستقالل 

و  مر التشغيل بعد االستقالل بعدة مراحل متفاوتة و ذلك بسبب تغيري أساليب التسيري بصفة خاصة،
 النظام االقتصادي بصفة عامة و هذا ما سنتطرق إليه من خالل تبيان أهم هذه املراحل:

فرنسي ألف  099 أدى ذلك إىل مغادرة حوايل 2691ثناء االستقالل اجلزائري سنة أأ(مرحلة التسيير الذاتي:
 مما ترك مناصب شغل آنذاك. يف اجلزائر،

فالشيء امللفت لالنتباه أن معدل  إطار موظف و عامل مؤهل، 033333و اجلزائر مل تتحكم إال على 
إىل جانب مغادرة العديد من اجلزائريني  من السكان النشطني، %00البطالة غداة االستقالل كان يقدر ب 

 .الوطن متجهني حنو فرنسا

فالقطاع الذي اهتم بذلك هو  ،زائر بالرتكيز أساسا على التشغيلومنه فإن هذه الوضعية مل تسمح للج
 .الصناعي و الزراعيالقطاع املسري ذاتيا مبا فيها 

منهم و حوايل  133333استطاع هذا القطاع أن ميتص حوايل (2691-2691يف الفرتة اليت تراوحت بني)
و خارج القطاع املسري ذاتيا كالقطاع الزراعي الذي متيز أساسا بتشغيل حوايل  دائمني يف الزراعة، 91333

 1.عامل دائم 203333عامل منهم حوايل  603333

  التسيير االشتراكي:)الحفاظ على نفس األهداف االشتراكية و االعتماد على الواقعية( مرحلة (ب 

اخنفاض حجم  2696-2690 من مميزات سياسة التشغيل يف هذه املرحلة هو تسجيل املخطط األول للتنمية
ا األمر سنوي %1حوايل  2691إىل أقل معدالت الزيادة الدميغرافية للسكان اليت بلغت  العمل توفري فرص

الذي أدى إىل زيادة حجم البطالة نظرا لعدم كفاية فرص العمل املتوفرة يف استيعاب مجيع األفراد القوى 
                                                           

  1-أمحد هين ، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 1001، ص ص:52-55.
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لقد استهدف هذا املخطط  الداخلية يف سوق العمل ناهيك عن القوى العاطلة عن العمل مسبقا.العاملة 
ماما كبريا لتكوين القوى لذلك مل يوجه اهتحماولة بناء قاعدة مادية لالنطالق من األعمال الكربى للتنمية 

حد كبري يف التخفيض من حدة  ام خلق فرص عمل جديدة سامهت إىل، حيث أنه فتح اجملال أمالعاملة
البطالة املوروثة من العهد السابق، و عليه فإن االستثمارات املخططة قد مسحت يف إجياد ما يزيد عن 

 فرصة عمل جديدة. 233333

، فإنه من املمكن من لتطبيق أسلوب التخطيط يف اجلزائرطط الثالثي قد شكل البداية األولية فإذا كان املخ
و توسيع نطاقها  حتسني أداة التخطيط و شجعها على توزيع الربامج االستثمارية و منها خلق مناصب شغل،

 1و الذي يؤكد على نقطتني: 2600-2603يف املخطط الرباعي 

 تقوية و دعم بناء االقتصاد االشرتاكي و تعزيز االستقالل االقتصادي للبالد.و اليت تؤكد على  :األولى

هي اليت تسجلها مقدمة املخطط على ما تؤكد من أن هذا التغيري العميق املنطلق، فإن إسرتاتيجيتنا  :الثانية
 جتعل التصنيع يف الدرجة األوىل من بني عوامل التنمية.

وظيفة غري زراعية خالل الفرتة اليت غطيها املخطط مبعدل  113333إحداث  2600-2601 كما متيز املخطط
و اخلدمات و التجارة و  %03و البناء و األشغال العامة  ،%26 حيث تساهم الصناعة %0.0منو سنوي 

 ملني رئيسني مها:و عليه فإن سياسة هذا املخطط قامت على عا %10النقل 

 .%0فرص التشغيل حبيث يبني معدل النمو السنوي ملناصب الشغل يقدر ب  توسيع-

أن تكون فرص التشغيل يف القطاعات املنتجة يتطلب تطوير كمستوى اخلدمات و من هنا تتاح فرص -
 العمل يف اجملاالت الغري منتجة.

و هكذا مت  ،2601قامت السلطات إعادة هيكلة أوىل ملؤسسات القطاع سنة  :مرحلة إعادة الهيكلةج(
إلغاء التنظيم الفرعي الذي كان يتجسد يف منشآت كربى و تقرر تقسيم إىل عدد من الشركات العمومية 

 أصغر قياسيا و أسهل إدارة و أكثر ختصصا.

                                                           

1-حممد بلقاسم حسن هبلول، سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، ص 

.165-169ص:   
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ذو أمهية  برناجما خاصا  2606أما بالنسبة لسياسة التشغيل خالل هذه الفرتة فإن برنامج تشغيل الشباب سنة 
و قد وضع هذا الربنامج  ،2660بالنسبة حملور التشغيل و ذلك راجع لإلصالحات السياسية سنة  ،كبرية

لتجاوز العقبات اليت تصادف الشباب يوميا باملؤسسات و مكاتب الشغل اليت ال جند حال للطلبات الكثرية 
 و القادمة باستمرار.

استغالل إىل جانب اختاذ مجلة من و نالحظ أن احلكومة قامت باستغالل اإلمكانيات املتاحة أحسن 
 اإلجراءات اخلاصة و هي:

 إنعاش االقتصاد الوطين باستغالل طاقاته اإلنتاجية.-

تركيب اهلندسة املعمارية  ،للشباب العاطل يف جمال الدراسات، التعمري االهتمام باالستثمارات املنتجة-
 املدنية.

 ل الكفاءات.وضع سياسة فعالة للقروض تسمح للمبادرات و استغال-

و يتعلق األول بتوفري مناصب الشغل للشباب و الثاين خاص  ،هذا الربنامج على حمورين أساسني و يشتمل
 الربنامج:بوضع شرحية من الشباب العاطل يف مراكز لتهيئتهم للحياة العملية حيث يضمن هذا 

 إنشاء نشاطات حرفية.-

 1إحداث مناصب شغل جديدة مدفوعة األجر.-

 :بعد إعادة الهيكلة لتشغيل(حالة اد

 من جبملة الثاين اخلماسي املخطط مع تزامن الذي الثمانينات من الثاين النصف خالل الشغل متيز تطور
 أدت إىل اليت 1986 عام البرتولية الصدمة هنا نقصد اخلارجي، الظرف عناصر مع تضافرت العوامل
 و املشاكل، تفاقمت بالتايل و النفط، أسعار اخنفاض نتيجة للبالد اخلارجية املوارد يف كبري اخنفاض
 إعادة املعنية السلطات على الضروري من كان و التشغيل، مستويات تأثرت و االستثمارات تناقصت

 لإلصالحات كبرية عملية يف شرعت حيث السابق، يف املتبعة السياسات و التسيري منط يف النظر

                                                           

  1-أمحد هين، مرجع سبق ذكره، ص 03.
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 استقاللية تكرس قوانني إصدار اخلاص، الوطين االستثمار لرتقية مؤسسايت إطار إقامة ) االقتصادية
 العمومية(. املؤسسة

 %84.5 من انتقلت حيث التشغيل معدالت اخنفاض إىل الثمانينات هناية يف االستثمارات تراجع أدى
 اخنفاض و الدولة ميزانية عرفتها اليت الصعوبات إىل باإلضافة ،1990  عام % 78.3 إىل 1985 عام

 أوىل لتبدأ املؤسسات يف العمال فائض حول النقاش بوادر أوىل ظهرت بالتايل .الصناعي التموين
 . التسعينات مطلع يف العمال تسريح إجراءات

 :التسعينات فترةه(
 اخنفضت حيث كثرية مشاكل تفاقم الشغل وضعية عرفت قد و السوق، اقتصاد حنو انتقالية بفرتة متيزت

 انكماش ترسيخ فأكدت 2663عام % 78.3 كانت بعدما 2000 عام % 70.2 إىل التشغيل معدالت
 القطاع تطور و املنتج، العمومي القطاع يف اجلديدة الشغل مناصب عدد اخنفاض خالل من اقتصادي

 .البطالة رقعة اتساع وكذا الرمسي غري
 الشغل فقط)باستثناء سنويا شغل منصب 50000 إنشاء مت التسعينات عقد من األول النصف خالل

 و للصناعة بالنسبة الشأن هو كما االقتصادي باالنكماش املنتجة القطاعات أهم تأثرت و ( الرمسي غري
 سريعا، توسعا للشغل الرمسي غري القطاع عرف مماثل سياق ظل يف. العمومي األشغال و البناء قطاع
 ما أي شخص، مبليون الفالحة ميدان خارج غري الرمسي القطاع يف العاملني عدد قدر 1992 هناية فمع

 املؤسسات يف يتمركزون هم و الفالحة، لقطاع التابعني غري املشتغلني السكان جمموع من % 17 يعادل
 .التجارة ميدان يف و البيوت، داخل الشغل و هبا، املصرح غري الصغرية
 أدى اّلذي اهليكلي التعديل و االستقرار برنامج تطبيق يف شرع التسعينات عقد من الثاين النصف خالل

 1.البطالة تفاقمت و لألسرة الشرائية القدرة تدهورت ذلك مع لكنا فشيئ شيئا االقتصاد حتسن إىل
 املخططات سياسة بانتهاج الكامل التشغيل حتقيق هو لفرتة ما بعد االستقالل األساسية األهداف * من

 حيث ، 1967 سنة من ابتداء تطبيقها يف شرع اليت املخططة التنمية إسرتاتيجية على االعتماد و التنموية
 ة،ومتزايد عمل فرص توفري لغرض هذا. املكثف االستثمار أساس على التصنيع سياسة على ركزت

 1967- 2004 .الفرتة خالل التشغيل معدالت تطورات يوضح املوايل اجلدول
  

                                                           

  1-شاليل فارس، مرجع سبق ذكره، ص ص:63-06.
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 :10رقم  جدول 

 .4002-7711الفرتة  خالل اجلزائر يف التشغيل معدالت تطور

 التشغيل معدالت السنوات
2600 06.0 

2606 03.0 

2603 02.2 

2601 01.9 

2601 01.1 

2606 06.6 

2663 00.0 

2661 00.0 

2661 01.0 

2660 02.6 

2666 03.0 

1333 03.1 

1332 01.0 

1330 09.0 

1331 01.0 

 لإلحصائيات الوطين الديوان :المصدر

 

 اجلدول السابق. إحصائياتعداد الطالبة اعتمادا على من إ :المصدر

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

تطورمعدالت التشغيل في الجزائر :02الشكل رقم 
.2004-1967من

معدالت 
التشغيل 



 الفصل الثاني:التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر
 

    40 

 مرت قد اجلزائر يف التشغيل معدالت أن نالحظ اجلدول يف املبينة اإلحصائيات هلذه تفحصنا خالل من
 :بارزة مراحل بثالثة

 .االرتفاع حنو التشغيل معدل تطور عرفت اليت :  1985 قبل ما فترة

 .االخنفاض حنو التشغيل معدالت مبيل متيزت اليت :  2000 -1985 بين ما فترة

 .االرتفاع حنو التشغيل معدالت حتسن عرفت اليت :2004 و 2000 بين ما فترة

 وضعتها اليت اإلجراءات و التشغيل عرفها اليت التطورات أهم على التعرف سنحاول األساس هذا على
 . التشغيل وضعية لتحسني الدولة
 1102-1110تطورات التشغيل خالل الفترة  

 معتربة مالية إمكانيات له رصدت ضخم و مهم هو برنامج: 1112-1110االقتصادي اإلنعاش برنامج-
 و يكتسي هذا ،1331-1332سنوات  أربعة على موزعة ،1دوالر مليار 0.0 أي دج مليار 111ب  تقدر

 هتيأ و الكربى االقتصادية التوازنات حتقيق بغية االجتماعية، و االقتصادية الناحيتني من بالغة أمهية الربنامج
 العاملية املنظمة ىلإ مامهاانض و األورويب االحتاد مع شراكتها ملباشرة الشديدة، للمنافسة املناسبة األرضية
 الربنامج وكان .أخرى جهة من البطالة حدة من التخفيف ة الفقر على القضاء و ، جهة من هذا للتجارة
 :أساسية حماور ثالثة ىلإ يهدف
املعيشة مستوى حتسني و الفقر من احلد. 

جنيباأل االستثمار جللب املناسبة الشروط توفري وبالتايل الوطين لالقتصاد األساسية البنية حتديث.  

2حرجة. مستويات بلغت اليت البطالة ظاهرة من للتخفيف الشغل مناصب من املزيد توفري 

 

 

 

                                                           

- 562، ص ص:5992، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد األول، اجلزائر املغرب تونس، السداسي الثاينالتقدم في مجال التنمية-1 
571. 

  2-غرزي سليمة، دراسة قياسية لمشكلة البطالة في الجزائر، مذكرة ماجستري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 5992، ص 157.
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 (1112-1110)االقتصادي نعاشاإل دعم مخطط مضمون : 11 رقم جدول

           سنوات        
 القطاع

 اجملموع اجملموع 1331 1330 1331 1332

 %13.2 123.1 1.3 00.9 03.1 233.0 أشغال كربى و هياكل قاعدية 

 %00.0 131.1 9.1 10.2 01.0 02.0 تنمية حملية و بشرية

دعم قطاع الفالحة و الصيد 
 البحري

10.6 20.3 22.5 12.0 65.4 21.1% 

 %0.9 45.0 - - 15.0 30.0 اإلصالحاتدعم 

 %233 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 اجملموع

 السداسي خالل للجزائر االجتماعية و االقتصادية الوضعية حول تقرير االجتماعي، و االقتصادي الوطين اجمللس:المصدر
 .00 ص ،1002 سنة من الثاين

 إمجايل من نسبة بأكرب خص قد القاعدية اهلياكل و الكربى األشغال قطاع أن لنا يبني أعاله اجلدول إن
 مما القطاع هذا يف احلاصل العجز تدارك احلكومة عزم على يدل ما هذا و ، للربنامج املخصصة املبالغ

 املبالغ نسبة بلغت كما شغل، مناصب توفريإىل  يؤدي مما الوطنية اإلنتاجية املؤسسات إنعاش يف سيساهم
 سعي على دليل هذا للربنامج، املخصص املبلغ مجايلإ من %00.0 البشرية و احمللية لقطاع التنمية املخصصة

 فلم البحري الصيد و الفالحة قطاع أما اجلهوي، التوازن حتقيق يف املتمثلة الربنامج أهداف لتحقيق احلكومة
 املبلغ مجايلإ من % 0.9 ي بحض فقد صالحاتاإل دعم خيص فيما ، املبلغ مجايلإ من% 21.1 إال ينل
 القدرة ترقية و دعم ىلإ هتدف اليت الربنامج هلذا املصاحبة السياسات و جراءاتاإل لتمويل ساساأ وجه

 .للمؤسسات التنافسية
 منها شغل منصب 012021 نشاءبإ مسح انطالقه منذ حبيث البطالة، بامتصاص املخطط هذا ساهم

 حبيث معترب بشكل اخلاصة املؤسسات استفادت قد و مؤقت، منصب 161001 و دائم منصب191603
 املناصب عدد يفوق العدد هذا و ، 1331 جوان هناية مع مؤسسة 11133 الربنامج هذا حصيلة بلغت

 .1شغل منصب00991قدره  بزيادة و أهدافه حقق قد الربنامج هذا وبالتايل020213ب  املقدرة و املتوقعة

                                                           

1-سليم عقون، قياس أثر المتغيرات االقتصادية على معدل البطالة، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات 

.60، ص 5990عباس، سطيف،    
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و هي آلة مكملة لسياسة اإلنعاش االقتصادي  على مستوى التشغيل: سياسة دعم النمو و انعكاساتها-
و اهلدف منه وضع أكرب ممكن من االستثمارات احمللية و األجنبية لتسريع وترية النمو و بالتايل تقليص البطالة 

 و تضييق فجوة النمو .

نعاش قتصادي اليت نتجت عن خمطط دعم اإلاالزدهار يف النشاط االجاء هذا الربنامج ملواصلة وترية 
و جيدر بالذكر بأن آثار برنامج دعم النمو على مستوى التشغيل ميكن ذكرها من خالل  ، االقتصادي

ساسيني و يتعلق األول عى هذا الربنامج إىل ربح رهانني أااللتزام الرئاسي الوارد يف هذا الربنامج حيث يس
أما الثاين فيتعلق بتخفيض معدالت  .1336ألف مؤسسة صغرية جديدة الفرتة املمتدة إىل غاية 233بفتح 

(و ذلك من خالل خلق مليوين منصب شغل خالل فرتة 1320-1323)خالل الفرتة %6 البطالة إىل أقل من
 الربنامج، و يتوزع مليوين منصب بالكيفية التالية:

 .تصاديني و الشغل العموميمليون منصب شغل بواسطة العاملني االق-

مليون منصب شغل معادل من خالل برامج تتصلب تشغيل املكثف لليد العاملة وقد خصص قانون املالية -
 .عدة ترتيبات لصاحل إنشاء مؤسسات الشغل 1336التكميلي لسنة

 و إقرارها سبق اليت املشاريع و الربامج وترية مواصلة إطار يف الربنامج هذا جاء ، دج مليار 1133رصد له و 
 االرتفاع بعد للجزائر املالية الوضعية حتسن بعد ذلك و االقتصادي، اإلنعاش دعم خمطط إطار يف تنفيذها

 احتياطي تراكم عنه نتج مما دوالر،00.1 حدود 1331 سنة بلغ الذي و اجلزائري النفط سعر سجله الذي
 و النمو تدعيم إىل ترمي الربنامج هذا أهداف كانت ، ذاهتا السنة يف دج مليار 10.2 يقارب ما إىل الصرف

 1التنمية. حتقيق

 

 

 

 

                                                           

  1-عبد اجمليد قدي، مرجع سبق ذكره، ص21.
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 (1336-1331:مضمون الربنامج التكميلي لدعم النمو)10رقم  الجدول

 %النسب املبالغ باملاليري دج القطاعات
 %11.1 2630.1 برنامج حتسني ظروف معيشة السكان

 %13.1 213.33 برنامج تطوير املنشآت األساسية

 %0 23.21 دعم التنمية االقتصادية برنامج

 %10 1.3 تطوير اخلدمة العمومية و حتديثها

 %2.2 13.3 لالتصال برنامج تطوير التكنولوجيا اجلديدة 

 %233 1131.0 اجملموع

 .1331 أفريل االستثمار، لدعم الوطنية الوكالة عن صادرة نشريه :المصدر
 هذا وزع ،الربنامج قيمة من األكرب النسبة حيتل السكان معيشة ظروف حتسني برنامج أن اجلدول لنا يبني

 تطوير برنامج حيتل العايل، التعليم احمللية، التنمية مشاريع الرتبية، السكن، قطاعات على عدة الربنامج
 و الربنامج هذا اهتمامات صدر يف النقل قطاع يأيت و الربنامج إمجايل من% 13.1 حوايل األساسية املنشآت

 يف تتمثل رئيسية قطاعات 1 فيتضمن االقتصادية التنمية دعم برنامج أما العمومية، األشغال قطاع يليه
 منه اهلدف و العمومية اخلدمة تطوير برنامج مث، السياحة االستثمار، ترقية البحري، الفالحة،الصناعة،الصيد

 املناطق عن العزلة فك إىل يهدف فكان االتصال تكنولوجيا تطوير برنامج أما العمومية، اخلدمة حتسني
 .النائية
 شغل منصب 019333 منها 1330 سنة غاية إىل شغل منصب 211333 إنشاء يف النمو دعم برنامج ساهم

 1سنويا. عمل منصب 133333 مبعدل املستحدثة، املناصب من % 91 يقارب ما أي دائم
توطيد النمو االقتصادي يف إطار مواصلة جاء برنامج (:1102-1101برنامج توطيد النمو االقتصادي )- 

ماليا  غالفا الربنامج هلذا اجلزائر خصصت حيث السابقني، الربناجمني يف تنفيذها و إقرارها سبق اليت املشاريع
 شأنه من الذي و دوالر مليار 109 حبوايل املقدر و اآلن حىت خصصه أن النمو طريق يف سائر لبلد يسبق مل

 اجلزائر استهدفت لقد ، االجتماعية و االقتصادية التنمية لدعم سنوات عشر منذ فيها شرع اليت اجلهود تعزيز
 2يلي: ما حتقيق الربنامج هذا خالل من

                                                           

  1-غرزي سليمة، مرجع سبق ذكره ص 150.

5-عثماين و بو حصان، دراسة قياسية ألثر االستثمارات العامة على النمو االقتصادي في الجزائر، مؤمتر بعنوان آثار برامج االستثمارات 

  العامة و انعكاساتها على التشغيل و النمو االقتصادي خالل 4111-4112، سطيف،11-15مارس5912، ص 19-0.
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املياه و الطرق احلديدية و السكة قطاعات اخلصوص يف إجنازها على اجلاري الكربى املشاريع استكمال. 

دج مليار 22511 مببلغ جديدة مشاريع إطالق . 
 (1102-1101:مضمون برنامج توطيد النمو االقتصادي)12رقم  الجدول

 املبلغ)مليار دج( القطاع
 6009.9 التنمية البشرية

 006 اخلدمة العمومية

 9110 املنشآت القاعدية

 061أكثر من  اجلماعات احمللية و األمن الوطين و احلماية املدنية

 113 اجلديدة لإلعالم و االتصال البحث العلمي و التكنولوجيا

Source : programme de développement quinquennal 2010-2014 

 خمتلف يف التعليم حتسني خالل من البشرية التنمية لتحسني موارده من % 13 من أكثر الربنامج هذا خيصص
 كما ،الرياضة و الشبيبة بقطاعات أيضا االهتمام مت كما السكن ظروف حتسني و الطيب التكفل أطواره،
 اخلدمة حتسني و األساسية القاعدية املنشآت تطوير ملواصلة موارده من % 13 يقارب   ما خصص

 املتوسطة. و الصغرية املؤسسات ترقية ، الريفية التنمية العمومية،دعم
 املهين اإلدماج ملراجعة الربنامج مجايلإ من دج مليار 013 قدره مببلغ الشغل جمال يف الربنامج هذا ساهم
 مناصب إنشاء آليات متويل و الصغرية املؤسسات إنشاء دعم و املهين التكوين مراكز و اجلامعات خلرجيي

 .جديدة شغل

 تطور البطالة:( 1

يف فرتة الستينات والسبعينات وإىل  مل يكن مصطلح البطالة شائعاً ومنتشراً خالل سنوات الرخاء االقتصادي
غاية منتصف الثمانينات حبكم املوارد البرتولية الكافية نتيجة أسعار البرتول املرتفعة آنذاك، غري أن األزمة 

كان هلا األثر الكبري يف بداية ظهور البطالة، بل ويف مدة قصرية أصبحت تشكل إحدى   2609البرتولية سنة 
واملشاكل االقتصادية للمؤسسات الرمسية وغري الرمسية، حيث تشري التقارير  أهم االنشغاالت والتحديات
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ليبلغ  2661سنة  ℅10إىل  2000يف عام  ℅17الرمسية إىل أن مستوى البطالة يف اجلزائر بدأ يف االرتفاع من 
 1. هذا االرتفاع جاء نتيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مرتابطة.2666سنة  ℅03

 شاكلة العديد من الدول، ميكن أن نقسم سوق العمل يف اجلزائر إىل قطاعني: وعلى 

 ،قطاع ريفي يشمل مجيع النشاطات الفالحية 

 .وقطاع حضري يشمل املمارسات املهنية الرمسية وغري الرمسية 

من جممل اليد العاملة، غري أن هذه النسبة ℅ 01.1كان القطاع الريفي ميتص حوايل   2600ففي سنة  
نتيجة اهلجرة السكانية من األرياف إىل املدن لنوعية اهلياكل االجتماعية  1330سنة  ℅11فضت إىل اخن

وارتفاع األجور يف املدن، وهذا ما أدى إىل ارتفاع معدالت البطالة يف القطاعات الرمسية وبروز القطاع غري 
 ℅20، و 1331حة سنة من جممل معدل التشغيل خارج قطاع الفال℅ 09.1الرمسي الذي امتص حوايل 

 من جممل نسبة التشغيل يف القطاع احلضري.

