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 ،باالقتصاد الوطنيلقد اعتمدت الجزائر بعد استقاللها على الصناعات الثقيلة في سبيل النهوض 

هذا عن و  ،خالل الفترة االستعمارية عن سنوات الحرمان التي عاشهاالشعب تعويض جل أل ،تطويرهو 

تمكن من تل، بإدماج الجزائريين في عالم الشغلحقيقية تتكفل  مناصب عمل  طريق سعي الدولة لتوفير

ذاق الشعب مرارتها مدة طويلة من المجاعة التي لقضاء على كل مظاهر الفقر و ، لشةالمعي ياترفع مستو 

زمة االقتصادية التي لألنتيجة  ،المسطرة لكن هذا البرنامج لم ينجح في تحقيق أفاقه وأهدافه ،الزمن

اجتاحت االقتصاد الوطني نهاية الثمانينات من القرن الماضي، نتيجة انهيار أسعار البترول في األسواق 

 . 1986سنة  العالمية

طيرة زعزعت االستقرار تطورات وتغّيرات خ ،رهذا الوضع الذي آلت إليه الجزائ لقد أفرز

لق ، يخلي، كنتيجة لغياب إنتاج وطني محظهور مشكلة البطالة كانت إحدى تجلياته، والذي االجتماعي

كالفقر  ،اعيةجتماالمشاكل ال تفاقملقد تأزمت المشكلة بطريقة خطيرة أدت إلى مناصب ومراكز التشغيل، و 

الجريمة، وهذا لتزايد الطلب على العمل بوتيرة كبيرة تفوق العرض. ما زاد من حدة و  ،يشوالحرمان والتهم

هدر كل هذه األوضاع أدت إلى ،حاملي الشهادات. لجامعات و جي ايخر خاصة لدى الشباب و  األزمة

تغيرات التي ساهمت في  ، التي كانت إحدى الم، وتدني المستويات المعيشيةلكفاءاتلللطاقات وهجرة 

برز مثال على هذا أالوطن، و  خلق فوضى عارمة في أرجاءو تدهور األمن والسلم االجتماعي في البالد، 

، التي خلفتها البطالة المتأزمة االجتماعية ألوضاعل مترجمة   تالتي كانو  1988الوضع أحداث أكتوبر 

إحدى المتغيرات الهامة التي ساهمت في ظهور  التي كانتو ، التي امتدت وتيرتها خصوصا في تلك الفترة

 هذه األحداث.

، عمدت الجزائر إلى انتهاج سياسة البطالة والحد من تفاقمها إلصالح األوضاع، وحل أزمة

نظًرا لمساهمته الفعالة في   ترقيته.و  ،اآلليات لدعم التشغيلو تشغيلية، تحمل في طياتها جملة من البرامج 
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تحقيق اإلدماج و  ،البطالةو  الكبير في تخفيض نسبة الفقره ، ودور المحليالوطني مية االقتصاد تن

 ،معالجة  مختلف مخلفات وآثار البطالة، األمر الذي يساعد على في الحياة العملية لألفراداالجتماعي 

 .الحفاظ على األمن والسلم االجتماعيين في البالد كذا و 

ما جعل الدولة  ، تطورت معدالت البطالة،والمعاهد التكوينية ،جي الجامعاتينظرا لتزايد نسبة خر 

لتنمية تحقيق او  دالمحرك األساسي للنهوض باالقتصا اباعتباره تسلط جانب من اهتماماتها على هذه الفئة،

دماجهم في عالم الشغل من خالل انتهاجها لما يسمى ببرنامج إلفسعت  ،الشاملة في مختلف المجالت

 كأحد اآلليات للتقليل من مشكلة البطالة. ،التشغيلعقود ما قبل 

 الدراسة:و أهداف  أهمية  -1

التي أدت إلى خلق  تظهر أهمية الدراسة في كونها تعطي فكرة شاملة عن أهم األسباب واألحداث

، العمل تظهر أهمية الدراسة أيضا في كونها سلطت الضوء على أهمية عنصرو ، مشكلة البطالة 

البرامج المسطرة من طرف الدولة ذا في تطرقها إلى أهم السياسات و ، وكزيادة اإلنتاجالتشغيل في و 

لىللتخفيف من مشكلة البطالة، و  اصها، خصوصا في أوساط الشباب أهم التدابير المنتهجة المتص ا 

 ، والمعاهد التكوينية.خرجي الجامعاتو 

 معضلة البطالة في الجزائر. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهم األسباب التي أدت إلى بروز -

 والبرامج التي اعتمدتها الجزائر لدعم سياسة التشغيل، ،أهم السياسات معرفة تهدف الدراسة إلى -

 بمختلف أنواعها، خصوصا بطالة الشباب وحاملي الشهادات. ومعالجة أزمة البطالة،

 االجتماعي.، لقضية السلم رياسة التشغيل التي عمدتها الجزائمعرفة مدى تحقيق س -

 تهدف إلى معرفة دور التشغيل في دعم وترقية االقتصاد الوطني. -
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في معالجة بطالة خرجي الجامعات تهدف إلى معرفة مدى نجاعة برنامج عقود ما قبل التشغيل  -

 حاملي الشهادات.و 

 مبررات اختيار الموضوع: -2

 مبررات ذاتية: -أ

اد خصوصا خرجي الجامعات، االهتمام الشخصي بمشكلة البطالة التي عقدت حياة األفر  -

 وحاملي الشهادات.

 الرغبة في معرفة أهم األسباب التي خلقت مشكلة البطالة. -

 نها معالجة األزمة.أبرز الحلول التي من شأوالرغبة في معرفة  هتماماال -

 مبررات موضوعية: -ب

نعاش االقتصاد الوطني.التشغيل لرفع مستويات المعيشة، و إبراز أهمية دعم  -  ا 

لة، ومدى االبط لمكافحةالدولة من طرف  رصد مدى نجاح البرامج المنتهجةمعرفة و  -

رساءها   لسلم االجتماعي.لوضعها حد للمشاكل االجتماعية، وا 

، من خالل لشهاداتامعرفة مدى نجاح الدولة في امتصاص بطالة الشباب، وحاملي  -

 لبطالة.برنامج عقود ما قبل التشغيل المنتهج في إطار سياسات معالجة معضلة ا

المسطرة  سياسات التشغيلبدراسة حول برامج و  ةالسياسيعلمية لمكتبة العلوم  إضافة -

 خريجي الجامعات.المتصاص بطالة الشباب و 

 إشكالية الدراسة: -3

يرجع ذلك باألساس ونصف و  ،نذ عشريةسياسة التشغيل الشغل الشاغل للحكومة الجزائرية م تعد

ات بوتيرة كبيرة تفوق نمو العرض وهذا ما يعني ارتفاع مستويإلى تزايد مستوى الطلب على العمل 
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حاملي الشهادات، مع ما يرافق ذلك من أفات رجي الجامعات و خالبطالة، خاصة بطالة الشباب و 

انتهاج جملة من  ، تمّ لمواجهة هذا الوضعي، و السلم االجتماعغوطات اجتماعية تهدد االستقرار و وض

رساء عدد من اآللاإلجراءات و  ترقيته، خاصة تشغيل في مجملها سياسات لدعم التشغيل و يات تشكل ا 

 .سمى ببرنامج عقود ما قبل التشغيلحاملي الشهادات عبر التسطير لما ي

 ومنه سنطرح اإلشكال التالي:

عامة،  جة البطالةالمعتمدة من طرف الدولة في معال سياسة التشغيلإلى أي مدى ساهمت 

 ؟وبطالة حاملي الشهادات خاصة

 من طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية: لإلجابة على اإلشكالية المطروحة، البدّ 

 برز األسباب التي أدت إلى ظهور معضلة البطالة في الجزائر؟أماهية  -

 مة للتشغيل في الجزائر؟ما هي األطر القانونية المنظ -

  متصاص البطالة؟ال هل تمكنت الدولة من تحقيق أهداف سياسة التشغيل التي انتهجتها، -

في الجزائر خاصة بعد مرورها بأزمة  السلم االجتماعيل ساهمت سياسة التشغيل في تحقيق ه -

 ؟أمنية خطيرة

 ساهم برنامج عقود ما قبل التشغيل في امتصاص بطالة الشباب و حاملي الشهادات؟هل  -

 صياغة الفرضيات: -4

 تفاقمها.البطالة كلما زاد  المؤدية إلى تفشي ظاهرة األسبابكلما تعددت  -

مر على ترقية برامج منظمة لعالم الشغل، كلما ساعد األلتشريعات الاوانين و كلما تعددت الق -

 .دالت البطالةبالتالي امتصاص مع، و سياسية التشغيل

 كلما كانت سياسة التشغيل التي انتهجتها الدولة فعالة كلما خففت من أزمة البطالة. -
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التشغيل وخلق مناصب عمل جديدة، كلما تمكنت الحكومة من إرساء السلم كلما زاد االهتمام ب -

 االجتماعي.

إطار واآلليات المنتهجة ضمن برنامج عقود ما قبل التشغيل المنتهج في  ،كلما كانت البرامج -

ر عليها تقليص بطالة الشباب غير فعالة، كلما تعسّ  مكافحة البطالةو  ،سياسات دعم التشغيل

 الشهادات.وحاملي 

 :ات السابقةالدراس  -5

دور مؤسسات ر الدراسة حول إشكالية البطالة و تتمحو  ،رماجستي ةرسال :األولالدراسة  -

دها تم إعداو  ،تشغيللحالة الوكالة الوطنية ل، دراسة 2005 -1995سوق العمل في الجزائر خالل فترة 

فقد حاولت  ،التسيير كلية العلوم االقتصادية وعلوم من جامعة الجزائر، من طرف الطالبة بن فايز نوال

ما دور مؤسسات سوق بعاد ظاهرة البطالة في الجزائر و هي أ ما :إشكالية التالية ىإلجابة علالدراسة ا

أن مؤسسات سوق العمل لم  ىإل وتوصلت؟ 1995 – 2005ة خالل فتر  ه تعديلو  ،هي ضبطالعمل ف

  .تتحكم في محددات سوق العمل

شأنها التي  ،خاصة المعلومات ،من عدة نقائص تعاني تشغيللالوكالة الوطنية ل أنّ  استنتجت كما 

  .وضعية سوق العمل في الجزائر ديتحد 

هو و  ،أن الوكالة الوطنية لم تحقق أهدافها المسطرة إال بنسبة قليلة إلى أيضا توصلت الدراسة 

 الذي يفسر ضعف تدخلها في سوق العمل.

بوكروس أعمر، ناصف محمد، من  ،، من إعداد الطلبةررسالة ماجستي  الثانية:الدراسة  -

، لسنة الجامعية قتصادية والتجارية والعلوم التسييركلية العلوم اال ،البويرة حاججامعة أكلي محند ول

2014- 2015.  
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 لىد سعت هذه الدراسة إلي اإلجابة عفق الجزائر، آليات دعم التشغيل في  تحت عنوان: -

؟ وما دور وكالة ضمنتها سياسة التشغيل في الجزائرتتمثل األجهزة التي ت افيم التالية:اإلشكالية الرئيسة 

 البويرة في تمويل المؤسسات المصغرة ؟والية  فرع  ، الوطنية لتشغيل الشباب

ن أجل بناء قاعدة م جتهاداا أن واقع التشغيل في الجزائر عرف ىقد توصلت الدراسة إلو  

يط مستويات التشغيل في الجزائر لتخط القواعدمجموعة من البرامج و  من خالل سنّ  هذاو  ،متينة اقتصادية

نشاء هيئات و  ،اآللياتة من البرامج و ذلك في شكل مجموعله يتماشي مع التحديات الراهنة و جعو  ا 

 .لتنظيمها

جامعة قاصدي من إعداد الطالب صوالح بلخير من  رسالة ماجستير، الدراسة الثالث: -

 2014-2013مرباح من قسم العلوم السياسية لسنة الجامعية 

دراسة الحالة الوكالة  ،الجزائر ودورها في تقليص البطالةسياسة التشغيل في تحت عنوان  -

هي  ما :اإلشكالية التالية ىة اإلجابة علحاولت الدراس .الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع ورقلة

 السياسات و البرامج التي سطرتها الدولة الجزائرية لتقليص البطالة ؟ 

فقد واجهت سياسة التشغيل عدة   ،ة أسبابعدّ  ىمشكلة البطالة تعود إلأن  ىد توصلت الدراسة إلقف

 .األزمةهذه  ثارآخفيف من البرامج التي من شأنها  التتنفيذ ب قتتعل انتقادات

 حدود الدراسة: -6

 الزمنية: وددالح-أ

 السيرورة التاريخية لمعالجة  ىإل من خالل التطرق من ناحية الزمنية تظهر حدود الدراسة،  

  ممعظ بروزتمثل سنة  1990، فسنة 2016 - 1990 الجزائر خالل الفترة الممتدةالبطالة في معضلة 
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برنامج المتمثل في نموذج لهذه السياسة التشغيلية، و  دراسة ل كذا التطرق و  ،سياسة التشغيلوبرامج آليات 

، 2016تستمر الدراسة إلى غاية سنة و  ،2016إلى 1998من الفترة الممتدة بين  عقود ما قبل التشغيل

التي هذه الفترة و  مشكلة البطالة.لمعالجة من طرف الحكومة ة ال تزال معتمدالبرامج و ليات اآلكون أن هذه 

 .معالجة البطالةلسنة تعد كفيلة لتحديد مدى نجاعة السياسات المنتهجة  26تمثل 

قبل  حول برنامج عقود ما ،دراسة حالةو  تتمثل في دراسة حالة الجزائر عامة، الحدود المكانية:-ب

 .ناث يراثن األربعاء المحلية للتشغيل وكالةالالوكالة الوطنية للتشغيل، بفرع  إطارالتشغيل في 

المعلومات المتعلقة بالنموذج  بعض  جاء اختيار وكالة األربعاء ناث يراثن لسهولة الحصول على

 التطبيقي، باألخص على المستوى المحلي للدائرة.

 منهجية الدراسة: -7

بطالة  السيماالجزائر البطالة في  أزمةإّن الدراسة التحليلية لدور سياسة التشغيل في معالجة  

حيث اعتمدنا  ،االرتكاز على مجموعة من المناهج تقتضي 2016 – 1996خالل حاملي الشهادات 

 على:

 المنهج الوصفي: -أ

إّن أول خطوة يقوم بها الباحث عند دراسته لظاهرة ما، هي وصف هذه األخيرة وجمع مختلف  

في إبراز مختلف المفاهيم الخاصة، البطالة، وسياسة  ، ولقد تّم استخدام هذا المنهج(1)المعلومات حولها 

 وغيرها من المفاهيم الواردة. عقود ما قبل التشغيلالتشغيل و 

 
                                                           

 . 138(، ص. 2011، 6، )بن عكنون: ديوان المطبوعات الجامعية، طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بحوش،  ( 1)
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 المنهج التاريخي: -ب

الطريق الذي يتبعه الباحث في جمع معلومات عن األحداث »يمثل المنهج التاريخي ذلك 

تّم اعتماده من خالل سرد أحداث تاريخية كمراحل تطور سياسة التشغيل في  وقد (1) «.والحقائق الماضية

بحث ال إلى األحداثظاهرة البطالة باعتبار المنهج التاريخي، يتعدى سرد  أسبابوكذا البحث في  .الجزائر

 في سبب وقوعها

 المنهج اإلحصائي: -ج

لظواهر، ويسمح بدراسة كافة يستخدم هذا المنهج في الدراسات التطبيقية التي تدرس ظاهرة من ا 

 (2)العوامل والمتغيرات بنفس الوقت مما يزيد من إمكانية تعميم النتائج والتوصيات.

تتطلب دراسة سياسات التشغيل الوقوف على األرقام واإلحصائيات الدورية التي تصدر عن   

، إضافة .. و غيرها(لإلحصاء.الديوان الوطني و  ،التشغيلفي) وزارة العمل و  المتمثلة المختصةالجهات 

 .وكذا اإلحصائيات المتعلقة بالبطالة سياسات التشغيل وتأثيراتها. تخصإلى نتائج البحوث التي 

 :االقترابات -8
غلب عليه الوصف، يصف الظواهر من خالل معيار يوهو اقتراب االقتراب القانوني:  -أ

اإللزام، المسؤولية، ووصف اإلجراءات القانونية المشروعية القانونية، الحقوق، الصالحيات، الواجبات، 

 (3)المتبعة.

                                                           

  (1) المرجع نفسه، ص. 138.  
 .34( ص. 1994،)طرابلس: الدار الجماهيرية ، موسوعة علم السياسةمصطفى عبد هللا خشيم، )2(
-2007،-سعيدة -العلوم والسياسة، جامعة موالي الطاهر  قسمنظم السياسية المقارنة، ) محاضرات فيعبد القادر عبد العالي، ( 3)

 .19ص  )2008
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اعتمدنا هذا االقتراب في دراستنا، وذلك باإلسناد إلى بعض الوثائق والرجوع إلى المعايير وقد  

 القانونية المنظمة لسياسات التشغيل. 

الرسمية، الغير فواعل الرسمية و : الذي يعني دراسة كل الاقتراب عالقة الدولة بالمجتمع -ب

سلوكا  األفرادمن خاللها يمارس مهام ممارسة الضبط االجتماعين، و  ىالتي تتولالموجودة داخل الدولة و 

وقد وظفته هذه الدراسة  (1) .حتى حركات التمردوالنقابات، و  األحزاب أو القبيلة أو األسرةفي  سواء تكون 

 خص جانب التشغيل.المجتمع منها فيما ينصيب مجتمع، و لمعرفة كيف توزع الدولة ثروتها على ال

 أدوات الدراسة -9

على مختلف المراجع بالعربية واألجنبية، وعلى مختلف الدراسات  باالطالع المسح المكتبي: -
واألبحاث السابقة، ومواقع االنترنيت، المجاالت، المقاالت، الملتقيات، الجرائد الرسمية، وكل ما 

 له عالقة بموضوع البحث.

  

اللفظي الذي يجري التفاعل ألسلوب المتخصص لالتصال الشخصي و تعني ذلك النمط أو ا :المقابلة

دخيلة غير الجوهرية في الموضوع يستبعد ما عداها من المعلومات الغريبة أو اللتحقيق غرض خاص، و 

هذا الدور يتوقف في خصائصه و على نوع من التفاعل يكون فيه دور كل من المتحدث أو المجيب و 

 (2) .على عرض المقابلة أو الطابع الغالب عليها الخاصة

هذا األسلوب المنهجي ألجل الحصول على المعلومات لتدعيم الفصل التطبيقي، وهذا من  وقد اعتمدنا

 .)فرع األربعاء ناث يراثن(بوالية تيزي وزو لتشغيلاخالل المقابلة التي تم إجراءها مع مدير وكالة 

                                                           
، رسالة دكتورا، )جامعة محمد خيضر في إفريقيا وانعكاسها على األمن واالستقرار فيهاقصور متطلبات بناء الدولة علي مدوني، ( 1)

 .01(، ص 2014-2013بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية ، السنة الجامعية 
 .118س ن ( ص  ) اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث، بمناهج البحث العلمي، عبد هللا محمد الشريف،  )2(  
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 صعوبات الدراسة -10

ودورها في  التشغيل،عقود ما قبل الحصول على المراجع والدراسات التي تناولت موضوع  صعوبة

بعض  لتوفيراألمر الذي كلفنا وقًتا كبيًرا حاملي الشهادات،  ةمعالجة بطالو  التشغيل،دعم سياسات 

 النظرية حول هذا الجزء من الموضوع. المعلومات

 

 تقسيم الدراسة: -11

اختبار اإلشكالية المطروحة و  ىإلجابة علقصد او  ،الرئيسية للدراسة بأهم الجوانبفقصد اإللمام  

  :ثالثة فصول ىالفرضيات قمنا بتقسيم البحث إل

لتشغيل من حيث سياسة او  ،الفصل األول يتناول أهم الجوانب النظرية لكل من البطالة -

، التشغيل، وأهدافها وأبعاد سياسةوتسليط الضوء على المفاهيم األساسية للبطالة ، التعريف

االتفاقيات ظمة للتشغيل في نصوص المواثيق، و المن نبرز القوانيأوكذا االطالع على 

 الدولية.

التشغيل في الجزائر من خالل طرق من خالله إلى واقع البطالة و يتم الت ،الفصل الثاني  -

 .في الجزائرالمراحل التاريخية لتطور سياسة التشغيل براز أسباب البطالة في الجزائر و إ

 .القانوني للتشغيل في الجزائر اإلطاركذا و 

ي الجزائر السيما بطالة آليات معالجة أزمة البطالة فو  ،برامج إبراز ىإل أيضا سنتطرق  كما -

كذا دور و  من خالل دراسة دور برنامج عقود ما قبل التشغيل، ،حاملي الشهاداتالشباب و 

 االجتماعي في الجزائر.سياسة التشغيل في تحقيق قضية السلم 
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ول برنامج عقود ما حيتمحور  إذ والذي يمثل اإلطار التطبيقي للدراسة، ،الثالثأما الفصل  -

الوكالة  فرع) وكالة والية تيزي وزو، ار الوكالة الوطنية للتشغيل،فبل التشغيل في إط

 تطبيقي. ج، كنموذ(دائرة األربعاء ناث يراثن المحلية 
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مشاكل ومعوقات تقف دون تقدمها عالم، السيما المتخلفة منها، من تعاني مختلف دول ال

ازدهارها في مختلف المجاالت، ومن أبرز هذه المشاكل نجد مشكلة البطالة التي عّقدت حياة األفراد و 

، االجتماعية حتى السياسية ما لبية في مختلف جوانبها االقتصاديةوذلك بالنظر آلثارها السوالمجتمعات، 

جعلها محط اهتمام الدول التي تسعى جاهدة إليجاد حلول فعالة المتصاص هذه الظاهرة وعالجها، والحد 

تشغيل اللك عبر لجوئها إلى انتهاج سياسات وبرامج لدعم من تفشيها خاصة في أوساط الشباب، وذ

عن طريق خلق مناصب عمل حقيقة بإدماج البطالين في عالم الشغل، وكذا السعي لتحقيق  وترقيته

 التوازن بين عروض وطلبات العمل.

من خالل هذا الفصل إلى اإلطار النظري لكل البطالة وسياسة التشغيل الدراسة،  تطرق تلهذا س

ظمة للتشغيل والعمل راز أهم القوانين المتحكمة والمنكذا إبو عبر رصد أهم التعاريف المتعلقة بالمفهومين، 

 الدولي من خالل ما يلي: على المستوى 

 المبحث األول: مفهوم البطالة. -

 المبحث الثاني:  مفهوم سياسة التشغيل. -

 .المنظمة للعمل و التشغيل دولًيا البيئةالمبحث الثالث:  -
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 :المبحث األّول: اإلطار النظري للبطالة

ية واالجتماعية باعتبارها تأخذ حيًزا كبيًرا من الدراسات االقتصاد ةمشكل البطالةأصبحت  لقد

تستهدف مختلف شرائح و  .متخلفة وأخطيرة تمس مختلف الّدول سواء كانت متقدمة  جتماعيةاظاهرة 

نحاول التعريف بالمصطلح، وكذا سفئة الشباب وخرجي الجامعات، فمن خالل المبحث  منها ، والمجتمع

هذه الظاهرة  ساهمت في نشوءإبراز أهم أبعاده وأنواعه وخصائصه، وكذا الوقوف عند إبراز األسباب التي 

 ها لدى شرائح المجتمع.غللغوت

 المطلب األّول: مفهوم البطالة

فبقدر من بين األسئلة التي تراودنا عند الحديث عن البطالة هي: من هو العاطل أو البّطال؟  
 هذا الجواب و  ،«إّن العاطل هو من ال يعمل »ول: لإلجابة عنه بالق األغلبية سؤال يسارع ال ابساطة هذ

ن خالل هذا سنقوم بتحديد بعضها م نجده غير كافي وغير دقيق، لهذا وجدت عّدة تعاريف للبطالة،
 .المطلب

 تعريف البطالةأواًل: 

 لغة: -1

 (1)ني: َبطل بطالة، والبطال هو العاطل عن العمل.عت

 (2)بطل بطالة أي تعطل وتفرغ عن العمل، فهي بطالة -

                                                           
 .36(، ص 1990فوائد إبرام البستاني، )لبنان: دار المشرق،  ، معجم منجد الطالب(1)
 .285، )بيروت: دار المشرق للنشر والتوزيع، ب س ن(، ص قاموس المنجد في اللغة (2)
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ضياعا وخسرا، فهو باطل، والتبطل، فعل   ذهبوبطالًنا،  طوالوببطل بطالن،  ،بطل الشيء -

والجهالة، وبطل األجير، بالفتح، يبطل بطالة أي تعطل، فهو بطال،  لهوالبطالة، وهو إتباع ال

   (1)والبطال هو الذي ال يجد عماًل.

 اصطالًحا: -2

، يقصد بالبطالة، حالة عدم االستخدام التي تشير إلى حسب قاموس علم االجتماع -

 (2)لم تسن لهم فرصة العمل. والذيناألشخاص القادرين على العمل، 

فتعرفها بأنها مصطلح يدل على تعطل العامل  ،موسوعة المصطلحات االقتصادية أّما -

 (3)عن العمل.

للعمل، البطال البد أْن تتوفر فيه  وليدبالنسبة للمكتب ال تعريف المكتب الدولي للعمل: -

 ثالث شروط أساسية:

  حالة العمل.في أْن يكون جاهًزا للعمل ما عادا 

 يكون بدون شغل: لم يقوم بعمل مأجور، ولو لساعة واحدة خالل األسبوع السابق  أن

 .للتحقيق

 .(4)أن يبحث عن الشغل 

 قادر عنعرفت البطال أو العاطل عن العمل بأّنه كل من هو  تعريف منظمة العمل الدولية: -

  (5)ولكن بدون جدوى. السائدالعمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى األجر 

                                                           
، والمتوسطة للشبابحلول فعالة لمشكلة البطالة، مع نموذج لبعض المشروعات الصغيرة إبراهيم محمد عبد الرضى،  (1)

 .39، ب س ن (، ص.200)مصر:
 .494(، ص. 2006اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ، )محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع(2)
  55(، ص. 1975القاهرة: ملزم الطبع والنشر، مكتبة القاهرة الحديثة، ) ، موسوعة المصطلحات االقتصادية،حسين عم (3)
 .74(، ص. 2009)الجزائر: دار الغرب للنشر والتوزيع، ، التشغيل والبطالة في الجزائر، راضينور الدين   (4)
 .17(، ص. 1975)الكويت: مطابع الرسالة، ، االقتصاد السياسي البطالة، رمزي زكي (5)
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: يتناولها باعتبارها ظاهرة من الظواهر السلبية التي يترتب البطالة من المنظور السيسيولوجي -

الجرائم  رهاعنها الكثير من المشكالت االجتماعية التي تحدث في المجتمع كمحصلة وجودها، ومن آثا

 (1)رها وانتشارها بالبطالة.و ظه واالنحرافات التي يقترن 

وخلل اقتصادي واسع االنتشار في جميع بلدان العالم، لكن بنسب  ،البطالة وصمة اجتماعية

 (2)كل شرائح المجتمع. تمس ة وتكاليف باهضة، وهينمتفاوتة، وأسباب مختلفة ونتائج متباي

  :تعريف آدم سميث -

 البطالة هي ظاهرة مؤقتة سرعان ما تختفي، وذلك بسبب وجود اليد الخفية أو هرةيرى أّن ظا 

، فبالتالي يقبل أصحاب العمل مع ظهور البطالة سوف تنخفض األجوروميكانيكية السعر، ف الثمن،جهاز 

 (3)على امتصاص البطالة، ومع اختفاء البطالة سوف ترتفع أجور العمال.

 : تعريف كارل ماركس -

وتخفيض النفقات  ،أرباحهمأّن الرأسماليين هم السبب في ظهور البطالة عندما يقومون بزيادة  يرى  

  .الحصول على ما يسمى فائض القيمة من خالل تسريح العمال، أو تخفيض األجور ألجل

 

أّن البطالة تختفي خالل تطبيق التخطيط الدوري، حيث سيتم إيجاد فرص عمل يرى حيث  

 (1)للجميع.

                                                           
 .11(، ص. 2003، )اإلسكندرية: منشاة المعارف، ، البطالةرمحمد عالء الدين عبد القاد(1)
 .301(، ص. 2007، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، مجتمع العمل العياللي،مصطفى  (2)
، البطالة، األسباب واآلثار وتقييم السياسات الحالية وآليات العالج المقترحة في ضوء المستجداتجميل أحمد محمود خضر،  (3)

 .17ص. (،2013)مصر: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، 
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 :تعريف "محمد حسين منصور" -

ه إرادة العالم فيل وال عن العمل بصفة مستمرة بسبب ال دخالتوقف » حيث عّرف البطالة بأّنها: 

 (2).«وهو صعوبة الحصول على العملأال 

عن العمل بسبب صعوبة  يالتوقف الالإراد»فقد عّرفها بأّنها:   يرو"بأّما المفّكر الفرنسي "دو 

ّنما في  دم تمّكن عالحصول على العمل، فنقطة الخطر حسب المفّكر ال تكمن في العجز البدني، وا 

 (3).«الشخص من الحصول على عمل، األمر الذي يؤدي إلى فقدان مورده الوحيد واألساسي لدخله

 المفهوم الرسمي للبطالة -

هنا بالبطالة أنها الفرق بين حجم العمل المستخدم في مجتمع ما خالل فترة زمنية معّينة  ونعني

  (4)عند مستوى أجر معّين، ويمكن تمثيله بيانًيا.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .18المرجع نفسه، ص.(1)
رسالة ماجستير، )جامعة مولود معمري تيزي وزو: كلية الحقوق والعلوم ، النظام القانوني للتامين عن البطالة، علي موزاوي (2)

 .06(، ص.2008 - 2007السياسية، السنة الجامعية 
 .07المرجع نفسه، ص  (3)
 .03(، ص.2005)مصر: الدار الجامعية،  برامج التعديل الهيكلي عليها،مشكلة البطالة وأثر علي عبد الوهاب نجا، (4)
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 ( المفهوم الرسمي للبطالة01شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

التعديل الهيكلي عليها )مصر: الدار علي عبد الوهاب نجا، مشكلة البطالة وأثر برامج  :المصدر

 .03(، ص.2005الجامعية، 

تم المالحظة من خالل هذا المنحنى أّن عرض العمل مرن عند مستويات منخفضة من األجور، 

في منحنى  W1ثم يصبح عديم المرونة عند التوظيف الفعلي الكامل، وعند األجر السائد في سوق العمل 

، بينما التوظيف الكامل محدود L1الكامل ومحدود بالكمية المطلوبة  العمل. يكون في مستوى التوظيف

الفعلي ومستوى التوظيف الكامل أي أنها  ظيف، ومنه فإّن البطالة تمثل الفرق بين مستوى التو L2بالكمية 

 .L2و  L1تشمل المسافة بين 

 

                                               منحنى عرض العمل                                                              األجر

                                   W1 

 

 

                                   W2 

     المفتاح                                                                                                منحنى الطلب

 و تعني األجر W                                                                                        الطلب على العمل  

و تعني عدد  L                                                                     بطالة                                                   

                                                                                                                                        العمال

                                                                                                          

 

                                                                         L1                                             L2                L 
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 المفهوم العلمي للبطالة -3

ومن ثم  مثل أتعرف بأّنها الحالة التي ال يستخدم فيها المجتمع قّوة العمل فيه استخداًما كاماًل أو 

يكون الناتج الفعلي في هذا المجتمع أقل من الناتج المحتمل مما يؤدي إلى تدني مستوى رفاهية أفراد 

 (1)المجتمع عما يمكن الوصول إليه.

 (2): يوضح من هم العاطلون عن العمل.02شكل رقم 

 

 

 

 

(، ص 1998، )الكويت: مطابع الرسالة، االقتصاد السياسي للبطالة: رمزي زكي، المصدر

15. 

وهذه العناصر تتمثل  ،هذا الشكل يوضح لنا األفراد والفئات التي يتم إدراجها ضمن خانة البطالين

 في:

                                                           
 . 8، ص. مرجع سابقعلي عبد الوهاب نجا، (1)
 .15، ص. مرجع سابقرمزي زكي،  (2)

 

                                                      

 عاطلون 
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وهم األفراد الذين يبحثون عن العمل والمسجلين في مكاتب البحث  :الباحثون عن العمل -

 عن العمل.

 ن عن العمل لمّدة زمنية معّينة.يويندرج ضمنهم األفراد المسرح :العاطلون  -

غير  : هم األفراد الذين ال يمارسون أّية وظيفة، وال يبحثون عنه، وأسمائهمال يعملون  -

 مسّجلة في مكاتب العمل.

 من خالل ما سبق نستنج أّن: 

البطالة ظاهرة اجتماعية واقتصادية تعاني منها كّل دول العالم، لكن بدرجات مختلفة، وهذه 

وهي تعني وجود مجموعة  اقتصادية، وسياسية، اجتماعية،عوامل الظاهرة يتسبب في وجودها تداخل عّدة 

مل رغم قدرتهم وكفاءتهم، ورغبتهم فيه، ويبحثون عنه في مختلف مراكز من األشخاص العاطلين عن الع

وهذه األخيرة  ينجر عنها آثار ونتائج وخيمة  ومكاتب العمل، بطريقة مستمرة وملّحة، لكن بدون نتيجة،

على الفرد والمجتمع فهي تتسبب في ظهور وميالد عّدة مشاكل وأزمات اقتصادية واجتماعية، وانحرافات 

 . مختلفة

 :المطلب الثاني: أسباب البطالة وأنواعها

خالل ظاهرة معقدة و متعددة الجوانب، فمن لة باعتبارها امشكلة البطأنواع و  أسبابع تتنوّ تتعّدد و 

م األسباب التي أدت إلى بروزها وتفاشيها، في أوساط الدول هذا المطلب ستحاول الدراسة، رصد أه

 يلي : الدراسة إلى التطرق إلى ابرز أنواع البطالة ، وهذا من خالل ماالمجتمعات،  ثم بعد ذلك ستنتقل و 

 :أّواًل: أسباب البطالة
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تتنوع وتتعّدد أسباب البطالة نظًرا لتشابك هذه الظاهرة وتعّقدها وخطورتها، وهذه األسباب يمكن 

 اختصارها فيما يلي:

 

 

 االجتماعية: األسباب -1

إّن تزايد عدد  السكان يلعب دوًرا مهما في تزايد  وتفاقم أزمة البطالة،  :(1)النمو الديمغرافي -

العمل في سوق العمل، الذي  ال يستطيع استيعاب  علىفتزايد السكان يعني تزايد الطلب 

هذه النسبة من السكان خاصة في الدول  النامية التي تعتبر معظمها دول ريعية تعتمد 

لوطني، الذي يقابله غياب إنتاج محلي فعال يخلق اصاد في إنعاش االقت منتوج واحدعلى 

 مناصب عمل حقيقية تستوعب هذه الزيادة السكانية.

تعاطي المخدرات والمنشطات تعّد طريًقا ممهًدا للبطالة وانتشارها، حيث يعد الشخص الذي  -

 (2).ال يستطيع العمل فبالتالي يصبح بطااًل شخصا  يتعاطاها 

 (3).مل نتيجة الثراء الفاحش الذي تعيشه عائالتهمعزوف بعض الشباب عن الع -

 :األسباب االقتصادية -2

سبًبا مهًما في تزايد نسب البطالة، فمثاًل في الجزائر  : يعدّ االقتصاديالتحول في النظام  -

ح العمال في تلك يتسر  رثإاالقتصادي، بنسب مخيفة في فترة التحول البطالة ارتفعت نسبة 

 الفترة.
                                                           

الجزائر، كلية العلوم االقتصادية جامعة ، رسالة دكتوراه )سياسات التشغيل في ظل التحوالت االقتصاديةأيت عيسى ،  عيسى(1)
 .60(، ص. 2010- 2009والتسيير، السنة الجامعية 

 .32(، ص.2008، )مصر: دار الفكر الجامعي، مشكلة البطالة في المجتمعات العربية اإلسالميةأسامة السّيد عبد السميع،  (2)
 المكان نفسه. (3)
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العمل على استيعاب العدد الهائل لحاملي الشهادات وخارجي الجامعات  عدم قدرة سوق  -

 (1)الذين يتدفقون سنوًيا نحو الحياة العملية.

