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اهللا الرحمن الرحیم والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا  بسم
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

ه الذي أهدانا الصحة والعافیة ؤ الحمد هللا الذي ال ینتهي فضله وال عطا
  .وأنار دربنا بالصبر والعزیمة إلتمام هذا العمل المتواضع

كما نتقدم بشكرنا الخالص والكبیر إلى أستاذتنا المحترمة بوعزة 
 ناهاتها ومالحظاتها القیمة التي أنارت لیعرفانا وتقدیرا على توج،سعیدة

  .طریق البحث والتقصي
  .ید المساعدة من قریب أو من بعید لى كل من قدم لناوا

  

  
  

  

  

  

  



  

  

  
عملي هذا إلى الوالدین الكریمین أطال الّله في عمرهما وحفظهما  أهدي

  من كّل سوء ووفقني ألكون في مستوى تضحیاتهما
خاصة أخي  وٕالى أعّز الناسجمیع أفراد عائلتي كما أهدیه أیضا إلى  

  سمیر
األساتذة الذین أشرفوا على تعلیمي عبر مختلف األطوار و  كّل المعلمین 

   .التعلیمیة
  .كّل من شجعني في إنجاز هذه المذكرة وٕالى كل طالب علمإلى 

  
  

  

  

  

  

  طــــــاوس. د                                                                  



                                          
  

  اهللا أهدي عملي هذا إلى الوالدین العزیزین لهما الفضل الكبیر بعد فضل
  وٕالى إخوتي ،مشواري الدراسي أطال اهللا في عمرهما في إكمال

  وأخواتي وجمیع أفراد عائلتي خاصة أخي مراد وٕالى أعزّ 
  .الناس نعیم

  الذین أشرفوا على تعلیميجمیع المعلمین واألساتذة 
  .وكل زمالئي وزمیالتي

  

  

      

  
  
  
  

  لـیـلیـــة. ب
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ل ظاهرة البطالة إحدى المشكالت التي تواجه معظم دول العالم باختالف مثِّ تُ       
وأنظمتها االقتصادیة، السیاسیة واالجتماعیة، فلم تعد هذه المشكلة حكرا على  مستویاتها،

فقط، بل تعدتها إلى الدول المتقدمة التي تعرف هي األخرى تفاقما لهذه الظاهرة  النامیةالدول 
التي تعني ازدیاد نسبة األفراد القادرین على العمل والراغبین فیه، والباحثین عنه دون أن 

  .یعثروا علیه
 هذا المنطلق، حظي موضوع البطالة باهتمام على الصعیدین، النظري والتطبیقي، من     

حیث تعددت النظریات المفسرة لها، كما اختلفت مؤشرات قیاسها، وتنوعت أشكالها باختالف 
  .أسبابها، لكن أضرارها وآثارها تبقى واحدة تمس الفرد، المجتمع والدولة

لنامیة التي مستها هذه األزمة، وهي من أهم المشاكل تعتبر الجزائر واحدة من الدول او     
والعوائق التي یعاني منها االقتصاد الجزائري، إذ أصبحت من القضایا المهمة التي یجب 
مكافحتها وذلك آلثارها السلبیة وانعكاساتها الخطیرة على الفرد والمجتمع، لذلك انتهجت 

ة وتوفیر أكبر عدد ممكن من مناصب الدولة سیاسات تشغیلیة عدیدة للتقلیل من البطال
  .الشغل خاصة لفئة الشباب

وقد سعت الجزائر من وراء هذه السیاسات الحفاظ على النظام العام في المجتمع ورفع    
مستوى المعیشة عن طریق زیادة دخل األفراد، وتكوین وٕاعداد القوى العاملة لتحقیق تأهیل 

م عالقات العمل ووضعها في اإلطار القانوني مهني واكتساب مهارة في األداء ذلك بتنظی
  .الذي تحدده تشریعات العمل
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 :أهمیة الدراسة

ذات األهمیة باعتبار من المواضیع سیاسة التشغیل ومكافحة البطالة یعتبر موضوع 
ظاهرة اجتماعیة خطیرة تمس غالبیة المجتمعات، باختالف مستویاتها ) البطالة( هذه األخیرة
وتتولد عنها العدید من اآلثار واالنعكاسات في جمیع المیادین،  متقدمة أو نامیة،سواء كانت 

  :وبالتالي تكمن أهمیة هذه الدراسة فیما یلي
نظرا الحتوائه على متغیرین  یعد هذا الموضوع من المواضیع األكثر إثارة للنقاش -

جود أحدهما یقتضي لكل منهما انعكاساته، وتربطهما عالقة جدلیة كانت وستظل قائمة، فو 
  .بالضرورة وجود اآلخر