اقتصادية ومالية كان  إصالحاتومع هناية الثمانينات وبداية التسعينات شرعت احلكومة اجلزائرية يف تبين 
هلا األثر الكبري على التشغيل سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص، فالقطاع العام عرف خالل سنوات 

منصب عمل نتيجة برامج  133333التسعينات تسريح عدد كبري من العمال بلغت فقدان أكثر من 
أدى إىل خوصصة وحل عدد كبري من التصحيح اهليكلي املفروض من طرف صندوق النقد الدويل، والذي 

 2663من  ابتدءااملؤسسات العمومية يف كافة األنشطة االقتصادية، وعكس هذا فقد عرف القطاع اخلاص 

 2حتسناً ملحوظاً، وساهم يف خلق عدد معترب من مناصب العمل نتيجة تطوره السريع.

 

 
                                                           

1-عبد احلميد قومي، محزة عايب، مداخلة بعنوان سياسات التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر، امللتقى الدويل حول إستراتيجية 
  الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة يومي 12-16 نوفمرب 5911 جبامعة املسيلة، ص 1.

5- شكوري حممد و شييب عبد الرحيم، البطالة في الجزائر:مقاربة تحليلية و اقتصادية، املؤمتر الدويل حول أزمة البطالة يف الدول العربية، 
.15مارس، ص12-17جامعة القاهرة، مصر،    
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 :2666–2661التايل عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة  :10رقم  الجدول

 2666 2660 2660 2669 2661 السنوات

 21 03 10 91 06 القطاع العام

 0001 1101 1231 0091 0109 القطاع اخلاص

 26 09 20 29 01 رىأخ

 0120 1010 1290 0611 0016 اجملموع

 12مرجع سبق ذكره ص شكوري حممد، شييب عبد الرحيم،  المصدر:

من خالل اجلدول السابق يتضح التوسع الكبري الذي عرفه القطاع اخلاص من خالل إنشاء املؤسسات  
الصغرية واملتوسطة اليت تركزت خاصة يف أنشطة مثل األشغال العمومية والبناء، التجارة، النقل، 

 االتصاالت، الصناعات الغذائية واملؤسسات الصغرية للخدمات.

إن غياب سياسة واضحة للتشغيل أدى إىل تزايد العمل املوازي غري الرمسي وخاصة يف جمال النشاط  
التجاري، وهذا أدى إىل اكتفاء احلكومة اجلزائرية مبحاوالت لتوفري مناص عمل مؤقتة واعتماد نظام التكفل 

 قامت هبا اهليئات احلكومية والشبكة الوطنية االجتماعية والتضامن الوطين. كما أن خمتلف الدراسات اليت
 1و غري احلكومية بينت نتائج تطبيق سياسة التعديل اهليكلي يف هذا اجملال واليت كانت كما يلي:

 زيادة البطالة وخاصة لدى فئة الشباب،-

مت تسرحيهم من العمل، مت  ℅23فقدوا مناصب عملهم نتيجة تطبيق هذه السياسة؛ حيث أن  ℅11-
نتيجة حلل املؤسسات، والبقية ℅ 23.2نتيجة غلق املؤسسات،  ℅22.1 ،℅22التقليل من العمالة بنسبة 
 نتيجة الذهاب اإلرادي.

 استمرار زيادة نسبة البطالة لدى فئة اإلناث،-

 ،صعوبة إدماج طاليب العمل ألول مرة، وهي أكرب نسبة من البطالني-

                                                           

  1- شكوري حممد و عبد الرحيم شييب،مرجع سبق ذكره،ص 17.
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 االجتماعي لدى فئة كبرية من اجملتمع هي الشباب،التهميش -

زيادة مناصب العمل التعاقدية والفصلية مقارنة مناصب العمل الدائم، وهذا بدوره يؤثر على السياسة -
 االقتصادية العامة.

 :2660-2606ميثل تطور البطالة خالل الفرتة :10جدول رقم 

 2660 2660 2669 2661 2660 2661 2662 2663 2606 السنوات

نسبة 
 البطالة

13.31% 20% 21% 24% 24% 28% 28% 30% 30% 

 .: الديوان الوطين لإلحصائياتالمصدر

 0991-1989 الفترة خالل البطالة تطور يمثل:10 رقم الشكل

 
 .بناءا على إحصائيات اجلدول من إعداد الطالبة: المصدر

الدولة، وأمام األزمة  مدا خيلومع ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق العاملية وحتسن  1333من سنة  ابتدءا 
عم النمو االقتصادي مببلغ يف تطبيق برنامج لد 1332االقتصادية واالجتماعية شرعت احلكومة اجلزائرية سنة 
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ت، ومن بني األهداف مليار دوالر أمريكي ( على امتداد أربع سنوا 7مليار دينار جزائري )  111 يقدر ب
اليت كانت مسطرة يف هذا الربنامج هو رفع وترية النمو االقتصادي وخفض نسبة البطالة، وقد سطر هذا 

منصب شغل غري دائم، كما مت تدعيم هذا الربنامج  209013منصب شغل دائم و  919003الربنامج خلق 
  .5990مليار دوالر حىت سنة  13بربنامج مكمل لدعم النمو رصد له 

 نسبة يف كبري رتفاعبا 1999 عام غاية إىل للثمانينيات الثاين النصف منذ باجلزائر الشغل سوق متيز لقدو 
 هذه خالل عاشتها اليت احلادة قتصاديةاال فاألزمة ،% 30 من أكثر إىل األحيان بعض يف وصلت البطالة
 ختالالتا بروز إىل أدت قد النفط أسعار خنفاضوا االستثمارات حجم يف كبري برتاجع أتسمت واليت الفرتة
 تزايد فيه سجل الذي الوقت نفس يف كبرية بدرجة املتاحة العمل تقلصت فرص حبيث الشغل سوق يف كبرية
 تطبيق يف وشروعها اجلزائر اهنباشر  اليت قتصاديةاال اإلصالحات عن ترتب ملا إضافة العمل، لطاليب أكرب

 . العمال آالف وتسريح املؤسسات مئات غلق نتائجه أوىل كانت الذي اهليكلة إعادة خمطط
 وكذلك ودورية...( واحتكاكية هيكلية األشكال) متعددة فهي بتنوعها اجلزائري االقتصاد يف البطالة وتتميز 

 ارتفاع إىل (39) اجلدول يف املبينة اإلحصائية البيانات وتشري االخنفاض، حنو اجتاه يف لكنه معدهلا بارتفاع
 16.1مث  2660سنة  % 16إىل أكثر من  2661سنة % 11.13من  انتقلت حيث التسعينات يف البطالة نسبة

يف هناية   %23.1لتصل إىل  1339سنة  21.0مث إىل  1331سنة  %11 مث اخنفضت إىل 2666سنة  %
1336

 .30و39رقم  ني،و هذا ما يبينه اجلدول1
 (1336-1333خالل الفرتة ):تطور معدل البطالة يف اجلزائر 10رقم الجدول

 1336 1330 1330 1339 1331 1331 1330 1331 1332 1333 السنوات

 معدل
 %البطالة

16.00 10.30 11 10.0 20.0 21.0 21.0 20.0 22.0 23.1 

 لإلحصاء الوطين الديوان :المصدر
 
 
 
 
 

                                                           

  1-موالي خلضر عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص 102.
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 1336:بعض مؤشرات البطالة يف 11رقم الجدول
معدل  البيان

 البطالة
عدد 

 العاطلني
  عن

العمل 
 )باأللف(

معدل 
البطالة 

بني 
 الذكور

معدل 
البطالة 

بني 
 اإلناث

نسبة 
النساء 

بني 
 العاطلني

نسبة 
الشباب 

بني 
 العاطلني

نسبة 
اجلامعيني 

 العاطلني

نسبة 
العاطلني 

طالبني 
العمل 
 أول مرة

نسبة 
العاطلني 

ألكثر 
 من سنة

1336 %23.1 2301 %0.9 %20.2 %16.6 %10.9 %13 %00 %99.1 

 .315 ص ،2010 املوحد العريب االقتصادي التقرير :المصدر
وتظهر مشكلة البطالة يف كل اجملتمعات عندما يفشل النظام االقتصادي يف توفري فرص عمل دائمة جلميع  

ما يلي سنقدم بعض  أفراد الفئة النشطة، كما يعترب استمرارها وتفشيها مصدرا لتوترات دائمة. ويف
  اإلحصائيات فيما خيص تطور الفئة النشطة، الفئة العاطلة ومعدل البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة السابقة

 1323-2600 اجلزائر خالل الفرتة تطور حجم ومعدل البطالة يف :10جدول رقم

معّدل 
 البطالة )%(

عدد 
 العاطلين

الفئة 
 النشطة

 الفترة السنوات

  2600 ـ 119333 2089
_ فرتة 1

 البرتول

 2600 ـ 902333 11

 2606 ـ 000333 2282

 2601 ـ 199333 2181

 2601 ـ 003333 080

_ فرتة 5 2606 1100011 2213333 13831
 األزمة االقتصادية

 

1180 2993333 9021333 2661 

10860 1209333 0021333 2669 

1680 1110019 0210910 1333 

1080 1300103 0091019 1330  

_ فرتة 2
 النمو االقتصادي

2080 2902101 6196619 1331 

2180 2110133 9500000 1331 

2080 2001011 9969000 1330 

2280 2291161 230213333 1330 

23 2302133 10812000 1323 

 www.ons.dz  ....الديوان الوطين لإلحصائيات -:المصدر
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، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية 1331_2603إشكالية البطالة والتضخم يف اجلزائر خالل الفرتةحييات مليكة:  -
 .179و ص 166، ص5997وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

، ن األهداف الرئيسية هلذه املرحلةلقد كان التشغيل الكامل م: (0910-0902أ_ البطالة في فترة البترول)
حيث ركزت احلكومة على إسرتاتيجية التصنيع وذلك على أساس االستثمار العمومي املكثف املخصص 

من إمجايل االستثمارات، باعتبار أن الصناعة هي وحدها   %1281لتهيئة وتنفيذ املشاريع الصناعية بنحو 
لكايف مما أدى إىل تطور كفيلة بضمان االندماج االقتصادي فيما بني القطاعات وتوفري فرص العمل بالقدر ا

هذا القطاع، وارتفاع معدالت منو قطاع احملروقات على حساب القطاع الزراعي، والذي متيز بغلبة اليد 
العاملة املومسية على الدائمة ، وبالرجوع إىل اإلحصائيات كان يشغل هذا القطاع نصف العاطلني عن العمل 

،   وأصبحت برامج التصنيع حمفزا 2600سنة  %03826، واخنفض هذا املعدل اىل2690سنة ( 1686%)
للنزوح الريفي نتيجة للتفاوت يف الدخل بني الصناعة والزراعة إىل جانب تركز املشاريع الصناعية يف املدن 
الساحلية. فقد مكنت سياسة التصنيع املتبعة من حتويل اجتاه معدالت البطالة، إذ أصبح عدد العاطلني 

إىل  %20.9، أما معدل البطالة فانتقل من 2600نسمة عام  119333قارنة بـم 2601نسمة عام  003333
 1يف نفس الفرتة . 080%

حىت  س بهحقق االقتصاد اجلزائري منوا ال بأ : (1111-0910ب_البطالة في فترة األزمة االقتصادية)
منتصف الثمانينات، حيث زادت معدالت االستثمار ومعدالت الناتج الداخلي اخلام وكذلك معدالت 

التشغيل واخنفضت معدالت البطالة، لكن هذا النمو كان يعتمد أساسا على عوامل خارجية وبصفة خاصة 
تأزمت األوضاع  على عائدات النفط، فما إن تعرضت أسعار النفط يف األسواق العاملية لالهنيار حىت

 االقتصادية واالجتماعية وباألخص مشكلة البطالة، اليت بدأت معدالهتا تسجل ارتفاعا كبريا. 

لقد أدى اخنفاض عوائد النفط إىل عجز يف امليزانية العامة للدولة، وبعد فشل سياسة متويل العجز   
ع سياسة انكماشية يف اإلنفاق لغرض باالستدانة )ديون خارجية وديون داخلية(، كان طبيعيا البدء يف إتبا 

                                                           

1- زايد مراد و بن سامل حممد عبد الرؤوف، مداخلة بعنوان دور سياسات التشغيل في القضاء على ظاهرة البطالة، كلية العلوم االقتصادية و 

.2، ص 5912،2التجارية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر   



 الفصل الثاني:التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر
 

    51 

التحكم يف هذا العجز، وكان من ضمنها احلد من إنشاء مناصب العمل يف األجهزة احلكومية واملرافق 
منصب عمل سنويا   01333مما أدى إىل تقلص مناصب العمل املعروضة، فقد مت إنشاء حوايل العامة، 

منصب عمل كمعدل سنوي للفرتة من  13333، لينخفض إىل  2606-2601كمعدل للفرتة املمتدة من 
، وهذا ما يظهر الرتاجع 2660-2661منصب عمل سنويا كمعدل للفرتة من  13333مث إىل  ،2663-2661

 الكبري يف عدد مناصب العمل املعروضة يف سوق الشغل. 

النقد الدويل والبنك  إضافة إىل هذا دخلت اجلزائر يف عمليات التعديل اهليكلي حتت وصاية صندوق 
، واليت تقوم أساسا على االنكماش يف اإلنفاق احلكومي وذلك 2661العاملي لإلنشاء والتعمري سنة 

عامل  133333خبوصصة املؤسسات العمومية وتسريح أعداد كبرية من العمال، حيث سرح أكثر من 
 .2660-2661مؤسسة عمومية بني سنيت  2333وأغلقت أكثر من

كل هذه العوامل جعلت معدالت البطالة تسجل ارتفاعا كبريا، نالحظ يف اجلدول أن معدل البطالة ارتفع    
 1سنة فقط. 22يف مدة  %213، أي تقريبا بزيادة 1333سنة  %1680إىل  2606سنة  %13831من

لسلبية إن حرص احلكومة على تصحيح اآلثار ا(: 1101-1110البطالة في فترة النمو االقتصادي ) -ج
لربنامج التعديل اهليكلي على سوق العمل وإدماج الشباب جعلها تركز اهتمامها ودعمها الكامل ألجهزة 

الشغل اليت أنشئت خصيصا لتحسني وتنظيم سوق العمل وامتصاص البطالة اليت تفاقمت يف التسعينيات، 
مناصب عمل للشباب، مبا يف وذلك من خالل برنامج إنعاش االستثمار اليت توجه أساسا إىل دعم إنشاء 

ذلك مساعدة الشباب على إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة خاصة هبم. واحلصيلة اخنفاض معدل البطالة 
منصب  013333، انظر اجلدول أعاله، وهذا باستحداث حوايل (1331-1330نقاط خالل سنتني ) 9بـ

      2منصب مؤقت. 103333شغل جديد منها 

ولكي تطغى على هذه الربامج الفعالية ولغرض حشد املوارد يف خدمة التنمية ، أعلنت رئاسة احلكومة     
يهدف إىل تدعيم النمو، رصد  1336عن برنامج تكميلي مخاسي ضخم ميتد إىل غاية  20/1/1331بتاريخ 

                                                           

  1-زايد مراد و بن سامل حممد، مرجع سبق ذكره، ص ص:2-2.

  2- نفس املرجع السابق، ص2.
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 ف أنواعهمليون منصب عمل مبختل 1مليار دينار جزائري سيتمكن من استحداث  1133له مبلغ 
المتصاص العرض الزائد من القوة العاملة، وهذا ما يتجلى لنا بعد هذه املدة الزمنية فقد سجل معدل البطالة 

 .5915يف سنة  %19اخنفاضا كبريا إىل أن وصل إىل 
 .(1320-1332يوضح تطور معدل البطالة يف اجلزائر ): 01رقم  الجدولو 
 

 1330 1339 1331 1331 1330 1331 1332 السنوات

 20.0 21.03 21.03 20.91 10.01 11.03 10.03 النسبة

  1320 1321 1322 1323 1336 1330 السنوات

  6.0 22.33 23.33 23.33 23.1 22.03 النسبة

 
Source : CNES, commission « perspectives de développement économique et social » 

,rapport , regards sur la politique monétaire en algerie2005 ,p152 

 

 :1100-1110 تطور نسبة البطالة:12 رقم الشكل
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  قويا دفعا أعطى البرتول أسعار ارتفاع مع و 1323-1332الفرتة خالل أن اجلدول خالل من نالحظ
 و تنموية برامج لعدة اجلزائر إتباع الكلي،إن االقتصاد مؤشرات بعض حتسن يف ساهم للسياسة املالية،مما

 إىل نسبتها اخنفضت حبيث البطالة معدالت خفض يف سامهت اليت و البطالة، ملكافحة األولوية    إعطاء
 و 1321 سنة % 22 بلغت كما ، 1323 سنة % 23 و ، 1336 سنة20.1%و ، 1331 سنة % 25.1

 اليد من كبري عدد امتصاص يف العمومية األشغال و البناء خاصة القطاعات بعض مسامهة إىل راجع هذا
  .العاملة

 (1320-2663)  الفترة خالل الجزائر في البطالة معدل تطور:10رقم  الشكل
 

 .16مرجع سبق ذكره ص بوعناين فاطمة،  سايح حنان، :المصدر 
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 الجزائر)آليات و تدابير(.:سياسات التشغيل في الثاني المطلب
 .ما فرتة خالل التشغيل بسياسات احصر  مرتبطة ليست التشغيل عملية أن امقدم نبهالت جيدر

 وسياسات املختلفة، التنموية الربامج خمتلف يف سدةاجمل العام، اإلنفاق وسياسات االستثمار، دعم فسياسات

 .تشغيلية أهداف على كلها تنطوي وغريها الريفية التنمية وسياسات واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم

 الشغل دعم وترقية املقاوالتية املبادرات طريق من الشغل ترقية :ركيزتني على اجلزائر يف التشغيل سياسة تقوم

 باسم للشغل وزارة إنشاء مت التشغيل، دعم بغرض املنشأة واحمللية املركزية اهلياكل خمتلف جانب وإىل املأجور

  1332.1 منذ التشغيل مهام إليها أسندت واليت ،"االجتماعي والضمان والتشغيل العمل وزارة"

 :المقاوالتية المبادرات طريق من الشغل ترقيةأ(

 ألنفسهم، عمل فرص خيلق من أنفسهم هم الشباب إن أي الذايت، التشغيل فكرة إىل االجتاه هذا يستند
 الوكالة :وهي الغرض هلذا وصناديق وكاالت إنشاء مت لذلك داوجتسي واملرافق الداعم دور هو هنا الدولة ودور

 تشغيل لدعم الوطين الصندوق، املصغر القرض لتسيري الوطنية الوكالة ،الشباب تشغيل لدعم الوطنية
  .البطالة على للتأمني الوطين والصندوق ،املصغر القرض لدعم الوطين الصندوق ،الشباب
 حتفيزية مالية تدابري اعتماد مت املؤسسات، إنشاء تشجيع وكذا اهلياكل، هذه أهداف ودعم تفعيل وبغرض

 لسنة التكميلي املالية قانون إىل باإلشارة هنا نكتفي السنوية، املالية قوانني يف متضمنة املقاول للشباب

 للشباب وختفيضات إعفاءات عدة على نص والذي ، 1322 التكميلية الدولة موازنة املتضمن ، 1322

 القرض لدعم الوطين الصندوق و بالشبا تشغيل لدعم الوطين الصندوق من املستفيد (املقاول) املرقي

 سنوات ثالث ةملد التخفيض أو باإلعفاء األمر ويتعلق ، البطالة على للتأمني الوطين الصندوق و  املصغر

 39 الرقم الشكل ويقدم ،التسجيل رسوم العقاري والرسم اإلمجايل الدخل على والرسم الشركات أرباح من

 .التشغيل وترقية البطالة مكافحة جمال يف املعتمدة والصيغ واآلليات اهليئات أبرز عن صورة
 
 

 

 

 

 

                                                           

1-رحيم حسني، ملف حول سياسات التشغيل في الجزائر:تحليل و تقييم،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري لوالية برج بوعريريج، 

.120،ص 5911   
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 هياكل و آليات مكافحة البطالة و دعم التشغيل يف اجلزائر :39الشكل
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .213: رحيم حسني، مرجع سبق ذكره ص المصدر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دابير  البطالة و التشغيل:هياكل و ت  

طة وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوس
                      وترقية االستثمار 

 ANDI االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة

 FNSEJ الشباب تشغيل لدعم الوطين الصندوق

 القرض لدعم الوطين  الصندوق

 بالواليات التشغيل مديريات

العمل و التشغيل والضمان االجتماعي وزارة  

 ANSEJ الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة

 القرض لتسيري الوطين الصندوق

 ADS االجتماعية التنمية وكالة

 ANEM للتشغيل الوطنية الوكالة

 DAIP املهين اإلدماج على املساعدة جهاز

 TUPHIMO العاملة اليد كثافة ذات العامة املنفعة أشغال

 ESIL حملية مببادرة املأجور التشغيل

 CNAC البطالة على للتأمني الوطين الصندوق

 CPR التشغيل قبل ما عقود
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 :المأجور الشغل دعم -1
 ومن ،مأجور عمل عن يبحثون شباب هناك مؤسساهتم إلنشاء واستعداد رغبة لديهم الذين الشباب مبقابل

 الوطنية الوكالة :والتدابري اآلليات من جمموعة اعتماد مت هذا، حبثهم يف ومرافقتهم هؤالء مساعدة أجل

 أشغال حملية؛ مببادرة املأجور التشغيل االجتماعية؛ التنمية وكالة بالواليات؛ التشغيل مديريات للتشغيل؛

 جهاز تدبري صيغة يف تطويره مت والذي التشغيل، قبل ما عقود العاملة؛ اليد كثافة ذات العامة املنفعة

 .املهين اإلدماج على املساعدة

 على يعتمد البطالة وحماربة التشغيل لرتقية عمل خمطط إعداد مت 1330 سنة من ابتداء أنه إىل اإلشارة وجتدر

 وعلى الشغل، ملناصب واملنشئ املنتج االستثمار تشجيع على اأساس املخطط هذا ويرتكز. اقتصادية مقاربة

 وتدعيم وعصرنه خاصة معاجلة الشباب بطالة معاجلة على وكذا التكوين، طريق من البشرية املوارد تثمني

 خاصة بعناية وإدماجهم الشباب تشغيل برتقية اخلاص احملور حيظى حيث العمل، سوق تسيري هيئات قدرات

 ترقية ودعم الشباب عند املقاوالتية الثقافة تنمية دعم :آليتني تنفيذ خالل من وذلك املخطط، هذا ضمن

 .الشباب ىلد املأجور الشغل
جانب احملاور السابقة جند كذلك حمور ترقية تشغيل الشباب، والذي يشكل حموراً هاماً من خمطط  إىل

النشاط، وهو يكتسي أمهية خاصة ويشكل موضع اهتمام كبري من قبل السلطات العامة عرب كافة دول 
  العامل.