 

 قّلة الكفاءات والخبرات:  -

الوقوف على مدى مصداقية هذا العامل كأحد المسببات األساسية للبطالة باالستشهاد  يمكن 

بالدول التي تتمّيز بحجم سكاني قليل، وتعرف نشاطات استثمارية واسعة وعالية في مجال السياحة أو 

فيها ترجع ..إلخ(، البطالة المتحدة.المحروقات مثاًل، كما هو الحال في )تونس، ليبيا، اإلمارات العربية 

لضعف الكفاءة والتخصص، فقد نجد الّسكان النشطين ال ُيساهمون إاًل في تلك األعمال البسيطة، ويتزاحم 

عليها طالبوا العمل وتتشّبع بذلك الوظائف التي ال تحتاج إلى تأهيل عالي، ويبقى فائض من هذه الشريحة 

فاءة والخبرة التي تسمح لهم بشغل الوظائف ُيعاني البطالة، والسبب في ذلك يعود إلى عدم تمّتعهم بالك

 (   2)األخرى، وتلجأ الحكومات  هنا إلى جلب اليد العاملة األجنبية المتخصصة.

 تغيرات هيكلة المؤسسة: -

إّن اعتبار المؤسسات االقتصادية، وخاصة العمومية منها كأداة سياسية اجتماعية في يد الدولة  

اإلنتاجية، فتوظف حجًما زائًدا من العمالة دون الحاجة إليه ما  يمكن أن يحول دون تحقيق مردوديتها

أّن تبني سياسة تصحيحية هيكلية في التشغيل،  يؤدي إلى ظهور ما يسمى بالبطالة المقنعة، كما

 (3)وتخصيص الموارد على أساس عقالني من شأنه أن يؤدي إلى تسريح إجباري للعمالة الفائضة. 

 المنافسة: -
                                                           

 .16(، ص.2004ية، ، )مصر: مجموعة النيل العربالبطالة في الوطن العربي، المشكلة والحلخالد الزاوي،  (1)
  .61، ص. مرجع سابقعيسى أيت عيسى،  (2)
 المكان نفسه (3)
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ولمة ترفع من حّدة المنافسة بين المؤسسات المنتجة لنوع معّين، فالمؤسسة المتفوقة إّن ظاهرة الع 

يكون منتوجها في حالة رواج، وتتوسع أكثر وتزداد فرص العمل بها، في حين المؤسسات الفاشلة يقل 

ؤسسة الطلب على منتوجاتها، وتكون بذلك في حالة كساد، فالبطالة في هذه الحالة يمكن أن تعود إلى الم

الفاشلة التي ليس بمقدورها إدخال تحديثات في مستوى المنافس، أو تعود إلى بحث هذه المؤسسات على 

ذوي مهارات وكفاءات عالية، والتي تعتبرها ضرورية لمواجهة المنافسة، في حين هي غير متوفرة لدى 

   عمالها، مما يستدعي االستغناء عنهم، كما قد تعود إلى إفالس هذه المؤسسات.

 الشركات المتعددة الجنسيات: -

إذا كانت الشركات العمالقة تساهم في امتصاص البطالة لما توفره من فرص عمل لمختلف  

مستويات العمالة، إاّل أّن عدم استقرارها وانتقالها عبر الحدود بحًثا عن أسواق في مواطن أخرى سيؤدي 

الة هيكلية، فهذا النوع من المؤسسات يستهدف إلى تسريح من كانوا يعملون بها سابًقا، ليصبحوا في بط

البلدان التي تمنحها حوافز لالستثمار بها، فضال عن األيدي العاملة الرخيصة كما هو الحال في البلدان 

النامية، فهي تخلق فرص عمل أينما وجدت لتعظيم ربحها، وفي المقابل ترفع من نسب البطالة في بلدانها 

 (1)األصلية.

 األسباب العلمية والتكنولوجيا -

   تطوًرا مذهاًل في مجال التكنولوجيا، فال نكاد نتعّلم ضبط آلة  فترة التسعيناتلقد عرفت

معّينة ومعرفة مواصفاتها وتركيبها إاّل وتظهر تكنولوجيا جديدة، أصبحت التكنولوجيا إحدى مسببات 

البطالة لما تتوفر عليه من مواصفات تسمح القيام بأعمال متعّددة، وبدّقة متناهية، وفي زمن قياسي، 

العامل البشري سوى مالحًظا سواء الكتشاف العيوب أو لتصليح األعطال واألعطاب،  بحيث ال يصبح

                                                           
 .61ص.  ،المرجع السابق(1)
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وهكذا يتقلص دوره في المؤسسة اإلنتاجية خاصة وأّن نجاعة المؤسسة تقتضي التخلص من التكاليف 

البطالة هو اعتماد  ارتفاعاإلضافية بتسريح العّمال واالحتفاظ بأدنى قدر ممكن. وما يساهم في 

لوجيا العالية، التي أدت إلى اختزال العديد من المراحل والخطوات اإلنتاجية التي كانت تنفذ التكنو 

 (1)يدويًّا.

  (2).عدم تكافئ البرامج التعليمية على متطلبات العمل والتوظيف 

فالتغير التكنولوجي يعّد العامل األساسي في إزاحة العمال، فبالتالي ظهور البطالة  بمختلف 

وبحيث يمكن القول أّن هناك تناسًبا طرديا بين استخدام التكنولوجيا المتطورة وارتفاع نسب أنواعها، 

معدالت البطالة أي أّنه كلما زاد التقدم التكنولوجي، كلما زادت نسبة البطالة، فمع هذا التزايد الهائل في 

 (3)يرة للبطالة .التقدم التكنولوجي أصبحت اآللة تحل مكانة اليد العاملة مما يفرز أرقام خط

دولة إلى عّددة وكثيرة الجوانب، وتختلف من متالبطالة ظاهرة ّن األسباب التي أّدت إلى تفشي إ  

ني السريع اب اجتماعية وعلمية واقتصادية، راجعة إلى التزايد السكابأخرى، ففي الدول المتخلفة نجدها ألس

التعليمية، ونقص الكفاءات  والخبرات، واختالل التوازن ، إضافة إلى ضعف البرامج الذي تعيشه هذه الّدول

بين سوق العمل ومتطلباته، وكذا االقتصاد المشلول الذي تتمّيز به هذه الدول، فمعظمها دول ريعية تفتقر 

إلى اإلنتاج المحلي الذي يدعم وينعش االقتصاد المحلي، ويساهم في خلق مناصب العمل، أما بالنسبة 

التقدم التكنولوجي الذي تشهده، والذي  البطالة فيها ترجع أساسا إلى فمعظم أسباب انتشارللدول المتقدمة، 

أصبح يقلص من مناصب العمل، كون اآللة السريعة في اإلنتاج أصبحت تستبعد اليد العاملة، فآلة واحدة 

 يمكن أن تنوب عن عشرة عمال. 
                                                           

 المكان نفسه.(1) 
 .32، ص. مرجع سابقأسامة السيد عبد السميع،  (2)
شكالية التشغيل في الجزائرشباح ،  الرشيد(3) ، تلمسان: كلية العلوم ، رسالة ماجستير، )جامعة أب بكر بلقايدميزانية الدولة وا 

 .59(، ص. 2012 - 20111علوم التسيير والعلوم التجارية، السنة الجامعية و االقتصادية، 
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 البطالة أنواعثانًيا: 

 في ما يلي: سنذكرها األنواعوأقسام عديدة معقدة ومتعّددة الجوانب، وهذه  أنواعللبطالة 

 ( saisonnierChômage) :(1)البطالة الموسمية -1

وهذا النوع من البطالة مرتبط بالظروف االجتماعية والمناخية، حيث بعض المشاريع تسرح عدًدا 

 والمستهلكين، مثل صناعة المالبسمن العمال بسبب عدم تالءم اإلنتاج مع عادات وتقاليد األفراد 

أحسن مثال على و . أّما بعض العمال يتعطلون عن العمل موسمًيا من السنة والمنتوجات األخرى الموسمية

 (2) ذلك العمال الذين يشتغلون في قطاع البناء ففي غالب أيام الشتاء يتوقفون عن العمل.

التي تحدث بسبب التغيرات الموسمية التي تؤثر على بعض  موسمية هيال البطالةن أنستنتج 

يزيد عملها في جانب من السنة ويقّل في  أوالصناعات، فتعمل في بعض الفصول  دون البعض اآلخر، 

 (3) جانب آخر.

 (Structural Unemployment): (4)البطالة الهيكلية -2

، الوطني دتحدث في االقتصاوهي نوع من التعطل يصيب جانب من قّوة العمل بسبب تغيرات 

، وتؤدي إلى حدوث نوع من عدم التكافؤ بين فرص الوطنيترجع إلى تغيرات شكلية تصيب االقتصاد 

العمل المتاحة والقدرات والمؤهالت البشرية الموجودة في سوق العمل، وهذه التغيرات قد تكون راجعة إلى 

اإلنتاجي المستخدم في اإلنتاج، أو تغيرات  النمطجات، أو تغّير و تغّير موجود في هيكل الطلب على المنت

                                                           
، )مصر: دار الكتاب المصري، ب س ن(، ص. معجم المصطلحات االقتصادية، إنجليزي، عربي، فرنسيأحمد زكي بدوي،  (1)

262. 
 .152دن: دار الصفاء للنشر والتوزيع، ب س ن(، ص. ، )األر علم االقتصاد ونظرياتهطارق الحاج، ( 2)
 .262المرجع نفسه ، ص. (3)
 .21، ص. ، مرجع سابقعلي عبد الوهاب نجا( 4)
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في سوق العمل نفسه، أو بسبب انتقال الصناعات إلى مناطق جديدة، ويعتبر هذا النوع من البطالة 

جد صعوبة في الحصول على عمل جديد أو أّن فترة البحث حيث أّن المتعطل ألسباب هيكلية ي أخطر،

التي أدت إلى صعوبة حصوله على فرصة عمل جديدة يصعب التغلب عليها قد تطول، كون العوامل 

 (1) وحّلها في آجال قصيرة.

 (Volontary Unemplyment) (2) :البطالة االختيارية -3

وجود عدد من األفراد قادرين على العمل، ولكّنهم ال يرغبون  عدمتأكيد وجود أو تظهر في حالة 

هذه البطالة إلى وجود نقابات  يرجع السبب لوجود .األجر السائدفي العمل المعروض عليهم عند مستوى 

 (3) ية قوّية تعمل على تحديد أجر العامل الحقيقي عند مستوى أعلى من األجر التوازني.المع

 (Disguised Unemploymentالمقّنعة: )البطالة  -4

أي العمل )وهي تلك البطالة التي تعاني منها الكثير من الّدول، وهي تعني التشغيل غير الكامل 

، بمعنى أّنه يمكن االستغناء عن حجم معّين من العمالة دون (4)للنشاط االقتصادي (جزئًيا وليس كاماًل 

من تكّدس القوة العاملة في قطاع معّين وغالًبا ما  التأثير على العملية اإلنتاجية، حيث يوجد هناك نوع

     (5)تتقاضى هذه العمالة أجوًرا أعلى من حجم مساهماتها في العملية اإلنتاجية.

من العّمال في مصنع( س في العمالة )أي وجود عدد كبير ي بأّنه في حالة  وجود تكدّ أي أنها تعن

ال يتطلب ذلك الكم الهائل من اليد العاملة، فتلك الفئة  في حالة وجود إنتاجيتّم االستغناء عن بعضهم 

                                                           
 .13 – 12(، ص ص. 2012، سنة 1، )مصر: النيل العربية للنشر والتوزيع، طأزمة البطالةصالح محمد عبد الحميد،  (1)
 .30ص.، مرجع سابقعبد الوهاب نجا،  علي (2)
 .20، ص. مرجع سابقخضر،  جميل أحمد محمود (3)
 .151، ص. مرجع سابقطارق الحاج،  (4)
 .31، )لبنان: كلية اإلدارة واالقتصاد، ب س ن(، ص. دراسة بحثية حول البطالةوليد ناجي الجيالي،  (5)
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قيامهم بالعمل. ولهذا  عدم ستصبح عاطلة عن العمل، ولكن ليس حقيقية، كونهم يتلقون أجوًرا  رغم

 سميت بطالة مقّننة، أي أّنها ال تظهر بالمقابل تؤثر على مستوى الدخل بطريقة كبيرة.

 في العملية اإلنتاجية. وكأنها مشاركة الظاهر تبرزالفئة في هذه إضافة إلى ذلك فإّن 

وتقريًبا معظم العمال في ذلك  ،عمل واحد العاملة فيوبمعنى آخر هي تكّدس مجموعة من اليد 

                                                                                                                                                                                                                             شيئا.المصنع ال ينتجون 

 البطالة اإلجبارية: -5

السائد في السوق، ولكّنهم ال ونعني بها تواجد مجموعة من األفراد يرغبون في العمل وباألجر  

 (1)الفعالنه، وتحدث عادة لتدني الطلب دو يج

 (Fractional Unemployment: )البطالة االحتكاكية -6

على عمل محّدد،  ى أخر درة على العمل تتزاحم مع قّوة مجموعة من الموارد البشرية القا وتعني أنّ 

، ومن ثم فإّن البطالة االحتكاكية تعني أّن حجًما كبيًرا ال هأي أّن القوى البشرية تفوق العمل المطلوب أداء

وأّن وقًتا ثميًنا يهدر بكثرة العاملين، وتزاحمهم على عمل ال يحتاج لكّل عددهم، وهذه األخيرة يستثمر، 

تنشأ من التغّيرات اليومية في الطلب والعرض التي تحدث في سوق العمل، وكما تنشأ كذلك بسبب 

ي إلى احتالل اآلالت محل العمال في بعض الصناعات، وصعوبة تدريب هؤالء العمال عليها ما يؤد

 (2)تسريح معظمهم

 (Chômage cycliqueالبطالة الدورية: ) -7

                                                           
 .17، ص.مرجع سابقأسامة السيد عبد السميع،  (1)
 .100(، ص. 2000، )لبنان: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، البطالة وعالجها، جمال حسن أحمد عيسى المراجنة (2)
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ي التقدم واالزدهار، ثم البطالة التي تنتج عن المراحل التي يمّر بها االقتصاد، والتي تتمثل ف هي

 (1) ، ثم االنتعاش من جديد )الدورة االقتصادية(.ماشكركود وان

عندما يكون الطلب الكلي أقل بكثير من مستوى االستخدام  ،بمعنى أّنها تحدث في فترات الكساد

التقليل من هذه البطالة يكون بمعالجة الدورات االقتصادية، وذلك الكامل لإلنتاج أو الدخل الكلي، وأّن 

 (2)بالقضاء على فترات الكساد االقتصادي، والتقليل من حّدة فترات االنكماش في الفعاليات االقتصادية.

  جزئية:البطالة ال -8

ا يمكن أن يؤديه أو ينتجه يوجد هذا النوع من البطالة عندما يقل عمل األفراد أو إنتاجهم، عمّ 

 (3).جزء منهم لمّدة زمنية معّينةح فعاًل، مما يؤدي إلى تسري

 (Open Unmploymentالصريحة: ) البطالة -9

حالة التعّطل الذي يعاني منها جزء من قّوة العمل المتاحة، أي وجود  يقصد بالبطالة الصريحة

 (4) عدد من األفراد القادرين على العمل والراغبين فيه، والباحثين عنه، لكن بدون جدوى.

 (Large Social Unmploymentالبطالة الشاملة ) -10

ر بعض يتيجة لتغّ نشاط االقتصادي، وتكون نويقصد بها البطالة التي تعّم جميع قطاعات ال

 (1).الحروب أو حالة الكساد االقتصادي في العالم الظروف مثل

                                                           
 .132، )الجزائر: دار هومة للنشر والتوزيع، ب س ن(، ص. المنير في االقتصادبوعالم بوشاوي،  (1)
 المكان نفسه(2)
  .16(، ص. 2001، 1للنشر والتوزيع، ط ، )مصر: دار طويفالعمارة –العمالة  –البطالة زيد محمد الرماني،  (3)
، رسالة ماجستير، )جامعة الجزائر: 2005 – 1990إشكالية البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر نوال بن فايزة، ( 4)

 .17(، ص. 2009 - 2008كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، السنة الجامعية  
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 البطالة التكنولوجيا -11

مع  ة بقّوةالتقدم التكنولوجي، وتطور آالت اإلنتاج، وظهرت هذه البطال هي البطالة الناتجة عن

لتزويد المصالح بهذه اآلالت اإلنتاجية ما ترتب عنه  نتيجةالتطورات في مجال التكنولوجيا في عالم اليوم، 

 تسريح عدًدا كبيًرا من العمالة، باعتبار أّن اآللة أصبحت تحل محّل اليد العاملة.

و الظروف، فهناك  األسبابصنفت ضمن جملة من  أقسامو  أنواعأن البطالة  مما سبق نستنتج 

دم التكنولوجي الذي يشهده عالم اليوم، باإلضافة فرزها التقأ، وأخرى طالة تحدث بسبب ظروف موسميةب

بطالة أخرى تحدث لنقص ية وأمنية، مثال حالة الحروب، و إلى بطالة أخرى، تعود إلى أسباب سياس

 .على المستوى المحلي األنشطة االقتصادية الفعالةب العمل نتيجة لغياب االستثمار و مناص

 طلب الثالث: آثار البطالة وقياسها:الم

كذا سنتعرف من خالله تي تنجم عن البطالة و في هذا المطلب مختلف اآلثار، الستتناول الدراسة 

، عند الناشطينتحديد من هم األشخاص العاطلين والعاملين و ، وكذا على كيفية قياس معدل البطالة 

 .التطرق إلى كيفية قياس معدل البطالة

  :أثار البطالةأّواًل: 

 تب عن البطالة جملة من اآلثار يمكن حصرها في ما يلي:تتر 

                                                                                                                                                                                     
، )مصر: المنظمة العربية ؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشبابدور المعبد العزيز جميل مخير،  (1)

 .16(، ص. 2000للتنمية اإلدارية، 
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 ثار االقتصاديةاآل -1

وتنجم عنها، ومنها التأثير على األجور ما ا العديد من المشكالت التي ترتبط بهالبطالة تثير  

يؤدي إلى انخفاضها ألّن البطالة تمثل عرض للعمل يفوق الطلب عليه، وبالتالي تدني مستويات المعيشة 

 (1).بسبب انخفاض األجور

نسب اإلعالة بسبب انخفاض المنتجين وارتفاع المستهلكين، إّن البطالة يتحقق معها ارتفاع  

الذين من ضمنهم العاطلين عن العمل، وهو األمر الذي يخفض مستويات المعيشة، ويؤدي إلى انخفاض 

متداد فتراتها، والتي تكون في الغالب بطالة متد آثار البطالة با، وكذا االستخدام، وتالوطني نتاج والدخلاإل

 (2)هيكلية خاصة في الدول النامية.

 لها دور فعال بالنهوض باالقتصاد وتطويره. وخبراتالبطالة تؤدي إلى استبعاد إطارات  

 اآلثار االجتماعية والنفسية: -2

                                                           
، رسالة ماجستير، )جامعة فرحات عباس، سطيف: كلية العلوم قياس أثر المتغيرات االقتصادية على معدل البطالةسليم عقون،  (1)

 .13(، ص. 2010 - 2009الجامعية االقتصادية والتسيير، السنة 
 المكان نفسه. (2)
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واالنتقال إلى حياة  ،هاالنعزال عنإلى أهميته في المجتمع مما يدفع به عدم شعور الفرد ب -

 (1)، مما يوّلد لديه سلوكات عدوانية ، واألمراض العصبية، والقلق، والحزن والكآبة.ةالعزل

كالجرائم المتعلقة بالقتل والسرقة كتعاطي الممنوعات والمخدرات  ،تفشي اآلفات االجتماعية  -

 خاصة في أوساط الشباب.

 .التأخر في الزواج إلى سن ما فوق الثالثين -

 .التهميششار كل مظاهر الفقر والحرمان، و انت -

ارتفاع في حاالت األمراض النفسية بين العّمال العاطلين التي تؤدي إلى تفشي العنف  -

العائلي، وحاالت االنتحار، والطالق وما يتبع ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية كالتفكك 

 (2)األسري في المجتمع وتشّرد األطفال أو انحرافهم األخالقي.

 اآلثار السياسية للبطالة 1-2

 (3)البطالة تساعد على انتشار التطرف واإلرهاب واألزمات األمنية.  -

 (4)الهجرة الخارجية والنزوح الريفي. -

 (5)اضطراب األوضاع مما قد يعصف باالستقرار السياسي للدولة وتغيير الحكومات فيها. -

 اقتصادية واجتماعية ،وصمة سياسية هيفوالمجتمع،  على الفرد للبطالة آثاًرا وخيمة تعود -

لما . خصوصا على الحياة االجتماعية ، ونشر الالاستقرار، فهي تؤثر سلًبا تؤدي إلى زعزعة األوضاع

                                                           
دور اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضة األقصى في شمال عبد الحق خالد وليد،   (1)

(، ص. 2005 - 2006جامعية كلية الدراسات العليا، السنة ال، ، رسالة ماجستير، )جامعة النجاح الوطنية، ، فلسطينالضفة الغربية
35. 

، 1، )عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، طاالقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقاتنزار سعد الدين العيسى، إبراهيم سلمان قطف، ( 2)
  .249(، ص. 2006

 .55، ص. مرجع سابقأسامة السّيد عبد السميع، ( 3)
 .56المرجع نفسه، ص. ( 4)
  .15ص.  مرجع سابق،سليم عقون، (5) 
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قيام  كونها تحفز علىل يعاجتمخلل في األمن االتؤدي إلى أزمات سياسية متنوعة كونها  ه منفرز ت

طبقية و الفقر ال لتدني األوضاع المعيشية، وبروز اإلضرابات واالحتجاجات والحروب األهلية نتيجة

  والحرمان لدى شرائح المجتمع.

 ثانًيا: قياس معّدل البطالة

شطة في أي الفئة النا ،من القّوة العاملةالجهات الرسمية كنسبة ، لدى عادة ما يقاس معّدل البطالة

 .الفئة الناشطة المجتمع عند زمن معّين، وهو ما يعطينا نسبة العاطلين عن العمل من

  يحسب معّدل البطالة وفق المعادلة التالية:

 

 
والراغبين فيه سواء كانوا يعملون أو ال  ،: تحتوي على األفراد القادرين على العملالفئة الناشطة

 وهذه الفئة تحتوي على العناصر التالية: ،يعملون 

، العام(: هم األفراد الذين يعملون مقابل أجر في القطاع Population occupéeالعاملون ) -

 طول الوقت أو لبعض الوقت.في مؤسسة خاصة، أو الذين يعملون  أو

ويبحثون عنه، ولكن ليس لديهم  : هم األفراد القادرون على العمل،(Chômeursالعاطلون ) -

 وظيفة.

نة، تختلف هذه السن من الفئة الناشطة، وهي األفراد دون سن معيّ أّما العناصر المستبعدة من 

 سنة. 15الجزائر تستبعد األطفال دون  مثاًل  ى خر دولة إلى أ

وطلبة  ،مختلفة كالمرضى وألسابوهي الفئات الغير قادرة على العمل،  األفراد من فئات معّينة: -

 المدارس.

 عدد العاطلينمعدل البطالة = 

 مجموع الناشطين 
 x 100 
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 60وهي تمثل سّن التقاعد، فمثاًل في الجزائر تتراوح هذه السن بين  األفراد فوق سن معّينة: -

 .11 – 90نة، طبًقا لقانون العمل س 65و

األفراد الذين ال يتنافسون مع غيرهم في مجال العمل، كربات البيوت، كونهّن ال يطالبن المجتمع  -

 (1)بوظائف.

الطرق واألسس والمعايير المعتمدة لتحديد العاطلين عن العمل من دولة ألخرى، وهذه  وتختلف

  المعايير تتمثل في:

الفئة العمرية المستخدمة في التعريف، وذلك لتباين السن المحّددة لقياس السكان  -

 الناشطين اقتصادًيا.

 الفترة الزمنية للبحث عن العمل )أسابيع، أشهر(. -

ف ر جين الجدد، واألفراد الذين ال يعملون بصفة منتظمة أو ما يعيالتعامل مع الخر  كيفية -

 بالعمالة الموسمية أو المؤقتة.

 (2).وطرق جمعها ،باين في ممارسة وقياس البطالةالت -

قوم بها مختلف تفمثاًل يتم قياس معّدل البطالة في البلدان المتقدمة عن طريق المعلومات التي 

 العمل، ونظًرا لصعوبة سؤال كل فرد، يتّم القيام بأخذ عّينة من العائالت وتحليلها. مكاتب إحصائيات

فيقوم مكتب اإلحصائيات في الواليات المتحدة األمريكية باستبيان عّينة من العائالت تتوزع على 

 سنة. 16رة لكل فرد يزيد سنه عن مختلف المناطق، حيث توجه أسئلة مباش

                                                           
، )الجزائر: ديوان، المطبوعات الجامعية، السياسات االقتصادية الكلية، دراسة تحليلية  وتقييمية المدخل إلىعبد الماجد قرى، (1)

 .38(، ص.2008
شكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل الهيكلي لالقتصاد، من خ البطالةعبد الرحمان العايب،  عبد الناصر دادي عدوان،  (2) الل وا 

 .49(، ص.2010، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، حالة الجزائر
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 (1)المجيب في إحدى الفئات التالية.عند اإلجابة يصنف 

ويتم تسجيل  في الوقت الذي يتم فيه االستبيان،تضم كل من لهم عمل خالل األسبوع  :عملتفئة   -

 (2)أيضا من يعملون جزئًيا حتى لو عملوا ساعة واحدة في األسبوع.

الذين سرحوا : تضم كّل الذين يبحثون عن العمل ومستعدون في أّي وقت، وكذلك فئة ال يعملون  -

من عملهم بشكل مؤقت وينتظرون العودة إلى العمل والذين ينتظرون إلحاقهم في وظيفة جديدة 

 (3)أسابيع. 4خالل 

الّدول النامية نجد أّن عملية القياس أكثر صعوبة لعدم توفر البيانات لدى الجهات في  أّما -

تسجيل أنفسهم من ناحية، أو لعدم الرسمية، وهذا راجع لعدم توفر إمكانات تساعد البطالين على 

توفر وسائل مالئمة لجمع المعلومات على نحو يسمح بتكوين قواعد سياسية يمكن االعتماد عليها 

   (4)من ناحية أخرى.

 سياسة التشغيلالمبحث الثاني: ماهية 

عمه تعّد سياسة التشغيل من أهم الحلول التي تلجأ إليها الدول ألجل النهوض بقطاع التشغيل، ود

 بوضع برامج وآليات المتصاص البطالة عبر خلق مناصب عمل حقيقية.

ونظًرا ألهمية هذه السياسة سنقوم بتناولها من خالل هذا المبحث، عبر التطرق لمفهومها 

 وأبعادها، وكذا أبرز األهداف التي سطرت في إطارها.

                                                           
، رسالة ماجستير )جامعة 2004 -2001دور سياسة التشغيل في معالجة البطالة في الجزائر خالل الفترة فارس شاللي،  (1)

 .09(، ص.2005 - 2004 الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتسيير،  السنة الجامعية،
 المكان نفسه (2)
 .09ص.  ،سابقمرجع  ،فارس شاللي(3)
 .50ص. مرجع سابق،عبد الرحمان العايب،  (4)
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دت مفهوم التشغيل الذي تعدّ عند أوال  وقبل التطرق إلى مفهوم سياسة التشغيل البّد من الوقوف 

 . نظًرا ألهميته يفهتعار 

 

 

 المطلب األّول: مفهوم التشغيل وقياسه

تصاديات األمم، كان محط اهتمام نظرا ألهمية عنصر التشغيل، ودور الفعال في تطوير اق

من خالل ف اإلداريةو  ،المدارس االقتصادية أشهرالمفكرين في مختلف الميادين، وكذا دراسة  أشهردراسة و 

 .لمصطلحل قدمتالتعاريف التي  أهمهذا المطلب ستقوم الدراسة بتسليط الضوء على 

 أّواًل: مفهوم التشغيل

 لغة:  -1

 مصدر التشغيل

 مل، استخدمه فيه.قرر تشغيله في المع

 تشغيل اآلالت: إدارتها.

 تشغيل: مصدر َشغََّل، وَشغََّل )فعل(. –تشغل )اسم( 

ل، والمفهوم مشّغل.َشغََّل: يشغل، تشغياَل،   فهو ُمَشغِّّ
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 (1) شغلت الشركة عمااًل، وظفتهم، أسندت إليهم عماًل.

 اصطالحا:  -2

نأخذ بعين االعتبار التعاريف المقدمة من طرف األخصائيين االقتصاديين، والمنظمات والهيئات 

 الدولية للعمل.

العمل في مختلف استخدام قوة »: يعّرفه االقتصاديون بأّنه: من المنظور االقتصادي 1-2

يكون له رفع مستوى مؤهالته عن  نْ أاألنشطة االقتصادية، حيث يشترط أن يشارك الشخص في العمل، و 

 (2)«.مساره المهنيخالل طريق التكوين، وكذا حقه في االمتيازات المترتبة 

 يكون الشخص قابال للتشغيل عندما: المنظمة الدولية للعمل:تعريف  2-2
 شغل.يمكنه الحصول على منصب  -
 يحافظ عليه ويتطور في عمله ويتكّيف مع التغيير. -

 (3)يتحصل على منصب عمل آخر، إذا كان يرغب في ذلك أو تم تسريحه.

هو ما يسمح لكل شخص  فترى بأّن التشغيل :تعريف لجنة اإلتحاد األوربي 3-2

بالمساهمة في عالم الشغل والخروج منه بكفاءات عالية تمّكنه من اكتساب سلوك يتكّيف وسوق 

 (4).العمل

                                                           
 .78(، ص. 1990، )بيروت: مؤسسة الرسالة، معجم اللغة العربيةمحمد سليمان عبد هللا األشقر،  (1)
 .46، ص.مرجع سابقعبد الرحمان العايب،  (2)
، 5، العدد مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية)عمار رواب، صباح غربي، التكوين المهني والتشغيل في الجزائر،  (3)

 .68(، ص. 2011جامعة محمد خيضر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ، بسكرة،
 المكان نفسه. (4)
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التشغيل بمفهومه التقليدي على أّنه:  إلى: ينظر لالتعريف التقليدي للتشغي 4-2

االقتصادية، بعد تمكين الشخص من الحصول على العمل واالشتغال به في مختلف األنشطة »

 .«حصوله على قدر من التدريب والتأهيل، والتكوين

غير أّن هذا التعريف يتمّيز بنوع من القصور، وعدم الدقة من حيث كونه ال يحّدد الشروط أو  

االختصاصات الواجب توفرها في العامل وال الجوانب األخرى التي تخّص المؤسسات المستخدمة 

  (1).المكّونة للعامل المؤهل

: لقد حظي التشغيل باعتباره عنصًرا مهًما في حياة عند المدرسة الكالسيكية التشغيل تعريف 5-2

، وقد تزامن انتشار 18قرن األمم بدراسة أشهر المدارس االقتصادية، وتعود جذور هذه المدرسة إلى ال

نتاج واسع، ومن  عم أفكارها برز ما تضمنته أمبادئ الثورة الصناعية، ما مّيزها من توجهات رأسمالية وا 

تستند هذه المدرسة إلى مجموعة من األفكار أّسسها "آدم سميث"، ويرجع  .لعملالعميق ل مالتقسي مسألة

تهم الفكرية "ثروة الفضل في تطور أفكاره إلى "دافيد ريكاردو"، و"مارشال"، و"مالتوس"، ومن أهم إنتاجا

األمم" ومحاولة في قانون السكان، وترتبط معظم أفكار هذه المدرسة حول التشغيل بشكل خاص بمجموع 

من المفاهيم األخرى، فمفهوم الثروة التي ينظر إليها "آدم سميث" على أّنها ذلك الدخل المادي الذي يصلح 

مبادلة. العمله بشكل مباشر أو من خالل  إلشباع الحاجيات البشرية التي يحصل عليها اإلنسان من

 (2) قوة العامل المبذولة. وأفالعمل هو المصدر الرئيسي للثروة، ومصدر الربح يتمثل في العمل، 

كما أشار "آدم سميث" إلى األجور وقال أّن ارتفاعها يفضي إلى الرخاء االقتصادي واالجتماعي،  

، فتوصل إلى أّن نقطة انطالق التنمية هي التشغيل الكامل، وقد العمل علىمما ينتج عنه ارتفاع الطلب 

                                                           
، رسالة ماجستير، )جامعة الجزائر: كلية العلوم االقتصادية، دراسة حالة الجزائرإشكالية التشغيل في الزراعة، الطاهر روتر،  (1)

 .25(، ص .1997 - 1996الجامعية،   السنة ،التسييروعلوم 
 .36(، ص.1971، )القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الطلب الفعليرفعت المحجوب،  (2)
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يّتضح ذلك في زيادة االستثمار، فينبثق عن ذلك تقسيم أعمق للعمل، أي أّنه كّلما زاد معّدل االستثمار 

ع الطلب على اارتفع الطلب على اليد العاملة أو رأس المال، مما يؤدي إلى زيادة فرص االستثمار، وارتف

 لعاملة، وكما ترتكز أراء وأفكار المدرسة الكالسيكية على نقطتين أساسيتين، وهما:اليد ا

 العرض يخلق الطلب المساوي له. -

  (1).العرض يتجه نحو التشغيل الكامل -

تساوي الصفر، إْذ عادة ما يعاني سوق ال البطالة  هنا أنّ  يفترض رواد نظرية التشغيل الكامل، 

لى جانب البطالة توجد بعض ثغارات العمل، لذلك ليس  العمل من وجود بعض العاطلين عن العمل، وا 

لى جانبها فراًغا في  من قبيل التناقض القول بوجود توازن في سوق العمل رغم وجود طلبات العمل، وا 

ن العمل البحث عن فرص عمل، كما يتطلب وقًتا من سوق العمل، طالما يتطلب من العمال العاطلين ع

 توظيف عمال جدد.لتمكن من أصحاب العمل ل

على ضوء ما سبق نالحظ أّن أفكار المدرسة الكالسيكية تركز في تحليلها على المدى البعيد،  

لمدرسة برز نقد وجه لهذه اأحيث تربط المشكلة السكانية بتراكم رأس المال، والنمو االقتصادي، ولعّل 

يتمثل في إغفالها للجانب اإلنساني في عملية اإلنتاج، فمجمل أفكارها تمحورت حول طرق اإلنتاج 

واالستهالك، وتحقيق الثروة، فهي بذلك تدعوا إلى استغالل الطاقات المادية والبشرية في سبيل تحقيق 

واألخالق أمام مبدأ الربح  الثروة، مما ينتج عنه فروقات اجتماعية تزول معها كل االعتبارات والقيم،

  .والعائد المادي

: التشغيل يشمل االستمرارية في العمل، وضمان التعيين والمرتب تعريف الحديث للتشغيلال 6-2

ومؤهالته والتي يتوجب على المؤسسة االعتراف بها، كما أّن التشغيل يعطي  هالختصاصاتللعامل تبًعا 
                                                           

 .68 ، صمرجع سابقعمار رواب، صباح غربي،  (1)
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وعلى هذا  الخدمات االجتماعية،الحق للعامل في المشاركة والتمثيل في التنظيمات الجماعية، وحقه في 

 (1) األساس فإّن للمفهوم أهمية بالغة في العمل لكونه أساس تطوير وترقية التشغيل.

 التشغيل عند المدارس اإلدارية 7-2

ضت للتنظيم اإلداري، حيث يركز تعد المدرسة الكالسيكية لإلدارة من أوائل المدارس التي تعر 

تباع سياسات رشيدة فيما يخص شؤون  النموذج البيروقراطي على أهمية تقسيم العمل ومركزية السلطة، وا 

األفراد، إْذ يتم توضيح المعايير الموضوعية للعمل، بحيث يتم اختيار من تنطبق عليهم هذه المعايير، 

 ان دينًيا أو طبقًيا في عملية االختيار.وفي ذلك يجب استبعاد التحّيز على أي أساس ك

أما حركة اإلدارة العلمية باعتبارها النموذج الثاني للمدرسة الكالسيكية فيرجع الغرض من ظهورها 

، كان هناك عجز العمالة الماهرة في الواليات المتحدة األمريكية، 19إلى زيادة اإلنتاجية، ففي بداية القرن 

البد من البحث عن طريق للرفع من كفاءة العمال، وكمحاولة إليجاد حل لهذه ولكي تزداد اإلنتاجية كان 

( بوضع مجموعة نماذج تكون جوهر ما يعرف باإلدارة العلمية، 1915-1856المعادلة قام تايلور )

وارتكزت أفكاره على االختيار العلمي للعمال، تدريب وتنمية العمال بطريقة علمية، اإلخالص والدقة 

  بين اإلدارة والعمال.والتعاون 

فبالرغم من أّن تايلور ركز على إحداث ثورة فكرية كاملة من حيث اإلدارة والعمال لزيادة اإلنتاج 

واألرباح، اصطدم بردة فعل سلبية من العمال وأرباب العمل ألّن طريقته تؤدي إلى التخلي عن عدد من 

 (2)العمال.