تصادیة والسلم تمثل سیاسة التشغیل عنصرا أساسیا لتحقیق االستقرار والتنمیة االق -
  .االجتماعي

حداث التوازن بین إالتنویه بضرورة العمل على توفیر عدة وسائل وطرق تؤدي إلى  -
آلیات وبرامج تساهم في خلق عتماد على العرض والطلب في مجال التشغیل من خالل اال

  .رص العمل وبالتالي التخفیف من حدة البطالةف

  :أهداف الدراسة

  :تحاول هذه الدراسة الوصول إلى األهداف التالیة

تحلیل واقع سیاسة التشغیل وظاهرة  البطالة على االقتصاد الجزائري من خالل معرفة أثر  -
  .والبطالةصالحات االقتصادیة على مستوى التشغیل أهم اإل

براز دور آلیات وهیاكل إالتعرف على آفاق سیاسات التشغیل في الجزائر من خالل  -
  .طالة والتقلیص من حدتهاالتشغیل المعتمدة لمكافحة الب
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  :مبررات اختیار الموضوع

یتشكل أي موضوع في ذهن الباحث من خالل جملة من األسباب تقوده إلى اختیار  
یعبر عن میوالته الشخصیة واهتماماته كما تحكمه اعتبارات أخرى  ،موضوع للدراسة

  :موضوعیة، ویمكن تلخیص أهم مبررات تناول هذا الموضوع فیما یلي

  : المبررات الذاتیة -أ

طرق معالجة البطالة الشخصیة بموضوع سیاسة التشغیل و  والتي تنطلق من االهتمامات   
، حیث یعاني أفراد المجتمع من مشكلة البطالة يالمعیشفي الجزائر نظرا الرتباطه بالواقع 

  .بسبب عدم توفر مناصب الشغل الكافیة

غبة في معرفة مدى نجاح سیاسة التشغیل التي اتخذتها الحكومة كمحاولة للتقلیص من الر  -
  .حدة البطالة من خالل استحداث مناصب شغل جدیدة تلبي حاجیات أفراد المجتمع

  :یةالمبررات الموضوع -ب

فیما یخص األسباب الموضوعیة التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع هو الدور الذي 
انتهاج جملة من  من خالل ،تلعبه الدولة كوسیط یضمن اندماج األفراد في سوق العمل

نعاش االقتصادي وانتهاء ببرنامج توطید دعم النمو البرامج التنمویة بدایة ببرنامج اإل
هذه البرامج مجموعة من السیاسات موجهة للتشغیل وبالتالي حیث أنتجت االقتصادي، 

  .لتخفیض معدالت البطالة ومن ثمة التعرف على مدى نجاح هذه السیاسات

  :أدبیات الدراسة

تكتسي الدراسات السابقة أهمیة بالغة في تدعیم أي بحث علمي، ألنها توفر له الكثیر 
یع مراحل بحثه، كما أن الهدف نها في جممن المعلومات التي تمكن الباحث من االستفادة م

دراج الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع هو االستفادة منها سواء من ناحیة المضمون من إ
 :أو من ناحیة المنهجیة المتبعة، ومن بین هذه الدراسات نذكر
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، )"التجربة الجزائریة(االقتصادي وسیاسة التشغیل اإلصالح: "دراسة مدني بن شهرة بعنوان -
تعرض فیها إلى أنواع البطالة ومختلف النظریات المفسرة لها وأسبابها في الجزائر، وقدم 
بعض اآللیات المساهمة في مواجهة البطالة، والهدف من ذلك هو وضع نمط تنموي جدید 

ة، وتوصل إلى تقییم سیاسة لتحقیق مستوى مرتفع من التوظیف والحد من مشكلة البطال
  .)1(االقتصادي المطبقة في الجزائر وآثارها على سیاسة التشغیل اإلصالح

، تعرض فیها "تحلیل و تقییم: سیاسات التشغیل في الجزائر: " دراسة حسین رحیم بعنوان -
یة ترقیة الشغل عن طریق المبادرات المقاوالتیة، وترق(إلى ركائز سیاسة التشغیل في الجزائر 

أهم الهیئات واآللیات المعتمدة  ٕابراز، والهدف من ذلك دعم التشغیل و )دعم الشغل المأجور
في مجال مكافحة البطالة وترقیة التشغیل، وتوصل إلى أن الدولة تلعب دور الداعم والمرافق 

  .)2(في سوق العمل الشباب الندماج

 - 2000ة التشغیل في الجزائر تقییم أداء سیاس:" دراسة عبد الرزاق موالي لخضر بعنوان -
، تعرض فیه إلى مفهوم وأنواع سیاسة التشغیل ومختلف معاییرها وأهدافها وتطرق "2011