ة البطالة تعتمد أساساً ومكافح وجتدر اإلشارة إىل أن السياسة اجلديدة ملخطط النشاط لرتقية تشغيل الشباب
 1يلي: على ما

: ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل ثالثة أجهزة عملية خللق دعم تنمية المبادرات المقاوالتية/ 2
 النشاطات، ويتعلق األمر مبا يلي:

  01 و 26جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب البطال املوجه للشباب ذوي املشاريع والبالغني بني 
ب عمل يف اجملموع (، والذي حيدد سقف ن، عندما يولد املشروع ثالثة مناصبالنسبة للمسريي 13سنة) 

 دينار جزائري. 23.333.333استثماره مببلغ 

                                                           

  1-عبد احلميد قومي و محزة العايب، مرجع سبق ذكره، ص ص: 2-2.
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  و  01اجلهاز املسري من طرف الصندوق الوطين للتأمني على البطالة، واملخصص للبطالني البالغني بني
 جزائري.دينار  1.333.333استثمارها  سنة الراغبني يف إنشاء مؤسسات مصغرة الذي يبلغ سقف  13

  القرض املصغر املخصص لتحفيز الشغل  لتسيريجهاز القرض املصغر املسري من طرف الوكالة الوطنية
 دينار جزائري. 133.333الذايت وتطوير املهن الصغرية، ويبلغ سقف استثمارها 

: لقد متت ترمجة ترقية الشغل املأجور بوضع جهاز جديد للمساعدة على الشغل المأجور دعم ترقية/ 1
(، ويهدف هذا اجلهاز إىل تسهيل االستفادة من منصب عمل دائم للشباب طاليب DAIP) اإلدماج املهين

ادي ( بإدماجهم أكثر يف القطاع االقتصANEMالعمل ألول مرة املسجلني لدى الشبكة الوطنية للتشغيل )
، ℅00إىل  ℅21العمومي واخلاص، ويتمثل اهلدف املرجو إليه يف رفع النسبة السنوية للتوظيف املستمر من 

 ومن جهة أخرى يويل اهتمام خاص حلاملي الشهادات والذين هم بدون وظيفة.

 .اآلثار المترتبة على مشكل البطالةاألسباب و  :الثالث المطلب
 البطالة:( اآلثار المترتبة على مشكل 0
إىل أن هذه املشكلة  واجلزائر على اخلصوص تشري املعطيات املتوافرة عن مشكلة البطالة يف الوطن العريب 

آخذة يف التنامي سنة بعد أخرى، و أن مجيع املعاجلات اليت رصدت حلل هذه املشكلة من قبل الدول العربية 
 باءت بالفشل الذر يع و ذلك لعدة أسباب خمتلفة.

الرغم من التأثريات السلبية ملشكلة البطالة على االقتصاديات العربية إال أهنا مل تربز بشكل واضح حىت على  
اآلن رغم أن احلجم احلايل للبطالة تعترب مثريا للقلق، حيث أنه يسبب خسائر اقتصادية كبرية ناهيك عن 

 انعكاساته االجتماعية.
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 1:اآلثار االقتصادية-

على الرغم من أن التأثريات السلبية لظاهرة العوملة على االقتصاديات العربية ومشكالهتا الكثرية ومن ضمنها  
البطالة مل تظهر بشكل مباشر حىت اآلن، إال أن احلجم احلايل للبطالة يبعث على القلق أيضاً ويسبب 

 خسائر اقتصادية كبرية. 

ها التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية، أن هناك مؤشرات على وفًقا للتقارير الرمسية العربية، ومن بين 
 الوطن كثرية خارجستثمار أموال  حبيث أن ا .اتساع هذه املشكلة وقصور العالجات اليت طرحت حىت اآلن

، واحلد من اخلسائر شغيل نسبة كبرية من اليد العاطلةلو مت استثمار هذه األموال يف الوطن لتم ت وعليه
 .ةالسنوية اليت تتكبدها الدول

يف العقود الثالثة األخرية ألسباب كثرية منها عدم توفري الظروف املادية  اجلزائريةتزايدت هجرة العقول 
واالجتماعية اليت تؤمن مستوى الئقا من العيش باإلضافة إىل ضعف االهتمام بالبحث العلمي وعدم وجود 

 .قتصاد الوطين ؤثر على االكل ذلك ي  مراكز البحث العلمي املطلوبة

 2:االجتماعيةاآلثار - 

لة يف البطالة وإفرازاهتا األمنية ماعية يف الدول العربية املتمثتربز إىل السطح ظاهرة من اخطر الظواهر االجت
ة وطويلة األجل طلب معاجلة سريعة ووضع برامج قصري وانعكاساهتا النفسية على العاطلني، األمر الذي يت

إن أمهية هذه القضية  حلها. يستعصىالستيعاب األعداد املتزايدة من اخلرجيني قبل أن تستفحل الظاهرة و 
 ع .ار جسيمة ذات مساس ببنية اجملتمتأيت بال شك من أمهية ظاهرة البطالة نفسها وما يرتتب عليها من آث

د السلوكية متثال لألنظمة واملبادئ والقواعوقناعتهم بشرعية اال يف مدى إميان األفراد تأثريللبطالة  كما أن
املألوفة يف اجملتمع. وبذلك فإن البطالة ال يقتصر تأثريها على تعزيز الدافعية واالستعداد لالحنراف، إمنا تعمل 

انتهاك األنظمة ان فإن ة واإلميأيضا على إجياد فئة من اجملتمع تشعر باحلرية يف االحنراف. و وفقاً هلذه القناع

                                                           

  1 - رمزي زكي، مرجع سبق ذكره، ص 211.

  2-عاقلي فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص ص: 19-0.
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وهلا أو االمتثال  نظرهم، ألهنم ليسوا ملزمني بقبواملعايري السلوكية العامة أو جتاوزها ال يعد عماًل حمظوراً يف
ؤديان إىل حالة من شعور الرفض ة أخرى إىل أن الفقر والبطالة يهلا. واتساقاً مع هذه النتائج تشري دراس

عية أنظمته واالمتثال هلا، مما يؤدي إىل االحنراف والسلوك اإلجرامي، والعداء جتاه اجملتمع وعدم اإلميان بشر 
د من فاعلية سلطة األسرة حبيث ال تستطيع أن رائم االعتداء على النفس، كما أهنا حتوخباصة فيما يتعلق جب

الفقر تعد البطالة املصدر الرئيسي ملشكلة  تقوم أو متارس دورها يف عملية الضبط االجتماعي ألطفاهلا.
  .وزيادة أعداد الفقراء

و قد ساهم تنفيذ  ،رستقرار اجلزائاالجتماعية اليت هتدد ا قتصادية ويعترب الفقر من أبرز املشاكل اال  وعليه
م ظاهرة الفقر وتدهور قتصادية يف الثمانينات وبرنامج التعديل اهليكلي يف التسعينات يف تفاقاإلصالحات اال

قتصادي حتكمه الضعيفة يف ظل التحول من نظام اقتصادي اشرتاكي إىل نظام ا تجتماعية للفئااألوضاع اال
قواعد السوق ويضبطه قانون املنافسة، ومع وجود جهاز إنتاجي ضعيف أثر سلبا على مستوى معيشة 

 املواطنني.  

ستخدام د إعادة اهليكلة اليت تعتمد على اقتصادية املتخذة يف اجلزائر جنل اإلصالحات االومن خال
ية عتماد إجراء التصفلى مستوى التشغيل، باإلضافة إىل ااألساليب اإلنتاجية كثيفة رأس املال مما أثر ع

ى إىل رفع درجة الكفاءة ستغناء كليا عن العمالة، وإقرار اخلوصصة اليت تسعللمؤسسات املفلسة وبالتايل اال
قيق أقصى األرباح بأقل التكاليف، وبالتايل جتماعية أي حتعتبارات االقتصادية للمؤسسات وإمهال االاال

التخلص من العمالة الزائدة، ومع ختفيض قيمة الدينار اجلزائري وحترير األسعار ورفع الدعم عن السلع 
يون مل 21أدت إىل ختفيض القدرة الشرائية وتدهور مستوى معيشة ألفراد لذلك جند  2661األساسية سنة 

 جتماعية.جزائري  يف حاجة إىل مساعدة ا

ون أن ذلك التعديل يتطلب نعكاسات كإىل عدة ا 2661يكلي املتبعة سنة لقد أدت سياسات التعديل اهل
 ر فئات واسعةايل فقنكماشية من خالل الضغط على الطلب مما يقلص من مستويات النمو، وبالتسياسات ا

ية كانت معتربة باملقارنة بالنتائج جتماعية النامجة عن التعديالت اهليكلمن السكان، لذلك فإن التكلفة اال
 املنتظرة والغري املضمونة  .
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جتماعية واليت تتجلى يف املطالبة برفع األجور وحتسني و تعكس املؤشرات االجتماعية استمرار التوترات اال
ستثمارات جديدة حل عدة مؤسسات عمومية وعدم وجود اظروف املعيشة، نتيجة تسريح العمال بعد 

ل ضافة إىل ذلك عرف مستوى املعيشة تدهورا كبريا نتيجة لتحرير األسعار، ورغم توسع جمامعتربة، باإل
 زدادت حدة . ا جتماعية ملساعدة الفئات احملرومة إال أن حدة الفقرتدخل الدولة من خالل الشبكة اال

عمل، وقد ساهم ختالل اليت يشهدها سوق الاملرتفعة يف اجلزائر عن حالة اال أن معدالت البطالة على أساس
خنفاض الطلب الكلي، كما أن من أهم  اتساع حدة هذا املشكل من خالل ابرنامج التصحيح اهليكلي يف

مكاسب العوملة يكمن يف التقدم التقين الذي يسمح بزيادة إنتاج السلع إال أنه ال خيلق مناصب عمل 
جيا املتطورة يتم على حساب كتساب التكنولو ب يف القضاء على بعضها حيث أصبح ا جديدة بل قد يتسب

 .مناصب العمل

 :والجزائرأسباب تفشي البطالة في (1

تعترب البطالة من اشد املخاطر اليت هتدد استقرار و متاسك اجملتمعات العربية، و ليس خباف أن أسباهبا  
 ختتلف من جمتمع عريب آلخر، و حىت أهنا تتباين داخل نفس اجملتمع من منطقة ألخرى.

 هذهعية و أخرى سياسية. كل سبب من ألسباب اقتصادية، اجتما نوزعهايف هذا الصدد أن  و ميكن 
بناء عليه على ما تقدم أمكن  ،ة البطالةمع من حيث إسهامه يف تفاقم مشكلاألسباب له أثره على اجملت

 1النقاط التالية:يف خاصة  اجلزائر وة ن العربيحصر أهم األسباب اليت تقف وراء تنامي الظاهرة يف البلدا
 .إخفاق خطط التنمية االقتصادية -

 .منو قوة العمل -
 .اخنفاض الطلب على العمالة العربية عربيا و دوليا -
 يف اجلزائر. السوق احلرة لعمل تدخل الدولة يف السري العادي -

                                                           

  1- عاقلي فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص ص: 2-6.
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 :ـ إخفاق خطط التنمية االقتصادية أ

العربية، جند أهنا قد جاءت خميبة لآلمال و مل حتقق ما كان باإلمعان يف تطور النمو االقتصادي يف البلدان  
و أشد من هذا أن الفجوة بني  منتظرا منها، فلم ترفع مستوى نصيب دخل الفرد العريب بدرجة حمسوسة،

الدول العربيـة و الدول الصناعية املتقدمة يف تزايد مستمر لتباين معدالت النمو يف كل منهـا، و ميكـن حتديد 
ة، حيث يوعز ذلك إىل املسألة من تأخرها عن مساعي التنمي ه ذاليت تواجه الدول العربية يف ه عقباتأشد ال

أن ل االقتصادي للدول العربية إضافة إىل تأخرها يف اجلهود اإلمنائية و الصناعية، حيث جند مجود اهليك
إال إذا توافرت هلا دفع من أنواع ة ال تستطيع منافسة منتجات الدول الصناعية صناعاهتا اآلن بالضرورة ناشئ

احلماية. و ما يزيد من العقبات اليت تواجههـا الدول العربية نتائج تباطؤها يف حتقيق معدالت النمو 
 ل قالقل تفاقم أزمة البطالة هبا.صادية اليت كان ينتظر منها تقلياالقتصادي و فشل سياساهتا االقت

دول، ه الذخمططات التنمية االقتصادية يف هإن ما نربزه يف هذا املقام هو بعــض اجلوانب اليت تعيق تقدم  
اوئ الوضع الذي تواجهه الدول العربية نتيجة تأخرها يف سلم جانبا آخر من مس حيث تبني هذه العقبات

 التقدم االقتصادي ، و اليت ميكن حتديدها وفقا للنسق املوايل:

 :رامج التخطيط االقتصادي و تفاقم أزمة المديونية الخارجية ـ فشل ب

إن إخفاق خطط التنمية االقتصادية يف البلدان العربية على مدار العقود الثالثة املاضية، و خاصة بعد الوفرة 
رز بفرتة مطلع السبعينات، فقد دلت دراسة أجراها مركز دراسات الوحدة العربية أن من أ شهدهناالنفطية اليت 

ة يف مأزق املديونية اخلارجية اليت وصلت سنة مظاهر خطط التنمية االقتصادية هو وقـوع أغلب الدول العربي
 .مليار دوالر 113إىل حنو  2661
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 :صصةو ـ تبعات تنفيذ برامج الخ

أدى تطبيق هذه الربامج إىل تسريح أعداد كبرية من العمال يف شركـات و مؤسسات القطاع العام. و يف 
 03إىل  2609سنة  %20هذا الصدد ميكن االستدالل حبالة اجلزائر، فقد انتقل معدل البطالة من حدود 

بسبب ما رافق اإلصالحات من تسريح للعمال و غلق  2666خالل السداسي األول لسنة  %
 للوحدات. 

يرتكز فقـط على كما نشري هنا أن احلكومات العربية ختلت عن دورها التخطيطي بعد أن أصبح دورها  
راف أو التوجيه عن بعد، و بالتايل غابت األدوات الفعالة لتنفيذ اخلطط التنموية و على رأسها احلد من اإلش

 البطالة.

صصة مشروعات القطاع العام موجة تسريح هائلة من العمالة املوظفة لديها، و خاصة العمالة و نتج عن خ 
صصة و ذات األجور املرتفعة أو خفض رواتب العمال الذين بقوا يف وظائفهم. و قد أصبحت عمليات اخل

 .زائروخاصة اجل اليت جترى على نطاق واسع أكرب مصدر لنمو البطالة يف البلدان العربية

  :ـ إخفاق برامج التصحيح االقتصادي

باءت أغلب برامج التصحيح االقتصادي اليت طبقتها الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدويل يف  
البطالة يف هذه الدول،  التخفيف من حدة ي حقيقي، و بنسب مقبولة تعمل علىإحداث أي منو اقتصاد

 عن العمل، و الفجوة و زادت من أعداد العاطلني بل على العكس من ذلك متاما فقد وسعت هذه الربامج
كذا إفقار قطاعات كبرية من الشعب نتيجة لرفع الدعم على السلع و اخلدمات األساسية. انبثق عن تطبيق 

منها ية زادت من حدة البطالة يف هذه الدول، و هذه الربامج سياسات نقدية و مالية و توجهات اجتماع
 .بتعيني اخلرجيني و تقليص التوظيف احلكومي عن االلتزام  ختلت الدولة ثباخلصوص اجلزائر حبي

 العمل:ـ نمو قوة  ب

اب قم أزمة البطالة خصوصا بني الشبأصبحت اغلب الدول العربية تتحمل عبئا كبريا يف سبيل مواجهة تفا  
و ذوي الشهادات العلمية و التقليل من آثارها السلبية، و ذلك بسبب تداخل عدد من العوامل ذات 
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العالقة املباشرة بقضية التشغيل كالنمو السكاين، منو القوى العاملة و مستويات مهارهتا و إنتاجيتها، األداء 
 ارتفاع معدالت منو القوى العاملة. أدى النمو السكاين السريع إىل  االقتصادي و التطورات االجتماعية.

ريب املوحد يث يشري التقرير االقتصادي العتتباين معدالت منو القوى العاملة فيما بني الدول العربية، ح 
وذلك يف تسع دول هي األردن، سوريا، اليمن،  خاصة اجلزائر الرتفاعها عن املتوسط العام للدول العربيـة،

من املتوقع أن يستمر منو  . %1.1و %0.1ا، إذ ترتاوح ما بني عمـان، لبنان و ليبي العـراق،اجلزائر، السعودية، 
معدالت القوى العامة العاملة العربية لعدة عقود قادمة، مما يسمح بوصول أعداد كبرية من العمالة لسوق 

 .العمل سنويا
 : ـ انخفاض الطلب على العمالة العربية عربيا و دوليا ج

 .ةملتحدة األمريكية و الدول الغربيالواليات اأو  دول اخلليج العربيةبسواء تعلق األمر  

 :في الجزائر السوق الحرة لعمل تدخل الدولة في السير العادي -د

السوق احلرة و خاصة فيما خيص تدخلها لضمان حد أدىن  تدخل الدولة يف السري العادي لعمل - 
الكفيالن بتشجيع االستثمار و بالتايل خلق الثروات و فرص الضرائب مها  لألجور، إذ أن ختفيض األجور و

  .العمل

امليزان  من %1قتصاد اجلزائري على قطاع احملروقات وضعف الباقي الذي ال ميثل سوى استناد اال  -
 .التجاري اجلزائري

  .اإلنتاج إىل ربح كايف يليب طموحاهتم عزوف الرأمساليني عن االستثمار إذا مل يؤدي -

  .التزايد السكاين -

    املستمر يف استعمال اآلالت و ارتفاع اإلنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح التزايد -

 .العمال
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الداخلي أو القادم من اخلارج  ستثماربالد وأدت إىل تراجع مستوى االاألزمة األمنية اليت عصفت بال -
 .البطالة والذي يعترب من أهم العناصر للقضاء على

فالسياسات املتعاقبة بينت  إضافة إىل هذه األسباب جند أسباب أخرى نابعة من اجتاهات الدولة اجلزائرية،*
مدى هشاشة القرارات احلكومية يف زيادة حدة البطالة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وتتمثل هذه السياسات 

 1يف:

العليا و اجلامعية و كذلك :إن سياسة التعني املباشر حلاملي الشهادات التوقف على تعيين الخرجين(2
خرجيي املعاهد و املدرس املتخصصة كانت من أهم مهام احلكومة اجلزائرية حيث كانت الدولة تتكفل 

بتعيينهم يف القطاعات احلكومية و املؤسسات االقتصادية العمومية ضمن سياسة اجتماعية متكاملة و هذا 
ألن السياسة اخلاصة بإنشاء عدد هائل من مناصب العمل يف إىل ظهور البطالة املقنعة هبذه األجهزة ما أدى 

مما أدى إىل تغيري دور  القطاع العمومي جنم عنه ارتفاع يف نسبة العمال األجراء الدائمون يف جممل الوظائف،
 الدولة يف تعيني اخلرجني .

:فالسياسة التعليمية املطبقة يف اجلزائر عاجزة عن سوق العمل عدم التنسيق بين التعليم و التكوين و( 1
و يظهر ذلك جليا يف نقص املهارات و الزيادات الغري عادية اليت تدفع هبا  تلبية حاجات سوق العمل،

طلب حقيقي لسوق العمل، و يرجع ذلك اجلامعات و املعاهد و املدارس سنويا من اخلرجني دون أن يكون 
 ط و التنسيق السليم بني الوزارات املعنية و التقيد يف النظم و يرجع ذلك إىل:إىل غياب التخطي

 افتقار عناصر التكامل و الرتابط و التناسق يف سياسة التعليم حيث متت دراسة كل مرحلة على حدة.-

 عدم الربط بني التعليم و معدالت النمو السكاين.-

 الرتبوية.غياب املهارات للمكونني حبكم بضعف املنظومة -

 تطبيق أمناط تعليم خمتلفة دون دراسة سوق العمل.-
                                                           

1-مدين بن شهرة، السياسات االقتصادية و سياسات التشغيل )التجربة الجزائرية(، دار احلامد للنشر، عمان األردن، الطبعة األوىل، 
.520-522، ص ص:0599   
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حيث أدى هذا إىل تضاعف العدد عند االنتقال من الثانوية إىل اجلامعة و من اجلامعة إىل سوق العمل و 
 بالتايل زيادة نسبة البطالة عما هي عليه. 

مبثابة أحد األسباب يف زيادة البطالة  كان انتقال التكنولوجية احلديثة إىل اجلزائرقلة المؤسسات البحثية:-
حيث يرى البعض أن ثبات حجم اإلنتاج و ارتفاع مستوى التكنولوجية يؤديان إىل خفض العاملني املباشرين 

و بالتايل فإن التكنولوجية احلديثة تؤدي إىل زيادة البطالة إذا مل يواكبها زيادة  يف جمال األنشطة االقتصادية،
 يف اإلنتاج.

:إن سوء ختطيط القوى العاملة سببا جوهريا يف زيادة حدة البطالة حيث أن هدف القوى العاملة تخطيط-
 هذا التخطيط هو خلق الوظائف و األعمال اليت حتقق االستخدام األمثل للموارد البشرية.

 يظهر مضمون ختطيط القوى العاملة :10رقم  الشكل

 مضمون تخطيط القوى العاملة

  

 

 

 

 .116 ص مرجع سبق ذكره، مدين بن شهرة، :المصدر

يتضح لنا إجياد توازننا يف العمالة حيث يؤدي هذا إىل إنتاجية مساوية متاما للعمالة  من هذا الشكل
و يرجع قصور ختطيط القوى العاملة يف اجلزائر إىل عدة  املستخدمة من حيث العدد و املستوى و الرتكيبة،

 عوامل منها:

 

 ختطيط القوى العاملة

دد حتديد االحتياجات من العمالة )ع
تركيبة(–مستوى –  

حتديد احتياجات الرتشيد من 
توازن(-نقص-العمالة)زيادة  

مو يف حتديد احتياجات التوسع و الن
تركيبة(-مستوى-العمل)عدد  
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 متناقضة.ن نقص و عدم توافر البيانات و الدراسات اإلحصائية و اليت غالبا ما تكو -

 عدم وجود أجهزة تقوم بالربط و التنسيق بني السياسات العامة للشغل و سياسات التعليم و التكوين.-
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 .المبحث الثاني:ترتيبات التشغيل لمكافحة البطالة

 .ستراتيجية الجزائر لحل مشكلة البطالة:إاألول المطلب

تطرح مجلة تساؤالت نفسها بإحلاح، و هي تشكل حتديات جدية يف الوقت  اجلزائرجتاه وضع البطالة يف 
، و إذا كانت هذه التحديات قد أصبحت واضحة للعيان، فال وطيناحلاضر و املستقبل أمام سواق العمل ال
هتا للخروج من مأزق البطالة و مواجهة تيارات العوملة و اجتاها اجلزائريةبد من التساؤل حول ما أجنزته الدول 

  .ضمن اسرتاتيجيات علمية و واقعية لرفع مستوى العمالة الكمي و النوعي يف الوطن

ة، و ، ملا يرتتب عنها من نتائج سلبيتعد ظاهرة البطالة و خاصة يف أوساط الشباب من التحديات الراهنة
هذا الصدد سنتناول نوع اجلهود  يفهذا ما يتطلب التزاما سياسيا للقضاء على البطالة كأولوية وطنية ، و 

 .معينة إسرتاتيجية يف هذا الشأن للتصدي للظاهرة و املتمثلة يف من طرف اجلزائر املبذولة

ر املختصني تعترب غري جمدية حىت اآلن، ا يف نظمن تفاقم مشكلة البطالة، و لكنهجهودا للحد  ةتبذل الدول 
للتخفيف من ضغوط سوق العمل، و اليت  واألجهزة اتيف اجلزائر فقد اختذت الدولة عديدا من اإلجراء

  1. تشغيل الشباب مساعدة جتسدت من خالل برامج 

 الوظائف المأجورة بمبادرة محلية : -أ
اليت ورث عن نظام سابق له يسمى  تبنت احلكومة برناجما خاصا للتخفيف من حدة البطالة 2663مند سنة   

، وذلك من خالل إنشاء ه هو توفري منصب مؤقت للشاب العاطلو اهلدف من 2663اإلدماج املهين لسنة 
صيغة جديدة إلدماج الشباب يف احلياة املهنية، ويهدف هذا الربنامج إىل إنشاء وظائف شغل مأجورة مببادرة 

 مث تتوىل اجلماعات احمللية توظيف هؤالء الشباب على أن تتلقى املعونة حملية لدى املؤسسات أو اإلدارات احمللية
 01.133شهرا والذي مسح بتوظيف  21إىل  0ملدة ترتاوح من  املالية من الصندوق اخلاص باملساعدة على تشغيل

 2.، إال أن الوظائف املنشأة مؤقتة وترتكز يف جمملها يف القطاع اخلدمي1331شاب يف سنة 
 

                                                           

  1 --عاقلي فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص 11.