                                                           
 .68ص  ،السابق المرجع(1)
 
 .38(، ص.1996، )القاهرة: الشركة العربية للنشر والتوزيع، األسس العلمية لإلدارةهدى سيد لطيف، (2)
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كما المطلوبة، و صب العمل المتوفرة و لمنا استغالل األفرادعملية هو  التشغيل أنمما سبق نستنتج   

ة نشر االستقرار في نهم في مناصب عمل مؤقتة أو دائمة، بغيتعييالقوى العاملة، و  استخدام أيضايعني 

 الحد من مشكلة البطالة.سوق الشغل، و 

 :ثانًيا: قياس معدل التشغيل

طة، أي يقيس نسبة العاملين من يبين األفراد العاملون، وعدد أفراد الفئة النش عنه بالنسبةيعبر  

 :طة، حيثيالفئة النش

 معدل التشغيل =  
 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩é𝐞  العاملون 

𝐏𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞  الفئة النشيطة 
  x ( نسبة التشغيلtaux d’emploi) 

معدل طالة، بالنسبة للفئة النشطة، أي ه مكمل لمعدل البتطبيقا يمكن حساب معدل التشغيل كأنّ 

 .%معدل البطالة  – 1=  %التشغيل 

السكان الناشطين، والذين يمثلون األفراد القادرين على العمل، وهؤالء األفراد  الفئة النشطة: -

 يمكن أن يكونوا عاملين أو غير عاملين )بطالين(

وتشمل معظم األفراد الذين يمارسون نشاط معّين سواء كان إداري أو  :الفئة العاملة  -

 (1)اقتصادي.

 : الذين يشغلون مناصب عمل.العاملون   -

 : معّدل العمال الناشطون.نسبة التشغيل -

 المطلب الثاني: سياسة التشغيل

                                                           
 .11، ص. ، مرجع سابقفارس شاللي( 1)
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  مرس إطارللتقليص من ظاهرة البطالة تسعى األمم إلى إتباع طرق وأساليب فعالة ، وهذا في  

تناولت التي راسات و الدريف ابرز التعأسنتطرق إلى ، فمن خالل هذا المطلب تتكفل بذلك سياسة تشغيلية

 يلي: ، من خالل ماالمصطلح

 :أّواًل: تعريف سياسة التشغيل 

تتكون من كلمتين أساسيتين، وهما سياسة والتي تعني مجموعة من اإلجراءات والتدابير لتنظيم  

  وكلمة تشغيل المعرفة فيما سبق.مسائل مختلفة، 

، صاحب كتاب تحت عنوان حسب تعريف مدني بن شهرة :أّما سياسة التشغيل فتعني 

"اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي في ظل التجربة الجزائرية"، 

 إّن سياسة التشغيل ال تعتبر من سياسات االقتصاد الكلي، كما أّنها »بحيث ينظر إليها كما يلي: 

سياسة قطاعية مثل السياسة الصناعية أو التعليمية أو الفالحية، وكذلك ليست سياسة لسوق ليست 

ّنما هي مجموعة من اإلجراءات تصّمم وتطبق على مستوى السياسات السابقة الذكر، أي  العمل، وا 

سياسة من سياسة االقتصاد الكلي، والسياسات اإلقطاعية فضاًل عن سياسة أّنها تندرج ضمن كل 

اقتصاد السوق، ويكون الهدف من هذه اإلجراءات أْن تشترك كل سياسة من السياسات المذكورة في 

 (1) .«(*)النهوض بالتشغيل وتحقيق التشغيل الكامل

                                                           
الكامل يقصد به أن كل أفراد المجتمع البالغين سن العمل يشغلون ووظيفة معينة، بمعنى أنهم مدمجين جميعا في عالم  التشغيل (*)

 الشغل، أي أن معدالت البطالة تساوي الصفر.
(، 2009، 1(، )دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط)التجربة الجزائرية اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيلمدني بن شهرة،  (1)

 .164ص. 
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تجمل سياسة التشغيل في مجمل الوسائل  :والتنميةكما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي 

 (1)نتاج.جل إعطاء الحق في العمل لكل إنسان وكذا تكييف اليد العاملة مع احتياجات اإلأالمعتمدة من 

مجموعة من اإلجراءات والتدابير التنظيمية تعني  سياسة التشغيل  من خالل ما سبق نستنتج أن 

غيل امتصاًصا لمعدالت البطالة، وهذا عن طريق خلق التي تتخذها الدولة قصد النهوض بقطاع التش

 مناصب شغل حقيقية لدعم االقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية في مختلف المجاالت.

 المطلب الثالث: أبعاد وأهداف سياسة التشغيل

الناجعة  لسياسة التشغيل أبعاد متعّددة منها االجتماعية واالقتصادية، مجملها تسعى إليجاد الحلول

 األهدافلمشكلة البطالة عبر إشراك مختلف الفئات في المجتمع، كما تنصب في إطارها مجموعة من 

  جل ذلك.واألفاق المسطرة أل

 أّواًل أبعاد سياسة التشغيل

 هي سياسة متعّددة الجوانب واألبعاد، والتي يمكن اختصارها فيما يلي:

عية الناتجة على مختلف اآلفات االجتما: يركز على ضرورة القضاء البعد االجتماعي -1

سيما بالنسبة للشباب، والعمل على توفير الظروف المناسبة إلدماج هؤالء الشباب في عن ظاهرة البطالة ال

  (2) .المجتمع، عن طريق إبعادهم عن كّل ما يجعلهم عرضة للتهميش واإلقصاء

أي رأس المال البشري  ،يرّكز على ضرورة استثمار القدرات البشرية :البعد االقتصادي -2

لألفراد سواء الموروثة أو المكتسبة، السيما المؤهلة منها لخلق الثروة  به القدرات اإلنتاجية الذي يقصد
                                                           

، (، ص 2012، 10، العدد مجلة الباحثلخضر عبد الرزاق موالي، تقييم أداء سياسة التشغيل في الجزائر، مقال صحفي، )( 1)
191. 

، ملتقى علمي حول السياسة العامة ودورها في السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائرسليمان أحمية،   (2)
 . 03(، ص. 2009أفريل  27 – 26لدولة )جامعة الطاهر موالي، سعيدة، يومي بناء ا



  الفصل األّول                                              اإلطار النظري للبطالة وسياسة التشغيل
 

43 
 

االقتصادية عن طريق توظيفها في مختلف المجاالت، وقطاعات النشاط سواء منها العامة أو الخاصة، 

اجتماعية مستدامة للبالد، وتطوير أنماط اإلنتاج، وتحسين النوعية ح بإحداث تنمية اقتصادية و ا يسمبم

 (1) والمردودية ومنافسة المنتوج األجنبي وربح المعركة التكنولوجيا السريعة التطّور.

يقصد به مشاركة جميع الجهات ذات العالقة في اتخاذ  البعد التنظيمي والهيكلي: -3

قرارات جماعية خصوًصا في مجال التخطيط للتنمية المستدامة، ووضع السياسات الخاصة بالتشغيل 

   (2) وتنفيذها، والتي تبدأ من المستوى المكاني المحلي أو التجمعات السكانية سواء كانت مدن أو قرى.

 ةسياسة التشغيل تتجلى أساسها في التركيز على معالجة اآلثار الناتجمما سبق نستنتج أّن أبعاد 

البطالة بمختلف أنواعها، وكذا استثمار مختلف القدرات البشرية ألجل تطوير القطاع عن مشكلة 

التنمية و االقتصادي، وباإلضافة فإّنها تعمل على إشراك مختلف الهيئات المعنية في مجال تخطيط 

 رؤساء في  تتمثلالتي مثل الفئات  ،إشراكها في تقرير وتنفيذ سياسات التشغيلالمستدامة عن طريق 

 والت على مستوى المدن. المستوى القرى، و  دوائر والبلديات علىال

 ثانًيا: أهداف سياسة التشغيل 

سياسة منهجية أهداف سطرت ألجلها، تهدف لتحقيها على أرض الواقع، فإّن لسياسة  إّن لكلّ 

 التشغيل كذلك أهداًفا تسعى لتجسيدها، وهي كما يلي:

كفالة  أجلراغب في العمل من القوة العاملة ال فيفرد توفير فرص العمل لكل مواطن أو  -

 حرية اختيار العمل.

 وزيادة الناتج القومي. ةاالقتصاديالرفع من مستوى الفعالية  -
                                                           

عبد القادر زياني، الشركات المتعّددة الجنسيات وأثرها على التشغيل، على الموقع  (1)
http://algerranespet.maktooblog.com/date/2010/12 28/09/2016 االطالع، تاريخ. 

 .166(، ص. 2006، 01، العدد 12، المجلد مجلة المنارةماجد أبوزنط، التنمية المستدامة، دراسة المفهوم والمحتوى، ) (2)

http://algerranespet.maktooblog.com/date/2010/12
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 الرفع من المستوى المعيشي عبر زيادة دخل الفرد. -

تحقيق استقرار العمل والذي يعني دوام استخدام العامل في عمله، وتقليص التغيرات على  -

 الحد األدنى عن طريق حماية العامل من التعسف بكل أنواعه.

 (1) مهارة في األداء. تكوين وا عداد القوى العاملة لتحقيق تأهيل مهني، واكتساب -

تنظيم عالقات العمل من خالل اإلطار القانوني والتشريعي الذي تحّدده مراسيم وتشريعات  -

 (2) العمل

أزمة البطالة بالعمل  ومما سبق نستنتج أّن الهدف الرئيسي لسياسة التشغيل يتمثل في معالجة

 .الشغلعالم مناصب عمل حقيقية كفيلة بإدماج البطالين في على توفير 

 :في النصوص القانونية الدولية لتشغيلاالمبحث الثالث: 

يعّد الشغل من أهم الضروريات التي ال يمكن االستغناء عنها باعتباره الوسيلة الوحيدة لضمان 

ّنه الطريق الوحيد نحو التحضر والتقدم، أاالستمرارية والبقاء، وتحقيق الرفاهية والعيش الرغيد، إضافة إلى 

أّن كّل دول العالم تسعى ألجل تطويره وتنظيميه، باعتباره حق مقّدس لكل الشعوب في العالم، لذلك نجد 

مهما كانت جنسيتهم، فبهذا الصدد ُصدرت عّدة قوانين ومواثيق على المستوى الّدولي تنادي بهذا الحق 

 للعمل. فضال عن القوانين التي تسعى لضمان حقوق العمال وحمايتهم. وتوفير البيئة المثالية

االتفاقيات و العهود والمواثيق  أهممن خالل هذا المبحث بتسليط الضوء، على  ستقوم الدراسةفلهذا 

 ، التي تناولت قضية التشغيل في إطار نصوصها.الدولية

                                                           
، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1980 -1962التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط عبد اللطيف بن أشنهو،  (1)

 .125(، ص. 1992
، )جامعة محمد خيضر، المجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةعمار رواب، التكوين المهني والتشغيل في الجزائر،  (2)

 .15(، ص.2011كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 :الدوليةالمواثيق التشغيل في العهود المطلب األّول: 

اعتبرته حق  بحيث أنها العمل،التشغيل و  التي تناولت وتحدثت عنالمواثيق الدولية العهود و  دتلقد تعد 

فمن  توفير البيئة المثالية للعمل،أن تسعى ألجل ضمانه، و على كل الدول  هنأ، و مقدس لكل الشعوب

 التي تتمثل فيما يلي:، و العهودبرز هذه المواثيق و أخالل هذا المطلب، ستتناول الدراسة 

 :اإلعالم العالمي لحقوق اإلنسان -

اإلعالم العالمي لحقوق اإلنسان الذي تّم اعتماده من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لقد تناول 

العديد من الحقوق، منها الحق في العمل، والحماية االجتماعية، فهذا اإلعالن  1948ديسمبر  10في 

الحكومات العمل يعتبر الحماية ضد البطالة جزء من الحماية االجتماعية، المقّررة لألفراد، وعلى الّدول و 

  (1) على توفير برامج وتدابير لخلق مناصب الشغل.

كما أّكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أّنه يحق للعامل اختيار العمل الذي يناسبه ويالئمه، في 

لكل »منه على:  22ظل ظروف عادية مرضية تحميه من البطالة واألخطار االجتماعية، فتنص المادة 

ومن حقه أن توفر له من خالل  ،في المجتمع حق في الضمان االجتماعيشخص بوصف عضًوا 

المجهود القومين والتعاون الدولي، وما يتفق مع هيكل الدولة، ومواردها الحقوق االقتصادية، االجتماعية 

وهذا الحق يترتب عنه الحماية الشاملة . «والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته، ولتنامي شخصيته في حرية

  (2) من كل المخاطر بما فيها خطر البطالة.

                                                           
 .17، ص.مرجع سابقعلي موزاوي،  (1)
 المكان نفسه(2)
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لكل شخص الحق في العمل وحرية اختيار أعماله في شروط عمل »منه:  23وكما نصت المادة 

 (1) .«عادية ومرضية والحماية من البطالة

 :العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية -

، والذي دخل حيز 1966ديسمبر  16العهد صادقت عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

، والذي تضمن في نص مواده العديد من الحقوق، أبرزها الحق في العمل، 1967جانفي  3التنفيذ في 

العهد، منه على أّن كّل الّدول المشاركة في إبرام  6والحماية االجتماعية، وفي هذا الصدد نصت المادة 

والتي صدقت عليه أن تعترف بالحق في العمل، والحق لكل شخص في إمكانية الحصول على رزقه 

 (2) بواسطة عمل يختاره بنفسه.

وكما أّن الجزائر قد كانت من الدول األعضاء المشاركة في إبرام العهد الذي قامت بالمصادقة   

 (3) .1989ماي  16عليه بتاريخ 

وكما تّم نشر  ،ذلك، فقد تّم المصادقة عليه أيضا من قبل المجلس الشعبي الوطني إلىباإلضافة 

 (4) .1997نصه في الجريدة الرسمية الصادرة في 

 :1981الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  -

                                                           
 ، نقال عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.23المادة  (1)

(2) Droit de l’homme, recueil d’instrument s internationaux, Nations Unies, centre pour les droits de 
l’homme, Genève, 1998, p.p. 09. 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ، المتض1989ماي  16، المؤرخ في 67 – 89ج.ج.د.ش، المرسوم الرئاسي رقم  (3)
 .1989، المؤرخة في أوت 20السياسية واالجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 

 .78، ص. 1997، 11، المتضمن نص العهد الدولي، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 90 – 89ج.ج.د.ش، القانون رقم  (4)
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 28في نيروبي بكينيا، في  18تّم إقراره من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم 

العمل مضمون لكّل األفراد أن ، والذي جاء حاماًل مجموعة من الحقوق فقد نّص على 1981 جويلية

 (1) ويلزم الّدول التي صادقت عليه بتجسيده، وكذا حماية العمال ومحاربة البطالة.

 الدولية: االتفاقياتالتشغيل في  المطلب الثاني:

منظمة العمل الدولية بالمصادقة على عّدة اتفاقيات والتي تتكفل بضمان حقوق العامل،  قامت

 ومكافحة البطالة، وتطوير برامج التشغيل وترقيتها، ومن بين هذه االتفاقيات نذكر:

 

 حول البطالة: 02االتفاقية رقم  -

، إْذ 1919أكتوبر  29 أبرمت خالل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته األولى بتاريخ

ام تقّرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمكافحة البطالة، ومعالج آثارها عن طريق إنشاء مكاتب استخد

قامة أنظمة للتأمين عن البطالة عن طريق إنشاء مكاتب وتأسيس هيئات لتتكفل بتسييرها.و   (2) ا 

 :مراداتهإ تعويضات للعاطلين عن العمل رغمن ضمان أ( بش44االتفاقية ) -

خالل الدور الثامنة عشر من الجمعية العامة  1934جوان  4( في 44أبرمت االتفاقية رقم )

مساعدات للعاطلين عن لمنظمة العمل الدولية، حيث تلزم الدول األعضاء بتقديم إعانات وتعويضات و 

تحديد الشروط الواجب ، وكما تلزمها كذلك بوضع أنظمة فعالة للحماية ضد البطالة، و مراداتهالعمل رغم إ

                                                           
 عن الميثاق اإلفريقي لحقوق الشعوب،  نقاًل  15المادة  (1)
 التي تنص على أّن حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عامل متكافئ. 

(2)Gerard Lyon, Pelissiur Jean, Supoit Alanne, Droits de travail, , Paris: Dalloz, 17ème édition 1994, 
p.308  
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من االتفاقية، وهذه الشروط تقررها  09، والمتضمنة في المادة (1) مراعاتها في أّي نظام تأميني ضدها

 (2) القوانين واللوائح القانونية

 :1964ن سياسة التشغيل أبش 122م االتفاقية رق

، في دورته الثامنة، وهذه 1964 جويلية 09اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 

االتفاقية تلزم المنظمة والّدول األعضاء بضمان حق العمل، وكذا تحقيق برامج، شأنها أن تحقق العمالة 

الكاملة والمنتجة، لرفع مستويات المعيشة، ودفع عجلة النمو االقتصادي، إضافة إلى وضع برامج تتكفل 

 (3) بمحاربة البطالة.

 :1988بشأن النهوض بالعمالة والحماية ضد البطالة  168 االتفاقية رقم -

وقد كانت  للجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية، 75في الدورة الـ  1988أبرمت في أّول جوان 

حيث أّكدت االتفاقية  ذلك بسبب تزايد البطالة الجزئية، و ،سابقة الذكر 44ة لالتفاقية رقم بمثابة مراجع

وتهدد  عمالة المنتجة، وقد أتت بآليات جديدة لمكافحة هذه البطالة التي والزالت قائمة،على أهمية العمل وال

 (4) اقتصاديات دول العالم.

                                                           
، )تتعّهد كل دولة عضوة في المنظمة 1934نقاًل عن االتفاقية بشأن ضمان تعويضات وا عانات للعاطلين رغم إرادتهم،  01المادة  (1)

العمل الدولية أن تصدق على هذه االتفاقية بإقامة برامج تكفل العاطلين رغم إرادتهم ممن تنطبق عليهم االتفاقية تعوَيضا، ويقصد به 
تراك المدفوعة أو إعانة يقصد بها مبلًغا يمّثل تعويضا أو منحة حسب الترتيبات العامة لمساعدة المعوزين مبلًغا يدفع بنسبة أقساط االش

 أو شكال يجمع بين اإلعانات والتعويضات(.
، )يجوز أن يكون الحق في التعويض أو اإلعانة مشروًطا بقبول 1934نقال عن االتفاقية بشأن التعويضات للعاطلين،  09المادة  (2)
 الستخدام في أعمال المساعدة التي تنظمها السلطة العامة، والتي تقّررها القوانين واللوائح الوطنية(.ا
الخاصة بسياسة التشغيل )على كل عضو فيها وراء حفز النمو االقتصادي، ورفع مستوى المعيشة،  122من االتفاقية رقم  1المادة (3)

على البطالة وعلى العمالة الناقصة، أن يعلن سياسة تنشيطية ترمي إلى تخفيض العمالة وتلبية المتطلبات من اليد العاملة، والتغلب 
 الكاملة، والمنتجة والمختارة بحرية، وأن يجتهد بوصفها هدًفا أساسًيا(.

 .22، ص.مرجع سابقعلي موزاوي،  (4)
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إّن هذه القوانين والمراسيم واللوائح والشعارات الّدولية التي اهتمت بمجال التشغيل والعمل، قد 

ثبات أهمية العمل، وهذا ألجل التحفيز  واالهتمام بالتشغيل وتنظيمه لكونه الوسيلة الوحيدة استهدفت إبراز وا 

التي من شأنها دفع عجلة النمو االقتصادي، وتحقيق العيش الكريم للمواطن في كنف وطنه، باإلضافة 

أيضا إلى الدفع إلى خلق سياسات وبرامج تنموية لحماية المواطن من شبح البطالة الذي دهور حياته 

 .النفسية

 

 

 

 خالصة 

ن مجمل السياسات والبرامج التي تنتهجها الحكومات ألجل خلق مناصب عبر سياسة التشغيل تع

شغل مختلفة، خالل فترات زمنية محّددة، وكما تمثل هذه السياسة الحل المعالج لمعضلة البطالة، ولقد 

م البطالة التي كان هذا الفصل كمحاولة لتقديم أهم المفاهيم المرتبطة بالمفهومين،  إْذ تطرقنا إلى مفهو 

تعّددت تعاريفها، ولكن هذه التعاريف كّلها تعتمد أساًسا على المعايير التي حّددها المكتب الدولي للعمل، 

أنواع ريف. وكما سلطنا الضوء أيضا من خالل هذا الفصل إلى اوالتي بنيت على أساسها معظم التع

حسب نمط التشغيل أو طبيعة النظام االقتصادي أو  البطالة التي تختلف وتتغّير إّما بسبب طبيعة البطالة

أسبابها المختلفة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، والتي ساهمت في تفشي  إلىالسائد، واإلضافة 

والتي تؤدي إلى خلق  وتغلغل هذه الظاهرة في أوساط المجتمع، وهذا فضاًل آلثارها والنتائج المترتبة عنها،

 جتمع.على الفرد والم مشاكل تؤثر
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أيضا بالتطرق إلى أبرز التعاريف والدراسات التي حضي بها التشغيل سواء  ت الدراسة ماكما ق

يل، في الجانب االقتصادي أو اإلداري، وكما ضمن الفصل أبرز التعاريف التي حضيت بها سياسة التشغ

دماج إلب شغل حقيقية ذكر أهم أبعادها وأهدافها التي سطرت ألجلها، والمتمثلة أساًسا في خلق مناصقتم 

البطالين في عالم الشغل، وباإلضافة إلى ما سبق، ومن خالل هذا الفصل دائما، قمنا بدراسة أهم القوانين 

المواثيق و االتفاقيات الدولية، التي  أهممن خالل االطالع على  المنظمة للتشغيل على المستوى الدولي

 ةالالزم اإلجراءاتتقديس حق العمل و االعتراف به لكل شعوب العالم، وكذا العمل على خلق  إلىتدعوا 

 ترقيته.وانتهاج ابرز اآلليات والتدابير لدعم التشغيل و  البطالة ،لمكافحة 
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 مقدمة

عت واختلفت، نو م في تفشيها مجموعة من األسباب تالبطالة، التي ساه أزمةتعاني الجزائر من  

عرفت هذه فمنها ما كان من الجانب االقتصادي ومنها ما كان من الجانب االجتماعي والسياسي. إْذ 

على طول األزمات االقتصادية التي عاشتها البالد، والتي كانت نتيجة النهيار أسعار  األزمة تزايًدا مستمًرا

لبرامج والمشاريع التنموية، التي من شأنها ، ما أدى إلى تراجع ا1986النفط في األسواق العالمية سنة 

إلى تفاقم األزمة، وألجل معالجتها عمدت الجزائر إلى التأسيس لسياسة  أدىخلق مناصب التشغيل، ما 

التي أدت إلى  من خالل هذا الفصل إلى أهم األسباب تشغيلية تطورت عبر فترات ومراحل، إْذ سنتطرق 

لى أبرز المحطات التاريخية لتطور سياسة  حصائياتاإل أبرز بروز األزمة وتفاقمها، وكذا المتعلقة بها، وا 

من خالل الوقوف  ظمة لعالم الشغل،برز القوانين المنأالدراسة على  وكما سلطت .التشغيل في الجزائر

متصاص  نسب البطالة  الو  .التشغيل ترقيتهالنهوض بقطاع التشغيل و  ألجلبرز القوانين المسطرة أعند 

التي تدق ناقوس الخطر عمدت الدولة الجزائرية، إلى انتهاج سياسة تشغيلية، تضم مجموعة من البرامج 

واآلليات إلصالح مخالفات البطالة، وآثارها التي خلقت عّدة مشاكل اجتماعية كالفقر والحرمان، والتي 

في المجتمع، نتيجة لردة فعل المواطنين الذين  ترتب عنها نتائج وخيمة، تتمثل في نشر العنف والفوضى

الدراسة من خالل  ضاقوا ذرًعا بقسوة البطالة، فبالتالي نشر لالسلم واالاستقرار في المجتمع، لهذا ستتطرق 

يجاد  هذا الفصل أيضا، إلى أهم البرامج واآلليات التي انتهجتها الدولة من أجل امتصاص نسب البطالة  وا 

كل واآلثار التي خلفتها األزمة، من خالل إبراز دور هذه البرامج والسياسات في تدعيم حلول فعالة، للمشا

رساء السلم االجتماعي، الذي أّدت البطالة إلى تهديده، من خالل آثارها ومخلفاتها التي   عملت على وا 

ل، الذي وكما تحدثت الدراسة كذلك عن برنامج عقود ما قبل التشغي نشر العنف والفوضى في المجتمع.

 وهذا من خالل: يعد من اآلليات المسطرة المتصاص البطالة في أوساط الشباب و حاملي الشهادات،
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 .بطالة في الجزائر: الاألولالمبحث  -

 سياسة التشغيل في الجزائر. :المبحث الثاني -

الوكاالت المؤسسة لدعم سياسة التشغيل، ودورها في تحقيق السلم البرامج و  :الثالثالمبحث  -

 االجتماعي في الجزائر.
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 البطالة في الجزائر :المبحث األول

الدولة منذ االستقالل، والتي ساهمت مجموعة  حد المشاكل العويصة التي تعاني منهاأتعد البطالة 

إلى أهم  الدراسة  تطرق تس األزمات في تفاقمها تفشيها في المجتمع، فمن خالل هذا المبحثمن األسباب و 

أهم اإلحصائيات المتعلقة بها عضلة في الجزائر، وكذا وضعيتها و األسباب التي أدت إلى بروز هذه الم

  .2016و  1990خالل الفترة الممتدة بين 

 :المطلب األّول: أسباب البطالة في الجزائر

 : ما يليفي أسباب البطالة  تتمثل 

 د العمل.قنهاية التشغيل وع -

 .جماعيةالة و يشخصال العملتسريحات  -

 (1).نهاية النشاط واالستقاالت -

ضعف ديناميكية القطاع اإلنتاجي سواء زراعي أو صناعي، إضافة إلى نقص االستثمارات التي  -

 من شأنها التقليص من حّدة البطالة، وخلق مناصب الشغل جديدة.

 (2).غياب التوازن بين التكوين والشغل -

التي قامت الدولة  إفالس العديد من الشركات والمؤسسات،القتصادية نتيجة ا تدهور األوضاع

إذ بلغ  الذي خلق تسريح العديد من العمال، األمر  ،1997 ةمؤسسة سن 985بلغ عددها إذبحلها، 

                                                           
 .257، ص مرجع سابقعبد الرحمن العايب،  (1)
 . 92، ص. مرجع سابقراضي نور الدين، ( 2)
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ما ساهم بشكل كبير في  عامل ،(1) 519881 ،1997إلى  1994عدد العمال المسرحين من 

 (2).ارتفاع معدالت البطالة في البالد

بالبالد، وأدت إلى تراجع االستثمار الداخلي أو القادم من الخارج،  األمنية التي عصفت األزمة -

 والذي يعتبر من أهم األسباب لتفشي ظاهرة البطالة في البالد.

إلى األزمة االقتصادية التي اجتاحت االقتصاد  بابهاإّن ظهور مشكلة البطالة في الجزائر يرجع أس 

الوطني يتدهور ويدق ناقوس الخطر، ولقد أحرز  داالقتصا، والتي جعلت من الجزائري خالل الثمانينات

صناعة شركة الوطنية لال)كمعظم المؤسسات والشركات،  لوضع تطورات خطيرة من خالل إفالسهذا ا

رة ما زاد خالل هذه الفت ها،عمال حر تسو ، أبوابهاجعلها تغلق ما  الصلب )مركب الحجار بعنابة(الحديد و 

إلى  ه وهيكلته لجأت الجزائرعادة بنائا  وإلنقاذ االقتصاد المحلي، و  .وتفاقم مشكلة البطالةمن ظهور 

ديونية الخارجية من البنك الدولي الذي فرض عليها الدخول في نظام اقتصاد السوق، فلجأت الجزائر الم

وتوفير ، فبالتالي لم تعّد مسؤولية تنظيم سوق العمل، وعمدت إلى خوصصة معظم مؤسسات الدولة

مناصب الشغل من مسؤوليات الدولة لوحدها، بل أصبحت كذلك من مسؤوليات القطاع الخاص، الذي 

كان في تلك الفترة يعاني عجًزا كبيًرا، فلم يتمكن من تحقيق المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، ما ساهم  

خرجي الجامعات، و باب، ، خاصة في أوساط الشة في تفاقم وتزايد ظاهرة البطالةر وبنسب عالية وخطي

وباإلضافة إلى هذه األسباب االقتصادية، تبرز مجموعة من األسباب االجتماعية التي تتمثل في التزايد 

السكاني الهائل الذي عرفته الجزائر خصوًصا بعد االستقالل، كما  توجد هناك أيضا أسباب سياسية 

                                                           
مداخلة حول برامج اإلنعاش  )حيزية قاسم، عامر هواري، السياسات االقتصادية في الجزائر بين خلق البطالة ومكافحتها،(1)

 .05جامعة أكلي محند ولحاج،  البويرة(، ص . االقتصادي، 
 . 92، ص. ، مرجع سابقراضي نور الدين( 2)
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تتمثل في األزمة األمنية التي عاشتها الجزائر خالل فترة التسعينات، والتي كانت عائًقا كبيًرا أمام 

  .حقيقيةاالستثمارات التي تعّد وسيلة مهمة في تقليص معدالت البطالة، وخلق مناصب الشغل 

 :بهاوأهم اإلحصائيات المتعلقة  2016 – 1990المطلب الثاني: وضعية البطالة في الجزائر 

شرات ؤ والم اإلحصائياتمن خالل هذا المطلب سيتم دراسة وضعية البطالة في الجزائر، وكذا تحديد ابرز 

 .2016و  1990بها، خالل الفترة الممتدة بين  المتعلقة

  1995/ 1990أوال: البطالة في الجزائر 

 

 

 

 .1995إلى  1990معدالت البطالة من الجدول األتي سيوضح تطور و  

 1995-1990النشاط خالل يمثل تطور معدالت البطالة و  (:01رقم )جدول 

 1995 1994 1993 1992 1991  1977 1966 المؤشرات 

 28.2 - - 26.6 - 23.0 16.9 12.1 العدد الكلي للسكان

 7.49 6.81 6.56 6.22 6.08 5.34 3.05 2.56 اليد العاملة

 2.10 1.66 1.51 1.50 1.23 1.23 0.67 0.84 (%عدد البطالين)

 26.5 - - 23.4 - 22.9 17.5 21.2 (%معدل النشاط)

 28.1 24.4 23.2 23.8 20.3 21.4 22.0 33.0 (%معدل البطالة)
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 04ص. عامر هواري، مرجع سابق، : حيزية قاسم،المصدر

 2016-1996ثانيا: وضعية البطالة في الجزائر 

التوازنات الداخلية والخارجية، وأيضا ضغط تالالت كبيرة  في عرف االقتصاد الجزائري اخ 

 غلق المؤسسات  فواصلت ستمرار إجراء التسريح الجماعي، و ا، و المديونية الخارجية على وجه الخصوص

، ثم 1996سنة  %28، حيث بلغت حوالي العشرينياتو  معدالت البطالة االرتفاع خالل فترة التسعينات

والسبعينيات  الستينيات في فترة تقارب النسبة التي تم تسجيلهابة هذه النسو  (1).2000سنة  %30قاربت 

 .%33التي بلغت بداية التسعينيات والثمانينات و 

البطالة في الجزائر خصوًصا  قد العربي عن أرقام مخيفة عن واقعكما كشفت دراسات لصندوق الن 

زائر مصنفة في المراتب األولى في ارتفاع نسبة البطالة في جّن الألدى فئة الشباب، كما أثبتت الدراسة 

أّن نسبة  2015صندوق النقد العربي في سنة   بها الوطن العربي، وقد أّكدت هذه الدراسة التي قام 

الديوان  سبة تقترب من النسبة التي قّدمها، وهذه الن% 9قدرت بـ  2013البطالة في الجزائر خالل 

جمالية، لكن بالنسبة نسبة البطالة اإللكن هذا التقارب يقتصر فقط على ائر، الوطني لإلحصاء بالجز 

للبطالة وسط الشباب التي قدمها الصندوق تستدعي دق نقوس الخطر، يالحظ في إحصائيات الدراسة 

صائية لمنظمة العمل الّدولية والبنك العالمي، إلى أّن مصادرها على قاعدة بيانات إحالتي اعتمدت في 

 (2).ئر لم تقم بالحد من البطالة بالصورة المطلوبةالجزا

 بل بالعكس  ،%10لم تنخفض نسبة البطالة، وبقيت مستقرة عند  2011و 2010بحيث في سنة  

                                                           
 .304(، ص 2006أفريل  28 – 26، )بحوث وأوراق عمل وندوة عربية، يومي معالبطالة، أسبابها وأثرها على المجترابح كشاد، ( 1)
 .05 .(، ص2015أوت  17، 5062، ع. يومية الخبر، مقال صحفي، )نسبة البطالة وسط الشباب مخيفةخالد بوديبة، (2)
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إذن من خالل هذه اإلحصائيات نستنتج أّن األرقام التي وصلت إليها البطالة في الجزائر حرجة  

، مما وجب على الدولة دق 2012، 2011، 2010سنوات ومخيفة، فهي عرفت ارتفاًعا محسوًسا خالل 

نقوس الخطر واتخاذ التدابير األزمة، وخلق مناصب عمل حقيقية، وانتهاج سياسات وبرامج فعالة لدعم 

  الشغل وترقيته.

-1996من خالل الجداول اآلتية ستقوم الدراسة بكشف نسب البطالة و بالتفصيل خالل الفترة  

2016. 

 2016 – 1996الجزائر البطالة في 

 

 (1)2004 – 1996 الفترة خالل الجزائر في البطالة معدالت تطور (:20) رقم جدول 

 % البطالة العاطلين عدد معدل السنوات
1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2003 

2004 

2186000 

2257000 

2333000 

2516000 

2427726 

2339449 

2078270 

1671534 

27,98 

27,96 

28,02 

29,2 

29,8 

27,3 

23,7 

17,7 
 - 1990، إشكالية البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر خالل الفترة  ةبن فايزنوال ر: المصد

، حالة الوكالة الوطنية للتشغيل، مذكرة ماجستير )جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، 2005

 (.56، ص  2009 - 2008

                                                           
 .56 ص. ،مرجع سابقنوال بن فايزة ،  (1)
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في الجزائر شهدت تطوًرا كبيًرا وتزايًدا ملحوًظا  طالةأّن نسبة البنالحظ من خالل الجدول  

، وهذه 2000في  % 29,8، أين وصلت 2001إلى  1996من سنة و  خصوًصا في فترة التسعينات، 

نتيجة لالزمة االقتصادية التي عرفتها البالد خالل الفترة  لتعرف تراجًعا ملحوًظا في سنتي 

في فترة التسعينات،  %28بعدما كانت تتجاوز  %17,7إلى  2004، بحيث انخفضن في 2003/2004

من جديد، والذي صاحب وهذا انخفاض كان إثر ارتفاع أسعار البترول في تلك الفترة، وانتعاش االقتصاد 

قيام عّدة مشاريع تنموية التي كان من شانها خلق مناصب الشغل عملت على امتصاص نسبة مهمة من 

 . 2004- 2001،و هذا من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي البطالة

 

 .إعداد الطالبتين اعتمادا على معطيات الجدول السابق المصدر:

 (1) 2009 - 2005جدول يمثل نسبة البطالة في الجزائر  (:30جدول رقم )

 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات 
 10,2 3, 11 13,85 3, 12 15,3 %البطالة  لمعد

                                                           
 .200ص  مرجع سابق،  لخضر عبد الرزاق موالي، (1)

27.98 27.96 28.02
29.2 29.8
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سياسات التشغيل في الجزائر، مقال صحفي )مجلة ، تقييم أداء موالي : لخضر عبد الرزاقالمصدر

 .200(، ص 2012، 10الباحث، العدد 

الجدول نستنتج أّن معدالت البطالة في الجزائر شهدت انخفاضا كبيًرا، خالل الفترة  من خالل 

بالبالد، فعودة  ةوهذا نتيجة لتحسن األوضاع االقتصادية والسياسي ،2009إلى غاية  2005الممتدة بين 

شغل ارتفاع أسعار البترول من جديد ساهم في انطالق عّدة مشاريع ما ساعد على توفير عّدة مناصب 

وامتصاص البطالة، وكذا عودة األمن والسالم إلى البالد بعد حل األزمة األمنية التي عاشتها الجزائر لفترة 

طويلة. بالتالي ظهور االستثمارات الداخلية والخارجية، وبروز القطاع الخاص الذي ساهم في امتصاص 

 عدد من البطالين والباحثين عن العمل.

وانتعاش االقتصاد إاّل أّن الجزائر لم تتمكن من ت دة االستثماراوعو  ولكن بالرغم من التحس 

النتائج بالرغم من االنخفاض المحسوس الذي شهدته األزمة إاّل أّنها لم تحقق ،و كما أنه &معالجة األزمة 

 حّقق.التي كان من المفروض أن ت

 (1) 2009( يمثل بعض مؤشرات  البطالة في الجزائر لسنة 40جدول رقم )

معدل  السنوات
 البطالة

عدد 
العاطلين 
عن العمل 
 باآلالف

عدد 
العاطلين 
بين 
 الذكور

عدد 
العاطلين 
بين 
 اإلناث

نسبة 
الشباب 
بين 
 العاطلين

نسبة 
الجامعيين 
 العاطلين

نسبة 
العاطلين 
طالبي 
العمل 
 ألّول مّرة

نسبة 
العاطلين 
ألكثر من 

 سنة

2009 % 
10 ,2 

%10,72 % 18,1 % 29,9 43,6% 20% % 38 66,4% 

 .200، ص مرجع سابق موالي، : لخضر عبد الرزاقالمصدر

                                                           
 .200ص  ،سابقالمرجع ال(1)
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 فلقد بلغ معدل البطالة تستدعي القلق، 2009من خالل الجدول نالحظ أّن مؤشرات البطالة لسنة 

جمالي عدد العاطلين عن العمل وص%10,2 ، بينما بلغت نسبة عاطل عن العمل 1072 لىل إ، وا 

، وهذا راجع إلى ضعف البرامج الخاصة بدعم تشغيل الشباب، % 43,6الشباب العاطل عن العمل 

وهذا  ،ثبين اإلنا % 18,1مقارنة  بـ  %86، أّما نسبة البطالة بين الذكور فقد وصلت إلى تهاوترقي

الفارق الكبير يرجع إلى ممارسة اإلناث لحرف مختلفة كالخياطة والحالقة، إضافة إلى قبولهن ألي 

منصب عمل مهما كانت أجرته، بعكس فئة الذكور، التي بلغت نسبة البطالة بين أوساطها أوجها، وهذا 

جراءات  ّما نسبة ألهم، لدعم تشغينتيجة لرفضهم تولي مناصب ذات أجور منخفضة، وغياب برامج وا 

، بينما نسبة العاطلين %20فلقد بلغت  2009الجامعيين العاطلين عن العمل والمتخرجين من دفعات 

طالبي العمل ألّول مرة  والمسجلين في مكاتب البحث عن العمل، فلقد بلغت نسبة البطالة في أوساطهم +

    .% 66,4ة ، أّما إجمالي العاطلين عن العمل ألكثر من سنة، فقدرت النسب38%

من خالل هذه اإلحصائيات نستنتج أّن البطالة بلغت ذروتها، وحصدت نسب خطيرة جًدا السيما 

 (1) وهذا راجع أساًسا إلى ضعف البرامج والسياسات المعتمدة لتشغيل الشباب. بين الذكور والشباب،

 2009يمثل مؤشرات البطالة لسنة  (:04الشكل رقم )

                                                           
 .200، ص مرجع سابقلخضر عبد الرزاق موالي،   (1)
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 .على اإلحصائيات السابقة االطالعمن إعداد الطالبتين بعد المصدر:          

 

 

 

 

 

 

 

 (1)2009 – 2005ل البطالة حسب المستوى التعليمي توزيع معد (:50الجدول رقم )

المستوى 
 2009 2008 2007 2006 2005 التعليمي

بدون 
 مستوى 

33 2,27% 41 %3,30 47 3,41  %  25 %2,13 36 %3,35 

 140 13,93% 163 17,45% 240 19,09% 237 17,33% 251 االبتدائي
13,05 

% 

                                                           
 .202المرجع نفسه، ص  (1)

10.72%

18.10%

29.90%

43.60%

38%

2009

معدل البطالة

عدد العاطلين عن العمل باآلالف

عدد العاطلين بين الذكور

عدد العاطلين بين اإلناث

نسبة الشباب بين العاطلين

نسبة الجامعيين العاطلين

ةنسبة العاطلين طالبي العمل ألّول مرّ 
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 624 المتوسط
43,09 

% 
522 %2,06 553 %40,21 503 %4,99 415 %38,71 

 21% 225 21,11% 247 22,28% 316 22,15% 575 15,20% 365 الثانوي 

 23,78% 255 19,82% 232 15,92% 219 13,37% 166 12,08% 175 الجامعي 

 10,02% 1072 11,3% 1170 13,5% 1375 12,3% 1241 15,3% 1448 المجموع

 .202ص  ،: موالي لخضر عبد الرزاق، مرجع سابقالمصدر

إلى  2005من خالل الجدول الحظنا أّن نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي وصلت في  

عاطل، لترجع لترتفع  1241بـ  %12,3بنسبة  2008بطال، لتنخفض في  1448ما يعادل % 15,3

، 2009عاطل لسنة  1072بـ  %10,02حتى  ، لتستمر في االنخفاض%13,5من جديد لتصل إلى 

ولكن رغم هذا االنخفاض الذي تّم تسجيله إاّل أّن البطالة الزالت مرتفعة رغم البرامج المسطرة لمكافحتها، 

أّن نسبة البطالة للمستوى االبتدائي مرتفعة مقارنة لم تصل بعد إلى تحقيق أهدافها المسطرة، وكما الحظنا 

بالمستويات األخرى، وهذا نظًرا لنقص الكفاءة، وعدم امتالك الشهادات التي تؤهلهم لممارسة الوظائف، 

 وتولي المناصب في مختلف القطاعات.

 

 

 

 

 

  2009 - 2005المستويات من  نسبة البطالة في الجزائر حسبلمنحنى بياني يمثل  : (05رقم ) الشكل
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 على اإلحصائيات السابقة االطالعمن إعداد الطالبتين بعد المصدر: 

سنة  %9,8وكما سجلت معدالت البطالة انخفاضا محسوًسا في السنوات األخيرة، وصل حتى  

 ، وهذا ما سيوضحه الجدول التالي:2013

 (1)2014 – 2010يمثل تطور البطالة في السنوات  (:60جدول رقم )
 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 9,8 9,8 11,00 10,00 10,00 %النسبة 

 CNES, commission « perspectives de développement économique et  المصدر:

sociale… », rapport regard sur la politique monétaire en Algérie, 2005, p. 152. 

 إلى 2011و 2010أّن معدالت البطالة انخفضت خالل سنتي من خالل الجدول الحظنا  

إلى  2012لكنها سرعان ما عادت لترتفع من جديد في سنة  ،2005سنة  %15ب ، مقارنة 10%

ون أّن أسعار البترول عرفت تراجًعا كبيًرا، االقتصادية التي اجتاحت البالد، ك، وهذا نتيجة األزمة 11%

في هذه الفترة، لكن البالد تمّكنت من السيطرة على األزمة، إْذ تمّكنت من امتصاص نسبة البطالة 

                                                           
  (1) CNES, commission « perspectives de développement économique et sociale… », Rapport regard 
sur la politique monétaire en Algérie, 2005, p. 152. 

15.30%

12.30%
13.50%

11.30%
10.20%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

2005 206 2007 2008 2009

نسبة البطالة في الجزائر

نسبة البطالة في الجزائر
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و هذا في إطار برامج  %9,8 ، بحيث أّن النسبة انخفضت إلى 2014و 2013المرتفعة خالل سنتي 

 .اإلنعاش االقتصادي التي انتهجتها الدولة

 .2014-2010يمثل تطور البطالة خالل السنوات  :(06الشكل رقم )

 

 على اإلحصائيات السابقة االطالعمن إعداد الطالبتين بعد المصدر:             

 :2014 البطالة لسنة بعض مؤشرات* 

 الحاملين أوساطفي  ةخاص %،.89في حدود  2014 الجزائر خالل في البطالةاستقر معدل   

 تحسب معلوما ،2014% في  13.0إلى  2013% في سبتمبر  14.3لشهادات عليا الذي انتقل من 

معدل بطالة  أيشخص  1 151 000نحو  2014بلغ عدد البطالين و  ،من الديوان الوطني لإلحصائيات

أشار الديوان . و 2013معدل المسجل خالل سبتمبر هو مماثل للو  ،% على المستوى الوطني9,8 ـقدر ب

المستوى الدراسي في وسط الجنس و  ،تباينات هامة حسب السنأنه تم تسجيل  إلىالوطني لإلحصائيات 

 ـ% عند الرجال بارتفاع قدر ب 8,8 موضحا أن معدل البطالة حدد بنسبة 2014فئات البطالين خالل 

نجز في وسط إلى تحقيق عن طريق سبر اآلراء حول التشغيل أ استنادا 2013نقطة مقارنة بسبتمبر  0,5

بالمقابل سجلت نسبة البطالة في وسط الفتيات حسب ذات المصدر تراجعا و  ،2014العائالت خالل 

بطالة لدى حاملي الشهادات معدل ال كما انتقل% خالل نفس الفترة. 14,2% إلى 16,3ملموسا من 

10

10

11

9.8

9.8

2014–2010تطور البطالة في السنوات 

2010

2011

2012

2013

2014
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أما  2014% في 13ليبلغ  2013سبتمبر و  2010سبتمبر % بين 14,3% إلى 21,4من  ،العليا

 بحيث بلغ 2014و 2013ر ( فشهد استقرارا ما بين سبتمب16-24مستوى معدل البطالة لدى الشباب )

24,8 .% 

سيما لدى األشخاص غير الحاملين الطويلة األمد ال ةانتشار البطال إلى تزايد أشار التحقيقو 

أن عملوا من در عدد البطالين الذين سبق لهم و يق%(. و 58,6بالجامعيين )مقارنة  ،%(67,8لشهادات )

يتعلق األمر بأجراء ال يشغلون مناصب % من السكان البطالين. و 41,5 أيشخص  478 000 ـقبل ب

بلغ  فقد استنادا إلى التحقيق(. و 70%شاطات في القطاع الخاص )ن  %( كانوا يمارسون 75,6) دائمة

شخص استنادا لمعايير المكتب الدولي للعمل  11 716 000 حون 2014خالل  السكان النشطينعدد 

 15بحيث أكد الديوان الوطني لإلحصائيات أن نسبة المساهمة في القوة العاملة للسكان البالغين أكثر من 

بانخفاض حجم السكان العاملين لدى  2014تميزت وضعية سوق العمل في و  ،% 41,5سنة انتقلت إلى

يبلغ عدد السكان النشطين جم السكان النشطين لدى النساء. و وبارتفاع ح ،2013مقارنة بسبتمبر الرجال 

يبلغ عدد %. و 27,1نسبة تشغيل تقدر ب  أيشخص خالل نفس الفترة المرجعية  10 566 000حاليا 

 % من مجموع السكان النشطين مما يمثل ارتفاعا بنقطة18,6أي نسبة  1 962 000النساء العامالت 

ثل العالقة بين السكان النشطين أبرز التحقيق أن نسبة التشغيل التي تمكما . 2013مقارنة بسبتمبر 

لدى الرجال  )%60,5% على المستوى الوطني )37,5سنة تقدر ب  15السكان البالغين أكثر من و 

نمو  خدمات( فياع النشاط قطاع الخدمات )تجارة و التشغيل حسب قط أصبح قدو % لدى النساء(. 14و

واألشغال  % من اليد العاملة اإلجمالية متبوعا بقطاع البناء61,4متواصل بحيث يمتص هذا األخير

حسب  التوظيف ظهر التحقيقأ%( أيضا 5,9)الفالحة %( و 12,6الصناعة )و  ،%(,516العمومية )

إلى جانب  ،% من التوظيف اإلجمالي9,58القطاع الخاص أو المختلط بنسبة  ي يفوق القطاع القانون
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بهذا يتميز التشغيل النسوي بحضور قوي لهذه الفئة في القطاع تسجيل تباينات هامة حسب الجنس. و 

  (1)%( من بين التشغيل النسوي اإلجمالي المتمركز أساسا في القطاع العام غير التجاري.61,9العام )

 2014نسبة التشغيل حسب القطاعات سنة  :(07)جدول رقم                
 %النسبة  القطاعات

 قطاع الخدمات
 قطاع البناء واألشغال العمومية

 الصناعة
 الفالحة

61,4 
16,5 
12,6 
5,9 

 على اإلحصائيات السابقة. االطالع: إعداد الطالبتين بعد المصدر                 

 . 2014نسبة التشغيل حسب القطاعات لسنة  :(07شكل رقم )

 

 الطالبتين بعد االطالع على اإلحصائيات السابقة د: إعداالمصدر          

                                                           
 (19-09-2014الوطني لإلحصائيات)الديوان  (1)

  

نسبة التشغيل حسب القطاعات

قطاع الخدمات

قطاع البناء واألشغال العمومية

الصناعة

الفالحة
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 2014تطور معدالت البطالة سنة  (:08جدول رقم )

 % المؤشرات
 14,3 عند حاملي الشهادات

 8,8 عند الرجال
 14,2 عند النساء
 24,2 عند الشباب

 67,8 عدد البطالين الغير الحاملين للشهادات
 58,6 الجامعيين

 51,5 قبل البطالين العاملين من
 9,9 معدل البطالة اإلجمالي

 : الديوان الوطني لإلحصائيات.المصدر

 

 2016 – 2015نسبة البطالة في الجزائر 

ّن معدالت ألقد كشفت إحصائيات للديوان الوطني لإلحصاء المنقولة عن وكالة األنباء الجزائرية،  

، حيث بلغ %11,2، أصبحت تدق ناقوس الخطر كونها عرفت ارتفاعا مخيًفا بلغ 2015سنة  البطالة

دوالر للبرميل  60إلى  2015شخص، وهذا كنتيجة لتدني أسعار البترول سنة  حوالي مليون عدد البطالين 

 (1) .2014دوالر  90مقارنة بسعر 

                                                           
، على الموقع 2015حفيظ صوايلي، سيناريوهات أسعار البترول خالل السداسي الثاني من  (1)

www.elkhabar.com/press/article/836444K  17:40، على الساعة 7/10/2016، تاريخ الزيارة 

http://www.elkhabar.com/press/article/836444K
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اف معظم البرامج التنموية الذي، األمر إيق إلىما دفع بالبالد إلى إعالن حالة التقشف التي أّدت  

سيما في قطاع البناء من العمال، وتراجع نسب التوظيف الالذي أدى بدوره إلى تسريح عدد كبير 

 واألشغال العمومية.

، حسب % 9,9، بحيث انخفضت حتى 2016لكن هذه المعدالت سرعان ما تراجعت، في سنة  

، وهذا االنخفاض راجع إلى السياسة التي انتهجتها الدولة، والمتمثلة في توزيع 2016 إحصائيات أفريل

النفط في مختلف القطاعات، لتتمكن من امتصاص معدالت البطالة المخيفة، وخلق مناصب  لمداخي

مليون شخص، مقارنة بـ  12,092، 2016شغل حقيقية، إذ بلغ عدد السكان الناشطين في أفريل 

 .2015ن شخص في سبتمبر مليو  11,932

رجال   % 8,2 ، فمنهم 2016شخص في أفريل  أّما عدد األشخاص العاملين، فقد بلغ  مليون  

 .نساء % 18,9

 .2015سنة  في % 9,9 ـمقارنة ب 2016في  %  8,2سبة البطالة عند الرجال فقدرت بـأّما ن 

  (1)(.2016 - 2015في كال السنتين ) %16,5أما عند النساء فبقيت مستقرة عند حدود  

 2016-2015يمثل مؤشرات البطالة خالل  (:09جدول رقم )

 2016 2015 مؤشرات البطالة
 8,2% % 9,9 عند الرجال 

 16,5% %16,5 عند النساء

 9,9% 11,2% معدل البطالة

 على المعطيات السابقة االطالع: إعداد الطالبتين بعد المصدر               

                                                           
 20h10. على الساعة 8/08/2016، القناة الجزائرية الثالثة، بتاريخ نشرة األخبار الرئيسيةاألنباء الجزائرية،  وكالة(1) 
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 فئة النساءفئة الرجال و : يمثل مؤشرات البطالة عند (08الشكل رقم: )

 

 : إعداد الطالبتين اعتمادا على معطيات الجدول السابق.المصدر

 2016-2014يمثل عدد السكان الناشطين  (:10جدول رقم )

 2016 2015 2014 السنوات

 مليون شخص 12,092 مليون شخص 11,932 شخص 000 716 11 ن الناشطيناعدد السك

 الديوان الوطني لإلحصائيات :المصدر

 :الجزائر التشغيل في سياسة الثاني:المبحث 

بوضعها القوانين التي قام المشرع الجزائري  أهم بالتطرق إلىستقوم الدراسة من خالل هذا المبحث  

، التي توالت الدساتيرمختلف وهذا من خالل تكريسه لحق العمل في  ،تطوير عالم الشغلتنظيم و  ألجل

التي قامت بالمصادقة على مخلف  ،التنفيذية األوامرو  الرئاسيةلجملة من المراسيم   إصدارهكذا و 

، إضافة إلى تطوير التشغيل وترقيتهلآليات جل وضع برامج و ألى العمل من الدولية التي دعت إ اتاالتفاقي

خلق مناصب عالجة معضلة البطالة، و نها مأن شالبرامج التي ماآلليات و من وانين أخرى تضمنت جملة ق
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 أهم ختام المبحث فستقوم الدراسة بالحديث عنأما في  ،عمل حقيقية، كافية الستيعاب كل البطالين 

 مرتكزات السياسة التشغيلية في الجزائر.

 طير القانوني لسياسة التشغيل في الجزائرأالت المطلب األول:

عرفتها أثناء تماما تلك التي بعد االستقالل عمدت الجزائر إلى إعادة تشريع قوانين جديدة تخالف 

حق العمل في أوساط الشعب، وكما ين الجديدة إلى تكريس المساواة و ، إذ دعت القوانالفترة االستعمارية

التأسيس لسياسة تشغيلية ، وهذا عبر أخرى داعية إلى تطوير التشغيل وترقيته عملت على وضع قوانين

البرامج، تسعى للنهوض بقطاع التشغيل، ودفع عجلة التنمية حمل في طياتها جملة من اآلليات و ت

 االقتصادية.

بعّدة مراحل متمايزة، تبًعا لما لها من هذه المرحلة  ي، فالجزائرلقد مّرت تشريعات العمل في 

 المجتمع.معطيات وعوامل سياسية واقتصادية التي يعرفها 

 (1978 - 1971: التسيير االشتراكي للمؤسسات )االولىالمرحلة  -

في ظل تطور عدد العمال، وطالبي العمل في الجزائر عمدت الدولة إلى ضرورة االهتمام 

القوانين والتشريعات، واألنظمة التي تضمن لهم الحق في العمل، والمساواة في  بالعمال، عن طريق سنّ 

العمال هم العامل الوحيد الذي سيساعد في  دفع  ية والحماية الالزمة باعتبار أنّ ظله، وكما تكفل لهم الرعا

 (1) عجلة التنمية االقتصادية.

ه المصادقة على اتفاقية العمل الدولية كان مصدر  التزام للجزائروهذه المستجدات جاءت تزامًنا مع 

، والتي تنص مادتها 19/10/1973، المتعلقة بمصلحة التشغيل، وذلك بتاريخ 1947لسنة  88رقم 

                                                           
 .35(، ص.  2000، )الجزائر: دار العلوم، تشريع العمل في الجزائرمحمد صغير بعلي،  (1) 
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الثانية بوجود تكوين جهاز وطني لمكاتب التشغيل تحت رقابة سلطة وطنية، وعليه فإّنه قد تّم إنشاء جهاز 

دولة باتفاقية منظمة العمل الدولية، إلى جانب االهتمام خاص باليد العاملة، الذي يعكس اهتمام ال

  (1) بالتشغيل.

كما رّكزت الجزائر اهتمامها على البطالة والباحثين عن العمل، باعتبار أّن العمل حًقا يضمنه 

، باإلضافة إلى ذلك فإّنه قد تّم إنشاء الديوان الوطني لليد العاملة (2)دستور الجمهورية الجزائرية المستقلة

 (3) .1972نوفمبر  29، الصادر في 99 – 72بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يعّد مؤسسة عمومية ذات طبيعة إدارية تتمّتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وكما 

  (4)اشرة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية.أّنه تم وضعه تحت وصاية السلطة المب

لمنظمة  111من االتفاقية  3وهذا اإلجراء الذي قامت به الدولة كان مطابًقا لما قضت به المادة 

 (5)العمل الدولية الناصة على إتباع سياسة في العمالة تخضع إلشراف مباشر لسلطة قومية.

 

 1990 – 1978: القانون األساسي للعامل ةالثاني المرحلة -

يهدف هذا القانون إلى وضع األسس والقواعد العامة التي يقوم عليها عالم الشغل، وذلك في 

محاولة لتوحيد أهم معالم، وأبعاد النظام القانوني الذي يحكم جميع العمال في جميع القطاعات سواء كانت 

  (1)لقطاعات ينبغي أن تقوم على أسس ومبادئ هذا القانون.اقتصادية أو إدارية، عامة أو خاصة، وكل ا
                                                           

 .68، ص.مرجع سابقبلقاسم دايم،   (1)
 ، المتضمنة حق كل فرد في العمل )تعترف الجمهورية بحق كل فرد في العمل(.17، المادة 1974 ج.ج.د.ش، دستور(2)
 .68، ص. مرجع سابقبلقاسم دايم، ( 3)
 المكان نفسه. (4)

(5) La liste des conventions, p.112, CIT, 77° session, 1990. 
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والذي تزامن مع األزمة االقتصادية التي عرفتها الجزائر نهاية الثمانينات، والتي أفرزتها تدهور 

أسعار البترول في األسواق العالمية، ما أدى إلى تراجع برامج التشغيل الذي أدى إلى ارتفاع معدالت 

 البطالة. 

، فقامت (2) نهاية األزمة عمدت إصالحات جديدة، والتي دعا إليها القانون األساسي العامفبعد 

عّدة هياكل  إطارهاالحكومة بسن سياسة تشريعية لإلدماج الشباب في عالم الشغل، ولقد تّم الوضع في 

 (3) رصد لها أموال هامة وبرامج قّيمة.

ّل منها مندوبين في مناطق مختلفة، وهذا على لقد تّم  إنشاء عّدة لجان لتشغيل الشباب يرأس ك

 (4)حسب الكفاءة السكانية نظًرا الشتداد البطالة، وكذا سوء التشغيل.

 :إضافة إلى هذه التشريعات، تّم إصدار تشريعات أخرى جديدة لدعم التشغيل ومن بينها نذكر

 العضوي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، حيث نص في مادته الثالثة على: القانون  *

 سيما في مجال:يم في ميدان التشغيل، التضمن الدولة صالحية التنظ»

 المحافظة على التشغيل وترقيته. -

 االستشرافية المتعلقة بالتشغيل. تالدارسا -

 التشغيل، ومراقبتها.المقاييس القانونية والتقنية لتأطير سياسة  -

   (1).«أدوات تحليل وتقييم سياسة التشغيل -
                                                                                                                                                                                     

 .36، ص.مرجع سابقمحمد صغير بعلى،  (1)
 .78سابق، ص. بلقاسم دايم، مرجع (2)
، المتضمن الهياكل واألموال التي تّم رصدها في سياسة 1990مايو  22، المؤرخ في 143-90ج.ج.د.ش، المرسوم التنفيذي رقم  (3)

 .27، ص. 1990، المؤرخة في 43التشغيل، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 
تضمن ترتيبات اإلدماج المهني للشباب، والمحّدد للقانون األساسي ج.ج.د.ش، المرسوم التنفيذي المعّدل للمرسوم األّول، والم (4)

 المندوب لتشغيل الشباب.
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المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته، والذي حّدد أهدافه في المادة األولى  القانون  *
منه، والتي تتمثل في وضع تدابير تشجيعية لدعم ترقية التشغيل عن طريق تخفيف األعباء االجتماعية 

 (2)لفائدة المستخدمين، وتحديد طبيعة وأشكال المساعدة.

المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة الذي يهدف إلى تشجيع اإلدماج للشباب طلبي * 

 (3)العمل المبتدئين إلى جانب تشجيع كافة أشكال النشاط والتدابير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.

فة الذكر، السال 88وتماشًيا مع مستجدات عالم الشغل، وتطبيًقا لما ورد في االتفاقية الدولية رقم 

أدخلت الجزائر عّدة إصالحات  في مجال التشغيل، فلقد تّم تغيير تسمية المكتب الوطني لليد العاملة، 

، فأصبحت تدعى الوكالة 1990ديسمبر  9، المؤرخ في 209 - 90بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 (4) تشغيل وترقيته.الوطنية للتشغيل، التي تفرعت منها عّدة مصالح جهوية إقليمية ألجل دعم ال

وكما أّنه تّم إنشاء مكاتب عمل وتشغيل محلية ألجل توفير الخدمة لكل المناطق الجغرافية على 

مستوى التراب الوطني، وللتسهيل كذلك، على أصحاب األعمال والعمال االتصال بها، وهذا تطبيًقا لنص 

  (5) ، الواردة ضمن اتفاقية العمل العربية.16/18المادة 

                                                                                                                                                                                     
، المتعلق بتنصيب العمال، ومراقبة التشغيل، الصادر في الجريدة 2004ديسمبر  1، المؤرخ في 04/19ج.ج.د.ش، القانون  (1)

 .1348، ص 83، عدد 2004ديسمبر  26الرسمية، المؤرخة في 
، المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته، الصادر في 2006ديسمبر  11، المؤرخ في 06/21ش، القانون ج.ج.د.(2)

 .180، ص 80، عدد 2006ديسمبر  11الجريدة الرسمية، المؤرخة في  
اإلدماج المهني، الصادر  ، المتعلق بجهاز المساعدة على2006فيفري  18، المؤرخ في 06/77ج.ج.د.ش، المرسوم التنفيذي رقم  (3)

 .1285، ص 9، عدد 2006أفريل 19في الجريدة الرسمية، المؤرخة في 
، المتعلق ب تغيير تسمية المكتب الوطني لليد العاملة الصادر في الجريدة الرسمية 209 – 90ج.ج.د.ش، المرسوم التنفيذي رقم  (4)

 .1334، ص. 39، العدد 1990المؤرخة في سبتمبر 
 .77، ص.مرجع سابقبلقاسم دايم،  (5)
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ة إلى هذه المنجزات، فإّنه قد تّم إعداد إحصائيات خاصة بالبطالة والتشغيل، إْذ استوجب إضاف

ما تضمنته اتفاقية  ا، وهذاألمر بالعمل باستمرار على رفع مستوى هذا النوع من اإلحصائيات كمًّا ونوًعا

  (1) في مجال تكوين مكاتب وطنية لليد العاملة. 88منظمة العمل الدولية رقم 

 1990: بعد الثالثةالمرحلة  -

 ألجل دعم التشغيل وترقيته ففي هذه المرحلة أصدر المشرع الجزائري عّدة قوانين ومراسيم تشريعية

، عاد المشرع الجزائري ليؤكد من جديد حق المواطن في ممارسة العمل، وكما 1996ففي سنة 

أثناء العمل، وكما قام أيضا بضمان الحق يضمن هذا القانون، أيضا الحق في الحماية واألمن، والنظافة 

 (2) في الراحة.

وفي هذه المرحلة دائما قام المشرع الجزائري ذلك بإصدار القانون العضوي المتعلق بتنصيب 

 العمال ومراقبة التشغيل، الذي نص في مادته الثالثة:

 تضمن الدولة صالحيات التنظيم في ميدان التشغيل ال سيما في مجال:

 المحافظة على التشغيل وترقيته. -

   (3) المتعلقة بالتشغيل ومراقبته. تشرافيةاالسالدراسات  -

 (4) أدوات تحليل وتقييم سياسة التشغيل. -

                                                           
 المكان نفسه(1)
 .1996من التعديل الدستوري  55ج.ج.د.ش، المادة (2)
 26، المؤرخة في 83، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2004ديسمبر  25، المؤرخ في 04/19ج.ج.د.ش، القانون رقم (3)

 .1372، ص. 2004ديسمبر 
 المكان نفسه.(4)
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القانون العضوي المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته، الذي حّدد أهدافه في مادته 

والتي تتمثل في وضع التدابير التشجيعية لدعم التشغيل عن طريق تخفيف األعباء  ،األولى منه

 (1)االجتماعية لفائدة المستخدمين، وتحديد طبيعة وأشكال المساعدة.

المرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة واإلدماج المهني الذي يهدف إلى تشجيع اإلدماج 

العمل ألول مّرة والمبتدئين إلى جانب تشجيع كافة أشكال النشاط والتدابير الرامية إلى ترقية  للشباب طالبي

 (2) الشباب.

كما اّنه تّم إصدار القانون األساسي للتوظيف العمومي، الذي تضمنت مواده، وشروط وآليات  

دارات ومديريات السلك العمومي.  (3) العمل والتشغيل والتوظيف ضمن مؤسسات وا 

لقد تّم إصدار قانون يتضمن التدابير واإلجراءات التي من شانها تنظيم المفتشية العامة للعمل  

 (4) رها.يسيتو 

إضافة إلى هذه القوانين والتشريعات، فإّنه تّم إصدار قانون آخر يتضمن اعتماد ميزانية مالية  -

 (5) ترقية التشغيل.لتسيير وتنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهدف تشجيع االستثمار و 

                                                           
 11، المؤرخة في 80، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2006ديسمبر  11، المؤرخ في 06/21المرسوم التنفيذي ج.ج.د.ش، ( 1)

 1235، ص. 2006ديسمبر 
 19، المؤرخة في 09، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2006فيفري  18، المؤرخ في 06/77ج.ج.د.ش، المرسوم التنفيذي  (2)

 .1242، ص. 2006أفريل 
جويلية  16، المؤرخة في 46، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2006جويلية  15المؤرخ في  03 – 06ج.ج.د.ش، أمر رقم  (3)

 .03، ص. 2006
 3،المؤرخة في 43، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2005جانفي  6المؤرخ في  05 – 05ج.ج.د.ش، المرسوم التنفيذي رقم  (4)

 .4، ص. 2001أوت 
، المؤرخة 1، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2013ديسمبر  30، المؤرخ في 442 – 13ج.ج.د.ش، المرسوم التنفيذي رقم  (5)

 .07، ص. 2014جانفي  8في 
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إلى تكريس  سعت التشريعية التي انتهجتها الجزائر من خالل ما سبق نستنتج أن السياسة -

ثر إسوة التي ذاقها ألجل تعويضه عن مرارة الق المجتمع أفرادحق العمل، و ضمانه لكل 

المراسيم التي صادقت من تضمنت أيضا مجموعة من القوانين و كما و  ،الفترة االستعمارية

ن أبش عن منظمة العمل الدولية الدولية التي انبثقت االتفاقيات أهمخالل نصوصها، على 

ضافة إلى قوانين أخرى سعت ألجل تطوي، و التشغيل ته، فضال عن اآلليات والبرامج ترقيو  رها 

المبادرات و   التشجيعية الهياكل المؤسسة ضمن السياسة التشغيلية المنتهجة، وكذا البرامجو 

   .التي من شانها دعم تشغيل الشباب

 2015 – 1962: مراحل تطور سياسة التشغيل في الجزائر المطلب الثاني

بعد استقاللها عمدت الدولة الجزائرية إلى التأسيس لخطط تنموية ،لدعم االقتصاد الوطني، إذ  

بالغة لعنصر التشغيل كونه يلعب دوًرا أساسيا في ذلك، لذا نجد أّن الدولة سعت ألجل  أعطت أهمية

تطوير سياسات لدعم التشغيل وتفعيله، وهذه السياسة لكي تتطّور مرت بمراحل ومحطات تاريخية مهّمة 

 على المطلبسعت الدولة من خاللها إلى تطوير عالم الشغل، لهذا سلطت الدراسة الضوء من خالل هذا 

أهم المراحل التاريخية التي مّر بها التشغيل، وهذا من فترة االستقالل إلى غاية دخول الجزائر في نظام 

  .ياقتصاد السوق واالنفتاح االقتصاد

 :التحضيرية: المرحلة أوال

لدى نقطة مهمة لتطور سياسة التشغيل في الجزائر، والمتمثلة في ستقف الدراسة الجزء في هذا  

التي سنقوم و  فترة استرجاع السيادة الوطنية،التي عقبت مباشرة التحضيرية لتطور سياسة التشغيل المرحلة 

 يلي: بدراستها من خالل ما
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 (1962 - 1966التحضير والتحليل ) ةمرحل

، واألوضاع المتدهورة التي ورثتها عن 1962الجزائر سنة ، الذي تحصلت عليه  نتيجة االستقالل 

أمية، حاولت في هذه الفترة أن تلم بمختلف جوانب  ،فقر ،جهل ،من اقتصاد مفكك، بطالة ،االستعمار

  (1) .االقتصاد

 االستقالل:أثناء التشغيل  وضعية 

ما ترك فراًغا في مناصب  ،ألف  فرنسي من الجزائر 900حوالي غادر استقالل الجزائر  بعد 

 ليلة إطار مؤهل، فالشيء الملفت لالنتباه هو 300000الشغل شاغرة آنذاك، والجزائر لم تكن تتحكم في 

من السكان الناشطين، إلى جانب مغادرة العديد من العمال  %30االستقالل، حيث كان معّدل البطالة 

وفي  ،شخص 222631صصة للهجرة سجلت حوالي الجزائريين الوطن مّتجهين نحو فرنسا، والهيئة المتخ

تشغيل بإتباع القيام بعملية ال ما أدى إلىعامل،  256000الهيئة بتسجيل حوالي قامت  1964سنة 

 17000فاستطاعت الجزائر تشغيل حوالي للمواطنين  االجتماعية  ةحالالسياسة خاصة، وذلك بمراعاة 

   (2).شخص في نفس السنة

عدد كبير من العاطلين  تراجعت عمليات التوظيف، األمر الذي أدى إلى ظهورلكن سرعان ما و  

عامل بدون شغل. ثم أقيمت دراسة  103000بقاء  كانت نتيجةالو عن الشغل، وخاصة في قطاع البناء، 

، فنجدها منعدمة تماًما مما أدى انعدام مناصب الشغل، ثم 1964حول مستوى االستثمارات المحققة سنة 

، وهذه الوضعية لم 1964عامل عاطل يبحثون عن الشغل الدائم في سنة  000 000 9ي ظهر حوال

                                                           
 .44، ص مرجع سابقنور الدين راضي،  (1)
 .45ص  ،مرجع سابقنور الدين راضي، (2)
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عامل في القطاع الزراعي،   000 000 2بالتشغيل، ويعود الفضل في توظيف تسمح للجزائر لالهتمام

  (1) عامل.  000 800 9أّما القطاع الصناعي فوظف 

  التقرير:مرحلة التحضير و 

، دخلت الجزائر مرحلة حاسمة، فقد عرف المجال االقتصاد معًنا جديًدا 1965انطالًقا من  

الستقالل السياسي، مما سمح لها بتسطير أهداف في اتخاذ قرارات تخص البنوك، حيث أصبح قطاًعا 

ا لالقتصاد تابًعا للعدالة، إضافة إلى تأمين الثروات الباطنية باستثناء المحروقات، مما أعطى دفًعا جديدً 

مليون ساكن، هيئت  11,8عامل من بين  200 932 2الوطني، فلقد قّدر عدد العمال الناشطين ب 

المرحلة التحليلية لوضعية ظروًفا مالئمة النتهاج أسلوب التخطيط، حيث مثل المخطط الثالثي بداية 

 (2)أساسية لالقتصاد الوطني، وكانت عملية التصنيع أّول انطالقة له.