  2-نفس املرجع السابق ص 11.
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 :الصندوق الوطني للتأمين من البطالة -ب
 2.000حتفاظ ب احلفاظ على الشغل، وقد مسح باالالعاطلني عن العمل و  ماجيعمل هذا اجلهاز على إعادة إد 

كرس هذا اجلهاز إمكانية متويل أنشطة العاطلني عن العمل الذين يرتامح سنهم   1331منصب شغل، ويف سنة 
ال املسرحني ألسباب وهدفه محاية العم ملف. 13.911سنة والذي مسح باملصادقة على  13إىل  01من 

خالل فرتة مؤقتة قدرها ثالث سنوات، ناهيك عن اعتماد فكرة خلق املؤسسات املتوسطة و الصغرية اقتصادية 
اليت وضعـت خصيصا لدعم فئة الشباب الراغبني يف إنشاء مؤسسات، وكذا العمال الذين تعرضوا لتسريح 

 1.ألسباب اقتصادية
 خاصة العمل، إىل العودة على ساعدةامل أو العمل مناصب احلفاظ على يف اجلهاز هذا نشاطات أهم تتمثل

 حول النشاطات هذه تتمحور و العمال تسريح عمليات إطار يف اقتصادية ألسباب املسرحني للعمال بالنسبة
 :2التالية اإلجراءات

شهرا 70 قدرها ملدة الصندوق إىل املنظمني مراقبة و البطالة من تأمني دفع. 

العمل إىل الرجوع أجل من املساعدة و الدعم. 

حىت أو العايل التعليم أو املهين التكوين لشهادات احلاملني بالبطالني خاصة مؤسسات إنشاء يف املسامهة 
 .معني ميدان يف خربة ميلكون الذين

 :الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-ج
وتعمل على إعانة الشباب العاطل عن العمل  169-69ي رقم مبقتضى املرسوم التنفيذ 2669سنة  أنشئت يف 

ليات وتشكل املؤسسات املصغرة إحدى اآل ماليني دج، 23إلنشاء مؤسسة مصغرة حبيث تقل تكلفتها عن 
اهلامة لرتقية التشغيل الذايت خاصة بعد تراجع دور الدولة يف ترقية مناصب الشغل.  ويف إطار هذا الربنامج يف 

شغل، إال أنه جند تباين بني  بمنص 20.603مؤسسة مصغرة  من خالهلا مت توفري  9.900مت إنشاء  1331سنة 
مشروع وافقت  9.190عدد املشاريع املعتمدة من طرف الوكالة وتلك اليت مت متويلها فعال من البنوك، حيث جند 

ساهم البنوك مشروع اليت صادقت عليها الوكالة، لذلك من الضروري أن ت 96.100البنوك على متويلها من بني 
  3اجلهاز.مع جهاز دعم تشغيل الشباب إلجناز مجيع املشاريع املقبولة ضمن هذا 

 اجلهاز هذا يغطي ، 1997 لسنة الثاين السداسي منذ الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة جهاز يف الشروع مت

                                                           

  1--عاقلي فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص 11.

5-علي ترير، إستراتيجية التشغيل في الجزائر و دورها في معالجة البطالة، ملتقى إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة، جامعة 
.0، ص 5911نوفمرب16-12املسيلة ،   

  3--عاقلي فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص 11.



 الفصل الثاني:التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر
 

    69 

 :النشاط من نوعني
مصغرة مؤسسات إنشاء على املساعدة. 
النشاطات إنشاء لتدعيم التكوين. 
 أن: عليها حبيث بوضوح حمددة مهام الشباب تشغيل لدعم الوطنية للوكالة إن
مشاريعهم تطبيق مدة طيلة اجلدد املقاولني ترافق و تنصح و تدعم   .   
االستثمارات بتحقيق املعنية املؤسسات أمام خطواته يف اجلديد املقاول مساعدة. 
االستثمارات. متابعة تأمني 
 :شروط أربع اجلديد املقاولني يف تتوفر أن ذلك جيب مع
دائمة شغل ثالثة مناصب ينشئ ما حالة يف سنة 40 إىل استثنائيا سنة 35 و 19 بني ما سنه يرتاوح أن.  
مثبتة مهارة أو شهادة على حائزا يكون أن. 

   1املخطط. االستثمار ملبلغ وفقا قيمتها تتغري خاصة أموال شكل حتت شخصي إسهام توفري 
 2:ستعمال المكثف لليد العاملةأشغال المنفعة العامة ذات اال -د
إىل إنشاء مكثف ملناصب الشغل املؤقتة يف املناطق األكثر تضررا من  2660يهدف هذا اإلجراء املطبق سنة  

لف البلديات مثل البطالة ،و ذلك من خالل فتح ورشات وأشغال كربى مرتبطة بتنمية اهلياكل القاعدية ملخت
جتميل احمليط، صيانة شبكة الطرقات وشبكة صرف املياه، وقد  بلغ عدد مناصب الشغل اليت مت إنشاؤها من 

 .منصب 201.202خالل هذا اجلهاز 
 :عقود ما قبل التشغيل -ه
مسي بعقود ما قبل التشغيل و الذي وجه حلاملني  2660كما تبنت اجلزائر برناجما خاصا بالتشغيل سنة  

، وكذا طاليب العمل بدون خربة  سنة 01و 26الذين ترتاوح أعمارهم بني  الشهادات اجلامعية والتقنيني السامني
شهرا مقابل من طرف  21مهنية والذين يطلبون العمل ألول مرة، ويتلقى املستفيد من هذا الربنامج خالل فرتة 

ٍٍ  21وأخريا ب  آالف دينار جزائري 0آالف دينار مث عدل إىل  9 ببداية  الدولة قدرا فيما بعد آالف دينارٍ 
دينار ويستفيدون من التغطية  1133بالنسبة خلرجي اجلامعات أما التقنيني السامني فيتقاضوا مبلغ قدر 

  3االجتماعية.
                                                           

1-غامل عبد اهلل، محزة فيشوش، إجراءات و تدابير لدعم سياسة التشغيل في الجزائر، ملتقى دويل: إستراتيجية الحكومة في القضاء على 

.2-7، ص 5911نوفمرب16-12، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري،جامعة املسيلة، البطالة و تحقيق التنمية المستدامة   

  2- عاقلي فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص15.

  3-نفس املرجع السابق، ص 15.
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قبل التشغيل  طيلة مدة عقد ما االجتماعيةوتتكفل الدولة باألجور األساسية للمدجمني مع تكاليف التغطية 
 .ع من طرف صاحب العمليد املدمج من نظام العالوات يدفالذي ميكن أن يصل إىل سنتني، كما يستف

ومديرية التشغيل اليت متثل وكالة  املرشح : صاحب العمل وثالثي األطراف بني التزامويعترب عقد ما قبل التشغيل 
 .االجتماعيةالتنمية 

قبل التشغيل فإنه يتقدم للتسجيل لدى مكاتب الوكاالت  من عقد ما لالستفادةمؤهال  املرشحيكون  وحىت
  ل.إىل مديريات التشغي االختصاصاحمللية للتشغيل اليت تقوم بإرسال قوائم املسجلني حسب 

بكل  باالتصالأصحاب العمل  وتقوم مديرية التشغيل يف هذا الربنامج بدور إعالمي وتوجيهي كبري سواء لدى
 :أمهية الربنامج من خالل يعنيها الربنامج وإبراز املؤسسات اليت

هبم الدولة طيلة  مؤسساهتم بكفاءات جامعية تتكفــل تأطري حها ألصحاب العمل لتدعيم ونالفرصة اليت مي *
 .قبل التشغيل مدة عقد ما

 .بعد فرتة العقد الضريبية وشبه الضريبية اليت تستفيد منها املؤسسة يف حالة اإلدماج النهائي *االمتيازات

على من طرف أعوان املديرية بصفة فردية يف حوار يهدف إىل التعرف  باستقباهلماجلامعيني  املرشحنيعند  أو
 االحتكاكومن خالل  .اداهتمواستعد اختصاصاهتمات اليت تقدم عروضا تناسب قدراهتم وتوجيههم حنو املؤسس

 .الطرفني باعرتافاملباشر سواء بالشباب اجلامعي أو أصحاب العمل فإن الربنامج حقق جناحا معتربا 

فأصحاب العمل يشهدون أن الديناميكية اليت أتى هبا الربنامج مكنت من إعطاء نفس جديد لتشغيل  -
 ت.على شهادات جامعية داخل املؤسسا املتحصل

عامل الشغل  باقتحامبالنسبة للشباب اجلامعي الذي يعترب التجربة ناجحة حيث مسحت له  يءالشونفس  -
 .ألول مرة

لوحدها أكثر من  1331خالل سنة  استفادويربز أكثر جناح الربنامج من خالل النتائج اليت حققها حيث 
سمح بإدماج أكثر من نوات القادمة ستسشاب من عقود، كما أن األهداف املسطرة بالنسبة لل 93.333

 1.شاب جامعي 033.333

 

 

 

 

 

                                                           
  1- يوسفي كرمية، سياسة التشغيل في الجزائر-الواقع و التحديات-، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ص 41. 
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 )منصب عمل( 1333-2660: حصيلة عقود ما قبل التشغيل لفرتة 00الجدول رقم

 قطاع النشاط
2660 2666 1333 

 التوظيف العرض التوظيف العرض التوظيف العرض

 1333 1333 1610 0101 1010 1603 اجملال اإلداري

 0022 0110 1906 9001 619 662 اجملال االقتصادي

 6022 22160 23199 20939 9100 9602 اجملموع

 .109ص مرجع سابق، : د.مدين بن شهرة، اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل التجربة اجلزائرية،المصدر

 املسجلني يف برنامج عقود ما قبل التشغيل: املرشحني: تطور   01 الجدول رقم

 1333-2666 2666-2660 2660-2660 السنوات

 01010 11939 11110 عدد املسجلني

 11121 06112 00010 عدد خرجيي اجلامعات

التكوين املهين )تقين 
 سامي(

0101 26913 0232 

 .100 ص : د.مدين بن شهرة، اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل التجربة اجلزائرية،المصدر

 :1يلي فيما أمهها تلخيص فيمكن الربنامج من املنتظرة لألهداف بالنسبة أما
 

 
                                                           

1-ناصر دادي عدوان و عبد الرمحان العيب، البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل الهيكلي القتصاد من خالل حالة الجزائر،ديوان 

.125-121،ص ص:5919املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،   
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 :البطال للشباب بالنسبة

 أربعة) املدى طويل أو (سامي للتقين سنوات ثالث)قصري للتكوين اجلامعات خرجي إدماج حماولة 

 مهتومستويا مهتمؤهال مع يتالءم بشكل العمل سوق يف(املهندس أو لليسانس سنوات مخسة أو
 .التعليمية

 إلدماجهم الكافية املهنية اخلربة اكتساب من الفئة هذه متكني  

 لربنامج القانونية املدة انقضاء بعد الدائمة العمل فرص توفري إمكانية زيادة(CPO).  

 :المستخدمة للمؤسسات بالنسبة

 نسبيا املؤهلة العاملة اليد طبيعة إىل بالنظر التأطري معدل حتسني.  

 واألعباء الضرائب قيمة ختفيض مثل امتيازات جمموعة خالل من التكاليف حجم خفض 

 .االجتماعية

 1 :الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل -و
ويعمل على مرافقة القروض املصغرة ودعمها ومتابعتها وخيص هذا اجلهاز  1331أنشأ هذا اجلهاز يف سنة  

 133.333و 13.333الشباب العاطل عن العمل واحلرفيني والنساء باملنازل وترتاوح قيمة هذه القروض ما بني 

 دج.
 :ستثماراتالوكالة الوطنية لتطوير اال -ى

ا الضريبية املرتبطة املزاي ستثمار من خالل اخلدمات اليت تقدمها وتقريرهتدف هذه الوكالة إىل تشجيع اال
منذ إنشاء  .وبالتايل التخفيف من حدة البطالةمناصب العمل  حداثستثمار والذي ينعكس إجيابا يف إباال

مليار دج مما  010.60مشروع مببلغ    9.929بلغ عدد املشاريع املنجزة يف النشاط اإلنتاجي  1332الوكالة سنة 
 ستثمار.الوكالة على توفري حميط مشجع لال و تتوقف فعالية هذه منصب شغل. 200.299مسح بتوفري 

العمومية وإنشاء أجهزة جتماعية املعتمدة خالل التسعينات باخنفاض النفقات و لقد اتسمت السياسة اال   
رتفاع عدد احملتاجني، يف هذا ىل عجز هذه السياسة ماليا نظرا القتصادي، مما أدى إوعدم مرافقتها بنمو ا ةمؤقت

جتماعية وتدهور مستوى املعيشة لفئات بانتشار الفقر واتساع الفوارق االالظرف ظهرت حتديات جديدة تتعلق 
السابقة بربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي انطلق سنة  األجهزة متدعواسعة من األفراد، يف هذا السياق 

قتصاد عن طريق قصد إنعاش االج مليار د  111وخصص له غالف مايل قدره    1331متد إىل غاية وا 1332
                                                           

  1-عاقلي فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص 15.
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قتصاد الوطين الشغل وهتيئة البنية التحتية لال تفعيل الطلب الكلي وترقية األنشطة اليت بإمكاهنا توفري مناصب
جتماعي حبيث يرتكز بني اجلانب االقتصادي واجلانب االوفق التحوالت اليت متيز املسار التنموي، وبالتايل الربط 

 :1برنامج اإلنعاش  على احملاور التالية 
 مكافحة الفقر -
 إنشاء مناصب الشغل -
 التوازن اجلهوي -
نطالقه باإلضافة إىل ذلك جند املخطط الوطين للتنمية ملخطط بامتصاص البطالة حبيث منذ او قد ساهم هذا ا 

 .الفالحية والريفية  ساهم بإنشاء  مناصب شغل

إن اإلجراءات املتخذة لتخفيف ضغوط سوق العمل يف اجلزائر تدخل يف إطار اجتماعي تضامين من خالل 
مة بطابع غري متوازن من حيث ا اجلزائر املتسيتها مقارنة بالظروف اليت عرفتهمنحة الشغل هذه واليت رغم أمه

غلق املؤسسات وتسريح العمال إال أهنا يف عمومها ظهرت عاجزة وغري دائمة إضافة إىل أن الدولة أنفقت عليها 
 مبالغ طائلة يف الوقت الذي ما تزال فيه البطالة تشكل حتدي اجتماعي كبري لالقتصاد اجلزائري.

تنفيذي رقم                                                    مبرسوم 2669 سنة التنمية االجتماعية الوكالة تأنشأ :2االجتماعية التنمية وكالة-ه
 هلا  أوكلت كما االجتماعي، التهميش و الفقر،البطالة حماربة مهمتها ، 2669 جوان 16 بتاريخ الصادر69/110

 ،كما (ESIL) املؤقت املنفعة، العمل ذات األعمال (CPE) العامة التشغيل قبل ما العقود متابعة و تسيري مهمة
 01011 حوايل إدماج مت العمل وزارة حسب عمل،و مناصب من يتوفر ملا وفقا العمل طاليب إدماج على تعمل
 .1333 سنة غاية ىلإ الوكالة هذه إطار يف جامعة خريج

 للشباب بإنشاء املؤقت التشغيل هبدف التسعينات مطلع منذ تأسس 3للشباب: المهني لإلدماج جهاز -ط
 الشباب يف يقرتحها مشاريع أساس على نشاطات إنشاء على اإلعانة و حملية، مببادرة مأجورة عمل مناصب

و  املبادرة على الرتكيز و النقائص تصحيح و إزالة اجلهاز هدف كان و مجاعية، أو فردية تعاونيات شكل
 ترتاوح لفرتة إدارة أو إنتاجية وحدة داخل مهنية خربة يكتسبون الشباب جعل إىل يهدف كما احمللية، الشراكة

 .شهرا 21 و أشهر بني ثالثة

                                                           

  1-نفس املرجع السابق، ص 12-15.

5- علوين عمار، دور هيئات دعم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في معالجة البطالة-دراسة تقييمية بوالية سطيف، ملتقى إستراتيجية 
.2،ص 5911نوفمرب16-12املسيلة،، جامعة الحكومة في القضاء على البطالة   

  3- مدين بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص 572.
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 متكني منه اهلدف ، 2606 سنة الصندوق هذا مت إنشاء 1:(FAEJ ) الشباب تشغيل دعم صندوق-ت
 الشباب بفيها  يساهم حيث بالتعاونيات، يسمى ما أو إنشاء أو حملية مببادرة عمل على احلصول من الشباب

 البنوك. به تساهم الباقي و 10%
أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي  إداري طابع ذات عمومية مؤسسة هي  (ANEM):للتشغيل ةالوطني الوكالة

و بذلك فإن الوكالة  ، 21/3/2712يف املؤرخ  11/02املعدل و املكمل لألمر رقم  0/6/2663املؤرخ يف  116/63
مديرية جهوية و حوايل 22و تتكون من املديرية العامة، العمومية للتشغيل يف اجلزائر،تعترب من بني أقدم اهليئات 

 2وكالة حملية، تكمن مهامها األساسية يف تنظيم سوق الشغل و تسيري العرض و الطلب. 235
ومهمتها ت العمومية للتشغيل يف اجلزائر، ئاوبذلك نالحظ أن الوكالة وبعد تغيري التسمية تعترب من أقدم اهلي

األساسية  هي تنظيم سوق الشغل وتسيري العرض و الطلب، وتلعب يف هذا الشأن دورا أساسيا يف التقريب 
 :بني

 .طاليب العمل وهم البطالني من كل الفئات -
طبعا اإلدارة  باستثناء التابعة للقطاعني العمومي واخلاص االقتصاديةأصحاب العمل وهم كل املؤسسات -

 .ضع التشغيل فيها إلجراءات أخرى حتت إشراف املديرية العامة للوظيف العموميالعمومية اليت خي

املتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز  1331ديسمرب  11املؤرخ يف :  31/63 وقد جاء القانون رقم :
ماكن اليت ال األ باستثناءالعمومية اليت تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم  اهليأةمكانة و دور الوكالة بصفتها 

 .اإلقليمية اختصاصاهتاتقـوم هبذا الدور يف حدود  أن استثناءتوجد هبا هياكل الوكالة أين رخص للبلديات 

وحىت تقــوم بدورها يف توفري فرص العمل حسب  واالجتماعية االقتصاديةوحىت تواكب التطورات والتغريات 
 :يلي يهدف أساسا إىل حتقيق ما االعتبارالوكالة من خمطط تأهيـل وإعادة  استفادتمعايري العمل الدولية، 

 .تدعيمها باإلمكانيات لتصفية كل املشاكل اليت تعيق سريها مع توحيد دعائم التسيري والتدخل يف سوق الشغل-

 .طرق تسيريها وتدخلها متاشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنة عصرنهإجراءات  اختاذ-

 .وحتسني اخلدمات اليت تقدمها للمتعاملني معها سواء طاليب العمل أو أصحاب العمل تطوير-

من نقابة العمال  االجتماعينيمتت املصادقة عليه مبوافقة الشركاء  االعتبارونشري أن خمطط التأهيل و إعادة 
ومنظمات أصحاب العمل، كما أبدى مكتب اجلزائر للمنظمة الدولية للعمل موافقته على تقدمي املساعدة 

                                                           

  1- علوين عمار، مرجع سبق ذكره، ص 2.

5-بن طاجني حممد عبد الرمحان، دراسة قياسية لسوق العمل في الجزائر خالل 1091-4112، مذكرة ماجستري، جامعة قاصدي مرباح 

.72، ص  5919بور قلة،    
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 .ومرافقة جتسيد هذا املخطط اإلصالحي

وتعترب الوكالة احمللية للتشغيل هي اخللية األساسية يف هذا التنظيم وهي اليت تستقبل املتعاملني معها سواء من 
 :يلي لعمل أو أصحاب العمل، وميكن تلخيص مهامها كماطاليب ا

طاليب العمل من اجلنسني لتسجيلهم بعد جلسة احلوار األوىل حسب مؤهالهتم ورغباهتم يف املنصب  استقبال -
 .إىل برامج أخرى الستعداداهتمالذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا 

طاقية موزعة حسب املهن والقدرات، ويف هذا تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن ب -
 .اجملال فإهنا تبادر إىل برجمة زيارات إىل أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل

قبل  الشباب املتخرجني من اجلامعات واملعاهد الوطنية لتسجيلهم يف الربنامج الوطين لعقود ما استقبال-
 .التشغيل حسب التخصص

من نظام التأمني على البطالة  االستفادةمن أجل متكينهم من  اقتصاديةألسباب تسجيل العمال املسرحني  -
 .على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل

إىل حتسينه خاصة ضمن  باستمراردورها فـي التوجيه وتسعى م املذكورة أعاله تقوم الوكالة بومن خالل املها
 .مع املتعاملنيخمطط إصالح الوكالة يف جانبه املتعلق بعالقتها 

طالب العمل يف كل وكالة حملية يكون عن طريق مستشار للتشغيل يقدم للبطال   استقبالويف هذا اإلطار فإن 
من كيفية ملئ بطاقة السرية الذاتية وصوال إىل توجيهه  ابتدءاكل املعلومات اليت يطلبها مث فرص الشغل املتوفرة 

لذلك وحىت إىل التكوين  استعداداإما ملنصب متوفر ومالئم لقدراته وإما ألحد أجهزة التشغيل األخرى إن أبدى 
 .املهين إن كان بدون مؤهالت

رافقته لدى أصحاب العمل زيادة على التوجيه فإن مستشار التشغيل بالوكالة ميكن أن يقرتح على طالب العمل م
 .إىل غاية حتقيق رغبته

ويف األخري ورغم النتائج احملققة، فإنه ميكن اإلشارة إىل بعض النقائص اليت جيب العمـل من أجل تداركها حىت 
 : تقوم الوكالة بدورها على أحسن وجه ومنها على اخلصوص

 1.كفاءات بشرية متخصصة  خمطط اإلصالح بتدعيم الوكالة وفروعها بإمكانيات و استكمال- 

 

 

 

 

                                                           

  1 - يوسفي كرمية، مرجع سبق ذكره، ص 41-41.
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 )باملليار دينار( 1332-2660: التكلفة املالية لعقود ما قبل التشغيل بالنسبة للفرتة 00الجدول رقم

 %نسبة االستهالك االستهالكات املالية املخصصات املالية السنوات

2660 3.11 / / 

2666 2.21 3.11 09.6 

1333 3.90 3.02 231 

1332 3.06 3.01 01.0 

 اجملموع إىل غاية

02/21/1332 
1.69 2.00 90.1 

 .100 : د.مدين بن شهرة، اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل التجربة اجلزائرية، صالمصدر
 طريق ينشط عن كان حيث ، 1330 سنة يف اجلزائري الزكاة صندوق إنشاء مت  :الزكاة صندوق تجربة-ث

 مبوجب مرسوم1331 سنة للزكاة الفرعية املديرية إنشاء مت ذلك بعد ، )القاعدية الوالئية و املركزية( اللجان
على  منه الثالثة املادة تنص حيث األوقاف و الدينية الشؤون لوزارة املركزية اإلدارة تنظيم املتضمن و تنفيذي