 ةاالجتماعي يةوضعال بتحليلسبق نستنتج أن الجزائر، اكتفت في هذه المرحلة من خالل ما  

م ث، ا عدد اإلطارات التي تتوفر عليهاكذ، و على تحديد عدد العاطلينمثال  عملت إذ، ة للبالداالقتصاديو 

ثرواتها  تأميمدعمه، بعد تمكنها من لتطوير االقتصاد الوطني و موجهة جديدة  عمدت إلى التسطير لسياسة

الذي اعتمدت  ،التخطيط ألسلوبلسياسة تشغيلية في ظل انتهاجها  بالتأسيس بعد ذلك قامتو الباطنية، 

العمل على توفير  المستوى االجتماعي للسكان، وذلك من خاللتحسين ، و االقتصاد الوطني لتنميةعليه 

 مناصب الشغل.

 التطبيقية: المرحلة ثانيا

                                                           
 المكان نفسه. (1)

les travailleurs en Algérie, ENAP, p. 33. Mustapha Boutafnouchet, )2) 
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، عبر دراسة لالتطبيقية لسياسة التشغي مرحلةإلى البالتطرق سنقوم من الدراسة  ءالجز  هذافي  

خالل فترة االقتصاد الموجه في ظل النظام  المخططات التخطيطية التي اعتنقتها الدولة تطورها من خالل

ثم  ،بطالةمعالجة ظاهرة الالتي كانت من أولوياتها االشتراكي الذي انتهجته الدولة بعد االستقالل مباشرة، و 

 سيتم التطرق ، وبعد ذلك اقتصاد السوق  إلى االنتقال رحلةفي م تطور سياسة التشغيل سننتقل إلى دراسة

 2001تطورها من خالل البرامج التنموية التي انتهجتها الدولة بعد ارتفاع أسعار البترول بداية من سنة ل

 البرنامج التكميلي، برنامج تعزيز النمو، و اإلنعاش االقتصاديالمتمثلة في )برنامج و  ،2015إلى غاية 

 .لدعم النمو(

 1979 – 1967المرحلة األولى: المرحلة التخطيطية األولى 

من المهام األساسية التي شغلت الجزائر هي التفكير في وضع برنامج طويل األجل، بحيث بدأت  

المسطرة لهذا البرنامج هو القضاء على  ةألساسيبوضع خطة تمثلت في المخطط الثالث، ومن األهداف ا

تفشي البطالة، بحيث تعمل على خلق الظروف المواتية لتغيير الماضي التعيس عن طريق سياسة أنجع 

  (1):تخلق مناصب شغل جديدة لشباب بلغوا سن العمل، وأهداف المرحلة التخطيطية تتمثل فيما يلي

مناصب شغل للقضاء على البطالة نهائًيا بإتباع سياسة صناعية تلعب دوًرا في  خلق -

 التشغيل يكون عند مستوى تحدى البطالة.

الرفع من اإلنتاجية في كل القطاعات، كوضع زراعة محكمة منتجة قادرة على تشغيل  -

 جزء من اليد العاملة لمجتمع متزايد من حيث السكان.

                                                           
، رسالة ماجستير، )جامعة الجزائر: معهد العلوم االقتصادية، السنة تحليل برامج التشغيل بين النظرية والتطبيقسعدية قصاب، (1)

  42(، ص. 1995 - 1994الجامعية 
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عبر  ةعمل منتجة ودائمإّن األهداف األساسية الخاصة بمحور التشغيل هو إنشاء مناصب 

 يالمخططات الثالثة األولى، والمخطط الثالثي والرباعي، فإذا أخذنا على سبيل المثال المخطط الثالث

فتمّيز بأوضاع سّيئة كالبطالة بسبب غلق المؤسسات، وتقليص مناصب الشغل بسبب تجميد بعض 

طاعات، ولكن رغم ذلك، نجد أّن هذه المخططات تمّكنت من توفير مناصب الشغل، ولكّنها لم تلبي الق

 (1)احتياجات االقتصاد، فنتج عن ذلك تطور المناصب الخاصة باإلدارة والجماعات المحلية.

ذا أردنا أْن نتعمق أكثر في حالة التشغيل والبطالة في الجزائر في هذه المرحلة البّد علينا من  وا 

 ائردراسة سوق العمل، أي المحددات التي تحّدد العرض والطلب على العمل في الجز 

 دراسة سوق العمل -أ

بعدد  قبل دراسة سوق العمل والتغلغل في أعماقها، يجدر بنا معرفة بعض المعلومات الخاصة، 

السكان الناشطين، من العدد الكلي من السكان، وكذا الفئة العاملة من بين الفئة النشيطة من أجل 

 الوصول إلى نتائج حقيقية إلى حد ما، ما يمكن تلخيصه من معلومات في الجدول التالي:

 (2) (1997 - 1967هيكلة السكان في الجزائر ) (:11جدول رقم )

 1979 1967 السكان
 000 567 17 000 557 12 عدد السكان المهنيين 
 000 500 3 000 230 عدد السكان الناشطين
 000 930 2 000 720 1 عدد السكان العاطلين

 .74مرجع سابق، ص  راضي،نور الدين : المصدر

                                                           
 المكان نفسه. (1)
 .74 .، صمرجع سابقنور الدين راضي،  (2)
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عامل في  000 500 3من خالل الجدول نالحظ تطور عدد السكان الناشطين، حيث بلغت  

خالل المخطط  ناشط  000 90، وتفيد اإلحصائيات أّن عدد السكان الناشطين سيصل إلى 1979

قد تضاعف عن عدد السكان الناشطين، وبالرغم من تطور النقل في  العاطلينالثالثي، ولكن عدد السكان 

فئة  نخفضتالسكان، واهذه المرحلة، إاّل أّن البطالة قد مّست أوساط الشباب نظًرا الرتفاع معدل نمو 

 .%76الناشطين، وقد بلغت نسبة الباحثين عن العمل من الفئة الناشطة 

 سوق تشغيل الشباب 

ال يمكن فصل سوق تشغيل الشباب عن سوق العمل، حيث يتمتع سوق تشغيل الشباب بجملة من  

 المتغيرات، وهي:

لمعرفة وضعية طلب في سوق تشغيل الشباب البّد من االستعانة ببعض الهيئات  طلب على العمل:ال

الخاصة في مكاتب اليد العاملة، ونبدأ بدراسة التقرير الخاص بطلبات اليد العاملة، وذلك يتمّيز بارتفاع 

ئة وتطور سريع من سنة إلى أخرى نظًرا  للتزايد السريع لليد العاملة بسبب تزايد السكان، وكذلك ف

ذا أردنا أْن نتعمق  الناشطين الذين بلغوا سن العمل، وزيادة إقبالهم على هذه المكاتب وتسجيل أنفسهم وا 

أكثر في حالة التشغيل والبطالة في الجزائر في هذه المرحلة البّد علينا من دراسة سوق العمل، أي 

 (1) المحددات التي تحّدد العرض والطلب على العمل في الجزائر.

يمثل هذا العنصر أحد محددات سوق الشباب، والذي يمثل هدًفا من أهم األهداف  لعمل:عروض ا

-1978منصب في المخطط الثالثي في سنتي  28776االقتصادية، حيث قدر المتوسط السنوي ب 

                                                           
 .49ص  مرجع سابق،قصاب،  سعدية (1)
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السكان  دالتزاي عرض عمل، ويرجع هذا االرتفاع إلى 98102ارتفع إلى  1981، ثم في سنة 1979

  (1)السريع.

 االختالالت بين العرض والطلب: 

كانت الجزائر خالل مسيرتها التنموية تهدف إلى إلقامة قاعدة صناعية قادرة على خلق مناصب 

إرجاع التوازن إلى سوق العمل، ومن أهم مميزات هذه السوق هو االرتفاع الكبير  أجلشغل جديدة، من 

 (2) للطلب، مما حال دون تغطيتها رغم المناصب التي أنشأت في تلك الفترة.

ذا اتبعنا حالة السوق العمل منذ بداية المرحلة التخطيطية تظهر لنا بعض الفجوات في كل من  وا 

 :ه الجدول اآلتيالعرض والطلب، وهذا ما يوضح

 (1978 - 1970يمثل تطور سوق العمل ) :(12جدول رقم )

 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنة 

عروض 

 العمل 

236216 207655 216969 257033 164974 166046 10334 114465 103882 

طلبات 

 العمل 

80170 70032 69236 80048 68826 65587 8744220 92310 79909 

 62359 67900 70728 67253 52672 72727 60080 67567 74556 التوظيف

 .26، ص 1978: مجلة األحداث االقتصادية، ديسمبر، المصدر

                                                           
 .50المرجع نفسه، ص. (1)
 .51المرجع نفسه، ص.  (2)
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من خالل الجدول الحظنا أبرز الفجوات في كل من عرض العمل وطلبه، فال يوجد توازن 

من المناصب التي أنشأت في هذه عروض العمل وطلبه، في سوق العمل، بالرغم من العدد الكبير، 

 الفترة.

 1990 – 1980الثانية المرحلة التخطيطية  -1

، 1984 -1980المخطط الخماسي األول،  يمثلهما،فترتين خماسيتين  إلىتنقسم هذه المرحلة 

 .1989 – 1985والمخطط الخماسي الثاني 

تبنت الجزائر سياسة تشغيل بنيت على ضوء مناصب الشغل المتوقعة إحداثها في مختلف  لقد

سيما تقدم النشاط االقتصادي ونمو اليد دور األهداف التي ترمي إليها ال القطاعات، وعلى

  (1) العاملة.

 :المخطط الخماسي األول 1984 – 1980سياسة التشغيل بين  -أ

مستوى إنتاجية العمل من خالل برنامج المخطط الخماسي األّول، الذي وضع أهداف تطور  

تلبية الطلب المتزايد، واتضح ذلك من خالل دور الدولة في  أجلفرص العمل، وذلك من  ومواصلة خلق

ية تنظيم سوق العمل من خالل تقليص ظواهر عدم استقرار اليد العاملة، وذلك بتوحيد الممارسات األجر 

عن طريق استخدام نسق لترقيم مناصب العمل في إطار القانون األساسي للعامل، وتوحيد االمتيازات 

                                                           
(، 1986، )األردن: المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، تخطيط القوى العاملة على المستويين الكلي والجزئيمحسن عبد مخايرة،  (1)

 .18ص. 
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العمل على ، و االجتماعية الممنوحة باإلضافة إلى تطوير مفهوم التكوين وا عطائه أكثر أهمية مما سبق

 (1)عقالنية استخدام اليد العاملة كضبط الهياكل التنظيمية.

نشيط، أغلبهم من فئة الشباب  3186600الفترة بارتفاع عدد السكان الناشطين إلى تتميز هذه  

 .1994سنة، وذلك في  18الذين تتجاوز أعمارهم 

منصب، وهذا التخصيص  1175000أما بالنسبة للمناصب المتوقعة لهذه المرحلة فهي حوالي 

ية امتصاص جزء من من المفروض أْن يغطي العرض اإلضافي، وكذا الحفاظ على فائض لتغط

منصب مؤهل للقطاع اإلنتاجي من بين  000 650العارضين للعمل للفترة القادمة، إلى جانب برمجة 

تلبية متطلبات االقتصاد  أجلمنصب، وكما أّنه البّد ن تكوين هذه المناصب المقترحة من   1175000

   (2) توى اإلنتاجية.الوطني الذي يستعمل وسائل تكنولوجية حديثة، من أجالل تحسين من مس

البد من دراسة  شغيل في الجزائر عبر عدد الفترةلمعرفة الوضعية الحقيقية للتّ دراسة سوق العمل:  1-1

 اعتمادا على مكتب اليد العاملة يمكن أن نصل إلى الجدول الّتالي: محددات العرض والّطلب، و 

 1984-1980يمثل وضعية التشغيل في الجزائر  (:13جدول رقم )ال

1984-1980 1984 1983 1982 1981 1980 تدفقات الّتشغيل  
 742536 105100 135694 150756 167741 17325 عروض العمل
 595733 76677 97577 113346 157629 157627 طلبات العمل

 406659 105948 93375 74589 73900 59147 الّتوظيف
 .55مرجع سابق، ص  راضي،نور الّدين : المصدر

                                                           
 .167، ص. مرجع سابقمدني بن شهرة،  (1)

 )2)Revue algérienne du travail, Ministre de la formation professionnelle et de travail, (N° 17, janvier, 
(Mars 1987), p. 47. 
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غير كافية ألّن البطالين ال اتب اليد العاملة، ليست فّعالة و اإلحصائيات المقّدمة من طرف مكإّن 

يسجلون أنفسهم كّلهم لمعرفة المعّدل الحقيقي للبطالة فنالحظ أّن هذه المكاتب ساهمت في عملية الّتشغيل 

 742536إلى  عامل من العرض المسّجل في هذه الفترة التي وصل العرض فيها 406659بدمج حول 

 ( 1).% 54عرض أي ما يعادل 

 عرض العمل الخاص باألفراد:  2-1

حيث وصلت  1984 – 1980عرض العمل المسّجل من قبل القوى العاملة تطّورا متواصال، سنة 

هذا راجع إلى اإلقبال الكبير للبنات نحو طلب العمل، حيث يترجم في ظرف خمس سنوات، و  %73نسبته 

 هذا اإلقبال على سوق العمل بما يلي: 

عمرهم أقل من  %2 ,44أي أّن أغلبية العارضين من فئة الّشباب )لم يعملوا أبدا( أي حوالي  -

 سنة أي أولئك الذين انقطعوا عن الّدراسة.  25

 أغلبية العارضين غير مؤهلين. -

يرتكز هذا العرض على مقارنة بالعرض الكّلي و  %12,7ارتفاع نسبة اليد العاملة النسوية إلى  -

  (2).الخياطة، الّنسيج أو المهن ذات الّطابع اإلداري 

 الطلب على العمل الخاص بالمؤسسات:  3-1

في سنة عرف هذا المخطط ارتفاعا محسوسا في طلب العمل )مناصب شغل جديدة( خاصة 

نوات الثالثة األولى من المخطط خالل الس % 26,5قّدرت هذه الّنسبة أقصى حّد و  الذي بلغ 1983

 %4,5ظهر ذلك جليا في مكاتب اليد العاملة، فسّجل انخفاضا قدره و  1984ولكن انخفض الّرقم سنة 

                                                           
 . 55ص.  مرجع، سابق،نور الدين راضي ( 1)
 المكان نفسه. (2)
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، إّن أهم القطاعات التي ساهمت في خلق طلبات 1985سنة  %8، ثّم ارتفع إلى 1983مقارنة بسنة 

 (1).1983من الطلب الكّلي  %3,4األشغال العمومية بنسبة بناء و ل هذه الفترة هو قطاع الالعمل خال

 : اختالالت سوق العمل في هذه الفترة 4-1

، أّما إذا %79مخطط الخماسي األّول ارتفاع سريع في طلبات العمل و الذي تقّدر بنسبة العرف     

 %09ثّم قلت النسبة بـ  %25تمثل  1981سنة فصلنا في كّل سنة على حدى نجد أّن نسبة االرتفاع 

-1984أما بين سنتي  % 25,2، لتصل إلى 1984-1983، في حين ترتفع قليال سنتي 1982سنة 

إلى الّتغيرات الموسمية  الّتدفقات، وترجع كّل هذه التذبذبات و %13,5فنجدها تنحدر لتصل إلى  1985

كذا غياب الّتأهيل مية، و األشغال العمو مصدر البناء و أغلبية الطلبات من الطلب على العمل، فللعرض و 

عدم الّتوفيق بين عروض العمل مما أدى إلى عدم تلبية طلباتهم و ألغلبية عارضي العمل خاصة الّشباب، 

 (2) .طلباته المقّدمةو 

 المخطط الخماسي الثاني 1989 – 1985سياسة التشغيل من  -ب

إّن الشيء الملفت لالنتباه في هذه الفترة هو انخفاض معدالت خلق مناصب الشغل نظًرا المتداد  

األزمة االقتصادية وتأثيرها على محور التشغيل وسوق العمل عموًما، حيث بدأ هذا االنخفاض سنة 

السنوي لخلق ، ولو قمنا بالمقارنة بين هذا المخطط والمخطط السابق، لوجدنا فرق كبير في العدل 1985

منصب، أما في  000 140مناصب الشغل، حيث نجده في المخطط الخماسي األّول وصل إلى حوالي 

                                                           
( 1)Revue Algérienne du travail, n°17, Mars 1978, n°11, p. 51. 

 .55الدين، مرجع سابق، ص  راضي نور (2)
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 1986، لتزداد حّدة تقلصه سنة 1985منصب سنة  000 125المخطط الثاني فقد تقّلص إلى حوالي 

 (1).منصب 000 160 1ليصبح حوالي 

لتشغيل الناشطين الذي أدى إلى تدهور امع ارتفاع السكان تعّد تفاقم هذا االنخفاض خاصة  

إلى  1986منصب سنة   000 941 3، ثم1985منصب سنة   000 384اإلجمالي، حيث قدر بحوالي

 ، وقدرت الزيادة  بـ1987منصب سنة  785 39منصب فقط، ووصل إلى  74000زيادة قدرها 

ن سنة ألخرى، مع العلم منصب، وهذه األرقام تبّين أّن هناك تقليص وضياع مناصب شغل م  64500

سنة، فخالل ثالث سنوات وصل معّدل  25و 15أّن فئة الشباب في تزايد مستمر خاصة ما بين 

   (2).منصب 000 85المناصب الضائعة حوالي 

القطاعات لو تفّحصنا عملية خلق مناصب الّشغل في بعض تكاليف خلق مناصب الّشغل:   1-2

هذه التكاليف تختلف من قطاع إلى آخر، حيث تصل تكاليف المنصب الواحد في لوجدناها مكلفة جّدا، و 

، دج 66 700األشغال العمومية إلى دج، وفي قطاع اإلدارة و البناء و  772 000قطاع الّصناعة إلى 

تكمن ملية تكّلف الكثير من األموال، و دج، فهذه الع 176 000الخدمات دج، و  538 000وفي الّزراعة 

على خلق  قدراتهرا أساسيا في االقتصاد الوطني، و التكاليف في أّنها متغّيرة، كما تلعب دو  أهمية هذه

األولى والمرحلة الّثانية،  فيما يخّص تطّور الشغل فإّن هناك اختالف بين المرحلةمناصب الّشغل، و 

إلى سوق لعاملة القادمة يتمّثل هذا االختالف في نقص مناصب الّشغل المعروضة المتصاص اليد او 

 (3).يظهر هذا االختالف خاصة، في كّل من القطاع العام و الخاصالعمل، و 

                                                           
، رسالة ماجستير، )جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة اتجاهات خرجي الجامعة نحو السياسة الوطنية للتشغيلسميحة يونس،  (1)

 .97(، ص.2007 - 2006الجامعية، 
 المكان نفسه. (2)

( 3)Rapport d’exécution du plan annuel 1983, Revue Statistique ONS n°15, Juin 1987.  
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، عرف المخطط الخماسي األّول، حركية 1983حتى نهاية سنة الّطلب: اختالالت العرض و  2-2

نشيطة في عملية إنشاء مناصب الّشغل، لكن سرعان ما عرفت هذه الحركية انحرافا نوعا ما عّما كانت 

ت قوى العرض أكبر بكثير من قوى الّطلب، هذا ما أّدى إلى عدم تلبية الكثير من عليه، إذ أصبح

  (1).العروض ألسباب كثيرة

ب األّول في الّسب 1988تعتبر اإلصالحات السياسة لسنة  :1989برنامج تشغيل الّشباب لسنة   -أ

، فهذه 1989هذا سنة و  محور الّتشغيل )تشغيل الشباب(،ذو أهمية كبيرة بالّنسبة لانبثاق برنامج خاص و 

بقة لوجدناه ذو األخيرة تمّثل آخر مرحلة من المخطط الخماسي الّثاني، فلو قارناه مع الفترات السا

كبيرا بموضوع تشغيل حيث أولت الحكومة اهتماما خاصا و أهداف بعيدة المدى، خصوصيات مهّمة، و 

الكفيلة الستثمار هذه الّطاقات الحّية  الشباب، إذ خّططت له برنامجا خاّصا من أجل الوصول إلى الّسبل

  (2).العاطلة عن العمل

المتمّثلة في الّتشغيل في محددات هذه السوق و  تتكّفل تدفقات :1989تدفقات الّتشغيل لسنة  -ب

 العرض و الّطلب.

لقد بّينت مكان اليد العاملة، ارتفاع و تزايد العرض على العمل في العام، حيث مّثل : العرض 1-ب

  424 48عرض في الفصل الثاني، و 503 382في الفصل األّول ثّم انخفض إلى  عرض 87 782

عرض في نهاية الفصل األخير، وما يمّيز هذا  61 812عرض في الفصل الثالث، ثّم ارتفع مجّددا إلى 

 سنة.  25و 15العرض هو أّن أغلبية العروض من فئة الّشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

الّطلب في هذه السنة، إذ تبّين مكان اليد العاملة أّن هناك تباعد شاسع بين العرض و  :الّطلب 2-ب

منصب في الفصل الّثاني،  23 034منصب في الفصل األّول،  25 053مجمل الّطلبات المقّدمة تمّثل 

                                                           
 .64 .، صمرجع سابقنور الدين راضي،  )1(
 . 65 .المرجع نفسه، ص (2) 
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ابع ارتفع في الفصل الرّ منصب، كما زاد و  25 034قّدر بـ  أّما الفصل الثالث فقد عرف ارتفاعا طفيفا

منصب، لكّن الملفت لالنتباه أو الجدير بالّذكر هو أّن هذه الّطلبات المقّدمة من  26 222ليصل إلى 

  (1).العام لم تستطع تلبية حتى نصف هذه العروض المقّدمةالخاص و  طرف القطاعين

 (: 1999-1996سياسة الّتشغيل في مرحلة الّتحول إلى اقتصاد الّسوق ) -ج

االقتصادية المتعددة في نهاية الثمانينات إال أّن انتقال األزمة أّثرت سلبا على رغم اإلصالحات 

مويل الخارجي، وتضّخم شح مصادر التّ اض أسعار المواد الخام المصدرة و األوضاع الداخلية في انخف

مويل على تنشوب أزمة المديونية، هذه الوضعية جعلت الجزائر غير قادرة الديون وارتفاع خدمة الّديون و 

قطع الغيار مما أّدى اد الّنصف مصّنعة و المو االستثمارات الجديدة واستيراد الّتجهيزات، والمواد األولية، و 

تسجيل معّدل عالي من ، و الخارجيةختالل في الّتوازنات الّداخلية و االإلى تراجع في معدالت الّنمو و 

تاج الشروع في إنقتصادية القائمة، و السياسات اال البطالة، حيث بات من الّضروري إعادة الّنظر في

ذلك بتطبيق برامج انفتاحا على االقتصاد العالمي، و أكثر امة، و صر سياسة اقتصادية أكثر نجاعة و 

ن ذلك بتطبيق برنامج االستقرار الّتقليل من حّدة الفقر، فكاالية للتخفيف من حّدة البطالة، و استعج

االستعداد الّتقني للّدخول في نظام المالية العالمية، و  رف المؤسساتالّتصحيح الهيكلي المدعوم من طو 

القتصادية بمجموعة من القوانين اقتصاد الّسوق من خالل تعميق اإلصالحات، حيث تعّززت الّتشريعات ا

من بين هذه اإلجراءات نلّخصها فيما يق لالّتجاه نحو اقتصاد الّسوق، و المراسيم، الهدف منها تعبيد الّطر و 

 ( 2)يلي:

القرض، حيث أعطى لألجهزة المصرفية، لي من خالل إصدار قانون الّنقد و ظيم السوق الماتن -

مؤسسات مالية جزائرية حيث تمكن الّترخيص بإنشاء بنوك و ديناميكية جديدة، تختلف عن الّنظام الّسابق 

                                                           

 .64 .، صمرجع سابقنور الدين راضي،  (1) 
 . 174، ص. مرجع سابقمدني بن شهرة،  (2)
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المؤسسات المالية األجنبية كما يمكن تنظيم األسواق يرّخص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك و أجنبية، كما 

كذلك من أجل خلق مناصب للعمل، وخاصة للطبقة المعّلمة تحديد كيفيات المعاملة فيها، و و الّنقدية، 

  (1)ومنها خّرجي الجامعات.

ة، سواء خاصة لالستثمارات الخاصتعميق إجراءات االستثمار، وا عطاء ضمانات قانونية و  -

ة في الّتنحية االجتماعية فعليهذا لدفع االستثمار الخاص نحو المشاركة الو أجنبية، و كانت محلية أ

 ( 2).االقتصاديةو 

مما سبق نستنتج أّن برامج التشغيل في هذه الفترة ضعيفة جًدا، نظًرا لالزمة االقتصادية التي 

إلى تفاقم أزمة  أدىتملك ما يكفيها من األموال لتمويل هذه البرامج، مما  ال تعيشها البالد، كون الدولة

ا.  البطالة التي ارتفعت بنسب مخيفة جدًّ

كما أّن االنتقال من نمط اقتصادي إلى آخر صعب على الدولة عملية استكمال برامجها  

نظام اقتصادي قائم التخطيطية، كون النظام االقتصادي الجديد ال يقوم على أساس مخططات، بل هو 

نشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ألجل توفير  على أساس جلب االستثمارات، ودعم المشاريع التنموية، وا 

  مناصب شغل حقيقية، وخلق توازن بين عرض العمل وطلبه في سوق العمل.

 : 2015-2000تطّور سياسة الّتشغيل في الجزائر  -د

من أزمة أمنية، عشرية سوداء، أزمة  1986الجزائر منذ بعد األوضاع المزرية التي عانت منها 

اقتصادية، الذي انعكس على الحالة االجتماعية للشعب الجزائري، لكن سرعان ما تحّسنت األوضاع بداية 

تصادية نتيجة الرتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية شرعت الّدولة بانتهاج سياسة اق 2000من سنة 

 المتمثلة في وضع البرامج اآلتية: قبل و جديدة لم تعرفها من 
                                                           

 . 175ص.  مرجع سابق،مدني بن شهرة،  (1) 
 المكان نفسه. (2) 
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 :2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي  1-4

الّشروع في تنفيذ برنامج  2001نتيجة تحّسن لبعض المتغّيرات االقتصادية أعلنت الحكومة سنة 

ن منها ااألزمات التي عنظرا للظروف و  2004 إلى 2001اإلنعاش االقتصادي خالل الفترة الممتّدة من 

  (1).التي جاءت أيضا تلبية لتنمية االستثماراتو  ،الّشعب

من إنتاج فالحي، الصيد البحر والبناء،  يتمحور هذا البرنامج أساسا حول تدعيم األنشطة الخاصةو 

 (2).دعم اإلصالحات في مختلف المجاالتاألشغال العمومية، و 

ر دوالر أمريكي قبل أن يصبح ماليي 7مليار دينار أي حوالي  525تبلغ تكلفة هذا البرنامج بـ و 

مليار دوالر، وهذا بعد إضافة  16ينار ما يعادل مليار د 1,216غالفه المالي النهائي مقدار حوالي 

جراءات لمعظم المشاريع المبرمج سابقامشاريع جديدة و  عام 272 , %انتقل معدل التشغيل من  بحيث (3).ا 

 (4).2004عام  382% ,، 2001

 

 : 2009-2005البرنامج الّتكميلي لدعم الّنمو  2-4

ر قد كان الهدف منها هو استقطاب أكبر قدّملة لسياسة اإلنعاش االقتصادي، و هي أكبر آلية مك

الي الّتقليص من ظاهرة البطالة وبالت ،األجنبية لتسريح وتيرة الّنموممكن من االستثمارات المحلية و 

 (5).مناصب الشغل بمختلف القطاعاتتضييق فجوة الفقر عن طريق إنشاء و 

                                                           

، مؤتمر دولي حول تقييم آثار برامج 2001سياسة الّتشغيل وفعالية برامج اإلصالحات االقتصادية بالجزائر منذ زكريا مسعودي،  (1) 
 . 01(، ص. 2013مارس  11االستثمارات العامة وانعكاساتها على الّتشغيل )جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 المكان نفسه.(2)
، جامعة قاصدي مرباح، 10، العدد مجلة الباحثمحمد مسعي، سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر و أثرها على الّنمو، ) (3)

 . 147(، ص 2012ورقلة ، سنة 
  .95ص.  مرجع سابق،فارس شاللي،   )4) 

 . 11، ص. مرجع سابقزكريا مسعودي،  (5)
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 أضيف لهذا البرنامج برنامجين تكميليين هما: 

 : الذي يخّص الواليات التالية: أدرار، األغواط، بسكرة، بشار، تمنراست،برنامج تنمية الجنوب -أ

يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي من خالل تسطير مشروع لة، إليزي، الوادي، غرداية و ڤور

بلديات، وتعزيز منظومات تنمية الالغاز الّطبيعي، بناء مستشفيات و ربط البيوت بو  مسكن، 600 000

ل تعزيز، وتطوير شبكة الطرقات وقطاع الّنقل والفالحة كذا تحقيق الّتنمية االقتصادية من خالالشغل و 

كذا تخفيض نسبة القروض وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات التقليدية، و 

  .مصرفية لالستثمارات للمؤسسات الّصغيرة و المتوسطةال

ه لتنمية واليات الهضاب هذا البرنامج موجّ : و البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا -ب

شأنه شأن برنامج المقرر لواليات الجنوب فيهدف إلى إعداد مناطق فسيحة من التراب الوطني العليا، و 

تبلغ قيمته المالية اإلجمالية عند زيز القدرات االقتصادية للبالد، و لكي يتّم استقطاب االستثمارات و تع

عطيت نه أ أكما  (1).مليار دوالر 130مليار دينار أي حوالي  9,680 ،2009اختتام البرنامج في نهاية 

 غاية إلى شغلمنصب  12200حيث ساهم في إنشاء من خالل هذا البرنامج البطالة األولوية لمكافحة 

% من المناصب المستحدثة، بمعدل 62منصب شغل دائم أي ما يقارب  75600منها  2007سنة 

األوضاع األمنية للبالد التي ساعدت على االستقرار  ن،وكذا تحس (2)منصب عمل سنويا. 400000

المؤسسات الصغيرة كما تمكن من استحداث و  واالجتماعية،السياسي وتحسبن المؤشرات االقتصادية 

منصب عمل  516 92 كما تم خلق و  .2008مؤسسة سنة  000 274إذ تم خلق أزيد من المتوسطة، و 

  (3)األشغال العمومية.منصب شغل في قطاع البناء و  50597 الخدمات اإلدارية، وفي قطاع التجارة و 

                                                           
 . 147، ص سابقمرجع محمد مسعي،  (1)
، )جامعة أبو بكر بلقا يد، تلمسان ، السنة الجامعية رماجستي، رسالة دراسة قياسية لمشكلة البطالة في الجزائرسليمة غرزي،  (2) 

 129(، ص.2007-2008

 .12 - 11ص  ، ص.مرجع سابقحيزية قاسم،   (3)
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: جاء هذا البرنامج كتكملة للبرامج السابقة إذ يعمل 2014-2010برنامج توطيد الّنمو االقتصادي *

 (1).االجتماعية للمواطنينوتلبية االحتياجات االقتصادية و ألجل تحديث االقتصاد 

لبرنامج ألجل  مليار دينار من القيمة المالية اإلجمالية 350في هذا اإلطار سّخرت السلطات و 

كذا دعم إنشاء لخّرجي الجامعات ومراكز الّتكوين المهني، و إلدماج المهني مرافقة اتأطير سوق العمل، و 

ما  (2).ماليين منصب شغل خالل هذه الخمس سنوات 3إذ تّم خلق  ،المؤسسات الّصغيرة و المتوسطة

سنة  %9 إلىمنصب سنويا ما ساعد على تقليص معدالت البطالة  600.000 ضمنيا توفير يعني

2014. (3) 

مليار دينار  360خلق مناصب الشغل فقّدر بـ المخّصص لمكافحة البطالة، و لمبلغ أّما بالنسبة إلى ا

 واستحداث مناصب شغل منها:  ،للتشغيلالذي وّزع على برامج مّدعمة 

لمهني في الّتكوين او  ،إدماج لحاملي الشهادات والّتعليم العاليمليار دينار موّجه لدعم  150 -

 الّتأهيل. إطار برنامج الّتكوين و 

  (4).مليار دينار موّجه لتراتيب التشغيل المؤّقت 130 -

كذا ، و في األخير توّصلت الّدراسة إلى أّن هذه البرامج عملت على دعم وتيرة الّتشغيل في الجزائر

األمنية التي مّرت بها ّل األزمة االقتصادية، المالية و تدارك الّتأخر في الّتنمية االقتصادية الموروثة في ظ

في ظّلها حظي الّتشغيل ل هذه البرامج، و الّنمو آفاقا جديدة من خالعرفت حركة االستثمار و زائر بحيث الج

مليار دينار من القيمة اإلجمالية لبرنامج لتأطير سوق العمل لمرافقة  350باهتمام كبير إذ تّم تسخير 

المقاوالت طة و المؤسسات الّصغيرة والمتوس إضافة إلى دعم إنشاء ،اإلدماج المهني لخّرجي الجامعات

                                                           
 . 14، ص مرجع سابقزكريا مسعودي،  (1)
  . 15المرجع نفسه، ص  (2)
 .12، ص مرجع سابقحيزية قاسم، ( 3)
 . 16، ص مرجع سابقحيزية قاسم،  (4)
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لكن بالّرغم من مساهمتها في و  ،لتي من شأنها خلق مناصب الّشغلكذا تمويل مختلف اآلليات ا، و الّشبانية

غير مدروسة بصفة علمية مما جعلها ا جاءت في غالبيتها بصفة سريعة، و هإال أنّ  ،تقليص نسب البطالة

 %11بلغت 2011ففي سنة  ،ا في ظّلهافت تطّور قليلة الفعالية من الحّد من تنامي ظاهرة البطالة التي عرّ 

 .  % 10التي قّدرت نسبة البطالة خاللها  2009أي أّنها ارتفعت مقارنة بسنة 

 مرتكزات سياسة التشغيل في الجزائر: الثالث:المطلب 

ترقية التشغيل عن طريق ترقية  تقوم سياسة التشغيل في الجزائر على ركيزتين أساسيتين هما:

 المقاوالتية، ودعم الشغل المأجور.المبادرات 

 ترقية التشغيل عن طريق المبادرات المقاوالتية: -1

ر دو فرص عمل ألنفسهم، و  ي أن الشباب هم من يخلقأيستند هذا االتجاه إلى التشغيل الذاتي،  

الوطنية الوكالة الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تم تجسيد ذلك في إطار الوكالدولة هو الداعم والمرافق، و 

 وطني لدعم القرض المصغر،الصندوق اللصندوق الوطني لتشغيل الشباب، و التسيير القرض المصّغر، و 

 (1)الصندوق الوطني للتامين على البطالة.و 

مالية  بغرض تفعيل ودعم أهداف هذه الهياكل، و كذا تشجيع إنشاء المؤسسات، تم اعتماد تدابيرو 

إلى قانون المالية نكتفي هنا باإلشارة في قوانين المالية السنوية، و  نةتحفيزات  للشباب المقاول ، متضمو 

المقاول المستفيد من الصناديق  تخفيضات للشبابو  والذي نص على عدة إعفاءات، 2011 التكميلي لسنة

والرسم العقاري  التخفيف لمدة ثالث سنوات من أباح الشركاتو  يتعلق األمر باإلعفاءوالمذكورة أعاله،  و 

                                                           
، 2012شتاء ربيع  71/72، العددان مجلة بحوث اقتصادية عربيةرحيم حسين، سياسات التشغيل في الجزائر: تحليل وتقييم، ) (1)

 .129كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير( ص  برج بوعرارج -جامعة البشير اإلبراهيمي
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ماليين  3الذي يستهدف إنشاء  2014/2010رسوم التسجيل، وهذا في إطار برنامج التنمية الخماسي و 

 (1) منصب عمل.

إلى دعم خلق مناصب العمل عمدت ترقية سياستها التشغيلية و  جلألالجزائر و  مما نستنتج  أن و 

ل خاصة بهم، ليتمكنوا مؤسسات عمساعدة الشباب على إنشاء مشاريع و بم تشجيع المبادرات المقاوالتية

 تحفيزات تقدمها الدولة.لعمل بأنفسهم، عن طريق مساعدات و من تأسيس مناصب ا

 دعم الشغل المأجور: -2

بمقابل الشباب الذين لديهم رغبة و استعداد إلنشاء مؤسسات، هناك شباب أخر يبحثون عن عمل 

، الوكالة الوطنية التدابير تتمثل فيماد مجموعة من مأجور، فتم االهتمام بانشغاالت هؤالء الشباب باعت

للتشغيل، مديريات التشغيل بالوالية، أشغال المنفعة العامة ذات كثافة اليد العاملة، عقود ما قبل 

 (2)التشغيل.

قية التشغيل ومحاربة تم إعداد مخطط عمل لتر  2008تجدر اإلشارة إلى انه ابتداء من سنة و 

الخالق لمناصب الشغل، بامتصاص بطالة االستثمار المنتج و  طط أساسا علىيركز هذا المخالبطالة، و 

دماجهم في عالم الشغل.الشباب، و    ا 

وذلك عن طريق تسهيل االستفادة من منصب عمل دائم للشباب طالبي العمل ألول مرة 

 .في القطاعات االقتصادية .والمسـجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والقطاع العمومي والخاص

                                                           
 .المكان نفسه(1)
 .130، ص مرجع سابقرحيم حسين، (2)
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سند أُ التي ، و الضمان االجتماعيوزارة العمل و  شغيل، تم إنشاء وزارة للشغل باسمتفعيل التوبغرض 

معتمدة في مجال مكافحة البطالة برز الهيئات الأيوضح  تياآلالشكل و ، 2001إليها مهام التشغيل سنة 

 (1) ترقية التشغيل.و 

 

 

 

 

 

 

 .وآليات مكافحة البطالة ودعم التشغيل في الجزائر هياكل :(09شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 المكان نفسه                                   (1)

 وتدابير هياكل :والتشغيل البطالة

 مديريات التشغيل بالواليات

 والضمان والتشغيل العمل وزارة

 االجتماعي

وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و 

 المتوسطة و ترقية االستثمار

 الوكالة الوطنية لتطير االستثمار

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب

 الشباب
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 140رحيم حسين، مرجع سابق، ص. المصدر:  

 

المنشأة من طرف الدولة لدعم التشغيل وترقيته، البرامج واآلليات والوكاالت  الثالث: المبحث
 ودورها في تحقيق السلم االجتماعي

 المطلب األّول: البرامج المنتهجة لدعم وترقية التشغيل

ألجل تدعيم التشغيل وترقيته عمدت الدولة إلى انتهاج مجموعة من البرامج، وتأسيس عّدة  

 سنستعرضها في ما يلي: نها خلق مناصب الشغل، والتيأوكاالت وصناديق من ش

 

 

الصندوق الوطني لتسيير القرض 

 المصغّر
 الصندوق الوطني لدعم القرض

 الصندوق الوطني للتامين على البطالة

جهاز المساعدة على اإلدماج 

 المهني
 عقود ما قبل التشغيل

 اليد كثافة ذات العامة المنفعة أشغال

 ةالعامل

 التشغيل المأجور بمبادرة محلية
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 :األنشطة ذات المنفعة العامة -1

، للتضامن ومجل األنشطة ذات المنفعة العامة لصالح (*)يتمثل هذا البرنامج في المنح الجزافية 

، 1997، وتقوم وكالة التنمية االجتماعية بتسييره منذ 1994الفئات عديمة الدخل، وهذا في نهاية سنة 

المنحة على أساس مبادرة شخصية من المعني نفسه، الذي يطلب إدماجه في بحيث يتم القبول في 

ورشات األشغال الخاصة بالنشاطات ذات المنفعة العامة، ويتم تسجيل الطلبات على مستوى المكتب 

وتكوينه لملف يتكون من وثائق إدارية متكاملة أو  ،البلدي للنشاط االجتماعي عن طريق طلب المعني

، نالمكتب، ويتم دفع المنحة بمكاتب البريد المتواجدة على مستوى مقر إقامة المستفيدي بمبادرة من هذا

 (1) ويحّدد النظام المستفيدون من المنحة كما يلي:

دماج للمشاركة في النشاطات ذات المنفعة اإل بدون دخل الذين يلتمسون ألنفسهم تأعضاء العائال -

 العامة، والذين يشاركون فيها فعلًيا.

 (2)األشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدون دخل، ويطلبون اإلدماج -

، دج لعمال ورشات البلدية 2400دج ومبلغ  300يتقاضى المستفيدون شهرًيا تعويًضا قيمته  -

في الحاالت العادية وتكون االستفادة دون أي شرط مسبق، ويكون التوظيف وفًقا لشروطه 

، ولقد ساهم البرنامج بالتخفيف من حّدة البطالة، ومّكن بعض العائالت، وطالبي العاديةللتشغيل 

                                                           
التقليص  مساعدة الفئات العديمة الدخل، في إطار مساعي الدولة فين مبلغ مالي تضامني، موجه لدعم و المنحة الجزافية: عبارة ع  (*)

 من نسب البطالة.
 .144، ص مرجع سابقنوال بن فايزة ،  (1)
 .145ص  مرجع سابق،نوال بن فايزة ،  )2( 
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العمل من االستفادة من منصب عمل يوّفر لهم لقمة العيش، وبالمقابل يساعد الجماعات المحلية 

  (1)في التعويض عن نقص العمال في نشاطات الصيانة.

، بتكلفة إجمالية تقدر 1997مستفيد سنة   133,943ولقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج  

  504بتكلفة إجمالية تقر بـ  1998مستفيد سنة  134,715مليار دينار جزائري، ووصل إلى  4,615ب 

، حيث ارتفع 1999، ووصل عددهم إلى  ألف سنة % 0,57مليار دينار، أي ارتفع عدد المستفيدين بـ 

   (2) ار دج.ملي 504، وذلك بتكلفة تقدر بـ % 0,21بنسبة 

 :أشغال المنفعة العامة ذات االستخدام المكثف لليد العاملة -2

، إلى المعالجة االقتصادية للبطالة خاصة بطالة الشباب، 1997يهدف هذا اإلجراء المطبق سنة 

والذين ال يتوفرون على أّي تأهيل خاص، وكذا المساعد االجتماعية للفئات المحرومة، ويهدف أيضا إلى 

إدماج اجتماعي من خالل توفير مناصب شغل مؤقتة على مستوى ورشات صيانة المنشئات تحقيق 

نشاء عدد كبير من مناصب الشغل المؤقتة من خالل تنظيم ورشات العمل تخص  القاعدية المحلية، وا 

  (3) ...العناية بشبكات الطرقات والري، المحافظة على الغابات والبيئة

 

 
 

                                                           
(1) CNES, Rapport sur l’évolution des dispositifs d’emploi, Algérie, 2002, p 113. 

 
 80(، ص.2012،)جامعة باتنة، 11، عدد الباحثمجلة سميرة العابد، ظاهرة البطالة في الجزائر، الواقع والطموحات، ) (2)

تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة الطاهر بن يعقوب، (3)
(، ص. 2013ارس ، م12و  11، ملتقى دولي، )جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2014، 2001
222 
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 :بمبادرة محلية )تشغيل الشباب( لشغل المأجورا -3

وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداتها لمواجهة البطالة موّجه إلدماج الشباب 

البطال بدون مؤهالت أو بمؤهالت بسيطة عن طريق مناصب مؤقتة تشغل أساًسا على مستوى البلديات، 

قفي شكل حصص، بناء على برنامج تقدمه وتمنح هذه المناصب للواليات من طرف الوزارة الوصية 

كإجراءات بديلة  1990هذا الجهاز سنة  شئمديرية التشغيل واعتماًدا على اقتراحات البلديات، وقد أن

  (1) المتصاص البطالة.

 برنامج اإلدماج المهني: -4

انتهج منذ مطلع التسعينات بهدف التشغيل المؤقت للشباب بإنشاء مناصب عمل مأجورة بمبادرة 

و أمحلية، واإلعانة على إنشاء نشاطات على أساس مشاريع يقترحها الشباب في شكل تعاونيات فردية 

المبادرة المحلية، وتعزيزيها وتدعيمها، وكذلك جعل الشباب  تشجيع جماعية، وكان الهدف من هذا البرنامج

   (2)شهًرا.  12أشهر أو  03يكتسبون خبرة مهنية داخل وحدة إنتاجية أو إدارية خالل فترة تتراوح بين 

 

 ثانًيا: الصناديق والوكاالت المؤسسة لدعم التشغيل

 :صندوق تشغيل دعم الشباب -1

                                                           
، رسالة ماجستير، )جامعة الجزائر: قسم العلوم االقتصادية، تطور إشكالية البطالة في ظل اإلصالحات االقتصاديةأحمد خيضر، (1)

 .58(، ص. 2006 - 2005السنة الجامعية 
 .275، ص ، مرجع سابقمدني بن شهرة (2)
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، والهدف منه تمكن الشباب من الحصول على عمل من 1989إنشاء هذا الصندوق سنة  تم

، والباقي تساهم فيه %30ما يسمى بتعاونيات، حيث يساهم فيه الشباب ب  ءمبادرة محلية أو بإنشا

    (1)البنوك. 

 :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -2

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتكون من مجموعة من اإلدارات والهيئات التي تعمل على 

نجاز مشاريعهم، كما تركز على تقييم ودراسة هذه المشاريع،  مساعدة المستثمرين في تحقيق استثماراتهم، وا 

االستثمارات ومن ثم اتخاذ القرارات بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض، وتهدف الوكالة إلى تشجيع 

     (2)واستقطاب رؤوس األموال األجنبية، والمحلية بهدف إحداث وخلق مناصب عمل حقيقية. 

 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:  -3

المتعلق بجهاز  13-03أنشأت الوكالة الوطنية للتسيير المصغر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض 14-04القرض المصغر، والمرسوم التنفيذي رقم 

 .2004جانفي  22المصغر وتحديد قانونه األساسي المؤرخان في 

ن دخل كالنساء الماكثات بالبيت أو التي لديها مداخيل غير يوجه القرض المصغر للفئات من دو 

مستقرة أو غير منتظمة بإحداث أنشطة منتجة للسلع و الخدمات، يسمح باقتناء قرض صغير ومواد أولية 

                                                           
الحكومة في القضاء على  ستراتيجيةإ، ملتقى حول طة في معالجة البطالةدور هيئات المؤسسات الصغيرة والمتوسعمار علوني، (1)

 05(، ص. 2001نوفمبر  16 – 15البطالة، )جامعة مسيلة، 
(2) CNES, Rapport sur la conjoncture économique et sociale de premier semestre, Algérie, 2004, 
p.p. 118. 
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دج كحد أدنى، وال يمكنه  000 50لالنطالق في ممارسة نشاط أو حرفة ما، ويحدد مبلغ هذا القرض ب 

 (1)دج. 000 400أن يكون يفوق 

 تجربة صندوق الزكاة: -4

المركزية )حيث كان ينشط عن طريق اللجان  2003صندوق الزكاة الجزائري سنة  تم إنشاء 

بموجب مرسوم تنفيذي،  2005والوالئية القاعدية(، بعد ذلك تم إنشاء المديرية الفرعية للزكاة سنة 

وقاف، حيث تنص المادة الثالثة منه على والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية واأل

صرفها، من  ارد الزكاة، وتوزيعها وتحديد طرق إنشاء  مديرية الزكاة، التي تكلف باإلشراف على جميع مو 

أهم الصيغ التي يمنحها هذا الصندوق أنه يتكفل بتقديم قرض مصغر يمنح للقادرين على العمل من 

 (2).تسنوا 04ويسدد في أجل ال يتعدى  الجنسين،

  :الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب -5

هي مؤسسة جديدة للتشغيل في الجزائر استحدثت لتشغيل الشباب العاطل عن العمل ألجل التقليل  

من معدالت البطالة، حيث يعطي هذا الجهاز نوعين من األنشطة هما: المساعدة على إنشاء مؤسسات 

 (3).مصغرة، والتكوين لتدعيم إنشاء النشاطات

 كما يهتم بثالث نقاط أساسية: 

 ليات السوق.إدماج نشاطات الشباب في آ -
                                                           

 .06، ص.مرجع سابقعمار علوني،  (1) 
 - 2009، رسالة ماجستير )جامعة الجزائر، كلية الحقوق السنة الجامعية صندوق الزكاة بين الواقع واآلفاقسميرة درني،  (2) 

 .114(، ص 2010
، 09 – 08، ملتقى دولي، )المركز الجامعي، تيبازة، فعالية وانعكاسات سياسة التشغيل على البطالة في الجزائرصافية بوزار، (3) 

 . 560(، ص. 4201ديسمبر 
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في  اآلراءالبنوك حسب المنطق االقتصادي والمالي فيما يخص تقييم األخطاء، واتخاذ  تتدخال -

 تمويل المشاريع.

   (1).إعادة تركيز تدخل المؤسسات العمومية في مهام المساعدة واالستشارة -

 :التنمية االجتماعية وكالة -6

، وكان الهدف من 223 – 26بموجب مرسوم تنفيذي رقم  1996أنشأت هذه الوكالة سنة  

إنشائها القضاء على التهميش، والفقر ومحاربة البطالة، وهذا بإدماج طالبي العمل وفقا لما يتوفر من 

خارجي الجامعة في إطار الوكالة إلى غاية سنة  344 35المناصب، وحسب وزارة العمل تّم إدماج  

2000.(2)  

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -7

ظهرت في الجزائر وتنامت أكثر في الفترة التي عرفت فيها الدولة انفتاح اقتصادي وكان الهدف  

وكما أّنه منها مكافحة الفقر، وامتصاص البطالة، وكذا المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

يختلف تعريف وتصنيف هذه المؤسسات، فحسب البنك الدولي هي المؤسسات التي يعمل فيها أقل من 

عامل في المؤسسات الصغيرة،  50إلى  10عمال في المؤسسة المصغرة، والتي يعمل بها ما بين  10

 (3).عامل في المؤسسات المتوسطة 100إلى  50والتي يعمل بها من 

                                                           
 111ص. ،مرجع سابقسليمة غرزي،  (1) 

 (2) CNES, Rapport national sur le développement humain, Pmud, 2006, p. 55. 
، ملتقى دولي، )جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية  تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالطاهر بن يعقوب،  (3) 

 . 14(، ص. 2013مارس  12 – 111وعلوم التسيير، 
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ع الجزائري، فهي تعني تلك المؤسسات الصغيرة التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات أّما حسب المشرّ  

الميزانية  أومليار دينار جزائري،  1عامل ورقم أعمالها السنوي ال يتجاوز  250إلى  1التي تتشكل من 

 (1).مليون دينار 500و 100السنوية تتراوح بين 

 :الوكالة الوطنية للتشغيل -8

، 77- 66مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تسّير بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم  هي

، بحيث تتمّتع الوكالة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية، هي 2006فيفري  18المؤرخ في 

 (2).موضوعة تحت وصاية وزارة التشغيل والضمان االجتماعي

 ا يلي:وكما زودت الوكالة من أجل أداء مهامها بم

 لى حدود الوالية.عمديريات جهوية للتشغيل، يمتّد اختصاصها  -

 (3).عّدة بلدياتإلى وكاالت محلية للتشغيل، يمتّد اختصاصها اإلقليمي  -

 كما تتولى الوكالة مجموعة من المهام تتمثل: 

بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية على تقلبات سوق التشغيل،  لالطالعوضع منظومة إعالمية تسمح  -

 واليد العاملة.

 تطوير وأدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييمها. -

 جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في عالقة فيما بينها. -
                                                           

، المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصادر في الجريدة الرسمية، المؤرخة في 20 – 01ج.ج.د.ش، القانون رقم  (1) 
 .05، ص. 2001ديسمبر  15

، رسالة أداء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقييممحمد قوجيل،  (2) 
 .130(، ص. 2008 - 2007ماجستير، )جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، السنة الجامعية 

 .88، ص. مرجع سابقنوال بن فايزة،  (3) 
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 طالبي العمل، وا عالمهم وتوجيههم وتنصيبهم.لضمان االستقبال  -

 طلبات العمل لدى الهيئات المستخدمة، وجمعها. القيام بالبحث عن -

 تنظيم المناقصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني، والجهوي والمحلي. -

تشجيع الحركة الجغرافية والمهنية لعارضي العمل بتنظيم وتسيير المساعدات الخاصة الموجهة  -

 بتنظيم حركة اليد العاملة  طبًقا للتنظيم المعمول به.

المشاركة في تنظيم وتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقّررها الدولة والجماعات المحلية، وكل  -

 مؤسسة معنية.

 تطوير مناهج تسيير سوق العمل، وأدوات التدخل على العرض والطلب في سوق العمل. -

 ضمان عمليات التكوين في مجال االستشارة في التشغيل وتسيير سوق العمل. -

 فاقيات مع الهيئات المعتمدة، والبلديات المكّلفة بنشاطات تنصيب.إبرام االت -

متابعة تطور اليد العاملة األجنبية بالجزائر في إطار التنظيم والتشريع المتعلقين بتشغيل األجانب،  -

 وتنظيم البطاقية الوطنية للعمال األجانب، وتسييرها.

   (1) جال التشغيل.ضمان تطبيق تدابير ناجمة عن االتفاقيات الدولية في م -

 الصندوق الوطني للتأـمين عن البطالة: -9

ماي  26، المؤرخ في 11 – 94من الرسوم التشريعي رقم  30تّم إنشاء الصندوق بموجب المادة  

، والتي تقتضي التعّهد على إدارة النظام للتامين عن البطالة وتسييره، في صندوق وطني مستقل 1994

يحّدد القانون األساسي للصندوق ومهامه، وسيره بالمرسوم التنفيذي، وطبًقا لهذا النص أصدرت السلطة 

والمتعلق بالقانون األساسي  ،1994جويلية  06، المؤرخ في 94/188التنفيذية المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
 .98، ص. مرجع سابقنوال بن فايزة،  (1) 
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للصندوق الوطني للتامين عن البطالة حيث يتمّتع الصندوق بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وهو 

حسب المرسوم فيما  جتماعية، وتتمثل صالحية الصندوق موضوع تحت وصاية وزارة العمل والحماية اال

 يلي:

تحصيل االشتراكات المخصصة لتمويل أداء التمويل عن مسك فهرس المنخرطين، ومتابعة  -

 (1).البطالة

 دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالتشغيل. -

 العمل على إعادة إدماج العمال البطالين المقّيدين بالصندوق فيا الحياة العملية. -

 (2) المساهمة في إنشاء نشاطات لصالحا البطالين، وتتم هذه المساهمة عبر ما يلي: -

 .تمويل جزئي للدراسات المتعلقة بتحديد الشغل والنشاطات الممكنة 

  التكفل بأعباء الدراسات التقنية واالقتصادية التي تساهم في خلق مناصب عمل جديدة لفائدة

 البطالين.

تقديم يد المساعدة للمؤسسات التي تعاني من عجز بغرض مساعدتها لالنخراط في مناصب شغل  -

 (3)تشغيلبواسطة صندوق خاص بال

 

 

 

                                                           
 .285(، ص. 1998، )الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الوجيز في قانون العمل، والحماية االجتماعيةالجياللي عجة،  (1) 
 .256المرجع نفسه، ص.  (2) 
 المكان نفسه. (3) 
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 (: خصائص مختلف أجهزة الشغل14جدول رقم )

الفئات واألشخاص   األجهزة
 المعنيين

 الهيئات  الوصاية  المهام 

ضبط سوق   - كل طالبي العمل 
 العمل.

تنفيذ برامج  -
 خاصة بالتشغيل

وزارة التشغيل 
 والتضامن الوطني

الوكالة الوطنية 
التي  ENEMللتشغيل 

 1990أنشئت عام 

المنحة الجزافية 
 دج. 1000للتضامن 

تعويض النشاط ذو 
 300المنفعة العامة 

 دج.
قرض ما قبل  -

 دج. 45000التشغيل 
 القروض المصغرة: -
العامة أشغال المنفعة  -

الكثافة العالية من  ذات
 اليد العاملة.

برنامج التنمية  -
 الجهوية.

الخاليا االجتماعية  -
 الجوارية. 

األشخاص ذو  -
سنة فما  60سن 

 فوق بدون مداخيل.
األشخاص  -

القادرين على العمل 
بدون مداخيل 

الجامعيين و التقنيين 
الساميين الباحثين 
عن أول منصب 

 عمل.

إعانة السكان  -
 المحرومين.

ترقية وتطوير  -
 التشغيل.

وزارة التشغيل 
والتضامن الوطني، 

مصالح رئاسة 
 الحكومة 

وكالة التنمية 
ت عام االجتماعية أنشأ

1990 ADS 

المؤسسة المصغرة التي 
 10نقل تكلفتها عن 

 ماليين دج.

طالبي مناصب 
التشغيل سنهم ما 

سنة  35 – 19بين 
 ظيفالتو مع إمكانية 

 سنة. 40لذوي 

اإلعانة على 
إنشاء النشاط 

بالنسبة للشباب 
 العاطل عن العمل

مصالح رئاسة 
الحكومة + 

التشغيل والتضامن 
 االجتماعي

الوكالة الوطنية لدعم 
  تشغيل الشباب  

ANSEJ  أنشأت عام
1996 

مركز البحث حول  - وزارة العمل   35العاطلون من  - الصندوق الوطني 
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 التشغيل.
مركز إعادة العمل  -

 المستقل.
 التكوين. -
 تغيير النشاط. -
تحويل إنشاء  -

ماليين  5النشاطات بـ 
 دج كحد أقصى.

سنة  50 –
 6المسجلين حتى 

أشهر على األقل 
الوطنية لدى الوكالة 

 للتشغيل.
المستفيدين من  -

الصندوق الوطني 
 للتأمين عن البطالة

والضمان 
 االجتماعي

 للتامين عن البطالة

القروض المصغرة التي 
تتراوح قيمتها ما بين 

دج أو    500000
 دج  40000000

 النساء بالمنازل. -
الحرفيين الصغار  -

المستفيدين من 
 بكة االجتماعية.الش
الشباب العاطلين  -

 عن العمل.

تسيير القروض 
 المصغرة

وزارة التشغيل 
 والتضامن الوطني

الوكالة الوطنية لتسيير 
 2004التشغيل جانفي 

الحكومة في القضاء على البطالة، وتحقيق تنمية المستدامة،   استراتيجيةالمصدر: الملتقى الدولي حول 
 ، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.2011نوفمبر  16-15يومي 

المطلب الثاني: برنامج عقود ما قبل التشغيل، ودوره في مكافحة البطالة ودعم سياسة التشغيل في 

  :الجزائر

امج وآليات الدولة في معالجة أزمة البطالة التي مست مختلف شرائح المجتمع، لقد تعّددت بر 

وباألخص الشباب، وخرجي الجامعات و حاملي الشهادات. فالدولة تسعى من خالل هذه البرامج إلى خلق 

نعاش االقتصاد الوطني، وكذا دعم التشغيل وترقيته، ومن خالل هذا  تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وا 

المبحث سنحاول دراسة أحد هذه البرامج واآلليات، والمتمثل في عقود ما قبل التشغيل، باعتباره البرنامج 

الذي يهتم بخارجي الجامعات، وحاملي الشهادات، لكونهم طاقة المجتمع الكامنة التي بواسطتها سيتم 

  لرقي في البالد.إحداث ثورة تنموية في مختلف الجوانب، ورسم غد مشرق، بتحقيق االزدهار وا
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 :التعريف ببرنامج عقود ما قبل التشغيل  أوال:

لقد عرف سوق العمل في الفترات األخيرة تدفقات كبيرة من طالبي العمل خاصة من طرف 

المتخرجين من الجامعات ومعاهد التكوين، ما أثقل نوعا ما على  برامج سياسات التشغيل القائمة، 

اد حلول فورية وبديلة المتصاص العدد الهائل من البطالين سنوًيا، فلجأت واضطرار الدولة للتسرع إلى إيج

 إثر ذلك إلى إنشاء ما يسمى بعقود ما قبل التشغيل.

، 98/402، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1998هو برنامج أنشئ سنة  عقود ما قبل التشغيل

والذي يتضمن إدماج الشباب في سوق العمل، مستهدًفا البطالين، الحائزين على شهادات جامعية، وكذا 

 (1)ن خرجي المعاهد الوطنية للتكوين.البطالي

متربصين من مراكز التكوين هو برنامج أنشئ خصيًصا لخريجي الجامعات والتقنيين الساميين، وال

بحيث تدوم فترة التشغيل ضمن  ،(2) متخرج سنوًيا 120.000المهني والتمهين، الذين بلغ عددهم حوالي 

 ، التي تقول:2011مارس  06، المؤرخ في 11/105من الرسوم التنفيذي رقم  6هذه العقود، طبقا للمادة 

 تحّدد مّدة عقد اإلدماج كما يأتي:»

 قابلة للتجديد في قطاع االقتصاد.سنة واحدة  -

ثالث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات التسيير  -

  (3).«الخاص

 

                                                           
 .128، ص. ، مرجع سابقعبد الرحمن العايب (1)
 .301، ص. مرجع سابقأيت عيسى،  عيسى(2)
علم كلية ، رسالة دكتوراه، )جامعة قسنطينة، سياسة التشغيل في الجزائر المؤسسة االقتصادية بعنابة نموذًجاليلى بن صويلح،  (3)

 .128(، ص 2012 - 2010االجتماع والتنمية، السنة الجامعية، 
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 شروط وحقوق االستفادة من برنامج عقود ما قبل التشغيل ثانيا:

 ، يستفيد من هذا البرنامج:1998ديسمبر  02، المؤرخ في 98 – 402بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 م العالي، والتقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية. يذوي شهادات التعل -

 سنة. 35 – 18األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  -

 أن يكونوا معفيين من التزامات الخدمة الوطنية. -

 يكونوا من طالبي العمل ألّول مرة. أن -

فاألفراد المستوفون للشروط السالفة الذكر ملزمون بتسجيل أنفسهم لدى الوكالة المحلية للتشغيل، 

على أّن:  1998ديسمبر  02المؤرخ في  28-402من المرسوم التنفيذي رقم  14إْذ تنص المادة 

غيل الشباب عليهم التسجيل لدى وكاالت الشباب ذوي الشهادات المرشحون للبرنامج الوطني لتش»

التشغيل، وفي بعض المناطق التي ال تتوفر على هذه األخيرة بإمكان التسجيل في هياكل أخرى بتعليمة 

 .«عن الوزارة المكّلفة بالتشغيل

، المؤرخ في 98-402من المرسوم التنفيذي رقم  15أّما بالنسبة لتسجيل العروض، فتنص المادة 

إّن عروض التشغيل في عقود ما قبل التشغيل، يتّم تسجيلها لدى »على ما يلي:  1998ديسمبر  02

مديرية تشغيل الشباب، وهي المكّلفة على مستوى الوالية بتنسيق مجموع الطلبات، بالعروض في إطار ما 

 (1).«قبل التشغيل

 من نفس المرسوم على: 07أّما بالنسبة لمستويات األجور فقد نصت المادة  -

 .الفترة االبتدائية والمحّددة سنة واحدة -

                                                           
 .302. 301، ص. ص.مرجع سابقأيت عيسى،  عيسى(1)
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 دج اإلجمالي للشهر 6000الجامعيون   -

 دج اإلجمالي للشهر. 4500التقنيون الساميون   -

 أّما بنسبة لفترة التمديد:

 دج اإلجمالي للشهر. 4000الجامعيون  -

 (1) .دج اإلجمالي للشهر 3000التقنيون الساميون  -

 :ما قبل التشغيل وعالقات العملإجراءات تمويل برنامج عقود  ثالثا:

برنامج عقود ما قبل التشغيل يمول من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وتخصص 

اعتمادات مالية لهذا الصندوق في إطار النشاطات المرتبطة بالبرنامج الوطني للتشغيل األولي، ولقد تّم 

نية لتسهيل عملية تنفيذ البرنامج الوطني لعقود ما تعزيز الجهاز بالعديد من اإلجراءات التنظيمية والقانو 

قبل التشغيل، وذلك في إطار اتفاقية تبرم بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ووكالة التنمية 

 االجتماعية.

أما على المستوى المحلي تعتمد وكالة التنمية االجتماعية على مندوبيات تشغيل الشباب، فيما 

 (2)قبل التشغيل بصفتها إحدى إلزامات الدولة.يخص تمويل عقود ما 

 عقد ما قبل التشغيل -

ب األحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، هو يمثل إّن هذا العقد ال يمثل عالقة عمل حس

عقد ما قبل بين المستفيد والمستخدم، ومندوب تشغيل الشباب، ويمثل عقد ما قبل التشغيل، فهو يقترح 

                                                           
 .303، ص. مرجع سابق ،أيت عيسى عيسى(1)
 .302المرجع نفسه، ص (2)
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تعاقدية بين التكوين واإلدماج ذات الطابع المؤقت، وبعد إبرام العقد فإّن حامل الشهادة مجبر عالقة 

 بااللتزام بالتقيدات التالية:

المثابرة والمواظبة في متابعة الدروس النظرية أو التطبيقية التي قد تقّدم له عند ورود  -

 احتمال الوظيفة.

 احترام النظام الداخلي للمؤسسة. -

 (1) بمنصب العمل الذي يعّين فيه، وفي حالة المخالفة قد يلغى العقد.االلتحاق  -

 نواع عقود ما قبل التشغيل:أ ربعا:

 عقود إدماج حاملي الشهادات. 

 المهني. جعقود اإلدما 

 عقود التدريب والتوظيف. 

 إضافة إلى عقود أخرى تتمثل في: 

 CDD  ويعني عقود لمّدة محّددة، وهي العقود المسّطرة في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل :

(ANEM.) 

 CDI .وهي عقود لمّدة غير محّددة : 

 وكما أّن هناك نوعين آخرين من هذه العقود، واللذان يتمثالن في:

 العقود الخاصة بالمؤسسات الخدماتية ومؤسسات الدولة. 

 قتصادي.العقود الخاصة بالقطاع اال 
                                                           

 .230، ص. مرجع سابق ،أيت عيسى عيسى(1)
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 ما يلي: فالنوع األّول يتضمن

 Dispositif d’Aide à l’Insertionجهاز المساعدة على اإلدماج المهني  

Professionnelle. 

  Contrat d’Insertion des Diplômesعقد عمل يخص الجامعيين والتقنيين السامين 

 دج للتقنيين السامين. 10.000دج لخرجي الجامعات، و  15.000ومنحة األجرة الشهرية 

 Contrat Formationعقد عمل يخص خرجي مراكز التكوين المهني والتمهين  

Insertion دج. 8.000، ومبلغ المنحة يقدر بـ 

عقد الذين ال يملكون شهادات عليا، مثاًل ذوي مستوى ثانوي، أّما منحة األجر تقدر بـ  

 (1)دج. 12.000

النوع الثاني من العقود، والمتمثلة في العقود الخاصة بالقطاع االقتصادي، والمحدد لمّدة ثالث  أما

 سنوات قابلة للتجديد، فيتضمن ما يلي:

 Contrat de Travail Aidéعقد العمل المدعم  

 contrat d’Insertionعقد عمل يخص الجامعيين والتقنيين السامين   

Professionnelle.  

 أجرة المنحة فهو كاآلتي: أّما

دج لخرجي الجامعات بشهادات عليا مثل المستخدمين + مساهمة المستخدم   12.000 

 شهرًيا.
                                                           

 .301.302، ص. صمرجع سابق، أيت عيسى عيسى، (1)
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 دج للتقنيين السامين + مساهمة المستخدم. 10.000 

دج + مساهمة  8.000عقد خاص بخرجي مراكز التكوين المهني التمهين، بمنحة تقدر بـ  

 المستخدم شهرًيا.

 8.000يملكون شهادات أي بدون مستوى تعلمي، وتقدر المنحة الممنوحة بـ  عقد الذين ال 

 دج + مساهمة المستخدم شهرًيا.

 أنواع أخرى لعقود ما قبل التشغيل المسطرة في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل* 

، الصادر في 90-11وهو عقد يبرم بموجب القانون  :CTA عقد العمل المساعد -

 ت، المتعلق بعالقات العمل، ويدخل في إطار تشغيل الشباب بالدمج لدى المؤسسا1990 أفريل 21

 العمومية والخاصة.

 وتمنح الدولة مساهمة تقدر بـ:

 دج شهرًيا، وذلك لمّدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد موجهة للجامعيين. 12.000 

 ت قابلة للتجديد.دج شهرًيا للتقنيين السامين، وذلك لعقد مّدته ثالث سنوا 10.000 

دج شهرًيا بالنسبة للحاصلين على عقود العمل المساعد المبرمة في إطار عقد  8.000 

 اإلدماج المهني لمّدة ثالثة  سنوات قابلة للتجديد.

 :عقد تكوين العمل  -

المساعدة لإلدماج  جنامبر هو تكوين موجب للشباب الحاصلين على شهادات ومدمجين في إطار 

 أشهر ، والمشغل يلتزم المستفيدين لمدة سنة على األقل. 6لمّدة أقصاها  %60المهني مع تمويل نسبة 
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 3000عقد التكوين العمل، يبرم بين الوكالة الوطنية للتشغيل، والمشّغل المستفيد، وبمنحة تقدر بـ 

 (1)دج يستفيد منها المتربص خالل مدة سنة.

ى تخفيض من حّدة : يهدف هذا البرنامج إلقود العمل ما قبل التشغيلأهداف برنامج ع -

حاملي الشهادات بإتاحة لهم المجال لالندماج في عالم الشغل، وهذا لغرض إكسابهم بطالة الشباب السيما 

كفاءات وخبرات تساعدهم على االندماج في مناصب عمل حقيقة، في الفترات الالحقة، من جهة، 

البطالة الذي عكر مجرى حياتهم من جهة أخرى، وهذا بالسماح لهم باالندماج في وتخليصهم من شبح 

 مختلف العقود التي جاء بها البرنامج.

 ملف االستفادة من عقود ما قبل التشغيل في الجزائر -

 يتكون الملف من الوثائق اإلدارية الرسمية التالية:

 شهادة عدم االنتساب للضمان االجتماعي. -

 شمسية. ثالث صور -

 بطاقة إقامة. -

 بطاقة شخصية الحالة المدنية. -

 ثالث شهادات ميالد أصلية. -

 صك بريدي مشطوب. -

 نسخة من الوضعية اتجاه الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور. -

 .نسخة من بطاقة طالب العمل -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  -
                                                           

 .16:30، على الساعة 25/09/2016، تاريخ اإلطالع http://www.anem.DZالموقع اإللكتروني  (1)
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 (1)نسخة من الدبلوم أو الشهادة. -

 :عقود ما قبل التشغيل حصيلة خامسا:

 حصيلة عدد المسجلين 

قبااًل واسًعا لخارجي الجامعات، وحاملي الشهادات، إْذ بلغ عدد  لقد عرف البرنامج تجاوًبا وا 

مسجل، إْذ نجد أكبر نسبة سجلت في  143,695( 2001 - 1988المسجلين في الفترة األولى )

وهذا ما يدل على وجود عدد كبير  ،%31,5، بحيث قدرت نسبة التسجيل بـ 1998السداسي الثاني لسنة 

، وهذا %28,2و %17,8من البطالين حاملي الشهادات، وعرفت التسجيالت أرقا متقاربة تراوحت ما بين 

 (2)ما سيتم توضيحه من خالل الجدول اآلتي:

 (2001 - 1998يمثل عدد البطالين المسجلين في عقود ما قبل التشغيل ) (:15رقم ) جدول

 المجموع 2001 2000 1999 1998 السنوات

 143,695 40,538 32,606 25,606 45,228 عدد المسجلين

 100% 28,2% 22,5% 17,8% %28,2 النسبة المئوية

 .304، مرجع سابق، ص : عيسى أيت عيسىالمصدر

سنقوم أيضا، ومن خال الجدول أسفله بتوضيح عدد المسجلين في برامج عقود ما قبل  وكما 

 التشغيل من فئة الجامعيين، وفئة التقنيين الساميين المستفيدين الرسميين من عقود ما قبل التشغيل.