 أهم من ، صرفها طرق حتديد و توزيعها و الزكاة موارد مجع على باإلشراف تكلف اليت الزكاة مديرية إنشاء
 يسدد و اجلنسني من العمل على للقادرين مينح مصغر قرض بتقدمي يتكفل أنه الصندوق هذا مينحها الصيغ اليت

 1.سنوات أربع يتعدى ال أجل يف
فوائد  بدون حسنة كقروض تقدم اجملمعة املبالغ من نسبة الصندوق خيصص و الدائرة يف املعتمد اإلمام يرأسها
 سنوات.   4 خالل تسدد دج 300000 و دج 50000 بني ما القروض هذه قيمة ترتاوح
يف  شخصني توظيف مت خالهلا من اجملاالت من العديد يف متعددة أنشطة إنشاء يف اجلزائر الزكاة صندوق أسهم
1336سنة غاية إىل 2004 سنة منذ حسنا قرضا 4726 حوايل توزيع مت و مشروع لكل املتوسط املدى

 و ،2
 :التايل اجلدول يف النتائج أهم نعرض أكثر لتوضييح

 

                                                           

  1-دارين مسرية، صندوق الزكاة بين الواقع و اآلفاق، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 5919، ص 112.
  2-غامل عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص 19.
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 :1336-1331 بني ما املوزعة القروض :02رقم جدول 
 1336 1330 1330 1339 1331 1331 السنوات

 2133 033 2210 010 199 119 عدد القروض

 .1322-اجلزائر -األوقاف و الدينية الشؤون وزارة :المصدر
 عند اخلدمات و السلع بإنتاج تقوم اليت املؤسسات كل هي و :المتوسطة و الصغيرة المؤسسات-ه

 شخصا 49 إىل 1 بني تشغل أن و دج مليار 2 أعماهلا رقم يتجاوز ال أن على االستقاللية ملعايري استيفائها

 :1 يلي ما أهدافها من و ."للمتوسطة 250 إىل 52 من و للصغرية، بالنسبة
 .الذايت التشغيل بروز تشجيع و االقتصادي النمو إنعاش -
 .املتكافئة املنافسة روح تشجيع و بعث -
 .التفاؤل و التجديد و اإلبداع ثقافة غرس على العمل مع البشرية، للموارد تسيري و تكوين سياسة تبين -
 .بإنتاجها تقوم اليت السلع تصدير ترقية -

 .التشغيل مبستويات النهوض و البطالة من للتخفيف مؤقتة أو دائمة شغل مناصب توفري -
 خصائص خمتلف هذه األجهزة:و إلعطاء صورة واضحة ألجهزة الشغل نستعرض 

 خصائص مختلف هذه األجهزة :00الجدول رقم
 شخاصاأل و الفئات المهام الوصاية الهيئات

 المعنيين
 جهزةاأل

 للتشغيل الوطنية الوكالة
 أنشأت التي

ANEM 
 0991 عام

 والتضامن التشغيل وزارة
 الوطني

 – العمل سوق ضبط-
 خاصة برامج تنفيذ

 بالتشغيل

 مناصب طالبي كل
 شغل

 

 جتماعيةاال التنمية وكالة
 0990 عام نشأتأ

ADS 

 والتضامن التشغيل وزارة
 رئاسة مصالح الوطني

 الحكومة

 السكان إعانة-
 المحرومين

 التشغيل تطوير ترقية-

 06 بسن األشخاص-
 مداخيل بدون أكثر فما
 القادرين األشخاص-

 بدون العمل على
 مداخيل

 التقنيين و الجامعيين-
 عن الباحثين السامين

 شغل منصب أول

 الجزافية المنحة-
 للتضامن
 تعويض– دج0666
 المنفعة ذو النشاط

– دج 0666 عامة
 التشغيل قبل ما قرض

 دج 0066
 - المصغرة القروض–

                                                           

1-عدون الناصر، البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل اهليكلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،5996، ص ص:502-

502.   
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 الجمعوية التنمية برنامج
 جتماعيةاال الخاليا-

 الجوارية
 الوطني الصندوق

 البطالة عن للتأمين
0990 

 الضمان و العمل وزارة
 جتماعياال

 على العاطلين إدماج
 يستفيدون الذين العمل

 البطالة على التأمين من

 -00 من العاطلين-
 منذ المسجلين سنة06

 األقل على أشهر0
 الوطنية الوكالة لدى

 - للتشغيل
 من المستفيدين

 الوطني الصندوق
 البطالة على للتأمين

 حول البحث مركز
 مركز التشغيل

 ،المستقل العمل إعادة
 التكوين،تغيير
 نشاءإ النشاط،تمويل

 ماليين2 ب النشاطات
 أقصى كحد دج

 لدعم الوطنية الوكالة
 الشباب تشغيل

 ANSEJفرع00
 عام انشأ جهوي

9117 

 رئاسة مصالح
 التشغيل وزارة+الحكومة

 الوطني التضامن و

 إنشاء على اإلعانة
 للشباب بالنسبة النشاط
 العمل عن العاطل

 التشغيل مناصب طالبي
-09 بين سنهم -
 مكانيةإ مع سنة00

 سنة 06 لذوي التوسيع

 التي المصغرة المؤسسة
 06 عن تكلفتها تقل

 دج ماليين

 لتسيير الوطنية الوكالة
 4660التشغيل جانفي

 التضامن التشغيل وزارة
 الوطني

 - بالمنازل النساء- المصغرة القروض تسيير
 الصغار الحرفيين

 الشبكة من المستفيدين
 الشباب– جتماعيةاال

 العمل عن العاطلين

 التي المصغرة القروض
 بين ما قيمتها تتراوح

 دج066666و0666

 .جتماعيالا و قتصادياال الوطين اجمللس:المصدر
 :إدماجه:سياسة مواجهة البطالة ضمن برنامج تشغيل الشباب و الثاني المطلب

كام تشريعية بإنشاء جمموعة من األجهزة حميكن إحصاء خمتلف التدابري املتخذة ضمن أطر مؤسساتية ختضع أل
املسرية من قبل وكالة التنمية االجتماعية أو الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة أو أجهزة الدعم و اإلدماج 

 .املهين للشباب و هو ما سوف نتطرق إليه
 1مواجهة مشكلة البطالة :سياسة -0

بطالة إحدى املشكالت األساسية اليت تواجه دول العامل على الرغم من اختالف مستويات تقدمها متثل قضية ال
 و أنظمتها االقتصادية و السياسية حيث أن خطورة البطالة تكمن يف االعتبارات التالية:

                                                           

  1-بن شهرة مدين، مرجع سبق ذكره، ص ص:572- 572.
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و الغاية منه يف آن واحد و بالتايل متثل وسيلة اإلنتاج إن عنصر العمل يتميز عن بقية عناصر اإلنتاج بأنه ميثل -
 البطالة إهدار ملوارد اجملتمع كما أهنا تعد من أخرى مؤشرا لفشل النظام االقتصادي يف إشباع حاجيات سكانه،

 يف حتقيق مستوى مرتفع لرفاهية الفرد اليت تعد اهلدف النهائي للتنمية. ومن مث
، فاالستقرار السياسي مرهون مبقدرة الدولة على املخاطر السياسية و االجتماعيةن تؤدي البطالة إىل الكثري م-

خلق مناصب عمل،فإن العقد االجتماعي بني الدولة و األفراد ال ميكن احلفاظ عليه دون زيادة املوارد احمللية و 
ية يعتربان حمددان أساسيان لقدرة فتعبئة املوارد اإلنتاجية و االستخدام الفعال للموارد البشر  خاصة املوارد البشرية،

ن لة عامليا و حمليا فهذا ال ينفي أو لكن على الرغم من تزايد حدة البطا الدولة على القيام بأعبائها االجتماعية ،
تباع جمموعة من التدابري و السياسات للحد من تفاقم فردية لبعض الدول اليت جنحت يف إ عدة حاالتهناك 

لف الوضع يف اجلزائر عن بقية العامل فقد شهد سوق العمل اجلزائري تفاقما كميا و نوعيا و ال خيت حدة البطالة،
صالحات االقتصادية املختلفة و عليه وضعت اجلزائر مشروع الة و ازدادت حدهتا عند تطبيق اإلملشكلة البط

و  ،تصاديةصالحات االقارب بعض الدول اليت خاضت غمار اإللسياسة مواجهة البطالة مستخلصة من جت
نمو الكثيف يظهر ذلك من خالل سياسة تقييم الربنامج الوطين ملكافحة البطالة و وضع إسرتاتيجية لل

 سرتاتيجية يف:وأصبحت مكونات هذه اإل
احمللية و نتاجية لالقتصاد و ذلك باالعتماد على االستغالل األمثل للموارد االقتصادية اإل .  توسيع القاعدة1

 زيادة معدالت النمو،ومن ىلفهو من ناحية يؤدي إ كثيف العمل ،وىل إلسرتاتيجية النمو  ة األخاصة العمل،الركيز 
ن الطلب على العمل هو طلب مشتق من ن نعلم أىل زيادة مستوى التشغيل و خاصة و حنناحية أخرى إ

عطائه الزراعية و ذلك بإ و للزيادة االقتصادية اإلنتاجية احمللية البد من أعطاء أمهية للتنمية الناتج، الطلب على
لالستثمارات  26660مليار دينار سنة 210ر قيمةستثمارات الوطنية حيث خصصت اجلزائنصيب هام من اال

ن مث خلق مناصب عمل ىل ميدان الفالحة و مد جلب اكرب عدد من فئات الشباب إالفالحية و ذلك قص
ع امليكانيزمات الضرورية رتاتيجية الالزمة و وضسن الدولة تلعب دورا هاما عن طريق حتديد اإلجديدة و ذلك أ

 %21حيث يساهم القطاع الفالحي ب  ن تقضي على التبعية الغذائية.لق تنمية فالحية مقدرة من شاهنا أخل
 .طنييمن السكان النش %11مجايل اخلام وبه من الناتج اإل

يكمن يف إعطاء األولوية إلصالح البنية األساسية القائمة مث  و إن أهم مصادر التشغيل يف اجلانب الفالحي   
رتكاز يف كما أن حمور اال استصالح األراضي،إقامة بنية أساسية جديدة لألراضي اجلديدة الناجتة عن عملية 

وفري التنمية الزراعية هو إصالح و صيانة شبكات الري و الطرق الزراعية و حتقيق استقرار املستثمرات الفالحية وت
مكثف من شأنه حتقيق منو اقتصادي و زيادة شروط اإلنعاش القادرة على جلب االستثمارات،و تنظيم تنمية 
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اإلنتاجية و رفع معدل النمو الزراعي باإلضافة إىل خلق املزيد فرص العمل،و يكون ذلك بالتدرج و وضع خطة 
منصب عمل بقيمة مالية  103333على خلق مبنية على مراحل مستقبلية و إن برنامج التنمية الفالحية راهن 

( كما أن 10075991سنوات)2مليار كمسامهة من الفالحني،و ذلك ملدة  20مليار دينار منها  599قدرها 
 19مليار دينار سنويا و  29مليار سنويا موزعة بني القطاع العام بنسبة  29حصة االستثمار السنوي املقدرة ب 

 ص.مليار دينار سنوي للقطاع اخلا
إن منط توزيع االستثمارات الوطنية بني القطاعات  .  سياسة اإلنعاش االقتصادي يف جمال االستثمارات ،5

االقتصادية املختلفة قد لعبت دورا غري مباشرا يف زيادة البطالة و ذلك من خالل التأثري على معدالت النمو 
 القدرة العاملة خالل هذه الفرتة.لتلك القطاعات و من مث قدرهتا على استيعاب الزيادة يف 

إذا كان تطبيق برنامج االستقرار و التعديل اهليكلي أدى إىل حتسني التوازنات الكربى لالقتصاد الكلي و امليزانية 
و مت طلك على حساب التدهور احلاد يف القدرة الشرائية لألسر اجلزائرية /و استفحال ظاهرة البطالة اليت 

سنة( و نقص التأهيل و ارتفاع لدى  29تقل أعمارهم عن  %03فئة الشباب)أكثر من اتسمت بارتفاعها لدى 
عامل مت تسرحيهم يف الفرتة  26999فئة اإلناث و اخنفاض لعدد مناصب الشغل اجلديدة و تسريح العمال)

 من عدد العمال املشغلني(. %2أي ما يفوق نسبة  2660-2661املمتدة بني سنة 
وضعية سوق العمل يف التدهور يف هناية الثمانينات لتتفاقم خالل فرتة التسعينات أي فرتة لقد بدأت 

إىل اضطرابات كبرية يف اخلريطة العامة للشغل يف اجلزائر مما أدى باجلزائر إىل اإلصالحات االقتصادية و أدى 
د برامج إلنشاء مناصب العمل و و قد متثلت هذه التدابري يف إجيا اختاذ بعض التدابري ملكافحة هذه الظاهرة،

  ترقية التشغيل و إدخال وسائل جديدة أو بإعادة ختفيض املوارد اليت كانت موجودة و أن أجهزة التشغيل هي:
 املناصب املأخوذة مببادرة حملية اليت تسري من طرف مندوبية تشغيل الشباب للوالية.-1
يد العاملة و التنمية املشرتكة و عقد ما قبل التشغيل و أشغال املنفعة العامة ذات الكثافة العالية من ال-5

 القروض املصغرة و هي اليت تسري من طرف وكالة التنمية االجتماعية.
و إعادة التأهيل و املسرية من طرف الصندوق الوطين للتأمينات من  التكوين،نشاطات عن البحث و -2

 مناصب عملهم ألسباب اقتصادية. البطالة الستكمال تأمني البطالة لألشخاص الذين فقدوا
 .ها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباباملؤسسات املصغرة اليت تسري -2
ترقية االستثمارات اليت تتابع من طرف الوكالة الوطنية لدعم لالستثمار و جلان دعم و ترقية االستثمارات و -1

 حتديد مواقعها.



 الفصل الثاني:التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر
 

    81 

 1برنامج تشغيل الشباب:-4
 اجلماعات قبل من منظمة عامة منفعة ورشات يف مؤقت بشكل الشباب تشغيل يف الربنامج هدا ويتمثل

 ويف العمومية واألشغال البناء وقطاع والغابات والري الفالحة بقطاعات املكلفة والوزارات واإلدارات احمللية

 عملية تسهيل بغية وذلك الرتبوي النظام من املقصني خاصة تأهيل أي دون مرة ألول العمل طاليب تكوين

 املستفيدين عدد وفق بإعانات الدولة قبل من املمول الشباب تشغيل برنامج إن. املهنية احلياة يف إدماجهم

و   الشباب.  التأهيل مستويات مبختلف األخذ دون املضمون الوطين األجر حسب على التأجري ومستوى
 كان من أهداف برنامج التشغيل :

 أكرب عدد ممكن من الشباب العاطل عن العمل. ختفيض البطالة و إدماج-
 إعادة االعتبار للعمل.-
 تطور احلركة التعاونية.-

 إال أن تطبيق هذا الربنامج كشف عن بعض النقائص منها:
 إن اإلدماج يف مناصب العمل املؤقتة غري حمفزة و غري مؤهلة بارتباطها باألجر الوطين األدىن املضمون.-
 و ختصص موارد صندوق دعم تشغيل الشباب.مركزية نظام تسيري -
 غياب هيئة حملية تقوم بالتوجيه و التنسيق.-
 :2المهني اإلدماج (جهاز0

 أظهرها اليت النقائص تصحيح و إزالة إىل اجلهاز هذا يهدف و التسعينات مطلع مع اجلهاز هذا أسس
 تتمثل و ،للشباب املهين باإلدماج التكفل مشكل حول احمللية الشراكة تركيز و الشباب تشغيل برنامج

 اشتمل قد و اخلاص، نشاطات حلساهبم إنشاء على الشباب تشجيع إىل للجهاز األساسية األهداف

 :نشاطات ثالثة على للشباب املهين اإلدماج جهاز

 إىلأنشأهتا اجلماعات احمللية و مدهتا من سنة  مؤقتة عمل مناصب وهي حملية، مببادرة املؤجرة الوظائف -

 .كبرية مبؤهالت يتمتع ال الذي العمل عن العاطل الشباب منها يستفيد و شهرا عشر مثانية

 تعاونية يف يتمثل قانوين شكل على الشباب يقرتحها مشاريع أساس على نشاطات إنشاء على اإلعانة -

 .مجاعية أو فردية

                                                           

  1-نفس املرجع السابق، ص ص: 576-572.

  2- بن شهرة مدين، مرجع سبق ذكره،ص 576 .
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إن جهاز اإلدماج املهين يتضمن ثالثة أنواع من عقود اإلدماج اهلادفة إىل جانب عقد عمل مدعم إىل ما 
 يلي:

 دعم أكثر لفائدة املستخدمني للتحكم يف تكلفة التشغيل، -

 التحفيز على التشغيل من خالل تقاسم تكاليف األجور مع املستخدم، -

إدراج نظام عقود التشغيل/التكوين ينتهي بتوظيف دائم للشباب، وتتحمل ميزانية الدولة بنسبة  -
 من مصاريف التكوين يف حدود ستة أشهر على األكثر. ℅93

 تعديل فرتة اإلدماج يف الربامج حسب القطاعات القانونية، -

 تأسيس حتفيزات جبائية وشبه جبائية لفائدة املستخدمني مقابل التشغيل، -

تطبيق إجراءات خاصة اجتاه الشباب القاطنني باألحياء املعوزة عن طريق تسهيل توظيفهم يف  -
 نشاطات وأعمال ذات منفعة عامة،

 احلث على البحث عن تكوين مؤهل عن طريق إعطاء منحة التشجيع. -

املتعلق جبهاز املساعدة لإلدماج املهين ثالثة عقود  1330أفريل  10ويتضمن اجلهاز اجلديد الذي أنشئ يف  
 لإلدماج:

هذه العقود موجهة للشباب طاليب العمل ألول مرة من حاملي  عقود إدماج حاملي الشهادات:أ(
الشهادات العليا والتقنيني الساميني خرجيي املؤسسات الوطنية للتكوين املهين، ويستفيد الشباب حاملي 

هتدف إىل حتفيز إدماجهم الدائم ضمن املؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة، الشهادات من متابعة 
وهيئات اإلدارة العمومية على أساس عقد اإلدماج، بينما تتكفل الدولة حبصة أرباب العمل يف االشرتاك يف 

قنيني الضمان االجتماعي. ومن جهة أخرى، يضمن املستخدم تأطري الشباب حاملي الشهادات اجلامعية والت
الساميني يف الوسط املهين والسهر على تقييمهم. أما بالنسبة لفرتة اإلدماج، فهي سنة واحدة قابلة للتجديد 

بطلب من املستخدم باالحتفاظ مبنحة اإلدماج بالنسبة للهيئات واإلدارات العمومية، وسنة غري قابلة 
 للتجديد بالنسبة للقطاع االقتصادي.
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موجهة للشباب طاليب العمل ألول مرة، خرجيي الطور الثانوي ملنظومة الرتبية  عقود اإلدماج المهني: (ب
حسب  060.333 يناً مهنياً، والذين قيم عددهم بالوطنية ومراكز التكوين املهين، أو الذين تابعوا تكو 

لفرتة اإلدماج، فهي سنة واحدة قابلة  من جمموع البطالني. وبالنسبة ℅1الديوان الوطين لإلحصائيات؛ أي 
للتجديد بطلب من املستخدم باالحتفاظ مبنحة اإلدماج بالنسبة للهيئات واإلدارات العمومية، وسنة غري 

 قابلة للتجديد بالنسبة للقطاع االقتصادي العمومي واخلاص.

دون تأهيل وبدون هذه العقود موجهة للشباب طاليب العمل ألول مرة ب عقود التكوين/اإلدماج: (ج
تكوين، حيث يتم وضع الشباب طاليب العمل ألول مرة بدون تأهيل وال تكوين يف خمتلف ورشات العمل 
التابعة للجماعات احمللية أو يف خمتلف قطاعات النشاط أو يف تكوين لدى احلرفيني املؤطرين. أما بالنسبة 

 لفرتة اإلدماج فهي سنة قابلة للتجديد.
 البطالة.وحات الحكومة للحد من :طمالثالث المطلب

 عرب العمل سوق إختالالت تفاقم إىل املؤسسات هيكلة وإعادة االقتصادية اإلصالحات تطبيق أدى

 غري النشاطات انتشار إن الوقت نفس ويف العاملة، لليد الناقص واالستخدام البطالة لنسبة الكبري االرتفاع

 مرة، ألول العمل طاليب من أغلبيتهم تتشكل العاملة، اليد من متزايد لعدد امللجأ  الرمسية غري أو هبا املصرح

 العمال إىل باإلضافة اجلامعيني فيهم مبا شهادات، حاملي أو تأهيل وبدون سنة 30 عن أعمارهم وتقل

 1.اديةاقتص ألسباب التسريح ضحايا

 سوق العمل عن املؤسسة االقتصادية الذي يتفاعل فيها عروض يعرب : الجزائر في العمل سوق طبيعة-
از ومتت ،العمل خدمات تسعري وبالتايل وشراؤها، العمل خدمات بيع فيها يتم أنه مبعىن عليه، والطلب العمل

ل و شرائها ، و بالتايل تسعري خدمات العمل و العم خدمات أن وهي اخلصائص من بعدد سوق العمل 
 العمال إىل باإلضافة اجلامعيني فيهم مبا شهادات، حاملي أوسنة و بدون تأهيل  03تقل أعمارهم عن 

  .اقتصادية ألسباب التسريح ضحايا

 سوق مؤسسات يف األول العامل يتمثل ر:اجلزائ يف العمل سوق لطبيعة احملددة العوامل من صنفني هناك
كسب  على والضريبة العمل سوق بتنظيم األول الصنف يرتبط ي.الكل االقتصاد صدمات يف والثاين العمل

 الصدمات وحمددات التضخم معدل احلقيقي، الفائدةمعدل  اإلنتاجية، بنمو فيتعلق الثاين أما ل.العم

  .التجارية

                                                           

  1-مسرية العابد و زهيه عباس، ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع و الطموحات، جملة الباحث العدد 5915/11، جامعة باتنة، ص77.
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 : التالية باخلصائص اجلزائر يف العمل سوق وتتميز

 .للحرف بالنسبة التطور وضعف املؤهلة العاملة اليد يف عجز  -  

 .التشغيل واحتياجات التكوين خمرجات بني التوافق عدم -

 .التشغيل جمال يف الطلب من العرض لتقريب بالنسبة ختالالتإ ووجود الشغل سوق يف الوساطة ضعف-

 .التشغيل حول املعلومات جلمع وطنية شبكة توفر عدم -

 .االستثمار أمام عائقا يشكل والذي واملايل اإلداري احمليط يف املرونة انعدام-

 .املستجدات مع التكيف على املؤسسات قدرة ضعف-

 .املشاريع أصحاب للشباب بالنسبة خاصة البنكية القروض على احلصول صعوبة-

 ملناصب دلو ملا املنتج االستثمار حساب على (ثريةك  شغل مناصب ينشئ ال الذي)التجاري النشاط ترجيح-

 .الشغل

 .املأجور العمل تفضيل إىل يدفع الذي الثقايف االجتماعي العامل-

 .سنوات عدة ملدة للبطالة االجتماعية املعاجلة ترجيح-

 .القطاعات بني ما التنسيق ضعف-

 يف السيما العمل، عروض بعض تلبية عدم عنها نتج واليت العاملة لليد واملهنية اجلغرافية يةكاحلر  ضعف-
 (.العليا واهلضاب اجلنوب يف) احملرومة املناطق

 اإلمجايل احمللي الناتج حسب العاملة القوة تعداد قدر ،2008 لسنة والتشغيل البطالة مؤشرات خالل ومن

 ب:

 طفيفا ارتفاعا % 7 ,41ب 10 املقدرة النشاط نسبة سجلت حيث ، 2008 ديسمرب يف فرد 10.315000

 ما أي فرد 9.146.000ب احلالية النشيطة العاملة اليد تعداد ويقدر .% 40,9 بلغت أين 2007 مع باملقارنة