 

                                                           
 .302. 301ص  .ص، مرجع سابقعيسى أيت عيسى، (1)
 .305، ص. المرجع نفسه(2)



واقع البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر                                           الفصل الثاني  
 

118 
 

 يمثل الجامعيون والتقنيون الساميون المسجلون في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل (:16جدول رقم )

 2000-1999 1999-1998 1998-1997 السنوات
 32323 25608 45228 عدد المسجلين

 42214 39521 37323 عدد خرجي الجامعات
 8101 19620 7572 التقنيون السامون 
 .287بن شهرة، مرجع سابق، ص  المصدر: مدني

التقنيين الساميين المسجلين في إطار برنامج عقود ما قبل : يمثل عدد الجامعيين و (10الشكل رقم )
 التشغيل 

 

 على الجدول السابق االطالعإعداد الطالبتين بعدد  المصدر:

قبل التشغيل من خالل الجدول نالحظ أّن عدد الجامعيين المسجلين في إطار برنامج عقود ما  

أكبر بكثير من عدد التقنيون السامون المتخرجون المعاهد الوطنية للتكوين، إذ قدر عدد الجامعيين 

 مسجل فقط. 8101مسجل، بينما عدد التقنيون السامون  42214المسجلين بـ 

من إجمالي عدد المسجلين للسنوات السابقة، ويتوزع مستواهم  % 64,5إّن العنصر النسوي يسجل 

 دراسي، كما يلي:ال

 .المتحصلين على شهادة الليسانس 
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  48,7% .المتحصلين على شهادة الليسانس 

 31,20% .المتحصلين على شهادة جامعية أخرى 

 29,50% .المتحصلين على شهادة تقني سامي 

 (1)من عدد المسجلين والمتحصلين على شهادات مختلفة % 35,5وتقدر نسبة الذكور ب  

 المسطرة لدعم برامج عقود ما قبل التشغيلاألغلفة المالية  *

، 2005 – 1999لقد سطرت لدعم برامج عقود ما قبل التشغيل أغلفة  مالية مهمة خالل الفترة  

ما سيتم توضيحه مليار، وهذا  000,00 930 977 13ب  1999إذ قدر الغالف المالي المسطر في 

 .في الجدول المولي

في إطار برامج عقود ما قبل  2009-1999يمثل األغلفة المالية المسطرة خالل الفترة  (:17جدول رقم )

 التشغيل

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة

الغالف 

 المالي 

1397793000 1116010800 646004000 4270033000 436945000 302800000 6418600000 

 .193، ص سابق رشيد شباح، مرجعال المصدر:

من خالل الجدول أّن المبالغ المالية المسّطرة خالل هذه الفترة مبالغ معتبرة تتناسب مع عدد  

مناصب الشغل المستحدثة في إطار عقود قبل التشغيل لدعم حاملي الشهادات لالندماج في عالم الشغل 

 .والتخلص من شبح البطالة

 
                                                           

 .287، ص. مرجع سابقمدني بن شهرة،  (1)
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 2009 – 2006امج عقود ما قبل لتشغيل يمثل األغلفة المالية المسطرة لدعم بر  :(18 )جدول رقم
 2009 2008 2007 2006 السنة

الغالف 

 المالي 

5822840000 8688130000 8667740000 4452190000 

 195ص رشيد شباح، مرجع سابق، ال المصدر:

 2009-2006يمثل األغلفة المالية المسطرة لدعم برنامج عقود ما قبل التشغيل  (:11الشكل رقم )

 

 .على الجدول السابق االطالع: إعداد الطالبتين بعدد المصدر       

من خالل الجدول نالحظ أن األغلفة المالية المسطرة لتمويل التوظيف عن طريق عقود ما قبل  

- 2006، ثم ليعرف قفزة نوعية خالل الفترة 2005مقارنة بسنة  2006التشغيل عرف تراجعا سنة 

القيمة المالية المخصصة لهذا الغرض عرفت انخفاضا  2009، لكن المالحظ أن خالل سنة 2008

 دج. 4215550000ملحوظا قدر ب 
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 .2001-1998يمثل نسبة المسجلين في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل  (:12الشكل رقم)

 

 .304: عيسى أيت عيسى ، مرجع سابق،  ص المصدر

المسجلين في برامج عقود ما قبل وكما سنقوم أيضا، ومن خالل الجدول أسفله بتوضيح عدد 

ن في برنامج عقود ما قبل التشغيل، من فئة الجامعيين، وفئة التقنيون الساميون، المستفيدون الرسميو 

، وكما أّنه، تزايد أيضا 2003 – 2002ولقد تزايدت عملية التسجيل خصوًصا، خالل الفترة التشغيل. 

، وهذا ما سيوضحه الجدول 2002%سنة 78مدمجين إلىعدد اإلدماج خالل هذه الفترة، إْذ وصل عدد ال

 (1):اآلتي

: يمثل عدد الجامعيون والتقنيون الساميون المسجلين في إطار برنامج في إطار عقود (19)جدول رقم  
 2003 – 2002ما قبل التشغيل 

 2003 2002 السنة 
 78308 34764 عدد المسجلين 
 39203 270049 عدد المدمجين

 %50 %78 إدماج3نسبة ال
 .307عيسى أيت عيسى ، المرجع نفسه، ص  المصدر:

                                                           
 .305، ص. ، مرجع سابقعيسى أيت عيسى (1)

نسبة البطالين المسجلين في إطار عقود ما قبل
(2001-1998)التشغيل 

1998

1999

2000

2001
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 حصيلة عدد مناصب الشغل المسجلة خالل تطبيق البرنامج: 

، ومنها تم توظيف ما يقّدر ب %74تقدر النسبة اإلجمالية إلنجاز برنامج عقود ما قبل التشغيل ب 
 (1) من إجمالي حاملي الشهادات، وهذا ما سيتم توظيفه من خالل الجدول اآلتي: 63%

لفترة  عقود ما قبل التشغيل : يمثل حصيلة مناصب الشغل المسجلة خالل تطبيق برامج(20)رقم  الجدول
 حسب القطاع 2000 – 1998

 2000 1999 1998 قطاع النشاط
 التوظيف العرض  التوظيف العرض  التوظيف العرض 

 2000 4000 5927 7274 5374 5890 المجال اإلداري 
 7711 7543 4639 6332 926 991 المجال االقتصادي

 9711 11593 10566 13606 6273 6971 المجموع
 .286المصدر: مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص 

االقتصادي كبر من المجال أمن خالل الجدول نالح أّن عدد عروض العمل في المجال اإلداري 
أصبح عدد التوظيف  2000، ولكن في سنة 1999و  1998وكذلك التوظيف خصوًصا خالل سنة 

والعرض أكبر في المجال االقتصادي، أّما بالنسبة للعدد اإلجمالي للتوظيف في كال المجالين ارتفع في 
ه عرف ، لكنّ 2000، ثم يبقى مرتفًعا فيما يخص العروض في سنة 1998مقارنة بسنة  1999سنة 

 انخفاضا ملحوًظا في نسبة التوظيف خالل هذه السنة.

ومن خالل الجدول اآلتي سنقوم بعرض الحصيلة اإلجمالية لمناصب الشغل المستحدثة من خالل 
 2005 – 1999برنامج عقود ما قبل التشغيل خالل الفترة 

 2005 – 1999: يمثل عدد مناصب الشغل المستحدثة خالل (21)جدول رقم 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 48718 52172 4804 4683 6614 11543 14006 مناصب العمل المستحدثة
 .193الرشيد شباح ، مرجع سابق، ص  المصدر:

                                                           
 .286، ص. مرجع سابقمدني بن شهرة،  (1)
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ثم  14006، بلغت 1999خالل الجدول الحظنا أّن مناصب العمل المستحدثة في سنة  من
 2003، لتعود إلى االرتفاع من جديد في سنة 2002و 2001، 200تنخفض تدريجيا خالل السنوات 

مقارنة مرتفعة منصب عمل لكنها تبقى  48718بـ  2005ثم تنخفض مجدًدا سنة  ،52172بـ  2004و
 .السنوات األولى

 .2005 -1999عدد مناصب الشغل المستحدثة خالل  :(13)الشكل رقم 

 
 على الجدول السابق االطالع: إعداد الطالبتين بعدد المصدر 
 

 2006يمثل عدد مناصب الشغل المستحدثة في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل  :(22) الجدول رقم
– 2009 

 2009 2008 2007 2006 السنة
 21929 55977 62382 41375 المستحثةعدد المناصب 

 .195الرشيد شباح ، مرجع سابق، ص  المصدر:

، 41375بلغت  2006من خالل الجدول الحظنا أّن عدد مناصب الشغل المستحدثة خالل 
      55977وهي بالتوالي  2009و  2008، ثم لتشهد انخفاضا سنة 2007سنة  62382لترتفع إلى 

ويعود هذا االنخفاض لعد تحقيق التوازن بين طلبات العمل وعروضه منصب شغل مستحدث،  21929و
 . استجابة طلباتفي سوق العمل لعدم 

  2016- 2009حصيلة عقود ما قبل التشغيل في الفترة 

 2012 – 2009حصيلة سنة  -
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كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي أّن الشباب المدمج في إطار عقود ما قبل  

يستفيد من فترة تشغيل لمّدة سنوات على خلفية أّنه يوقعون على عقود لمّدة ثالث سنوات قابلة التشغيل 

التربية ومراكز التكوين لمّدة تشغيل  اللتجديد بالنسبة للحاصلين على الشهادات الجامعية، كما يستفيد خرجو 

 سنوات. 4تقّدر ب 

بتحسين اإلدماج في إطار عقود ما قبل كما أوضح الوزير أّن مجلس الوزراء أصدر قراًرا يتعلق  

دج، لحاملي الشهادات  51000إلى  12000التشغيل الذي يقضي برفع مساهمة الدولة في األجر من 

دج، وكما قدر المبلغ  10000الجامعية، أّما بالنسبة للتقنيين الساميين فقدر مبلغ المساهمة ب 

 دج. 8000ب المخصص لفئة الشباب األخرى المستفيدة من البرنامج 

ج تّم إدمافقد  2012و 2011ألف شاب، أما في سنتي  240تّم إدماج  2010في سنة  

     (1) .ألف شاب140

من خالل اإلحصائيات السابقة الذكر نالحظ تراجع المساهمة في تمويل برنامج عقود ما قبل  

 2011-2010في انخفاض سنتي  ، 2007، 2006التشغيل، وكذا حصيلة المدمجين مقارنة بالسنوات 

برنامج  سيمالى الخزينة العمومية وبرامجها الما اثر ع ،وهذا االنخفاض راجع إلى تدهور أسعار البترول

سنة  %11دعم تشغيل الشباب األمر الذي أثر مباشرة على معدالت البطالة التي عادت لالرتفاع لتصل 

2012. 

 2014- 2013حصيلة  -

                                                           
، على الساعة 5/10/2016 االطالع، تاريخ .www.enahaonline.com/national/74506.htmlالمرقع اإللكتروني  (1)

13:12. 
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ماليين منصب شغل لفائدة المسجلين في قائم برنامج عقود  3هذه الفترة  لقد تّم استحداث خالل 

مليار دج من أجل مرافقة خرجي التعليم العالي والتكون  350ما قبل التشغيل عبر حصيلة مالية تقدر ب 

 (1) المهني.

قدرت الحصيلة المالية لدعم التشغيل في إطار برنامج إطار ما قبل  2015و 2014ففي سنتي  

ماليين منصب عمل، وهذا في إطار برنامج  3مليار دج، األمر الذي ساعد على خلق  350التشغيل بـ 

 اإلنعاش االقتصادي الذي سطرت له الدولة لدعم التشغيل وترقية االقتصاد الوطني.

، عرفت عملية اإلدماج تطوًرا سواء من خالل األغلفة المالية 2012و 2011مقارنة بسنتي  

ألف منصب  260ـ ب مقارنة 2013 سنة ماليين منصب 3المحقة التي بلغت  مناصب العملالمسطرة أو 

 .2012سنة  %11مقارنة ب  %9فرز انخفاض معدالت البطالة لتصل . ما أ2012سنة 

 2016 – 2015 حصيلة -

فتح عقود جديدة في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل، إذ  2016و  2015سنتي  تم خالل 

 ألف منصب في القطاع االقتصادي. 3366أزيد من  2015حققت في سنة 

، 2015ألف شاب يستفيد من عقود عمل مفتوحة إجبارًيا سنة  600أفرزت اإلحصائيات أّن  كما 

وهذا تطبيًقا لتعليمة وزارة العمل والتشغيل المتعلقة بتجديد عقود اإلدماج الخاصة بفئة حاملي الشهادات 

                                                           
 مذكرة ماستر، 2004-2001لسياسة التشغيل في ظل برامج اإلنعاش االقتصادي دراسة تحليلية سمية عبد الالوي،   (1)
  52( ص.2014/2015، السنة الجامعية لعلوم االقتصادية و علوم التسييركلية ا –الوادي -)جامعة محمد لخضر  
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ه المستفيدين، إّنما ترك الجامعية، وشهادات مراكز التكوين المهني. إذ أّنه لم يتّم تحديد األجر الذي يتقاضا

       (1) المجال للتفاوض بين العامل وصاحب العمل.

عرف عقود ما قبل التشغيل نوًعا من التغيير، الذي يظهر من  2105يمكن القول أّن في سنة  

خالل تجديد العقود لفائدة المستفيدين ما يسمح لهم باالحتفاظ بمناصبهم إلى جانب فتح المجال للتفاوض 

 المستخدم والمتعاقد على األجر الذي سيتقاضه هذا األخير.بين 

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي يوم الخميس  2016أّما خالل السنة الحالية  

ألف شاب استفادوا من مناصب شغل في  870بالجزائر العاصمة أّن أزيد من مليون  06/10/2016

نامج اإلدماج المهني( ، ومنها ما كان مناصب مؤقتة، ومنها ما إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل )بر 

من المناصب المستحدثة وجه لفئة حاملي الشهادات الجامعية، بينما  %68كان مناصب دائمة. وما قدره 

 من مجمل المناصب.%32استفادت فئة خارجي المعاهد التكوينية بنسبة 

إلى غاية جويلية حسب ما  2008أّما حصيلة المدمجين في عالم الشغل بصفة دائمة منذ جانفي  

ألف شاب، وهذا في قطاع  227صرح به وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي قدرت بـ 

      (2)الخدمات.

هادات وخرجي لقد اهتم برنامج عقود ما قبل التشغيل الذي أنشأ في أواخر التسعينات بحاملي الش 

الجامعات، وهذا عن طريق إدماجهم في عالم الشغل، إذ في بدايته األولى سجل البرنامج إقبااًل واسًعا من 

 طرف هذه الفئة من أجل االستفادة من عقوده، إذ أّنه تّم بالفعل إدماجه في منصب عمل. 

                                                           
، على الساعة 05/10/2016 ، تاريخ اإلطالعwww.enaharonline.com/national/74506htmlالمرقع اإللكتروني  (1)

11:45 . 
 .20:21، على الساعة 06/10/2016وكالة األنباء الجزائرية، نشرة األخبار الرئيسية، قناة الجزائرية الثالثة، بتاريخ  (2)
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بطالة المرتفعة، استطاع نظًرا لالهتمام الذي أولته الدولة لهذا البرنامج ألجل تقليص نسب ال 

، وكما تّم تحديث مناصب 2013مالين منصب سنة  3البرنامج منذ نشأته إنشاء مناصب عمل قدرت ب 

إلى غاية  2008ألف شاب متعاقد خالل الفترة الممتدة بين جانفي  227عمل دائمة من خالل إدماج 

 .2015جويلية 

ة وخلق مناصب عمل لفائدة الشباب العاطل فالبفعل ساهم هذا البرنامج من تقليص نسب البطال 

غالًبا ما تكون مناصب كونها  عن العمل، ولكن ما يمّيز طبيعة مناصب الشغل التي يخلقها هذا الجهاز

مؤقتة. فإذن نستطيع أن نستنبط من خالل هذه الدراسة التحليلية للبرنامج أّنه ال يعّد الحل الفعال للقضاء 

كونه يخلق إدماج مؤقت في عالم الشغل، ما يرجع المدمجين إلى حالة البطالة نهائيا على ظاهرة البطالة، 

 مرة أخرى، بعد انتهاء مدة التعاقد.

لذا فعلى الدولة أن تولي اهتماًما كبيًرا لهذه الفئة وتستمر في دعمها لكونها المحّرك األساسي  

ودفع عجلة التنمية المستدامة في لالقتصاد الوطني كونهم من يملكون القدرة على النهوض باالقتصاد 

مختلف المجاالت، وهذه المسألة لن تتحقق إاّل إذا تّم إدماجهم في عالم الشغل، وتوفير لهم مناصب شغل 

حقيقية، في مختلف األنشطة وقطاعات العمل، فعلى الدولة إذن إيجاد حلول حقيقية لمعضلة البطالة التي 

 لتشغيل حل ترقيعي وأولي.تمّس خاصة الشباب، باعتبار أّن عقود ا

رساء األمن والسلم  قيحقيل المنتهجة من طرف الدولة في ت: دور سياسة التشغثالمطلب الثال وا 

 :االجتماعي

ثل في السلم من خالل هذا المطلب، ستقوم الدراسة بتسليط الضوء على مسألة أخرى، تتم

، عن طريق دراسة وضعيتها، عند ارتفاع معدالت البطالة، وانهيار أسعار البترول االجتماعي في الجزائر
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كما ستقوم الدراسة أيضا ا تأثير كبير على هذه المسألة، و في األسواق العالمية، كون هذين المتغيرين لهم

بل ذلك لكن قو السلم االجتماعي في البالد.  لبرامج سياسة التشغيل في دعمبالحديث عن الدور الفعال 

براز مميزاتهاالجتماعي من خالل التعريف به و  المفاهيمي للسلم رسيتم تناول اإلطا  أهم مقوماته. و  ا 

 :: ماهية السلم االجتماعيأوال

: السلم من السالم، وأصله السالمة أي البراءة، يشير إلى الصلح ونبذ الصراع، وكما تعريف السلم -1

 (1)يشير إلى األمن واالستقرار.

 االجتماعي:  السلم -2

نقصد به حالة السلم والوئام داخل المجتمع نفسه، وفي العالقة بين شرائحه، وقوامه، باعتباره  

العامل األساسي لتوفير األمن واالستقرار بين أركانه، وهو السبل نحو التنمية واإلزهار، والنهوض 

 (2)بالمجتمع نحو أفضل وأحسن المستويات.

 ثانًيا مقوماته:

السلم االجتماعي لكي يقوم ويستمر ينبغي أْن يقوم على مجموعة من المقومات والمرتكزات،  إنّ  

 والتي سنقوم باختصارها فيما يلي:

االستقرار السياسي، بنبذ الحروب، بالبحث دائًما عن الوسائل السامية للتفاهم، وحل المشاكل  -

 رق سلمية.طواألزمات ب

                                                           
 .05(، ص. 2002، )لبنان، دار ا الساقي لنشر والتوزيع، السلم االجتماعي، مقوماته وحمايتهحسن الصفار،  (1)
 نفسه. المكان(2)
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وتهدأ الخواطر، ألّنه ينشر الخوف والرهب في النفوس، ما سيادة القانون، فبه تطمئن النفوس،  -

 يجعلها تبتعد عن األذى، وارتكاب الجرائم، ونشر الفوضى في أوساط المجتمع.

 التكامل االجتماعي والتماسك، وقدرة األفراد على العيش في سالم. -

غب والفوضى انتشار كل مظاهر التسامح والتعاون، والتآزر، ونبذ العنف واستنكار أعمال الش -

 المّهددة للسلم االجتماعي.

 التمّكن من تحقيق األمن المعيشي، واالجتماعي واالقتصادي خاصة. -

تحقيق القدرة الشرائية عن طريق توفير مناصب الشغل لكل األفراد، كونه المساعد على تهدئة  -

ل المخففة لعوامبرز اأاألوضاع االجتماعية، العتبار أّن العيش الكريم والرفاهية االقتصادية من 

 (1).عللسلم في أوساط المجتم

 

 :السلم االجتماعي في الجزائر ثالثا:

 :مميزات السلم االجتماعي في الجزائر -1

، التي ال طالما (2)يتمّيز بقيامه على أسس هشة، وتعود هذه الهشاشة إلى األزمة االقتصادية 

نشط ياعتبار أّن الجزائر دولة ريعية، النفط، بعانت منها البالد، والتي كان سببها دائما، انهيار أسعار 

 اقتصادها، وينتعش بارتفاع أسعار البترول، ويتدهور بانخفاضها.

                                                           
 .353(، ص. 1983، 1دار نوفل للنشر والتوزيع، ط ، ) لبنان،األمن االجتماعي مقوماته وتقنياتهمصطفى العوجي،  (1)
 .304ص.  مرجع سابق،عجة،  لجيالليا (2)



واقع البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر                                           الفصل الثاني  
 

130 
 

فكلما دخلت البالد في مثل هذه األزمات تبدأ التحركات االجتماعية واالحتجاجات بالظهور، نتيجة  

جع البرامج التنموية الخالقة لسوء أوضاع المعيشة التي سببها البطالة، والتي كان سبب ظهورها ترا

 الريع تراجعت. لمدا خيلمناصب الشغل، كون أّن 

وهذه االحتجاجات والتظاهرات المطالبة بتحسين األوضاع، وتخفيض نسبة البطالة تؤدي حتًما  

إلى زعزعة السلم االجتماعي، النتشار مظاهر العنف والفوضى نتيجة للمواجهات العسكرية بين السلطات 

 والمحتجين.األمنية 

ولكن سرعان ما تهدأ األوضاع، ويرجع االستقرار للبالد بفضل التدخل السريع للدولة لحل األزمة  

 تجنًبا ألوضاع كارثية، فتقوم باستمالة المعارضين لصفها، عن طريق منحهم مناصب شغل.

مراعاة ال  فطالما قامت الدولة بشراء السلم االجتماعي، بالتوزيع العشوائي لمناصب الشغل دون  

ْن كان  الخبرة، وال للتخصص، وال للتكاليف، فالمهم عندها هو الحفاظ على السلم االجتماعي، وحتى وا 

 األثمان. بأبهضذلك  

إلى األزمة  افإذن تلك الهشاشة التي يتمّيز بها السلم االجتماعي في الجزائر ترجع أساسً 

االقتصادية، كون األوضاع المعيشية تتأثر مباشرة  بانهيار أسعار النفط، والمشكل أّنه ال يوجد مدخول 

   .االستقرار االجتماعي تهديدسهل زعزعة آخر ما 

من خالل ما سبق نستنتج أّن برامج وآليات التشغيل المنتهجة من طرف الدولة لعبت دوًرا مهًما  

السلم االجتماعي، وتعزيز كيانه، فبفضل خلق سياسة تشغيل مثمرة لمناصب عمل  في تحقيق مسألة

تمّكنت الدولة  على طول أزماتها االقتصادية من شراء السلم االجتماعين والحفاظ عليه. إْذ تمّكنت حتى 

، من تقليص معدالت البطالة 2016في لحظاتها الحرجة من امتصاص البطالة، بحيث تمّكنت  في سنة 
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، بالرغم من حالتها المتدهورة، وهذا كّله تخوًفا من التأثير بالسلم االجتماعين بعد التراجع %9,8ى إل

المخيف ألسعار البترول، الذي يعّد ركيزة الجزائر في التقدم واالستمرار، في ظل جناح سلم وآمان 

 اجتماعي.

يمكن الدولة من الحفاظ على يمكن أْن نقول أّن قيام سياسة تشغيلية ذات برامج فعالة هادفة، س 

السلم والسالم االجتماعي في البالد، وتجنب حدوث فوضى واحتجاجات، وثورات من شانها المساس 

 باستقرار السلم االجتماعي.

     :دور سياسة التشغيل في تحقيق قضية السلم االجتماعي في الجزائر رابعا:

اط االستقرار في أوسالعنف والفوضى و عوامل التي تؤدي إلى نشر برز الأتعد البطالة من 

 األمن االجتماعيين، فارتفاعها وتفشيها في أوساط األفراد خاصة الشباب،المجتمع، ما يؤثر على السلم و 

ون أن ، كالنفسية األزماتوالفوضى و  ،ت، والتي تتمثل في انتشار الفقرأزمايؤدي إلى خلق مشاكل و 

انعزال عن المجتمع وكما بة و آتمع، ما يجعله  يعيش في كفي المج ه غير مفيدنّ أالبطالة تشعر الفرد دائما 

هل ، ما يجعله سوقته، سيسيطر عليه الملل والقلقه إن لم يملك منصب عمل أو وظيفة تشغل نّ أ

، وليس جرف وراءه انتشار جرائم السرقة والقتلالممنوعات، وهذا الوضع يناالنجذاب نحو عالم المخدرات و 

 الحرمان بصمتهما بارزة في عالم الجريمة.ساهم في تفشي الجريمة، فحتى الفقر و مخدرات من تفقط ال

وكما أن البطالة تدفع كذلك بالبطالين إلى ممارسة العمل الغير المحمي، والغير المصرح به لدى 

، نسانيةاالحيان، في نشر ظاهرة االستغالل و مصالح الضمان االجتماعي، الذي يؤدي في كثير من األ

يؤدي إلى نشوب شجارات فأرباب العمل في حالة عدم التصريح، ال يقومون بدفع أجرة العامل، ما 

 الفوضى ما يعني المساس باستقرار األمن االجتماعي.لطرفين، فالبتالي انتشار العنف و مشاحنات بين او 
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استجابة وال كما أن الشعب عندما يضيق ذرعا بحالته التي يحياها، فقر، بطالة تهميش، ال و 

تجه إلى ممارسة كل ، فيه الوحيد للتعبير عن وضعه المزري اكتراث لوضعه، سوف يجد حتما العنف سبيل

ما يؤدي إلى ظهور حروب داخلية، واشتباكات عنيفة العنف إيصاال لمطالبهم أعمال الشغب والخراب، و 

 هر التي ستتحكم في زمام األمور.الخوف هي جملة المظاو  منأاال، فالبتالي ةالسلطات األمنيبين الشعب و 

 قسوة البطالة.ربية، التي ضاق شعبها من مرارة و مثلما هو الوضع في دولة مصر الع

االقتصادية التي ثر األزمة إ ،1986امج التشغيل، خصوصا  في سنة خالل تراجع بر فالجزائر، و 

ما أدى إلى القصف  ،(1)دوالر للبرميل 13 سببها انخفاض أسعار البترول إلى التي كانعاشتها البالد و 

خالل توازنهب ع إلى تدني دى الوضأ، فأصبح اقتصاد معدوم من دون دخل، فاالقتصاد الوطني وا 

برز أما ساهم في تفشي ظاهرة البطالة التي تعد من  تراجع برامج التشغيل،و  ،المستويات المعيشية

 . 1988كتوبرأالمتغيرات الهامة التي أدت إلى أحداث 

، المسطر الدولة لبرنامج التعديل الهيكلي ونفس األوضاع استمرت في التسعينيات إذ أن انتهاج

لى ، إذ أدى إم يتمكن من تحقيق أهدافه المسطرةإلصالح األوضاع التي خلفتها األزمة االقتصادية، لكنه ل

تسريح عمالها إذ ، و ية، التي اضطرت إلى غلق أبوابهاالمؤسسات العمومإفالس معظم الشركات الوطنية و 

لي ثالثون مليون عامل حسب أرقام المجلس ا.حو  1996-1994بلغ عدد العمال المسرحين خالل الفترة 

 التقليص من هذه األزمة عبر إنشاء هياكل بتدعيم التشغيل، فحاولت الجزائر الوطني االقتصادي،

الذي منح تعويضات للعمال  الة،بطالصندوق الوطني لمكافحة الندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و كالص

إذ ارتفعت  ،م في تخفيف نسب البطالة بل العكسولكن هذا اإلجراء لم يساه عمل على إعادة إدماجهم،و 

                                                           
رسالة ماجستير، )جامعة  ،2009 -  1970التطور التاريخي ألسعار البترول، وأثره على االقتصاد الجزائري السعيد رويجح،  (1)

 . 10(، ص.2013 - 2012قاصدي مرباح: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 
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هذا الوضع المأساوي، ولتفادي  أمامو ، (1)2000% سنة 30إلى  1994% سنة  24,4 معدالتها من

التخفيف من نسبة  أجلوقوع أزمات داخلية بادرت الحكومة إلى تنفيذ سياسة اإلنعاش االقتصادي من 

البطالة، كما تبّنت سياسة تشغيل ذات برامج وآليات متنوعة ألجل تثبيت كيان السلم االجتماعي بالرغم 

، ا تسعى لخلق مناصب العمل ودعم التشغيل وترقيتهمن أوضاعها وأزماتها التي مّرت بها، إاّل أّنه

الجزائر إذن صاحبها طوال فترة بناء نفسها أزمات مختلفة كفترة العشرية السوداء التي تخبطت فيها ف

 الجزائر التي أّدت إلى تراجع االستثمارات التي تعّد عامل أساسي لخلق مناصب العمل.

لة عملت جاهدة ألجل مكافحة البطالة تفادًيا حدوث وبالرغم من هذه األوضاع الصعبة فإّن الدو 

أّية متغيرات من شأنها إحداث أّي مشاكل وأزمات داخلية تأزم الوضع األمني أكثر، فبالفعل تمّكنت من 

خلق برامج أثمرت مناصب عمل مّكنت من إدماج مختلف الفئات في عالم الشغل السيما الشباب وحاملي 

 الشهادات.

واالستقرار وانقضاء العشرية السوداء بعد انتهاج برنامج السلم والمصالحة وبعد عودة األمن 

%، قامت الدولة بإنشاء 28,8لى إ، وكذا ارتفاع أسعار البترول ةالوطنية الذي بادر به رئيس الجمهوري

 – 2005عّدة مشاريع في ظل تسطيرها لبرنامج دعم وتوطيد النمو االقتصادي والمخطط الخماسي األّول 

، الذي مّكن من فتح مناصب عمل في مختلف التخصصات، الذي ساهم من امتصاص معدالت 2010

البطالة. إْذ تمّكن قطاع الخدمات من احتواء حاملي الشهادات وخارجي الجامعات في إطار عقود ما قبل 

 د العاملة. معتبرة من اليأخرى   األشغال العمومية من امتصاص نسبةالتشغيل، وكما تمّكن قطاع البناء و 

                                                           
المجلة األكاديمية ، )2010- 2001نبيل بوفاليح، دراسة تقييميه لسياسة اإلنعاش االقتصادي  المطبقة في الجزائر، في الفترة  (1)

جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ( ،2013، سنة 09العدد نية،للدراسات االجتماعية واإلنسا
 53 .والعلوم التجارية،( ص
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دوالر للبرميل عادت البطالة لترتفع من  9إلى  2011ولكن بعد انخفاض أسعار البترول سنة 

% كنتيجة لتوقف المشاريع التنموية السيما في قطاع البناء واألشغال العمومية، وكذا تراجع 11جديد إلى 

الحركات االحتجاجية التي  البرامج الخالقة لمناصب العمل ما وّلد احتقان اجتماعي الذي عّبرت عنه

 :دأمثلة ذلك نجالجنوب الجزائري و  خاصة في شاهدتها البالد،

، والذي 2013مارس  14احتجاج العاطلين عن العمل في مدينة ورقلة في جنوب الجزائر يوم 

اء دعت إليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البّطالين" )العاطلون عن العمل( في الجنوب، للمطالبة بإنه

سياسات التهميش والحصول على حّقهم في العمل في المؤسسات النفطية في جنوب البالد. ما أدى  إلى 

عن وفاة شابٍّّ مختنًقا  أبريل، و الذي أسفر 11و 10من في مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقّوات األ

 بالغازات المسيلة للدموع.

استمرت االحتجاجات عندما تظاهر الشبان العاطلون عن العمل أمام مقّر "الوكالة الوطنية و 

للتشغيل"، وأحرق خّريجو الجامعات منهم شهاداتهم الجامعية احتجاًجا على أوضاعهم المعيشية والبطالة 

منها وقد جابهت مصالح األمن هذه التظاهرات بأساليَب قمعية،  %،16,1التي بلغت في أوساطهم 

استخدام الغازات المسيلة للدموع، وضرب المتظاهرين وتفريقهم بالقّوة، إضافًة إلى أساليب التخويف 

والمحاصرة األمنّية من خالل التحقيق مع الداعين إلى التظاهرات واستجوابهم واحتجازهم، وتحويلهم إلى 

 (1)اعي.. ما شكل تهديد واضح للسلم االجتميشرعالغير ال التظاهرالقضاء بتهم 

ولتفادي تفاقم األزمة تدخلت الدولة فقامت باستمالة الشباب العاطل عن العمل لصفها خالل برامج   

تشغيل وا عالن قرارات على درجة كبيرة من األهمية هدفها التخفيف من البطالة عبر ما يعرف بسياسة 

                                                           
) 1( www.dohimsitute.org  17:30، على الساعة 14/10/2016تاريخ اإلطالع. 

http://www.dohimsitute.org/
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شراء األمن االجتماعي، فقامت بتوزيع عشوائي لمناصب الشغل دون أّي مراعاة لشروط التوظيف فالمهم 

ما سمح  % 72,2كان استمالة العاطلين عن العمل، ودعم السلم االجتماعي، إذ بلغت نسبة التشغيل 

 بعودة السلم واالستقرار إلى البالد. 

% أي ما يعادل 10تمّكنت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من تقليص نسبة البطالة إلى 

ماليين بطال، وهذا كان نتيجة لفتح فروع ونشاطات  5أكثر من  2001بعدما كان في  بطال، مليون  1,7

تماعي جعلت إضافية، أيضا التركيز على التكوين والتأهيل، وفي إطار سعي الدولة في تكريس السلم االج

من النمو االقتصادي ومحاربة البطالة هدفين استراتيجيين السيما بطالة الشاب، وهذا عبر دعم وتشجيع 

االستثمار المصّغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني لمكافحة البطالة، 

راغب في تكوين استثمار خاص، وهذا من خالل مجموعة من القروض والتسهيالت الممنوحة للشباب ال

 والمتمثلة في:

 توسيع الحد األقصى لنسب الفوائد المسّيرة، وتمديد فترة دفعها. -

 منح قروض إضافية. -

 3تخصيص حصة من العقود المحلية العمومية للمؤسسات المصغرة واإلعفاء الجبائي لمّدة  -

دخال هذه التدابير  لم الشغل أو المناصب تحسينات على آليات اإلدماج في عاكسنوات، وا 

 (1)المؤقتة.

ألف شاب متحصل على شهادة جامعية من  130تمّكنت الحكومة من توظيف  ذلك وفي إطار

 .2012ألف منصب وّفر للشباب خالل سنة  530أصل أزيد من 

                                                           
 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness .على الموقع  صحفيمقال البطالة أزمة مستمرة،  (1)

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness
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 60133ألف من حاملي الشهادات، وكما تّم خلق  120وكما أن سوق العمل يستقبل سنويًّا 

منصب آخر عن طريق  15804لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ومنصب عمل عن طريق ا

  (1)منصب في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل. 839 181مين عن البطالة أالصندوق الوطني للت

تراجع   وفي إطار محافظة الحكومة على السالم االجتماعي، وضمان تعزيزيه، وبالرغم من

 - 2013في السنوات األخيرة ) بها مع البطالة مستمرة، إذ تمكنتال تزال حر  أسعار النفط، إاّل أّنها

، إذ تمكنت من %11التي بلغت  2011، مقارنة بنسبة (2)%9( من تخفيف نسبة البطالة إلى 2016

في  % 12,3مقابل  %33ألف منصب عمل سنوًيا ، بحث زادت نسبة توظيف الشباب ب  350خلق 

 (، عن طريق  برنامج يقدم ثالث أنواع من عقود التوظيف، وهي:2011 - 2009السنوات الماضية )

 عقود إدماج لحاملي الشهادات الجامعية وخارجي الجامعات. -

عقود إدماج لخرجي مؤسسات التدريب المهني للشباب الذين أكملوا دروًسا في التدريب المهني  -

 (3)والحرف

 (4) للباحثين عن العمل، وال تتوفر فيهم مؤهالت مهنية. عقود اإلدماج المهني -

دماج نسبة   بالفعل لقد تمكنت الدولة عن طريق البرامج المستحدثة إلى تقليص نسبة البطالة، وا 

كبيرة من البطالين في عالم الشغل، ولكن المالحظ أن معظم البرامج  كانت موجهة لفئة الشباب، وحاملي 

لمراكز الوطنية للتكوين المهني، كونها الفئة التي تخوفت الدولة كثيًرا منة الشهادات، ومتخرجين من ا

 غضبهم وردود أفعالهم التي كانت ستشعل نيران حرب داخلية .
                                                           

(، 10/03/2011الجزائر:(، الحكومة الجزائرية تحاول إحباط الثورة و شراء السلم االجتماعي بحرب على البطالة يوسف تازير،   (1)
 ./http :  //www.maghress.com/mohammediapress/10329متاح على الموقع: 

 .307، ص. ، مرجع سابقأيت عيسى  عيسى(2)
  http://www.informa@metesss.mhu.gov.dzإحصائيات وزارة العمل والتشغيل االجتماعي، على الموقع:  (3)
 .مرجع سابقزير،   يوسف تا (4)
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لقد توجهت الدولة عبر هذه البرامج إلى الشباب، وأولتهم كل اهتمامها، وجعلتهم شغلها الشاغل 

 طوال هذه الفترة.

خماد نيران غضب الشعب خاصة  الشباب الذين تمكنت  لقد تمّكنت الدولة من احتو  اء األزمة وا 

مّكنتها هذه السياسة التي انتهجتها  .من استمالتهم إلى صفها عبر  منصب عمل  يهدئهم، ويحقق مطالبهم

من شراء األمن االجتماعي، واستبعاد وقوقع ثورة بالرغم من تدهور أسعار النفط التي تلعب دوًرا مهًما في 

  (1)إنعاش االقتصاد الوطني

ومن خال ما سبق نستنتج أّن برامج وآليات التشغيل المنتهجة من طرف الدولة، لعبت دوًرا مهًما 

السلم االجتماعي، وتعزيز كيانه، فبفضل خلق سياسة تشغيل مثمرة لمناصب عمل، تمكنت في تحقيق 

الدولة على طول أزمتها االقتصادية من استرجاع السلم االجتماعي والحفاظ عليه. إْذ تمكنت حتى في 

إلى من تقليص معدالت البطالة  2016لحظاتها الحرجة من امتصاص البطالة، بحيث تمّكنت في سنة 

وبالرغم من حالتها االقتصادية المتدهورة، وهذا كله تخوفا من التأثير بالسلم االجتماعي، بعد  ،9.9%

 التراجع المخيف ألسعار البترول الذي يعّد أمل الجزائر في التقدم، في ظل السم واألمن االجتماعيين.

سيمكن الدولة من الحفاظ بالفعل يمكن أن نقول أّن قيام سياسة تشغيلية ذات برامج فعالة وهادفة، 

نها المساس باألمن أعلى السلم واألمن االجتماعي في البالد، وتجنب حدوث فوضى واحتجاجات من ش

 االقتصادي واالجتماعي في البالد.

 

 
                                                           

 المكان نفسه.(1)
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 خالصة 

تعّد البطالة أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها الجزائر، والتي كانت كنتيجة حتمية لمجموعة من 

عاشتها البالد، بحيث تطرقنا من خالل هذا الفصل إلى إبراز أهم  األسباب التي أّدت إلى بروز األزمات 

معضلة البطالة في الجزائر، والتي تتمثل أساًسا في األزمة االقتصادية التي كان سببها انهيار أسعار 

غلق أبوابها،  البترول، والتي أّدت إلى إفالس معظم المؤسسات والشركات الوطنية التي اضطرت إلى

 وتسريح عمالها، األمر الذي أدى إلى تفشي األزمة.

وكما تناولنا أيضا من خالل هذا الفصل  اإلحصائيات المتعلقة بالبطالة في الجزائر خالل الفترة 

، بحيث رصدت الدراسة التغيرات التي عرفت فيها البطالة ارتفاًعا، والفترات التي شهت 2016 – 1990

لى أهم األسبا فيها انخفاًضا،  التي أّدت إلى ذلك. بوا 

وكما سلطت الدراسة الضوء على سياسة التشغيل في الجزائر، عبر ذكر أهم المحطات التاريخية  

وهذا خالل الفترة الممتدة بين  برامج فعالة لدعم التشغيل وترقيته، تي مّرت بها السياسة لتصل لتأسيسل

تين، وهما المرحلة التحضيرية، والمرحلة التطبيقية، التي ، أين مّرت بمرحلتين أساسي2015إلى  1966

دراسة حالة سوق العمل  ىكانت تقوم على أساس مخططات تنموية لخلق مناصب شغل، باإلضافة  إل

وتتبع تطوره، وكما أّنه تّم في المرحلة األخيرة تبني خطة تشغيلية جديدة تتماشى مع نظام اقتصاد السوق 

في مرحلة التسعينيات، والتي تتمثل في إقامة خطط إلنشاء مؤسسات صغيرة الذي دخلت فيه الدولة 

ومتوسطة ومقاوالت شبانية كون نظام اقتصاد السوق يفرض ذلك. وهذا في إطار برامج جديدة تضم 

 .2015 – 2010برنامج اإلنعاش االقتصادي، برنامج دعم وتعزيز النمو، والمخطط الخماسي األّول 
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أزمة البطالة، وخلق مناصب عمل، سعت الدولة إلى رسم سياسة تشغيلية، تتكفل  من أجل التخفيف من

الفصل إلى جملة البرامج والوكاالت والصناديق التي أّسستها  بذلك، إْذ تطرقت الدراسة في خالل هذا

 ، والتي تقلصتفي فترة األزمة االقتصادية %20الدولة المتصاص نسب البطالة الكبيرة التي تجاوزت الـ 

، كون هذا 2016، حسب إحصائيات الديوان الوطني لإلحصاء في أفريل % 9,9إلى في الفترة األخيرة

 البرنامج تمكن من استيعاب القوى العاملة بكل مستوياتها.

على برنامج عقود ما قبل التشغيل، الذي سطر من خالل هذا الفصل سلطت الدراسة الضوء  

الجامعات في عالم الشغل، وهذا عن طريق عقود مختلفة تبرم بين ألجل إدماج حاملي الشهادات، وخرجي 

 هذه الفئات والمستخدمين، في مختلف القطاعات.

وكما تناولت الدراسة أيضا سياسة التشغيل التي انتهجتها الدولة في تحقيق السلم االجتماعي، إْذ  

لى السلم االجتماعي لتجنب توصلت الدراسة إلى أّن الدولة تمّكنت بفضل سياسة التشغيل الحفاظ ع

 العنف والفوضى واالحتجاجات، وحدوث ثورة في المجتمع. رانتشا
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هذا  الدراسة من خالل قومست بعد الدراسة النظرية لهذا البحث والمتمثلة في الفصلين السابقين، 

حول برنامج عقود ما قبل التشغيل الفصل بإسقاط الجانب النظري على الواقع، وذلك بإجراء دراسة ميدانية 

كنموذج والية تيزي ناث يراثن ب األربعاءبالوكالة المحلية  بالتحديد، و الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار

 تطبيقي.

بحيث خصصنا المبحث  مبحثين، إلىولتحقيق الهدف من هذه الدراسة، قمنا بتقسيم هذا الفصل  

دراسة الدراسة، أّما المبحث الثاني سنسلط الضوء على  مجالللوكالة المحلية للتشغيل عام  ، لتقديماألول

ذلك على المستوى المحلي ، و 2016إلى غاية  2010بعقدها من عقود ما قبل التشغيل التي قامت الوكالة

 للدائرة.

 ناث يراثن.لية للتشغيل األربعاء حالمبحث األول :تقديم عام للوكالة الم -

الوكالة المحلية للتشغيل األربعاء مستوى  ىعل التشغيلدراسة نموذج عقود ما قبل  المبحث الثاني: -

 ناث يراثن.
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فرع دائرة األربعاء  للوكالة الوطنية للتشغيل )والية تيزي وزو،المبحث األول: تقديم عام 
 ناث يراثن(

 في إطار مساعي الدولة لترقية التشغيل وتطويره، قامت الدولة بتأسيس مجموعة من الوكاالت

لتي تعمل على خلق الصناديق، أوكلت لها مهمة تحقيق ذلك، ومن بينها نذكر الوكالة الوطنية للتشغيل، او 

هذه الوكالة تندرج ضمنها عدة وكاالت متواجدة ، و مناصب عمل كفيلة بإدماج البطالين في عالم الشغل

في إطارها وكاالت محلية على مستوى الدوائر والبلديات،  وهذه األخيرة  تؤسس على مستوى الواليات،

فدراستنا التطبيقية هذه تقوم على دراسة برنامج عقود ما قبل التشغيل في إطار وكالة محلية للتشغيل 

األربعاء ناث يراثن المندرجة ضمن الوكالة الوالئية لوالية تيزي وزو، فمن خالل هذا المبحث ستتطرق 

ف بالوكالة الوطنية للتشغيل بصفة عامة، ثم التعريف بالوكالة المحلية للتشغيل األربعاء الدراسة إلى التعري

 ناث يراثن، في إطار ما يلي: 

 المطلب األول: التعريف بالوكالة الوطنية للتشغيل:)وكالة والية تيزي وزو(

يل عامة، من خالل هذا المطلب ستقوم الدراسة بتقديم بطاقة تعريفية للوكالة الوطنية للتشغ

، من خالل التعريف بها محل الدراسة، ثم للوكالة المحلية األربعاء ناث يراثن الوكالة الوالئية بتيزي وزو 

   .عرض الهيكل التنظيمي الخاص بها، وكذا تحديد ابرز األهداف التي تسعى لتحقيقهاو 

 :الوكالة الوطنية للتشغيل

المندرجة ضمن سياسة التشغيل المنتهجة لتخفيض  هي وكالة مسطرة في إطار برامج الدولة،
الضمان االجتماعي، مهامها تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل و  مستويات البطالة، وهذه الوكالة تمارس
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ا فروع أخرى على مستوى كما تتفرع منها وكاالت  أخرى على مستوى الواليات، التي ينشأ في إطارهو 
 (1)البلديات.الدوائر و 

 تتفرع الوكالة الوطنية للتشغيل إلى: 2015ئيات وحسب إحصا

 وكالة محلية. 218 -
 وكاالت موزعة على مستوى الواليات. 84 -
 مديريات جهوية. 11 -

 هي وكالة والئية  للتشغيل ، تتفرع إلى عشرة فروع محلية، وكالة التشغيل بوالية تيزي وزو :
 موضحة في الشكل اآلتي:

 : يمثل الوكاالت الفرعية لوكالة التشغيل لوالية تيزي وزو .(14الشكل رقم )

 

 : إعداد الطالبتين اعتماد على معلومات الوكالةالمصدر

 
                                                           

 على الساعة التاسعة و النصف صباحا 06/11/2016مع السيدة المية حداد، رئيسة مصلحة اإلعالم واإلحصاء يوم  مقابلة( 1)
 

فروع وكالة التشغيل لوالية تيزي 

فرع 
األربعاء 

ناث 
إيراثن

فرع 
دائرة 

واسيف

فرع دائرة

تيقزيرت

فرع 
دائرة 
ذراع 
ةبن خدّ 

فرع 
دائرة 
عين 
الحمام

فرع 
دائرة 
بوغني

فرع 
دائرة 
ذراع 

الميزان 

فرع 
دائرة 
عزازقة

فرع 
دائرة 
أزفون

فرع 
دائرة 
تيزي 
وزو
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 راثن:يألربعاء ناث ل  اني: الوكالة المحلية للتشغيلالمطلب الث

 أواًل: التعريف بالوكالة:

كلم عن والية 20التي تقع على بعد  لتشغيل الواقعة بدائرة األربعاء ناث إيراثنل المحليةالوكالة 

وهي وكالة ذات طابع  ،رضي للمركب الثقافي أحسن مزانيالطابق األ فيبالتحديد تتموقع و  تيزي وزو

األربعاء ناث يراثن و تيزي  ي هما:مكلفة بتسيير شؤون التشغيل على مستوى دائرت خدماتي، اجتماعي

 الراشد.

 ثانيا: خصائص الوكالة:

 من الخصائص تتمثل: للوكالة مجموعة

 يمثل خصائص الوكالة المحلية للتشغيل األربعاء ناث يراثن . (:23الجدول رقم )

الطبيعة القانونية  الوكالة اسم 
طبيعة  القطاع تاريخ التأسيس للوكالة 

 النشاط
المقر 

 االجتماعي
عدد 

 الموظفين
الوكالة 
المحلية 
للتشغيل 
األربعاء 
 ناث يراثن

 خدماتي عام 2002جوان  محلية، للتشغيل  وكالة

بوالية 
تيزي 
،دائرة وزو

االربعاء 
 ناث يراثن 

10 

 : من إعداد الطالبتين اعتمادا على معطيات الوكالة.المصدر
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 للوكالة :ثالثا: الهيكل التنظيمي  

والذي يعني توزيع السلطات والمسؤوليات ، إّن إنتاج العملية التنظيمية هو إنشاء الهيكل التنظيمي  

 وسائل االتصال الرسمية، من خالليتبين على كل الوظائف بالمستويات اإلدارية المختلفة، كما 

ويصّنفها حتى ُتساهم على أحسن وجه في  المنشأةمستويات اإلشراف فيه، فالهيكل التنظيمي يقّسم أعمال و 

 .هابلوغ أهداف

فضال   متنوعة،خمسة مصالح تمارس مهام مختلفة و  لوكالة المحلية منل يتكون الهيكل التنظيميو 

والشكل التالي يوّضح  التنسيق بين المصالح األخرى،لعامة التي تمارس مهام اإلشراف و عن المديرية ا

 في الوكالة:الهيكل التنظيمي المعتمد 

 يراثنيمثل الهيكل التنظيمي للوكالة المحلية للتشغيل األربعاء ناث  :(15) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 (اإلحصائيات)  CTA   Bilan et canevasو    DAIPاالقترابات   دراسة عقود التسجيالت  

 .إعداد الطالبتين اعتماًدا على معلومات الوكالةالمصدر: 

 المديرية العامة

 مصلحة اإلعالم واإلحصاء مصلحة أرباب األعمال

 

مصلحة المساعدة على 

 اإلدماج المهني  

 مصلحة طالبي العمل

 مصلحة االستقبال والتوجيه
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 رابًعا: مهام مصالح الوكالة المحلية للتشغيل:

 مصلحة االستقبال والتوجيه: -1

 .تسجيل الطلبات 

 .التوجيه 

 .دراسة عروض العمل 

 مصلحة الدراسات: -2

 .القيام باإلحصائيات الشهرية 

 .القيام بالحوصلة 

 مصلحة المستخدمين: -3

 .االتصال بأصحاب عروض العمل 

 .التقييم والمتابعة 

 مصلحة اإلدماج: -4

 .تحصيل عملية اإلدماج وعقود العمل 

 .تكوين ملفات عقود العمل 

  .(1)دراسة ملفات المتعاقدين 

 أهداف الوكالة: خامًسا:

 .وترقيتهادعم السياسة التشغيلية  -

 .تسيير مهام التشغيل على المستوى المحليتنظيم و  -

                                                           
 .11:30، على الساعة 09/11/2016، مديرية التشغيل فرع األربعاء ناث إيراثن، يوم  مقابلة مع السيد عمار لوني، رئيس الوكالة( 1)
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البلديات التابعة لها، عن طريق قيام ساكنين على مستوى الدائرة و خلق مناصب العمل لألفراد ال -

 .الشركات الباحثة عن موظفينسات، و المؤسالبي العمل المسجلين في إطارها و دور الوسيط بين ط

 (1).المؤسسات البحث عن عروض العمل في مختلف -

 

 :برنامج عقود ما قبل التشغيل في إطار الوكالة المحلية للتشغيل، األربعاء ناث يراثنالثاني: المبحث    

في إطار الوكالة  التطبيقي للموضوع، وذلك في إطار هذا المبحث ستقوم الدراسة  بتناول النموذج

الجزء من الدراسة قامت الدراسة بتقسيم المبحث لغرض معالجة هذا ة للتشغيل لألربعاء ناث يراثن، و المحلي

وهذا من خالل التعريف بعقود ما قبل التشغيل ، فالمطلب األول كان بمثابة مدخل للموضوع  إلى مطلبين،

أنواع العقود التي  إلى ق كذا التطر ، و آليات مكافحة البطالة في أوساط حاملي الشهادات أبرزالذي يعد من 

، واألجور التي يتقاضاها المتعاقدين في ظلها، إضافة إلى تحديد تتم في إطار الوكالة المحلية للتشغيل

الفئات المعنية بهذه العقود، أما المطلب الثاني فيتمحور حول اإلحصائيات المتعلقة بعقود ما قبل التشغيل 

الوكالة المحلية على مستوى الدائرة خالل الفترة إطاره، عن طريق  محققة فيوعدد مناصب الشغل ال

 .2016و  2010الممتدة بين 

لألربعاء  تعريف برنامج عقود ما قبل التشغيل وأنواعه حسب الوكالة المحلية للتشغيل المطلب األول:

 :ناث يراثن

الة لة لتقليص بطبرنامج عقود ما قبل التشغيل أحد اآلليات المنتهجة في إطار مساعي الدو يعد 

ألف متخرج سنويا،  120المعاهد التكوينية، نظرا لتزايد تدفقهم إلى سوق العمل بنسبة خرجي الجامعات و 

                                                           
 .11:30، على الساعة 09/11/2016مديرية التشغيل فرع األربعاء ناث إيراثن، يوم الوكالة، مقابلة مع السيد عمار لوني، رئيس (1)
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فمن خالل هذا المطلب سنحاول التعريف به، وذكر أهم أنواعه في إطار الوكالة المحلية للتشغيل وكذا 

 تتقاضاها كل فئة. يالتعريف بالفئات المستفيدة واألجور الت

 :تعريف عقود ما قبل التشغيل حسب الوكالة المحلية للتشغيل  أوال :

أحد اآلليات المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية، لمعالجة مشكلة  عقود ما قبل التشغيل: -1

عن عقود تبرم بين  هو عبارةشهادات المعاهد التكوينية، و و البطالة في أوساط حاملي الشهادات الجامعية، 

هذا لمدة تختلف من قطاع آلخر ومن شهادة ن الذين تتعامل معهم الوكالة، و المستخدميطالبي العمل و 

منصب العمل المحقق في إطار عقود ما قبل التشغيل، و  ، أو غير قابلة للتجديد.تكون قابلة ألخرى، قد

في و  (1)التي يتطلبها االندماج في مناصب الشغل الدائمة. وظفين على اكتساب الخبرة المهنيةيساعد الم

تقوم الوكالة  فالبتالي ، دة على اإلدماج المهنيار الوكالة المحلية يتم تسمية هذا البرنامج بجهاز المساعإط

الذي تندرج ضمنه ثالث أنواع،  DAIPي ، عقد المساعدة على اإلدماج المهننوعان من العقود همابتسيير 

 . CTAإضافة إلى عقد العمل المساعد

 أنواع عقود ما قبل التشغيل حسب الوكالة المحلية للتشغيل األربعاء ناث يراثن :ثانيا

 تقوم الوكالة المحلية للتشغيل األربعاء ناث يراثن بتسيير نوعان من العقود هما: 

 

 

 
                                                           

 مساءا. 14:10على الساعة  07/11/2016مقابلة مع السيد عمار لوني، رئيس الوكالة، يوم  (1)
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 :عقد المساعدة على اإلدماج المهني -1

من ، 2008تم إنشاء جهاز المساعدة على اإلدماج المهني في إطار عقود ما قبل التشغيل في جوان 

لحاملي الشهادات ، موجه سنة  35-18يتكفل بالشباب ما بين  طرف الوكالة الوطنية للتشغيل،

 التكوين المهني والشباب بدون مستوى.خارجي  ،الجامعية

 يتم إدماجهم في: 

 : يستفيد من عقد لمّدة سنة قابلة للتجديد.القطاع االقتصادي

 ( سنوات متجّددة.3: يتم تشغيلهم في مختلف اإلدارات العمومية لمّدة ثالث )في القطاع اإلداري 

 عقد إدماج حاملي الشهادات: 1-1

 000 15يستفيد منه حاملي الشهادات والتقنيين الساميين، بحيث يكون أجر حاملي الشهادات بـ 

 دج شهرًيا. 000 10 للتقنيين فيكون أجرهم يساوي  دج، أّما بالنسبة

 عقود اإلدماج المهني: 2-1

يتحصل عليه الشباب المتخرجين من مراكز التكوين المهني إلى جانب الشباب الذين لديهم 

 دج. 000 8مستوى الثانوي وأجرهم محّدد بـ 

 عقد تكوين / إدماج: 3-1

 ومنحهم كالتالي: ،يستفيد من هذا العقد الشباب بدون كفاءة

 دج للشباب المدمج في الورشات المختلفة. 000 12 
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 دج للشباب المدمج لدى الحرفيين المعلمين. 000 4 

 عقد العمل المساعد:  -2

يتم دفع منحة شهرية من طرف المؤسسة المشغلة كمساعدة على األجر، وذلك حسب منصب 

 العمل الذي يشغله المستفيدين، ومنحهم كالتالي:

 لحاملي شهادة ليسانس. دج 12000 

 للتقنيين السامين.دج  000 10 

 لخريجي معاهد التكوين المهني.دج  000 8 

 CTA( و عقد العمل المساعد )DAIPثالثا: الفرق بين عقد المساعدة على اإلدماج المهني )

 هناك نقاط اختالف بين العقدين التي يمكن تبينها في الجدول التالي: 

 (CTAعقد العمل المساعد ) (DAIPاإلدماج المهني )عقد المساعدة على 

مناصب العمل المستحدثة مؤقتة في قطاع  -

 االقتصاد والخدمات.

المستفيدون من مناصب العلم في إطار عقد  -

المساعدة على اإلدماج المهني ال يستفيدون من 

 منحة التقاعد.

، أو غير قابلة مدة العقد: سنة واحدة قابلة -

 للتجديد.

مناصب العمل في القطاعين االقتصادي  -

 واإلداري يمكن أن تكون دائمة بتجديد العقد.

المتعاقدين في إطار عقد العمل المدعم  -

 يستفيدون من منحة التقاعد. 

 سنوات قالبة للتجديد 3سنة إلى مدة العقد:  -
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حصيلة  برنامج عقود ما قبل التشغيل على مستوى دائرتي األربعاء ناث إيراثن و تيزي  :المطلب الثاني

 :2010/2016الراشد

المعلومات واإلحصائيات المتحصل عليها  من طرف الوكالة المحلية للتشغيل، توصلت من خالل   

ملحوظا خالل الفترة الدراسة إلى أن المناصب المحققة في إطار برنامج عقود قبل التشغيل عرفت تطورا 

 تي:سيتم  توضيحه من خالل الجدول اآل وهذا ما 2016و 2010الممتدة بين 

يمثل عدد المناصب المحققة في إطار عقود ما قبل التشغيل على مستوى دائرتي  :(24الجدول رقم )
 :(األربعاء ناث إيراثن، و تيزي الراشد)عقد اإلدماج المهني 

 (CFI)إدماج / تكوين  عقد (CIP)ِّ  عقد اإلدماج المهني  (CIDحاملي الشهادات ) عقد
 العقد        
 السنوات

  الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء
28 175 159 228 23 1 2010 
62 329 171 281 72 23 2011 
54 226 134 225 72 14 2012 
25 158 45 166 05 21 2013 
26 205 76 171 79 28 2014 
254 290 346 329 338 141 2015 
13 74 30 39 14 06 2016 

   الوثائق الداخلية للوكالة المحلية للتشغيل األربعاء ناث إيراثن. المصدر:

  من خالل الجدول توصلت الدراسة إلى أن عدد المناصب المحققة على المستوى المحلي لدائرتي

و تيزي الراشد في إطار عقود ما قبل التشغيل، )عقد اإلدماج المهني( في  األربعاء ناث يراثن

، 2010منصب فقط، سنة  24تزايد، فمن خالل عقد المكونين، استفاد المسجلين في إطاره من 

منصب، أما  2015،479لتصل في سنة  ، 2011منصب سنة  95لكن سرعان ما ارتفعت إلى 

خفاضا محسوسا في عدد المناصب المحققة، بحيث ، فقد سجلت ان2016إحصائيات أكتوبر 
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هذا و ، 2014سنة  107و 2015منصب سنة  479منصب فقط بعدما كانت  20انخفضت إلى 

 االنخفاض راجع إلى تراجع طلب أرباب العمل على هذه الفئة .

 من  أما بالنسبة لفئة المتحصلين على شهادات المعاهد التكوينية فقد استفادوا من عدد معتبر

لمناصب في مختلف القطاعات، إذ وصلت عدد المناصب التي استفاد منها المسجلين على ا

، خالل السنوات 359،247،675، لتصل إلى 2010منصب عمل سنة  387مستوى الدائرتين 

 2013على التوالي، وبالرغم من االنخفاضات المسجلة خالل السنوات  2012،2014،2015

 ها حققت على مستوى محلي لدائرة.إال أنها تبقى معتبرة كون 2016و

  كما استفادت فئة حاملي الشهادات الجامعية كذلك من عدد مناصب ملحوظ، والتي بلغت

سجلت أعلى  ذالي. إالتو على  2016إلى  2010من  ،87، 544 ، 183، 280، 391 ، 203

لزيادة طلب المستخدمين على هذه الفئة، وكذا  ا، نظر عملمنصب  544ب 2015نسبة سنة 

 زيادة طلبات العمل من طرف هذه الفئة.
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عدد المناصب المحققة في إطار عقود ما قبل التشغيل على مستوى دائرتي  (: يمثل16الشكل رقم )
 :(األربعاء ناث إيراثن، و تيزي الراشد)عقد اإلدماج المهني 

 

 اعتمادا على معطيات الجدول السابق. إعداد الطالبتين المصدر:

يمثل عدد المناصب المحققة في إطار عقود ما قبل التشغيل على مستوى دائرتي  :(25)الجدول رقم 
 :العمل المساعد(األربعاء ناث إيراثن، و تيزي الراشد)عقد 

 العقد         (CFI)إدماج / تكوين  عقد (CIP)ِّ  عقد اإلدماج المهني  (CIDحاملي الشهادات ) عقد
 الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء السنوات

0 70 62 2010 
17 62 33 43 61 00 2011 
50 107 134 112 42 01 2012 
22 76 46 54 02 01 2013 

14 80 17 59 62 09 2014 
09 95 88 86 07 04 2015 
17 73 14 51 24 01 2016 

   الوثائق الداخلية للوكالة المحلية للتشغيل األربعاء ناث إيراثن. المصدر:
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من خالل الجدول توصلت الدراسة إلى أن عدد مناصب الشغل المحققة  في إطار برنامج عقود ما قبل 

التشغيل)عقد العمل المساعد( على المستوى المحلي لدائرتي األربعاء ناث يراثن و تيزي الراشد، عرفت 

ا على العموم، إذ بلغ عدد المستفدين من عقود العمل بالنسبة للمتخرجين من معهد التكوين تطورا ملحوظ

، أما بالنسبة لحاملي الشهادات فقد بلغ عدد المستفدين من عقود العمل المدعم 2012مستفيد، سنة  246

وفيما يخص  المندرجين ضمن عقود التكوين والذين يتمثلون في األشخاص  ،2015مستفيد سنة  104

ويرجع هذا  .2014مستفيد كأعلى نسبة سنة 71من دون مستوى تعليمي، فقد بلغ عدد المستفدين 

اإلدماج المتزايد إلى زيادة عروض العمل خصوصا في المؤسسات الصغيرة الحديثة النشأة، وكذا  

عن طريق قيامها بالبحث عن عروض العمل في  بتوفير مناصب العمل لطالبيها، الحرص المتزايد للوكالة

مختلف الشركات وكذا البقاء على اتصال دائم مع أرباب العمل لتتمكن من مواكبة كافة المستجدات  

فقد كان عدد المستفدين من مناصب العمل في  2016المتعلقة بسوق العمل،  بحسب إحصائيات أكتوبر 

 تي:لعمل المساعد كاآلقد اإطار ع

 شخصا. 25تم إدماج  دبالنسبة لفئة المدمجين)بدون مستوى تعليمي(، فق 

 شخصا في عالم الشغل. 65تم إدماج  دفي إطار عقد اإلدماج المهني، فق 

  شخصا من مناصب عمل في إطار  90أما بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية فقد استفاد

 برنامج عقود ما قبل التشغيل.

وقد توصلت الدراسة بعد االطالع على هذه اإلحصائيات، إلى أن عدد المستفدين من عقود 

 تيزي الراشد،ستوى دائرتي األربعاء ناث يراثن و العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، على م

،  وهذا بسبب تراجع عروض 2015و 2014مقارنة بسنتي  2016عرف تراجعا في سنة 
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لكونها  عدد المناصب المحققة  تبقى معتبرة، غم هذا التراجع إال أنالعمل، ور  العمل في سوق 

 محققة على المستوى المحلي للبلديتين، األربعاء ناث يراثن وتيزي الراشد.

يمثل عدد المناصب المحققة في إطار عقود ما قبل التشغيل على مستوى دائرتي  (:17الشكل رقم )
 العمل المساعد(، و تيزي الراشد)عقد األربعاء ناث إيراثن

 

 .: من إعداد الطالبتين اعتماًدا على معلومات الجدول أعالهالمصدر
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 :خالصة

من خالل هذا الفصل قامت الدراسة، بالتطرق إلى برنامج عقود ما قبل التشغيل، كنموذج تطبيقي  

 للدراسة، وهذا في إطار الوكالة المحلية للتشغيل الكائن مقرها بدائرة األربعاء ناث يراثن، بوالية تيزي وزو.

والوكالة الوالئية للتشغيل بوالية  فالمبحث األول، كان بمثابة بطاقة تعريف للوكالة الوطنية للتشغيل عامة،

بكافة الوكاالت المحلية للتشغيل المندرجة في إطارها،  ذ قامت الدراسة بالتعريفتيزي وزو بصفة خاصة، إ

 وهذا من خالل المطلب األول.

أما من خالل المطلب الثاني، فقد دخلت الدراسة في صلب الموضوع الذي يتمحور حول عقود ما  

إطار الوكالة المحلية للتشغيل األربعاء ناث يراثن، التي تعد من بين فروع وكالة التشغيل  قبل التشغيل في

لوالية تيزي وزو. أما البداية كانت للتعريف بالوكالة، من خالل التطرق إلى أبرز أهدافها وخصائصها، 

 وكذا هيكلها التنظيمي الذي يساعدها على ممارسة أعمالها ومهامها بطريقة منتظمة.

وبعد ذلك انتقلت الدراسة من خالل المبحث الثاني، إلى التعريف ببرنامج عقود ما قبل التشغيل،  

هذه العقود واألجرة التي تمنح لهم، وهذا اعتمادا على م أنواعه، فضال عن  المستفدين من وذكر أه

المحققة في المعلومات المقدمة من طرف الوكالة، ثم سلطت الدراسة الضوء، على عدد مناصب الشغل 

إطار الوكالة المحلية للتشغيل األربعاء ناث يراثن، فيما يخص برنامج عقود ما قبل التشغيل، خالل الفترة 

 . 2016و 2010الممتدة بين 

توصلت الدراسة إلى أن الوكالة المحلية للتشغيل األربعاء ناث يراثن، عملت  على تدعيم قضية  

يها إلدماج شباب الدائرة في عالم الشغل، وهذا من خالل التشغيل على المستوى المحلي، عبر سع
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األربعاء ناث يراثن عملت  لمناصب العمل التي وفرتها، فالبتالي يمكن القول أن الوكالة المحلية للتشغي

 .على تحقيق الهدف الذي أنشأت ألجله
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 خاصة في عشرية التسعينيات، ية،تعد البطالة من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجزائر 

 التي كانت كنتيجة النهيار أسعار النفط في األسواق العالمية سنةالبالد و االقتصادية التي عاشتها األزمة و 

و التي تسببت في تسريح العديد من العمال نظرا للوضعية االقتصادية المتدهورة، ما خلق  العديد  .1986

ن م من المشاكل االجتماعية المتمثلة في الفقر و الحرمان، التهميش والتشرد. فأصبحت هذه األخيرة اال

، بحيث سعت جاهدة للحد منها وخالل برامجها التنموية االنشغاالت التي توليها الحكومة اهتماما وهذا من

و المتمثلة  في  ، ت تعمل على دعم التشغيل وترقيتهآلياتشغيلية حملت في طياتها برامج و  بانتهاج سياسة

، الصندوق الوطني لمكافخة البطالة ) الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ، الوكالة الوطنية للتشغيل ،

 ، وبرنامج عقود ما قبل التشغيل الموجه لفئة الشباب وحاملي الشهادات....( وكالة التنمية االجتماعية

إذ سعت خلق مناصب عمل كفيلة بإدماج البطالين في عالم الشغل.  و هذه األخيرة تعمل على

المعاهد التكوينية، عبر تسطيرها لما يسمى رجي الجامعات، و خكذلك على امتصاص بطالة الشباب و 

 برنامج عقود ما قبل التشغيل.

وطيد الّنمو كما عرفت البطالة تراجعا من خالل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي وبرنامج دعم وت

يع التنموية التي تم هذا انطالقا من البرامج والمشار و ، 2014و 2001ة الممتدة بين االقتصادي، في الفتر 

ا جاءت في غالبيتها بصفة التي بالرغم من مساهمتها في تقليص معدالت البطالة ،إال أنهدها، و اعتما

 علمية، ما جعلها قليلة الفعالية في الحد من تنامي ظاهرة البطالة . سريعة وغير مدروسة بطريقة

لة، إلى تدعيم السلم االجتماعي سعت الدولة أيضا من خالل هذه المؤسسة لمكافحة البطا

 اإلخالل به.زمة التي من شانها التأثير فيه و رساءه، بمحاربة محلفات األا  و 

 يمكن حصر أهم النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة فيما يلي:
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سيؤدي ذلك حتما ، التي من شأنها خلق أزمة البطالة ى أن تعدد األسبابلتوصلت الدراسة إ -

 وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى. إلى تفشيها بنسب خطيرة جدا.

 ترقيته،لدعم التشغيل و  ،هجت مجموعة من البرامج واآللياتتوصلت الدراسة إلى أن الجزائر انت -

التي و  خلق مناصب عمل بإدماج البطالين في علم الشغل،وهي إجراءات لمكافحة البطالة، و 

حسب إحصائيات  9,9ى يجابية بحيث تمكنت من تخفيض معدالت البطالة إلإحققت نتائج 

 .2016أفريل 

 وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية

حفاظ على دوام استمرارية األمن والسلم كما توصلت الدراسة كذلك إلى أن الجزائر عملت على ال 

إدماج البطالين في عالم ، بخلق مناصب عمل كفيلة بالةعبر انتهاج برامج لمعالجة أزمة البط االجتماعيين

 بالفعل تمكنت الدولة من تحقيق هذه القضية، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.الشغل، و 

كما تم االستنتاج أيضا إن الحكومة الجزائرية ركزت جانب من اهتماماتها على فئة خرجي 

، إذ عملت الدولة على إدماجهم في معدالت البطالة في أوساطهم الجامعات والمراكز التكوينية، نظرا لتزايد

عالم الشغل عبر انتهاجها لبرنامج عقود ما قبل التشغيل، لكن الدراسة توصلت إلى أن هذه البرنامج غير 

 العدد الهائل لحاملي الشهادات، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعة. إلتعابكاف 
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  :الملخص

دراستنا موضع الساعة، الذي يعّد الشغل الشاغل لكل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية  تعالج
المجتمعات بصفة عامة وفئة الشباب  أفرادأبرز المشاكل التي تعاني منها التي تعّد من  أاّل وهو البطالة،
 بصفة خاصة.

عى مختلف األمم بما ألجل التصدي لهذه المعضلة، التي تعرقل النمو االقتصادي االجتماعيـ تس
الدراسة، حيث هذه  فيها الجزائر إلى اإلسراع في إيجاد الحلول للتخفيف من حّدتها، وهذا ما تناولته 

إنشاء منصب شغل  ، و التي تتمحور حولهجة من طرف الجزائرتعلى السياسة التشغيلية المن تعرج
الشباب لخلق مؤسساتهم تشغيل  جديدة مؤقتة أو دائمة في جميع القطاعات، إضافة إلى سياسة دعم 

 جتماعي في البلد.تهّدد األمن والسلم اال باتت في معالجة أزمة البطالة التي تهممشاركألجل الخاصة 

Résumé :  

Notre étude se porte sur le problème du chômage, qui prend de 
l’ampleur dans tous les Etats du monde, soit dans les pays développés ou 
dans les pays en voie de développement. 

Cependant, pour faire face à ce phénomène qui freine le développement 
économique et sociale des pays, l’Algérie comme tous les pays essaie de 
trouver des solutions et mettre en places des politiques d’emploi qui consistent 
à la création des postes de travail durables ou à contrat déterminé, ainsi que le 
soutien et l’encouragement des jeunes pour la création de leur propres 
entreprises afin de porter leur contribution à la création d’emploi qui va servir à 
l’amnistie et la paix sociale.   

     

 

 

 



 

 
 

 