 النسبة ومتثل النائية املناطق يف % 10,0 و العمرانية املناطق يف  %29.9منها 26 %،نشاط نسبة يساوي

 .النشيطة السنوية الفئة جمموع % 15,6

 املناصب ذوي األجراء وميثل ،% 37.0 ب  العمل سن يف اليت الفئة من النشيطة العاملة اليد نسبة وتقدر

 والرعاية واملرتبصني الدائمة غري املناصب ذوي األجراء وميثل النشيطة العاملة اليد من 35.0%  ،  الدائمة

 .النشيطة العاملة اليد جمموع من % 29 واملستقلون املستخدمون ميثل فيما 36.0% العائلية
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 واليت (أخرى وخدمات العمومية اإلدارة التجارة،)القطاعات أمهية القطاعات حسب العمل بنية وتبني

 قطاع وحيتل النشيطة العاملة اليد إمجايل من % 56.6 ميثل مما النشيطة العاملة اليد نصف من ثرأك تستخدم

 وقطاع % 13.7 بنسبة الثالثة املرتبة الزراعة قطاع حيتل فيما ،% 17.2 بنسب الثانية املرتبة العمومية األشغال

 .12.5% بنسبة الرابعة املرتبة الصناعة

 %22.0ب  تقدر بطالة نسبة ميثل مما فرد 1.169.000 أي % 11.3 ب العمل عن العاطلون نسبة وتقدر
 ب  العمل عن العاطالت النساء نسبة وتقدر 2007 ب   مقارنة البطالة نسبة يف اخنفاضا نالحظ حيث

حيث  العمل عن العاطلني أرباع ثالثة متثل أهنا حيث بالبطالة املتأثرة األوىل الشرحية هم والشباب % 25.8
 1ا.عام 35 أعمارهم تتجاوز ال % 87.8 و عاما30 تقل أعمارهم عن %01.3أي  ،¾أهنا متثل 

 دافوس منتدى تقارير إحدى أشارت :2 الجامعات لخريجي الهائل والتدفق التشغيل إستراتيجية-

 معدهلا وأن العربية، البلدان غالبية يف األدىن هي األميني بني البطالة معدالت أن إىل العاملي االقتصادي

 التقرير هذا .اجلزائر يف أضعاف 3 إىل لتصل واجلامعي، والثانوي املتوسط التعليم ذوي أوساط يف يرتفع

 عدم أخرى جهة ومن املتعلمني، من أآثر عمل على احلصول حبظ املتعلمني غري متتع مدى جهة من يعكس

 حتظى اليت البلدان من اجلزائر ولعل  .العمل سوق واحتياجات التعليم خمرجات بني وموائمة توافق وجود

 هذه به تصطدم حمبط واقع ظل يف سنويا، العمل سوق على واملعاهد اجلامعات خرجيي من هائل عدد بتوافد

 وظيفة. على للحصول تكفي ال الشهادة مقولة دكلتتأ الشرحية
 ميثل وهذا ، جامعية شهادة حامل ألف 120 ب   اجلامعيني من العمل لسوق سنويا الوافدين عدد ويقدر

 منصب على احلصول أمل ليبقى العمل، طاليب طابور يف تصطف اليت اجملتمع شرائح لبقية إضايف عبء

 خرجيي يف تتوفر أن املفرتض من واليت العمل، سوق يتطلبها اليت االعتبارات من بالعديد مرهون عمل

 .اجلامعات

 لتشغيل براجمها يف بريك اهتمام مبدية املعضلة هذه حلل آليات عن البحث يف تتوان مل اجلزائرية احلكومة إن
 قوة وتكوين االقتصادي اجلانب أساسها مقاربة على تقوم إسرتاتيجية اعتمدت حيث اجلامعات، خرجيي

 ألف 350 بني ما خلق خالل من 2013 حبلول %9 إىل البطالة معدل تقليص حماولة أولويةكو  مدربة، عاملة

 عقود جهاز اجلامعيني لفئة اجلزائرية احلكومة استحدثت 1998 ومنذ ،  عام لك عمل منصب ألف 450 و

 يتماشى مبا اآللية هذه تطوير ضرورة تبني سنوات 10 وبعد مهنيا، إدماجهم لدعم آليةك التشغيل قبل ما

                                                           

  1 - مسرية العابد و زهيه عباس، مرجع سبق ذكره، ص 72. 

  2-نفس املرجع، ص ص: 21-29.
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 اجلامعيني بطالة تسيري مسألة بربط الشهادات حاملي إلدماج آخر جهاز صياغة ليتم االقتصاد، وعوملة

 .اإلدماج فرتة أثناء معارفهم وحتسني وتكوينهم االقتصادي بالقطاع

 اجلامعية الشهادات حاملي أولوياهتا يف تضع املتعاقبة احلكومات قبل من املعتمدة التشغيل إسرتاتيجية إن

 بان يؤمن انك الذي اجلامعي الشباب أن غري الوطين، االقتصاد منها يستفيد أن جيب مؤهلة بشرية مواردك

 شائع خطأ هذا بان مضى وقت أي من ثركأ اقتنع وظيفة على احلصول يعين شهادة على احلصول جمرد

 وصل مهزة استحداث تتطلب العمل سوق ومتطلبات التعليم خمرجات بني الفجوة إن  .تصحيحه من البد

 من املستمر بالتدريب وربطها التعليم مراحل خمتلف يف التخصصات اختيار نأ آما واحمليط، اجلامعة بني

 .التوازن إلحداث نوعية قفزة ميثل ما وهذا ومهنيا، معرفيا مؤهلة بشرية موارد خلق شانه

 وإشراك اجلامعي الشاب أجر دفع يف املسامهة خالل من املستخدمني دعم عاتقها على الدولة وأخذت

 املدعمة، العمل عقود بشأن املستخدم مع والتفاوض توظيفهم اجلامعيني، شؤون يف للتشغيل الوطنية الةكالو 

 املستخدم نفقة على مدعم عمل عقد إىل الدولة نفقة على إدماج بعقد العمل منصب حتويل من متكن اليت

 .الدولة من مبسامهة

 جهد يظل البطالة ظاهرة من للحد آليات عن البحث إن :1 الجزائر في الجامعي التعليم تحديات-

 حتدي أمام العلمي والبحث العايل التعليم وزارة وتظل ووزارات، أجهزة من الدولة يف الفاعلني بني مشرتك

 االقتصادي، والواقع العمل سوق متطلبات مع مؤهلة بشرية موارد من تضخه ما تكييف حماولة يف حقيقي

 اجلزائر يف العايل التعليم ولكن ،مالئمة عمل مناصب يف العلمية ومؤهالهتم معارفهم بكل إدماجهم يفيةكو 

 :يلي فيما إمجاهلا ميكن التحديات من جمموعة يواجه

 ووصل طالب 750000 ب 2008 سنة قدر حيث الطلبة أعداد وتزايد العايل التعليم على املتزايد الطلب-2

 للطلبة، العددية للزيادات بةكموا  غري املنجزة لكاهليا  أن آما ، 2010 سنة طالب 1500000 نم ثركأ إىل

 من بالرغم وذلك املتأخرة، اجلامعية اخلدمات بسبب الفعلي الدخول موعد يتأخر كل سنة جامعية يف حبيث

مدرسة عليا  29مركز جامعي، 29جامعة ، 09بيل احتضان األعداد اهلائلة للطلبة)س يف املبذولة اجملهودات
 إضافة إىل األحياء اجلامعية و املطاعم و وسائل النقل.

أستاذ دائم أغلبهم أستاذ مساعد،كما أن  11116 عدد األساتذة املؤطرين للطلبة ب قلة التأطري حيث -1
 نسبة كبرية من أساتذة التعليم العايل على أبواب التقاعد.

                                                           

  1- مسرية العابد و زهيه عباس، مرجع سبق ذكره، ص 21.



 الفصل الثاني:التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر
 

    87 

 فانه هذا وجد وإن الفردي، واالبتكار لإلبداع اجملال تفتح ال حبيث التلقني على املبنية التكوين منطية -0

 .تعليمية سياسة وليست ،فرديةحماوالت  يبقى

يم ،األمر الذي التعل يتطلبها أصبح اليت للتكلفة وذلك النوعي، التكوين حساب على الكمي التكوين-1
 اليت املرموقة املكانة نفس للتعليم يبقى ال حبيث اجملتمعية، القيم منظومة تغري إىل إضافة أثقل كاهل الدولة،

 .السابق يف هبا حيضى انك

 .البالد وتنمية وتكوين التأطري يف للمسامهة الداخل يف بقائها وعدم الكفاءات هجرة-1

 أدى مما العملي، التطبيق هبدف تنجز حبوث وليست الشهادات نيل أجل من حبوث هي املنجزة البحوث-9

 .التنموية العملية تفعيل يف مسامهته وعدم العلمي البحث فعالية ن م احلد إىل

 .اجلامعات خرجيي بني البطالة معدل تنامي-0

 سوق ومتطلبات اجلامعة خمرجات بني املوائمة لتحقيق آليات عن البحث بضرورة جليا االهتمام ظهر ولقد
 وبني بينها والتنسيق التواصل وإثراء اجلامعات، يف املنتهجة التكوين سياسة يف النظر إعادة مت رهانكو  العمل،

 الشغل، سوق متطلبات مع الشهادات تكييف وهبدف .االقتصادية املؤسسات ومتطلبات االقتصادي احمليط

 من جمموعة وتكييف واملعرفة العلم تكريس يف الباحث إشراك على العمل اجلامعي اإلصالح إطار يف مت

 البعد ذات الشهادات وضع يف يشارك أصبح واالجتماعي االقتصادي فالقطاع الشغل، وسوق التكوينات

 للشغل جاهزا يكون حىت الطالب فيها يتمرس أن يريد اليت والوظائف االنشغاالت طرح خالل من املهين،

 .خترجه بعد
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 .في الجزائر سياسة التشغيل واقع وآفاقالمبحث الثالث:
 .في الجزائر :معوقات سياسات التشغيلاألول المطلب

 الشباب، تشغيل جمال يف اجلزائر،السيما يف التشغيل سياسات تواجهها اليت التحديات و املعوقات حجم إن
 و اجملتمع ثلثي من أكثر الشباب شرحية فيها تشكل اليت اجملتمعات من اجلزائر أن باعتبار معقدة و كبرية
 :1 التالية النقاط يف التحديات حصر ميكننا

الطلب قوى مع العرض قوى توافق عدم و املؤهلة، العاملة اليد يف عجز. 

التشغيل احتياجات و التكوين خمرجات بني التوافق عدم. 

التشغيل جمال يف الطلب من العرض لتقريب بالنسبة اختالل وجود. 

التشغيل حول املعلومات جلمع وطنية شبكة توفر عدم.
االستثمار مامأ عائقا يشكل الذي و املايل و اإلداري احمليط يف املرونة انعدام.
البنكية القروض على احلصول صعوبة و املستجدات مع التكيف على املؤسسات قدرة ضعف.
املولد املنتج االستثمار حساب على)ة  كثري شغل مناصب يُنشئ ال الذي (التجاري النشاط ترجيح 

 .الشغل ملناصب
ىلإ يدفع الذي الثقايف االجتماعي العامل ضعف و الشباب عند السيما املقاوالتية، املبادرة روح ضعف 

.املأجور العمل تفضيل
العمل سوق تنظيم تتوىل اليت القانونية اآلليات يف التحكم عدم. 

أكثر من ثلثي اجملتمع، األمر الذي يصعب من باعتبار اجلزائر من اجملتمعات اليت تشكل فيها هذه الشرحية و 
السيما أمام تراجع القطاع العمومي عن متويل االستثمارات،و  شكاليةاهليئات املكلفة مبعاجلة هذه اإل مهمة

إجناز املشاريع املنشأة ملناصب العمل املستقرة و الدائمة، و استمرار التوجه حنو املزيد من حتويل املؤسسات 
العمومية إىل القطاع اخلاص، و التقليص من عدد العمال إما بسبب الغلق أو بسبب مواجهة األزمات 

 االقتصادية و املالية ، و ميكن حصر أهم التحديات فيما يلي:

 يعرف ب التحديات اليت تواجهها هذه الدولة يف هذا اجملال العمل الغري منظم أو ما من بني-2

                                                           

1- سرير عبد اهلل رابح، سياسة التشغيل في الجزائر و معضلة البطالة، ملتقى سياسة التشغيل و دورها في تنمية الموارد البشرية، جامعة 

.12، ص 5911أفريل 12-12حممد خيضر ، بسكرة،    
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  L’Economie Informelsشباب القادم إىل سوق العمل،أمام عترب البديل احلتمي للعديد من الالذي ي
ش ضعف بل ندرة فرص العمل يف املؤسسات املنظمة،و هذا النوع من العمل الذي يشكل بؤر استغالل فاح
للعديد من الشباب الذي عادة ما يكون األكثر عرضة هلذا االستغالل سواء يف ظروف جمال العمل أو يف 

 األجور أو خمتلف احلقوق الفردية و اجلماعية للعامل،يف غياب أو ضعف اهليئات الرقابية.

الدولة للحد من بطالة  من التحديات اليت تعيق جناح التجارب و الربامج العديدة اليت قامت هبا-1
الشباب،و اليت تشكل يف نفس الوقت إحدى معوقات عمل هيئات التشغيل و التحكم يف سوق العمل 

تكمن يف عدم تكيف أنظمة و برامج التعليم و التكوين العايل و املتوسط مبا يتناسب و االحتياجات اليت 
مال الذين سوف لن جيدوا مناصب عمل يتطلبها سوق العمل،مما يعين تكوين مزيد من اإلطارات و الع

 تناسب تكوينهم مما جيعلهم عرضة للبطالة احلتمية عند خترجهم.

و نقصد هبا االرتفاع املستمر لظاهرة االحنراف  من اآلثار السلبية الناجتة عن البطالة يف أوساط الشباب،-0
غري املشروعة حنو البلدان األوروبية  حنو األعمال اإلجرامية و تعاطي املخدرات و اعنف ضد اجملتمع و اهلجرة

 عرب وسائل و طرق غري مضمونة العواقب.

وأمام كل هذه التحديات واملعوقات السلبية اليت كثريًا ما أعاقت جناح سياسات التشغيل، تربز جمموعة 
 اآلليات والربامج واملخططات اليت وضعتها البالد كتحد إجيايب ملواجهة أثارها السلبية، حيث تلعب

نظرًا هلشاشة البنية  حدى آليات مواجهة هذه التحدياتاملشروعات الصغرية واملتوسطة على سبيل املثال إ
حيث مل تعد هناك مؤسسات صناعية  ؛ االقتصادية اليت بدأ يعرفها النسيج االقتصادي يف السنوات األخرية

املشروعات الصغرية  ح اللجوء إىلإذ أصب و موجود البلدان الصناعية الكربى؛كبرية متكاملة على غرار ما ه
واملتوسطة املتخصصة يف خمتلف اجملاالت احلرفية، واخلدماتية، السيما تلك اليت تعمل يف جمال املقاولة الثانوية 

تكلفة لتحقيق التكامل  لصاحل املؤسسات الصناعية الكربى أو لفروعها يف اجلزائر، أحد احللول األقل
ائل اليت تضمن من خالهلا التخفيف من حدة البطالة املتزايدة يف هذه وإحدى الوس االقتصادي من جهة،

 .السيما يف أوساط الشباب املتخرج من اجلامعات ومعاهد التكوين املتخصصة من جهة أخرى، البلدان
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 الجزائر  في التشغيل سياسة ونتائج آفاق:الثاني المطلب
 1(اآلفاق:0

 من املزيد إعطاء أجل من و البطالة، حماربة جمال يف الدولة طرف من املبذولة للجهود تتبعنا خالل من
 :ضرورة نرى فإننا خاصة، الشباب تشغيل برامج و سياسات جتسيد و وضع يف الفاعلية

متوسطة و صغرية مؤسسات خلق هبدف الشباب أمام التمويلية و اإلدارية اإلجراءات تسهيل. 

الشغل مناصب خلق يف الكبري لدوره املباشر األجنيب االستثمار تشجيع. 

الصناعية باملؤسسات مرتبطة جعلها املقاولة،و جمال يف املتخصصة املتوسطة و الصغرية املؤسسات إشراك 
 .الكربى

املوازي االقتصادي القطاع على الرقابة يف الدولة دور تفعيل. 

املنفعة ذات املشاريع خالل من سواء االقتصادي الدولة دور و املنتج، العمومي االستثمار عجلة إعادة 
.الوطين اخلاص القطاع مع بالشراكة أو العامة

و التوجيه بتقدمي تسمح اليت التكنولوجية و البشرية الوسائل كافة على يتوفر معلومات بنك إنشاء  
.املتوسطة و الصغرية للمؤسسات الفعالة االستشارة

املالية التسهيالت و املساعدات و القروض جمال يف مسؤولية و جبدية التعامل على البنوك تشجيع. 
التشغيل سياسات بتنفيذ املتعلقة التنظيمية و القانونية التدابري تطبيق على السهر. 

عدمه من جنا عتها مدى تقييم قبل تغيريها عدم و املرسومة احلالية السياسات تطبيق يف االستمرارية. 

 :(النتائج1
حققت سياسات التشغيل يف اجلزائر نتائج إجيابية بفضل العديد من العوامل اليت ساعدت على تقليص  لقد 

 2نسبة البطالة واليت يتمثل أبرزها فيما يلي:
الذي مسح باستكمال العديد من املشاريع  1331و  1332تنفيذ برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ما بني -

 يت تُرمجت خبلق عدد هام من مناصب الشغل الصافية.العالقة، وانطالق عدة ورشات، وال

، إضافة إىل الربامج اخلاصة اليت مست اهلضاب العليا (1336-1331تطبيق برنامج تكميلي لدعم النمو )-
 واجلنوب، والفرتة اليت عرفت استحداث عدد هام من مناصب الشغل الصافية.

                                                           

  1-سايح حنان و بوعناين فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره ص 62.

  2--عبد احلميد قومي و محزة عايب، مرجع سبق ذكره، ص ص: 11-19.
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 حتسني مستوى االستثمار الوطين وكذلك األجنيب،-

خلق النشاطات اليت تدخل يف إطار ترقية تشغيل الشباب، واليت  نتائج أجهزة التشغيل املؤقت وأجهزة-
مليار  213بتكلفة مالية تقدر بـ  1330-2666منصب عمل يف فرتة ما بني  1.961.110مسحت بتمويل 

 دينار جزائري.

ولدة للشغل، السيما قطاع البناء النمو االقتصادي خارج قطاع احملروقات، واملستخلص من القطاعات امل- 
واألشغال العمومية واخلدمات والفالحة. وبالنسبة ملعدل البطالة يف اجلزائر، فقد كان للسياسات الدور الكبري 

 التايل: 00 رقم يف هبوط معدهلا إذ نرى تراجعاً يف معدل البطالة كما هو مبني يف اجلدول

 :منو معدل البطالة.00جدول رقم

 %نسبة البطالة السنوات
2666 16.0 

1332 10.0 

1331 17.3 

1331 15.3 

1339 12.3 

1330 11.8 

1323 10.0 

 
 ،جتماعي، معطيات حول التشغيل والبطالة يف اجلزائروزارة العمل والتشغيل والضمان اال -:المصدر

 الديوان الوطين لإلحصائيات. -
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ماليني منصب شغل  0إن برامج التنمية املتتالية أدت إىل تراجع هام يف نسبة البطالة بفعل إحداث ما يفوق 
خالل العشرية املاضية يف القطاعات اإلدارية واإلنتاجية، وإىل ارتفاع معدل النمو االقتصادي خارج قطاع 

 التضخم.، رافقه حتكم أفضل يف مستويات ةباملائ 9احملروقات إىل ما يفوق 

℅23اخنفض إىل غاية  1323كما أن معدل البطالة يف هناية الثالثي الرابع من سنة   
 1336، مقارنة بسنة  

لدى ℅ 26.2و  ℅0.2، كما أن نسبة البطالة عند الذكور بلغت  ℅23.1اليت كان فيها معدل البطالة فيها 
℅ 0.2، ℅ 12.1ل البطالة لديهم بـ سنة فقد قدر معد 11و 29اإلناث، أما الشباب املقر عمرهم ما بني 

 قدرتسنة. وبالنسبة ملعدل البطالة لدى فئة حاملي الشهادات العليا )اجلامعي( فقد  11بالنسبة للفئة فوق 
 عند اإلناث(. ℅00.9عند الذكور و ℅ 22.2) ℅12.1بـ 

من  ℅13، والذي خيصص 1321-1323وجتدر اإلشارة إىل أن احلكومة اجلزائرية أقرت الربنامج اخلماسي  
 0موارده لتحسني التنمية البشرية يف جمال التشغيل، حيث أن الربنامج اخلماسي يرسم كهدف استحداث 

منصب يف إطار الربامج العمومية لدعم  2.133.333، منها 1321ماليني منصب شغل يف غضون سنة 
 013ستفيد من غالف مايل قدره التشغيل. ويف هذا اإلطار، فإن برامج دعم استحداث مناصب الشغل ست

مليار دينار جزائري ملرافقة اإلدماج املهين خلرجيي التعليم العايل والتكوين املهين، ودعم استحداث املنشآت 
اليت تتم يف إطار  التوظيفاملصغرة وبرامج التشغيل االنتظاري، ونتائج الدعم العمومي للتشغيل ستضاف جلم 

 انب تلك اليت يفرزها النمو االقتصادي.تنفيذ الربنامج اخلماسي إىل ج

ومبا أن احلكومة اجلزائرية ترى جناعة سياساهتا التشغيلية وترى أثرها يف تقليص معل البطالة، فإهنا قررت      
االستمرار يف هذه اآلليات والسياسات والتدابري، حيث أنه بالنسبة الستحداث مناصب الشغل عن طريق 

 تفيد مبا يلي: 1321-1323التشغيل، فإن التوقعات للفرتة األجهزة العمومية لرتقية 

منصب شغل يف إطار أجهزة دعم استحداث املنشآت امليسرة  233.333متوسط استحداث سنوي قدره -
 (.CNAC)( والصندوق الوطين للتأمني عن البطالة ANSEJمن قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )

 (.DAIPسنوياً يف إطار جهاز دعم اإلدماج املهين ) طالب عمل 033.333تنصيب -
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يف هذا اإلطار، جتدر اإلشارة إىل أن اجلوانب املتصلة بتثمني املوارد البشرية تشكل حموراً مهماً يف خمطط  
 .1330العمل لرتقية التشغيل ومكافحة البطالة الذي شرع يف تنفيذه ابتداء من شهر جوان 

 :و أهم االقتراحات اء على البطالةمعتمدة للقضإجراءات  :الثالث المطلب

  1البطالة على للقضاء الحكومة خطط-0

 األزمة مواجهة يف مالية حصانة على احلصول من مكنها ومالية طبيعية إمكانيات من اجلزائر به تزخر ما إن

 الفائض بلغ وقد الصادرات، من % 97 و اخلزينة موارد من % 60 ب   والغاز النفط يساهم إذ املالية،

 دوالر مليار 147 جتاوز الصرف واحتياطي دوالر مليارات 6 قيمة 2010 من األول السداسي خالل التجاري

 ،% 11 ب   احلكومة قدرته بطالة ومعدل % 5.7 التضخم مبعدل استقرار إىل الكلي االقتصاد مؤشرات ومتيل
 إىل يرجع الذي احملروقات خارج %9ب   2010 أوت شهر خالل االقتصادي النمو نسبة قدرت آما

 االقتصادية األوضاع لرتقية األخرية سنوات 10 خالل دوالر مليار 300سقف بلغ الذي العمومي، اإلنفاق

 يزكالرت  خالل من طموحة أهنا عنها يقال ما أقل برامج احلكومة اعتمدت التشغيل جمال يف و .واالجتماعية
 على:

 .الشغل ملناصب املولد االقتصادي القطاع يف االستثمار دعم-
 .ألتأهيلي التكوين ترقية-

 تنمية تشجيع جمال ويف اجلبائي اجملال يف حتفيز خلق خالل من عمل مناصب إلنشاء حمفزة سياسة إجياد-
 .االستثمارات

 .للتشغيل الوطنية الةكالو  تأهيل إعادة خالل من العمل سوق تسيري عصرنه-

 .القطاعات بني للتنسيق أجهزة وضع-

 بالنسبة واعد سوق وأهنا املالية، األزمة جتاوز من مكنها الطبيعية باملوارد اجلزائر غىن أن اخلرباء ويرى

 نفذت دوالر مليار 286 بقيمة حكومية استثمارات احلكومة خصصت بعدما خاصة األجنبية اتكللشر 

 قائم مشكل البطالة تبقى لكن. واالجتماعية االقتصادية باألوضاع للرقي خطةك 2014 و2010 خالل

 وضعت التحديات هذه ظل يف .واالقتصاد السوق ومعطيات تتوافق إضافية وإجراءات جهود يتطلب

 بني ما خلق خالل من  2013يف %9 إىل البطالة معدل تقليص منها حماولة خطط، عدة اجلزائرية احلكومة

 مناصب خلق يف تساهم اليت اتكللشر  ضريبية ختفيضات ومنح ، 24 عمل منصب ألف 450 و ألف 350

                                                           

  1-مسرية العابد و زهيه عباس، مرجع سبق ذكره ص 25.
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 الشغل تدابري وضع يف احلكومة سعي أن غري الشباب، لفائدة املشاريع متويل طرق تنويع إىل إضافة .شغل

 يعتمد الذي واالقتصاد السوق حقائق جتاهل ظل يف السياسة، هذه جدوى عدم اخلرباء نظر يف حوهلا يثار

 : جند اجلزائر يف التشغيل سياسة تطبيق من سنوات 10 فبعد ،النفط مدا خيل على آليا

 2010 لسنة الفرتة نفس عن % 10 بنسبة 2011 من األول الربع يف الواردات مستوى ارتفاع-

 .%1 إىل اخلام الداخلي الناتج يف الصناعي اإلنتاج نصيب اخنفاض-
 .التشغيل سوق إنتاجية عدم على يدل مما % 15 إىل النشطة الكتلة من العمومي التوظيف حصة ارتفاع-

 .دوالر مليار 17 أي دينار مليار 1400 إىل العمومية البنوك يف املوظف غري االحتياطي ميةك ارتفاع-

 سياسة لرسم آليات عن للبحث تسعى اليت احلكومة قبل من جتاهلها جيب ال واملؤشرات احلقائق هذه إن

 .النفط خيل مدا على آليا يعتمد اقتصاد ظل يف فعالة تشغيل
 1:الجزائر في مستقر تشغيل دعم سبيل في مقترحات-1
 املؤسسات، وإنشاء االستثمار دعم خالل من عمل فرص خلق هو البطالة ملكافحة السليم املدخل إن 

 إىل الرامية اهلياكل بكل التنويه ينبغي الصدد هذا ويف ،ومشاريعهم مبادراهتم إطالق يف الشباب ومساعدة

 الوطنية الوكالة غرار على املبدعة، منها خاصة واملتوسطة، الصغرية املؤسسات ودعم املقاوالتية روح تشجيع

 جيب نفسه الوقت يف ولكن املسعى، هلذا املساندة والتنظيمية املالية باإلجراءات وكذا الشباب، تشغيل لدعم

 .ومتابعتها املمولة املشاريع مرافقة وعلى التمويل، تستحق اليت املشاريع انتقاء على احلرص

 والبطالة التشغيل مسألة حل فإن والطلب، العرض مبدأ إىل يستند االقتصادي املنطق أن إىل ونظرا

 إال يؤديا لن للمسألة خمتلة معاجلة أو مشوه طرح أي وإن املنطق، هذا عن خيرج أن ينبغي اليا اقتصاد

 هذه كون ىمد يف وإمنا املستحدثة، الشغل مناصب أعداد يف تكمن ال اإذ فالعربة ،مضللة أرقام إىل

 التشغيل أرقام بني ما فإن ولذلك ،املضافة للقيمة ومولدة االقتصاد، حلاجة أي للعرض، مناسبة األعداد

 لتحليل االقتصاديني طرف من األرقام وتشغيل براجمهم، كفاءة على للداللة السياسيون يستخدمها اليت
 دا.شاه االقتصادية والنظرية احكم الواقع فيها يكون مسافة مثة الوضعية،

 اجلزائر يف التشغيل وسياسات الشغل سوق وضعية حول والتحليل التشخيص من تقدم ما على بناء

 :هي حماور، سبعة حول مقرتحاتنا تركيز ميكن املرتبطة والتحديات

 .البطالة مشكلة معاجلة يف سرتاتيجيةإ مقاربة اعتماد- 

 .املؤسسايت االقتصاد إىل السياسي االقتصاد من التحول تسريع -

                                                           

  1-رحيم حسني، مرجع سبق ذكره، ص ص:216-219.
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 .وتنفيذها السياسات تصميم يف املدين اجملتمع إشراك -

 .العمل سوق يف املعلومات وأنظمة الوساطة نظام دعم- 
 .املصرفية القروض أسلوب يف التمويل حصر وعدم التمويلية البدائل تنويع-

 .األعمال حاضنات املرافقة آليات دعم- 

 (.الباطن من املقاولة) الصناعية املناولة نظام دعم -

 هذه شرح نورد فسوف املقام، ضيق بسبب احملاور هذه من حمور كل يف التفصيل إمكانية عدم إىل ونظرا

 حبالة املتعلقة اإلسقاطات بعض بتقدمي نقوم مث يلي، ما يف تلخيصي خمطط صورة يف إمجالية بصورة احملاور

 :اجلزائر
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 التشغيل وترقية البطالة مكافحة إستراتيجية محاور :11الشكل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املناخ وحتسني االقتصادية، واحلرية االستثمار، تنمية أساس على تقوم  ىاملد بعيدة رؤية

 املنظومة وتعزيز وتطوير تشغيل،  تكوين التوافق وحتقيق لالستثمار، العام

 قواعد عدالة تطبيق وضمان الضبط، آليات ومتتني الشفافية، وتعزيز القانونية،

 املنافسة

 القطاع تشجيع ،(كمنافس) االقتصادية احلياة من الدولة انسحاب

 املؤسسات، إنشاء ودعم املقاوالتية ترقية ،(وحتفيزات تسهيالت)اخلاص

 وإقليمي قطاعي توزيع العاملة، اليد كثيفة للمؤسسات متميز دعم

 .للمؤسسات مناسب

 األهلية اجلمعيات دور تفعيل االجتماعي، للتواصل آليات ودعم خلق

 خاص اهتمام حمليا، االستثمار توجهات حتديد ويف احمللية التنمية يف

 (تقليدية وحرف صناعات فالحة،) وبالريفيني الريفية بالتنمية

 املعلومات أنظمة تطوير عملها، ضبط مع التشغيل وكاالت دور تعزيز

 يف واإللكرتونية التقليدية اإلعالم وسائل تشجيع الشغل، بسوق اخلاصة
 .التشغيل جمال يف والندوات اجللسات تكثيف التشغيل، جمال

 إنشاء تشجيع املبتدئة، واملصغرة الصغرية املشاريع مرافقة أمهية تعزيز

 اجلامعات ربط ، اومعنويماديا  ودعمها واملشاتل األعمال حاضنات

 املشروعات احتضان جمال يف العلمية املختربات دور وتطوير باملؤسسات

 .املبدعة

 الكلي املستويني على بأمهيتها والتوعية املناولة أنشطة نطاق توسيع

 الصغرية املؤسسات إنشاء الصناعية، للتنمية كأسلوب خاصة) واجلزئي

 واملناوالتية الصناعية املعلومات نظام تطوير(،التشغيل ودعم واملصغرة

 شركات غرار على املصرفية غري التمويلية املؤسسات إنشاء تشجيع

 تطوير وكذا وغريها، الفوترة شركات املخاطر، املال رأس شركات التأجري،

 .التمويل جمال يف املالية األسواق دور وتفعيل

 يف سرتاتيجيةإ مقاربة

 البطالة مشكلة معاجلة

 من التحول تسريع

 السياسي االقتصاد

 االقتصاد إىل
 املؤسسايت

 املدين اجملتمع إشراك

 وتنفيذ تصميم يف

 السياسات

 الوساطة نظام دعم

 يف املعلومات وأنظمة

 العمل سوق

 :املرافقة آليات دعم

 :األعمال حاضنات)

 (تكنولوجية إدارية،

 املناولة نظام دعم

 من املقاولة) الصناعية

 (الباطن

 التمويلية البدائل تنويع
 التمويل حصر وعدم

 القروض يف
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 حمور كل يف نقائص مثة لكن التشغيل، دعم جمال يف معتربة جهود هناك اجلزائر حبالة يتعلق فيما

 واملقرتحات يلي، ما يف أبرزها إىل ونشري خمتلفة، بدرجات ولو أعاله، املذكورة السبعة احملاور من

 ا:ضمني أو صرحية تكون إما هلا، املوافقة

 اقتصادي، إنعاش أي أساس باعتباره االستثمار، مناخ حتسني يف االقرتاحات أوىل تتمثل :األول المحور في

 الربامج لتنفيذ جدية متابعة ضمان على احلرص وكذا واالستثمارية، التنموية األولويات ترتيب ومراجعة

 ال إهنا إذ البطالة، ملشكل البحتة االجتماعية املعاجلة توجه مراجعة يتعني ثانية جهة ومن ،العمومية واملشاريع
 سرتاتيجيةإ دون فمن الريعية، للموارد فااستنزا متثل ما بقدر ااسرتاتيجي الح تشكل أن ميكن

 ا.تفاقم البطالة مشكل وسيزيد وراكدا، اريعي االقتصاد يظل (سياحية ،فالحيه صناعية،)متكاملة

 حاويات اقتصاد ومن حر، اقتصاد إىل موجه اقتصاد من حقيقي حتول جتسيد ميكن ال:الثاني المحور في

 مؤسسايت اقتصاد إىل (دولة اقتصاد أي) سياسي اقتصاد من التحول عرب إال صناعات، اقتصاد إىل

 إنشاء على الشباب حتفيز عرب التشغيل لرتقية مسعى مثة أن ومع (،االقتصادية املؤسسات على يرتكز)

 باء ولكنه مهم، أنه أو خدمي، أنه إما املشاريع هذه من اكبري  اعدد أن بينت التجربة أن إال املؤسسات،

 انتقاء عند الكم من بدال بالنوعية االعتناء نقرتح ولذلك .الواقع يف متاما جيسد ومل ومهي أنه أو بالفشل،

 .ومستقرة متخصصة حرف أو لصناعات تأسيس منطق وانتهاج للتمويل، القابلة املشاريع

 نقرتح تنفيذها وسبل التشغيل سياسات تصميم يف الشباب إشراك تعزيز جمال يف :الثالث المحور في

 الدراسات غرار على الدراسات، خالل من إن املناطق، كل ويف الفئة تلك مع التواصل نطاق توسيع

 ( (CENEAPوالتنمية بالسكان اخلاصة والتحاليل للدراسات الوطين املركز هبا يقوم اليت امليدانية

 خالل من أو الشباب، من مشكل معظمها أن اخصوص األهلية، اجلمعيات من بالتعاون أو اجلزائر، يف

 .والوطنية احمللية التقييمية و االستشارية اللقاءات

 ما التقريب أجل من الشغل بعامل اخلاصة املعلومات وأنظمة الوساطة هياكل تعزيز نقرتح :الرابع المحور في

 على حاصل هو كما االحتكار، أو لالستغالل وسيلة تكون ال أن على احلرص مع والطلب، العرض بني

 .التوظيف شركات بعض ىمستو 

 اخلاص القطاع إشراك مع واملرافقة، الدعم آليات دور بتطوير األمر يتعلق :الخامس المحور في

 كحاضنات العلمية واملختربات البحث مراكز إدماج وكذا ،(مشرتكة أو خاصة هياكل)اجملال هذا يف

 .مشروعات إىل األفكار وحتويل االبتكار روح سيدعم ما وهو مبدعة، شبا نية ملشروعات أعمال

 أهنا إال املؤسسات، ومشاتل باحلاضنات يتعلق ما يف اجلزائر يف وحماوالت نصوص هناك ولإلشارة
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 .متعثرة تزال ال

 املناولة نظام لرتقية ومساع نصوص اأيض هناك واملشاتل احملاضن يف الشأن هو كما :السادس المحور في

 الواقع يف هلا نعثر مل أننا إال ،(واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التوجيهي القانون) 1332 سنة منذ الصناعية

 تفعيل سبل حول األعمال ورجال اجلامعيني والباحثني اخلرباء إشراك نقرتح الصدد هذا ويف .دور أي على

 .النصوص هذه
 هيمنة إىل وبالنظر املشاريع، وإنشاء االستثمار جمال يف التمويل مركزية إىل بالنظر :السابع المحور في

 يف بالغ باهتمام التفكري إعادة نقرتح الوحيد، األسلوب إهنا نقول ال حىت اجلزائر، يف البنكية القروض أسلوب
 وشركات االستثمار رأمسال وشركات التأجري شركات غرار على املباشر، التمويل شركات غياب شبه أسباب

 النوع هذا ملثل املوجهة املهمة املالية والتحفيزات التشريعية النصوص وجود من الرغم على املخاطر، املال رأس

 ت.املؤسسا من
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 الخالصة:
 تتداخل كما قتصادية،اال و جتماعيةاال أبعادها تتداخل حديثة قدمية مشكلة هي التشغيل مشكلة إن

 حل ىلإ للوصول القضية هلذه اجلزئية ليست و املتكاملة النظرة من البد فانه مت ومن حللها، الزمنية األبعاد
 كل بني التنسيق كذلك و بذلك املعنية األطراف كل مسامهة من البد التشغيل سياسات لنجاح و متوازن،

 قطاع عصرنه على العمل و الشغل، ملناصب املولد االستثمار حتفيز و تدعيم و اهلياكل، و القطاعات
 .العمل بسوق ربطه و التشغيل

 تفاقم و مين،األ الوضع تردي و اهليكلي، بالتعديل بدءا التسعينات مرحلة ظل يف معاناهتا ورغم اجلزائر إن
 جتاوز على قادرة أهنا إال اجلزائري، اجملتمع واقع على الوخيمة تأثرياهتا و الفرتة ههذ خالل البطالة معدالت
 .هلا اجليد التسيري و املشكلة ألسباب الثاقبة النظرة طريق عن املالية و البشرية مبواردها املشكلة
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 تمهيد:

بعد دراستنا النظرية سنحاول من خالل الفصل الثالث التطبيقي معرفة مدى مسامهة مديرية النشاط االجتماعي 
 يف التخفيض من حدة البطالة و تناولنا يف هذا الفصل ثالث مباحث. مبستغامن

 :تقدمي عام مبديرية النشاط االجتماعي و التضامن. املبحث األول 
 :إسرتاتيجية عمل املديرية. املبحث الثاين 
 :مدى مسامهة املديرية يف التشغيل و التقليل من البطالة. املبحث الثالث 
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 تقديم عام بمديرية النشاط االجتماعي و التضامن.المبحث األول: 

 تعريف مديرية النشاط االجتماعي و التضامن: :األول المطلب

و هي تابعة لوزارة التضامن و  ،جتماعي و التضامن مؤسسة عمومية ذات طابع إداريتعد مديرية النشاط اال
مستغامن، تتكلف املديرية بفئات معينة من اجملتمع )الطبقة اهلشة ماديا األسرة و قضايا املرأة موقعها حبي صالمندر 

و معنويا، الفئات احملرومة، برامج تشغيل( و بالتايل تعترب األداة األساسية لتحقيق األهداف االجتماعية للدولة، و 
 ...اخل.البطالة و التهميش االجتماعي حماربة الفقر ،فها اهدمن أ

 المديرية::مهام الثاني المطلب

 . بينهما العالقة وربط العمل طلبات و العروض مجع -

 .وتنصيبهم وتوجيهم وإعالمهم العمل طاليب استقبال-

 إنشاء مناصب الشغل. -    
النشاطات املرتبطة  تطور مصاحل النشاط االجتماعي و تنفذ مجيع التدابري اليت من شأهنا تأطري :3 و طبقا للمادة

 بالعمل االجتماعي للدولة و ترقية حركة اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي.
 تكلف على اخلصوص مبا يأيت: و هبذه الصفة،

 تسهر على تطبيق التشريع و التنظيم يف مجيع امليادين املرتبطة باحلماية االجتماعية.-    
إعالميا يتعلق بتقومي احلاجات يف جمال احلماية االجتماعية و  جهازا تقيم باالتصال مع السلطات احمللية،-    

 إحصاء الفئات احملرومة.
 تتعرف على فئات األشخاص املعوقني.-
 تنظم جهاز منح بطاقة املعوق.-
 عوقة.و/أو امل تأطر تطبيق جهاز املساعدة و الدعم املباشرين لصاحل الفئات االجتماعية احملرومة-
 لألشخاص املعوقني.اطات اإلدماج االجتماعي و املهين ترقي و تطور مجيع نش-
 تتخذ أية مبادرات على املستوى احمللي ترمي إىل ضمان التكفل باألشخاص املعوزين أو الذين يعانون احلرمان.-
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تنشط و تنسق و تقوم و تنفذ برامج احلماية االجتماعية السيما فيما يتعلق مبساعدة األشخاص املسنني و -
و تربية املعوقني و إعادة تربيتهم و محاية و رعاية الطفولة احملرومة من الرعاية العائلية و األحداث  احملتاجني

 املعرضني ألخطار االحنراف اخللقي.
تنفذ مجيع اإلجراءات اليت من شأهنا ترقية التعبري عن التضامن الوطين يف امليدان االجتماعي السيما تطوير و -

 مساعدة احلركة اجلمعوية.
 تنظم و تؤطر سياسة اهلبات و الوصايا املقدمة يف إطار النشاط االجتماعي.-
 تنشط سري هياكل احلماية االجتماعية و تنسقه و تقومه.-
تشارك يف تسيري املوارد البشرية الضرورية للمؤسسات و اهلياكل املتخصصة يف الوالية و تسهر على توفري -

 .احلاجات من املستخدمني يف أحسن الظروف
تربمج و تتابع باالتصال مع املؤسسات املعنية و يف إطار اإلجراءات املقررة ،العمليات املقررة يف جمال البناء و -

اإلصالح و التجهيز اخلاصة باملشاريع و اهلياكل التابعة لقطاع احلماية االجتماعية و تضبط باستمرار قائمة 
 االستثمارات.

 و حتينها. تعد البطاقة االجتماعية يف الوالية-
 تعد و تنشر املعلومات يف جمال احلماية االجتماعية للوالية.-
 تعلم السكان بإمكانيات التكفل هبم داخل اهلياكل املتخصصة يف احلماية االجتماعية.-
 1  تنظم زيارات تفتيش منتظمة إىل املؤسسات يف املستويني اإلداري و الرتبوي.-

 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 .، مديرية النشاط االجتماعي و التضامنستخدمنيمصلحة امل -1 
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 .الثاني:إستراتيجية عمل المديرية المبحث
 مهام رئيس المديرية: :األول المطلب

 . مصاحلها خمتلف بني والتنسيق املديرية وأعمال نشاطات كل على اإلشراف -

 و احللول املعوقات املواجهة، الصعوبات األداء، وتقييم الوالئية باملديرية اخلاص العمل برنامج وتنفيذ متابعة -

 . املقرتحة

 .املسطر العمل برامج تنفيذ مدى لتقييم احمللية املديريات الرؤساء مع الشهري االجتماع ترأس -
 المصالح التي تتضمنها المديرية: :نيالثا المطلب

 احل:مص (50)تنظم مديرية النشاط االجتماعي و التضامن لوالية مستغامن يف مخسة

 مصلحة حماية األشخاص المعوقين و ترقيتهم و تضم:(1

 مكتب الربامج االجتماعية و الوقاية و اإلدماج و ترقية األشخاص املعوقني.-

 مكتب متابعة املؤسسات العمومية و اخلاصة للرتبية و التعليم املتخصصني.-

 مصلحة العائلة و التالحم االجتماعي و الطفولة و الشبيبة و تضم:(2

فيوضع اجتماعي صعب و الطفولة  املسنني و الطفولة املراهقةمكتب محاية و ترقية العائلة و املرأة و األشخاص -
 .احملرومة من العائلة

 مكتب الوساطة العائلية و االجتماعية.-

 مصلحة برامج التنمية االجتماعية و نشاطات التضامن و تضم:(3

 مكتب متابعة تنفيذ أجهزة اإلدماج االجتماعي و برامج التنمية االجتماعية.-

 التضامنية و متابعة النشاطات للجمعيات ذات الطابع االجتماعي و اإلنساين و تقييمها.مكتب النشاطات -
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 مصلحة اإلدارة العامة و تضم:(4

 مكتب املستخدمني و التكوين.-

 1مكتب امليزانية و الوسائل و متابعة املشاريع.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .مديرية النشاط االجتماعي و التضامن ،ستخدمنياملمصلحة  -1
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 مدى مساهمة المديرية في التشغيل و التقليل من البطالة. المبحث الثالث:

 البرامج التي تقدمها المديرية: :األول المطلب

بعقود ما قبل التشغيل يستفيد  8552كانت تعرف قبل سنة   :  (pid)منحة إدماج حاملي الشهادات .1
منها حاملو الشهادات اجلامعية و خرجيو املعاهد الوطنية ومراكز التكوين املهين و التمهني و املعاهد الوطنية 
املتخصصة يف التكوين املهين و معاهد التعليم املهين، وهي عبارة عن عقود تشغيل مؤقتة يستفيد من خالهلا 

سنة قابلة للتجديد سواء كان العقد مع مؤسسة تابعة للقطاعات اإلدارية أو  طالب العمل من عقد عمل ملدة
 .املؤسسات ذات الطابع االقتصادي بشقيه اخلاص و العام

 :وتكون االستفادة من هذا الربنامج على حسب الشهادة احملصل عليها وتقدم املنح كالتايل 

جامعية خرجيو اجلامعات ومع اقتطاع دج بالنسبة للحاصلني على شهادات  15555منحة قدرها  -أ/
 .دج شهريا 0155مصاريف التأمني تصبح

أو  (duea)على شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية  احلاصلنيدج يستفيد منها  2555ومنحة قدرها  -ب/
 .دج شهريا هذا بالنسبة حلاملي الشهادات 0825تصبح  شهادة تقين سامي ومع اقتطاع مصاريف التأمني

  :ويشرتط لالستفادة منها 

 .سنة  30و  10أن يكون سن املستفيد ما بني  *

 .إثبات وضعيته جتاه اخلدمة الوطنية *

 .على طالب العمل أن يكون غري مؤمن أو انتهى تأمينه عند طلب العمل *

أو ما يعرف بالشبكة االجتماعية وهي  : (iaig)برنامج التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة  .8
منحة تقدم ألفراد العائالت عدميي الدخل الذين يشاركون فعليا يف النشاطات ذات املنفعة العامة ويتقاضون 

 .دج  3555منحة قدرها 

كانت تعرف فيما قبل مبنحة اإلدماج للنشاطات االجتماعية :و   (dais)برنامج اإلدماج االجتماعي . 3
(pais)  والذي بدوره كان يعرف باسم برنامج مناصب الشغل املأجورة للمبادرة احمللية(esil)  ويستفيد منه ،

دج، مع اقتطاع مصاريف التأمني  0555طالب العمل من عقد ملدة سنة قابلة للتجديد حيث يتقاضى مبلغ 
قطعون عن الدراسة و دج هذا الربنامج يستفيد منه محلة شهادات التكوين املهين وكذا املن 0605تصبح 
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 .سنة  04أصحاب الوضعيات اهلشة اجتماعيا والذين يكون سنهم أقل من 

 (das) ومديريات النشاط االجتماعي   (ads)تسري هذه الربنامج بالتنسيق بني وكاالت التنمية االجتماعية 

 .1التابعة لكل والية 

 ليل إحصائيات التشغيل في الوالية:عرض و تح الثاني : المطلب

 .2014-2002:عدد المدمجين خالل 11 الجدول

 عدد المناصب السنة
2002 1100 

 ال يوجد 2002
2010 822 

2011 100 

2012 800 

2013 229 

2014 1048 

 8182 المجموع

 .من إعداد الطالبة بناءا على اإلحصائيات من مديرية النشاط االجتماعيالمصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1- مصلحة التشغيل، مديرية النشاط االجتماعي و التضامن.
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 .2014-2002خالل :عدد المدمجين 02شكل رقم

 

 إحصائيات اجلدول. على بناءا الطالبة إعداد من  :المصدر

و انعدمت  1155كانت   8552 حيث أخرى إىل سنة من ختتلف اإلدماج حصيلة إن اجلدول خالل من لنا يتبني
مث ارتفعت  منصب،155إىل  8511منصب لتنخفض خالل سنة 082إىل  8515مث عادت يف  ، 8550خالل سنة 

و سنة  ،020كان   8513و بقيت يف ارتفاع حيث عدد املناصب املستحدثة خالل  منصب،055ب 8518يف سنة 
و هذا يدل على االهتمام بالعاطلني عن العمل و منحهم األولوية يف التوظيف كما يدل  ، منصب1560ب 8516

توفري التخصصات املطلوبة و عدم اخلربة  على ضعف مسامهة املديرية يف توفري مناصب شغل و يعود هذا إىل عدم
 يف طاليب العمل. 
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 الخالصة:

 طريق وعنمديرية النشاط االجتماعي و التضامن بوالية مستغامن  على أجريناها اليت امليدانية الدراسة خالل من

 إىل تصل مل اأهن لنا تبني وتفسريها وحتليلها 8516 إىل 2008 من املمتدة للفرتةباملديرية  التشغيل إحصائيات مجع

 الطلبات مع مقارنة قليلة بنسبة إال الشغل مناصب توفري تستطع مل حيث نسبية بصورة إال البطالة من التخفيف
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 الخاتمة العامة

 اليت املواضيع أهم بني من التشغيل يعتربكما  اجلزائرية، احلكومة تواجه اليت التحديات أهم بني من البطالة تعد

 استغالل أحسن واستغالهلا العمالة من ممكن قدر أكرب توظيف إىل الوصول أجل وذلك من ، اجلزائر اهب اهتمت

 هذه مواجهة اجلزائر حاولت فقد ، أخرى جهة من تمعجملا أمن على واحلفاظ البطالة مشكل ومكافحة جهة من

،و قد تبني لنا من  الوطين الرتاب كامل على لتعميمها األجهزة من وجمموعة إسرتاتيجية وضع خالل من املشكلة

لنشاط االجتماعي و التضامن لوالية مستغامن أهنا سعت إىل خالل دراستنا ألحد هذه األجهزة أال و هي مديرية ا

توفري مناصب شغل كافية لطاليب العمل إال أهنا مل تستطع و يعود ذلك لعدة أسباب من بينها عدم التنسيق بني 

 و لو نسبيا يف التخفيف من حدة البطالة.التعليم و سوق الشغل الذي يعد مطلب ضروري، و لكنها سامهت 

 املوارد استغالل عن املتولد االقتصادي النمو على املرتكز التشغيل منط هو اجلزائر يف العمل سوق مييز ما إنو 

 القطاع على املفرط االعتماد وكذلك اجلامعات، وخرجيي الشباب لدى نسبتها ترتفع اليت البطالة طبيعة ويف الطبيعية

 واضحة إسرتاتيجية وجود وعدم اخلاص القطاع وحمدودية األعمال بيئة ضعف إىل إضافة العمل، فرص خلق يف العام

 .االقتصادية التنمية يف النظامي غري القطاع لدمج

ومن خالل هذه الدراسة ال حظنا أن هشاشة االقتصاد اجلزائري كانت من أهم العوامل اليت أدت إىل ظهور البطالة،  

جعلت اجلزائر تقع  6891ر تفاقماً هو االعتماد يف االقتصاد على القطاع العام، إذ أن األزمة البرتولية سنة ومما زاد األم

يف املشكلة، وإذا كانت السياسات التشغيلية قد عملت على تقليص نسبة البطالة فإن أساس هذه السياسات هو 

 األغطية املالية اهلائلة من عائدات احملروقات نتيجة ارتفاعها يف األسواق العاملية.

 :التالية النتائج إىل وضوعامل معاجلة وأدت أساسية، فرضيات ثالثة العمل بداية يف ناوضع لقد

 البطالة ظاهرة من الحد سياسات التشغيل في الجزائر في تساهمالعامة:  الفرضية خبصوص –أ
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سامهت يف التقليص من االختالالت اليت أن سياسات التشغيل اليت اعتمدهتا الدولة ملعاجلة مشكلة البطالة  ترى واليت

 االقتصادي النمو معدالت ورفع االستثمار مناخ حتسني خالل من العمل فرص زيادة و ميكن أن تظهر يف السوق،

و بالتايل التقليل من ظاهرة البطالة و ذلك خبلق فرص عمل  واملتوسطة الصغرية املشروعات إنشاء على والتحفيز

 بشىت شغل مناصب استحداث ، من خاللالفرد دخل زيادة عرب املعيشي املستوى من و الرفع  للقوى العاملة املتاحة

، و يظهر ذلك من خالل اإلسرتاتيجية اليت اعتمدهتا احلكومة واليت تتمثل يف جمموعة من حمدد فرتة خالل أمناطها

 األجهزة اليت تتصدى هلذه الظاهرة و حتد من تفاقمها و هي برامج تشغيل الشباب.

ت الرئيسية التي تججم عن سياسة التشغيل لها القدرة على معالجة المشكالب(خبصوص الفرضية الفرعية األوىل: 

وتعسف اجملتمع و هتميشه ...و . و اليت تعترب أن التشغيل هو عامل أساسي ملعاجلة خملفات البطالة من فقر البطالة

 اجملموعات احملرومة و كذا إشراك كل فرد يف احلياة االقتصادية للمجتمع. أن التشغيل حيقق زيادة يف مداخيل  ذلك

السياسة المجتهجة من طرف الدولة في ميدان التشغيل لمعالجة مشكل خبصوص الفرضية الفرعية الثانية:  ج(
اليت ترى أن احلكومة اجلزائرية تعتمد بشكل كبري على  و .البطالة تقوم أساسا على إنشاء و تمويل أجهزة التشغيل

هذا  البطالة و جتنب إقصاء الشباب البطال وعملت على تقليص نسبة و اليت الوكاالت املستحدثة لتدعيم الشغل 
 بفعل األغطية املالية اهلائلة اآلتية من عائدات احملروقات نتيجة ارتفاعها يف األسواق العاملية.

كانت و الزالت البطالة الشغل الشاغل للحكومة الجزائرية من أجل التصدي لها خبصوص الفرضية الفرعية:  د(

و اليت ترى أن احلكومة مل تستطع يف التحكم يف اآلليات القانونية و االجتماعية و االقتصادية اليت  و معالجتها.

الربامج شرعت الدولة يف تنصيبها قصد معاجلة هذه الظاهرة، لذلك مازالت حتاول يف امتصاص البطالة من خالل 

 اليت وضعتها البالد كتحد إجيايب ملواجهة أثارها السلبية. واملخططات
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 الجتائج:

 توصلنا إىل النتائج التالية: ،ه الدراسةمن خالل هذ

 العرض بني إختالالت ظهور إىل أدى العاملة قواه كافة بتشغيل الكفيلة الشروط توفري عن اجملتمع عجز 

 .البطالة وانتشار العمل على والطلب

 أجهزة سياسة على رئيسي بشكل ركزت البطالة مشكل ملعاجلة اجلزائرية الدولة وضعتها اليت الرتتيبات إن 

،يف إطار خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي و الربنامج التكميلي التشغيل برامج خمتلف بتمويل وذلك الشغل

 .و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة لدعم النمو االقتصادي،و برنامج توطيد النمو االقتصادي

 ملكما أهنا   العروض مع مقارنة قليلة التضامنمديرية النشاط االجتماعي و  تقدمها اليت الوظائف إن 

و هي  بكثري. الطلبات من أقل التوظيف كان حيث العمل لطاليب كافية شغل مناصب توفري تستطع

 الوكالة. مستوى على والعروض الطلبات بني التنسيق عدم يف صعوبات تواجه

 فشل السياسة املتبعة من طرف املديرية.البطالة و هذا بسبب  على القضاء يف نسبية بصورةاملديرية  سامهت 
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 التوصيات:

 يف وتأيت الدراسة أهداف ترتجم واالقرتاحات التوصيات بعض نقدم أن نستطيع إليها خلصنا اليت النتائج ضوء على

 التايل: النحو على وتكون سياقها

 هتا.ومؤهال العاملة اليد حيث من الشغل عامل وتستشرف تراعي مرنة تشغيل سياسة تبين على العمل 

 املهين التدريب وأنظمة التعليمية األنظمة إصالح خالل من البطالة معدالت الرتفاع الرئيس السبب معاجلة. 

 و  قادر كل أمام احلقيقية العمل فرص وتوفري واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط بإقامة الدولة اهتمام

 .فيه راغب

  ج، و ذلك من خالل التوسع يف براميف خمتلف قطاعات االقتصاد الوطينتشغيل الطاقات العاطلة املوجودة 

 .التدريب و إعادة التدريب

 اليت تعترب أحد أبرز اآلليات اجليدة ملواجهة واحلرف اليدوية تبين فكرة املشروعات الصغرية و املتوسطة 

 .مشاكل البطالة من خالل ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب  

  برامج خاصة للنهوض باخلدمات الصحية و التعليمية و املرافق العامة، األمر الذي سيرتتباحلكومة أن تضع 

 .عليه خلق فرص عمل منتجة آلالف اخلرجيني و املؤهلني للعمل
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 آفاق الموضوع:

ختلوا من  راسة الالدتناولت هذه الدراسة موضوع: سياسات التشغيل يف اجلزائر ودورها يف احلد من البطالة، وهذه 
عض جزئياته  ، ميكن التوسع يف بأخرىاملوضوع من جهة، وتواضع املعاجلة من جهة  التساعوذلك نظرا  النقائص،

 كمواضيع مقرتحة للدفعات القادمة،وذلك كما يلي:

دور سياسات التشغيل يف تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسات.-  

رد البشرية.سياسة التشغيل و دورها يف تنمية املوا-  

 البطالة. معاجلة يف املتوسطة و الصغرية املؤسسة دعم هيئات دور-



 

 

 

 

 

 

 

 ق ائمة المراجع

 
 

 

 

 

 



 قائمة المراجع

 

 116 

 قائمة المراجع

 باللغة العربية:

 أ(الكتب:

 1-أمحد هين، اقتصاد اجلزائر املستقلة، ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 1991.

ار.احللول، أسامة السيد عبد السميع، مشكلة البطالة يف اجملتمعات العربية و اإلسالمية: اآلليات.اآلث-2
.7222اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل،   

.2222ر، القاهرة، خالد حممد الزواوي، البطالة يف الوطن العريب، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية للنش-3  

.7991رمزي زكي، االقتصاد السياسي للبطالة، دار النشر و الطبع، الكويت، -2  

 اإلسكندرية، مؤسسة.البطالة و اإلدمان:اجملتمع املعاصر يف االجتماعية مشكالتحافظ،  وأنور كمال طارق-5

  .2009 اجلامعية، الشباب
 املطبوعات ديوان ،اجلزائر تقيمية، حتليلية دراسة :الكلية االقتصادية السياسات إىل املدخل ،قدي جمليدا عبد-6

 .2003 اجلامعية

ات اجلامعية، اجلزائر، عدون الناصر، البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل اهليكلي، ديوان املطبوع-7
2222.  

كندرية، علي عبد الوهاب جنا، مشكلة البطالة و اثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها، دار جامعية، اإلس-8
 .2222مصر، 

 للنشر وائل ، عمان، دارالكلي االقتصادي التحليل يف ، مقدمةسعيد اجلبار عبد وعفاف حسني علي جميد-9

 .2004 األوىل الطبعة التوزيع،  و
ز  األول، ديوان حممد بلقاسم حسن هبلول، سياسة ختطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر، اجل-12

اجلامعية.املطبوعات   



 قائمة المراجع

 

 117 

تب الوطنية حممد عزيز و حممد سامل الكعيبة، البطالة مشكلة سياسية اقتصادية، طبعة األوىل، دار الك-11
.1997قاريونس، بنغازي،   

.1997حممد علي الليثي و آخرون، مقدمة يف االقتصاد الكلي، الدار اجلامعية،مصر، -12  

امد للنشر، عمان بن شهرة، السياسات االقتصادية و سياسات التشغيل )التجربة اجلزائرية(، دار احل مدين-13
.9222األردن، الطبعة األوىل،   

.2222مصطفى سلمان و آخرون، مبادئ االقتصاد الكلي، دار املسرية للنشر و التوزيع، األردن، -12  

.1992النهضة الشرقية،  مىن الصحاوي، اقتصاديات العمل، القاهرة، مكتبة-12  

اهليكلي  ناصر دادي عدوان و عبد الرمحان العيب، البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل/12
.2212القتصاد من خالل حالة اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،  

 المذكرات:

، مذكرة 2228-1972اجلزائر خالل بن طاجني حممد عبد الرمحان، دراسة قياسية لسوق العمل يف -1
.2212ماجستري، جامعة قاصدي مرباح بور قلة،   

.2212ائر، دارين مسرية، صندوق الزكاة بني الواقع و اآلفاق، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلز -2  

أبو بكر بلقايد، ة دمحاين حممد أودريوش، إشكالية التشغيل يف اجلزائر،حماولة حتليل، أطروحة دكتوراه ،جامع-3
.2212تلمسان،  

.2212-2213سياسة التشغيل يف اجلزائر، مذكرة ليسانس،  سايح حنان، بوعناين فاطمة،-2  

علوم االقتصادية و سليم عقون، قياس أثر املتغريات االقتصادية على معدل البطالة، مذكرة ماجستري، كلية ال-2
2229علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،   

و العلوم اإلنسانية  مسيحة يونس، خرجيي اجلامعة حنو السياسة الوطنية للتشغيل،مذكرة ماجستري، كلية اآلداب-2
.، بسكرة2227و االجتماعية، جامعة حممد خيضر،   



 قائمة المراجع

 

 118 

، 2222-2221فارس، دور سياسة التشغيل يف معاجلة مشكلة البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة  شاليل-1
.2222زائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجل  

لقايد، تلمسان، و بكر بغرزي سليمة، دراسة قياسية ملشكلة البطالة يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة أب-8
2228.  

مسي، مذكرة ماسرت يف فاطمة الزهرا  بوكابوس، سياسة التشغيل و توجه الشباب حنو النشاط االقتصادي غري الر -9
.2212علم االجتماع، جامعة أكلي حمند أوحلاج بالبويرة،   

علوم التسيري، جامعة  صادية ولعيش ليلى، البطالة بني خرجيي اجلامعات، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقت-12
.2222اجلزائر،   

، أطروحة دكتوراه يف 5112_7911إشكالية البطالة والتضخم يف اجلزائر خالل الفرتة ،حييات مليكة-11
.2227العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،   

 التقارير:

 2010 املوحد العريب االقتصادي التقرير-1

 لإلحصائياتالديوان الوطين -2

 خالل للجزائر االجتماعية و االقتصادية الوضعية حول االجتماعي، تقرير و االقتصادي الوطين اجمللس-3
 1001 سنة من الثاين السداسي

 .5112 االستثمار، أفريل لدعم الوطنية الوكالة عن صادرة نشريه-4

 العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، معطيات حول التشغيل والبطالة يف اجلزائر، وزارة-2
 

 

 



 قائمة المراجع

 

 119 

 :و المؤتمرات الملتقيات

أمحية سليمان، السياسة العامة يف جمال التشغيل و مكافحة البطالة يف اجلزائر، ملتقى علمي حول السياسات -1
 2229أفريل،27و22الطاهر موالي، سعيدة،العامة و دورها يف بنا  الدولة و تنمية اجملتمع، جامعة 

زايد مراد و بن سامل حممد عبد الرؤوف، مداخلة بعنوان دور سياسات التشغيل يف القضا  على ظاهرة  -2
 .3،2213البطالة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر

شغيل و دورها يف تنمية و معضلة البطالة، ملتقى سياسة التسرير عبد اهلل رابح، سياسة التشغيل يف اجلزائر -3
2211أفريل 12-13املوارد البشرية، جامعة حممد خيضر، بسكرة،   

شكوري حممد و شييب عبد الرحيم، البطالة يف اجلزائر:مقاربة حتليلية و اقتصادية، املؤمتر الدويل حول أزمة -2
 مارس.18-17ر، البطالة يف الدول العربية، جامعة القاهرة، مص

مداخلة، كلية العلوم )سياسة التشغيل يف اجلزائر(،  البطالة تعريفها أسباهبا وأثارها االقتصادية عاقلي فضيلة،-2
 .باتنة -جامعة احلاج خلضر، وعلوم التسيري قتصاديةاال

اجلزائر، امللتقى سياسات التشغيل كسياسة ملكافحة البطالة يف  عبد احلميد قومي، محزة عايب، مداخلة بعنوان-2
 2211نوفمرب  12-12الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضا  على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة يومي 

 جبامعة املسيلة.

ائر، مؤمتر بعنوان عثماين و بوحصان، دراسة قياسية ألثر االستثمارات العامة على النمو االقتصادي يف اجلز -7
، 2212-2221العامة و انعكاساهتا على التشغيل و النمو االقتصادي خالل  آثار برامج االستثمارات

.2213مارس12-11سطيف،  

يمية بوالية سطيف، دراسة تقي-علوين عمار، دور هيئات دعم املؤسسة الصغرية و املتوسطة يف معاجلة البطالة-8
.2211فمربنو 12-12ملتقى إسرتاتيجية احلكومة يف القضا  على البطالة، جامعة املسيلة،  

علي ترير، إسرتاتيجية التشغيل يف اجلزائر و دورها يف معاجلة البطالة، ملتقى إسرتاتيجية احلكومة يف القضا  -9
 .2211نوفمرب12-12على البطالة، جامعة املسيلة ،



 قائمة المراجع

 

 120 

جية قى دويل: إسرتاتيغامل عبد اهلل، محزة فيشوش، إجرا ات و تدابري لدعم سياسة التشغيل يف اجلزائر، ملت-12
جارية و علوم احلكومة يف القضا  على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والت

.2211نوفمرب12-12التسيري،جامعة املسيلة،   

مصطفى يوضياف، حتديات التشغيل يف أسواق العمل،خدمات التشغيل العامة و تعزيز التشغيل على -11
 ،  منظمة العمل الدولية،املركز الدويل للتدريب2228ديسمرب،3-نوفمرب32احمللي،املستوى 

لتقى املسببات و اآلثار/رؤية اقتصادية إسالمية للعالج، م-هايل عبد املوىل طشطوش، البطالة /12
.2211نوفمرب 12-12دويل:إسرتاتيجية احلكومة يف القضا  على البطالة و التنمية املستدامة، املسيلة،   

 المجالت:

1-التقدم يف جمال التنمية، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد األول، اجلزائر املغرب تو نس، السداسي 
  الثاين2222.

رواب عمار و غريب صباح، التكوين املهين و التشغيل يف اجلزائر، األكادميية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية  -2
 .2211كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، بسكرة، 

حث العدد مسرية العابد و زهيه عباس، ظاهرة البطالة يف اجلزائر بني الواقع و الطموحات، جملة البا-3
جامعة باتنة. ،11/2212  

، جملة الباحث، جامعة 2211-2222موالي خلضر عبد الرزاق، تقييم أدا  سياسات الشغل يف اجلزائر -2
 .قاصدي مرباح،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ورقلة

 2222، العدد األول،12ماجدة أبو زنط و عثمان غنيم، التنمية املستدامة، جملة املنارة،اجمللد -2

يم حسني، ملف حول سياسات التشغيل يف اجلزائر:حتليل و تقييم،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري رح-2
 .2211لوالية برج بوعريريج، 

 

 



 قائمة المراجع

 

 121 

 القوانين و المراسيم:

.2222ديسمرب  22الصادر يف  83ر، العدد-،ج2222ديسمرب 22املؤرخ يف  29-22القانون /1   

.2222ديسمرب  11الصادر يف 82ر،العدد -، ج2222ديسمرب  22املؤرخ يف  21-22القانون /2   
.2222أفريل 19الصادر يف 29ر،العدد-، ج2222فيفري18املؤرخ يف  77-22املرسوم التنفيذي /3   
 2228أفريل 32الصادر يف 22ر،العدد-، ج2228أفريل 19املؤرخ يف  122-28املرسوم التنفيذي /2

 المواقع

 

7 /http://iefpedia.com/arab/?p=29882, 12/02/2015 

2/http://iefpedia.com/arab/?p=31675,12/02/2015,13 :00. 
 

 لغة الفرنسيةلبا

1/Bureau international du travail, la normalisation international du travail, (nouvelle série 53, 

GENEVE, 1953). 

2/CNES, commission « perspectives de développement économique et social », rapport, 

regards sur la politique monétaire en algerie2005. 
3/L’office national des statistiques, l’emploi et le chômage, (donnés statistiques, nr226, 

éditions Ons), Algérie, 1995. 
4/Programme de développement quinquennal 2010-2014 

http://iefpedia.com/arab/?p=29882,%2012/02/2015


 

 
 

 ملخص الدراسة:

 إذ الثالث، العامل اقتصاديات من كغريه اجلزائري االقتصاد منها يعاين اليت والعقبات املشاكل أهم من البطالة تعترب 
 ولذلك الوطين، االقتصاد على اخلطرية وانعكاساهتا السلبية ألبعادها انظر  ،امللحة القضايا من املشكلة هذه أصبحت

 التشغيل صيغ من جمموعة تتضمن للتشغيل سياسة بوضع االقتصادي اإلنعاش برنامج من انطالقا   اجلزائرية احلكومة قامت
ن من بني هذه السياسات التشغيلية إتباع إو، اجلامعات خرجي وخاصة الشباب بفئة منها ااهتمام وذلك والتكوين،

منهج الوساطة يف سوق العمل، وذلك بإنشاء مؤسسات وسيطة تقوم بالربط بني طاليب العمل وبني املؤسسات واألفراد 
، و إبراز دور أجهزة العارضني ملناصب عمل. و يف هذه املذكرة سنركز على دور سياسات التشغيل يف احلد من البطالة

 فية تطبيقها من طرف احلكومة.و كي لالشغ

 الكلمات المفتاحية: سياسات التشغيل، البطالة.

Résumé :  

Le chômage est considéré comme les problèmes les plus important et les l’économie 

algérienne, comme les économies du tiers monde, comme ce problème est de venu 

l’un des problèmes urgents en raison des graves, Dim en Sions négatives sur 

l’économie nationale et son impact, par conséquent ; le gouvernement algérien à 

partir du programme de relance économique d’élaborer une politique pour l’opération 

comprend une gamme de modes de fonctionnement et de configuration, cette 

attention ; y compris la catégorie des jeunes, en particulier les diplômés de 

l’université, et que parmi ces politiques opérationnelles à suivre l’approche de la 

médiation dans le marché du travail, en établissant des instructions intermédiaires 

Sant de liaison entre demandeurs d’emploi et individus à des postes exposants 

travaillent, dans cette note ; nous nous sommes concentrés sur le rôle des politiques 

de l’emploi pour réduire le chômage et de mettre en évidence le rôle des dispositifs 

de pièces et comment elles sont appliquées par le gouvernement. 

 Mots clés : politique de l’emploi, le chômage.                    