إلى بعض آلیات سیاسة التشغیل بغیة تخفیف الضغط على سوق الشغل من خالل تطبیق 
أجهزة و برامج ترقیة الشغل، وتوصل إلى أن ما یمیز سوق العمل في الجزائر هو نمط 

تشغیل المرتكز على النمو االقتصادي وكذلك اعتماده على القطاع العام في خلق فرص ال
  .)3(العمل و محدودیة القطاع الخاص

  

                                                             
 
 
  .2009دار الحامد، : ، عمان1، ط)التجربة الجزائریة(اإلصالح  االقتصادي وسیاسة التشغیلمدني بن شهرة،  -  )1(
 -61(، لبنان، العددانمجلة بحوث اقتصادیة عربیة، "تحلیل وتقییم: سیاسات التشغیل في الجزائر"حسین رحیم،  - )2(

62( ،2013.  
، )10(، العدد مجلة الباحث، "2011 -2000تقییم أداء سیاسة التشغیل في الجزائر "عبد الرزاق موالي لخضر،  -  )3(

2012.   
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التشغیل في الجزائر، دراسة حالة والیة  ٕاشكالیةمیزانیة الدولة و : " دراسة رشید شباح بعنوان -
، تعرض فیها إلى مختلف اآللیات والبرامج التي اعتمدت علیها الحكومة الجزائریة "تیارت

لمكافحة البطالة، والهدف من ذلك استحداث مناصب شغل للشباب والتخفیف من حدة 
االقتصادیة واالجتماعیة  البطالة، و توصل إلى أن الدولة هي المسؤولة في حفظ التوازنات

  . )1(والعمل على تحقیق العدالة والمساواة في التوزیع

سیاسات دعم المؤسسات المصغرة وأثارها على التشغیل دراسة : " دراسة تفاحة هرقون -
االقتصادیة بهدف زیادة  اإلصالحات، تعرض فیه إلى مختلف مراحل "حالة والیة تیارت

جة االختالالت الموجودة في توازناتها الداخلیة والخارجیة معدالت النمو االقتصادي ومعال
المؤسسات المصغرة تعزز في تشجیع المبادرات  إنشاءوخلق فرص العمل، وتوصل إلى أن 

  .)2(الفردیة واستحداث مناصب الشغل

فعالیة وانعكاسات سیاسة التشغیل على البطالة والفقر خالل : " بعنوان دراسة صفیة بوزار-
ذكر أبعاد سیاسة التشغیل في الجزائر، ، حیث حاولت هذه المداخلة " 2011 -1990فترة 

 إقصاءتجنب الحكومة لتلبیة حاجیات األفراد و وتفسیر مختلف السیاسات التي اعتمدت علیها 
التالي التخفیف من معدالت البطالة، وتوصلت إلى الشباب البطال من عالم الشغل وب

  .)3(إیجابیات ومعوقات سیاسة التشغیل

  
                                                             

 
 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "یة الدولة وٕاشكالیة التشغیل في الجزائر، دراسة حالة لوالیة تیارتمیزان"رشید شباح،  - )1(

  .2012جامعة أبو بلقاید تلمسان، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، تخصص تسییر المالیة العامة، 
مذكرة ماجستیر ، "رها على التشغیل دراسة حالة والیة تیارتسیاسات دعم المؤسسات المصغرة وآثا"تفاحة هرقون،  - )2(

علوم التسییر والعلوم التجاریة، تخصص اقتصاد التنمیة، قسم ، جامعة وهران، كلیة العلوم االقتصادیة، غیر منشورة
2011- 2012.   

الملتقى الدولي ، "2011 -1990فعالیة وانعكاسات سیاسة التشغیل على البطالة والفقر خالل الفترة "، صفیة بوزار - )3(
دیسمبر  09 -08، المركز الجامعي تیبازة، الجزائر، حول تقییم سیاسة اإلقالل من الفقر في الدول العربیة في ظل العولمة

2014.  
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  :من الدراسات السابقة االستفادةأوجه 

لقد تمت االستفادة من الدراسات السابقة من حیث تحدید مفهومي التشغیل، البطالة، وكذا 
  .وأبعادهاأهدافها كذا أهمیة سیاسة التشغیل في مكافحة البطالة، 

  : وما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

أن هذه الدراسة تحاول تحلیل دور سیاسة التشغیل في مكافحة البطالة من خالل أهم اآللیات 
والهیاكل التي اعتمدتها الجزائر لذلك، مع محاولة التعرف على أهم األسباب التي تكمن وراء 

أنها ستقوم  كما ،السیاسات المنتهجة والبرامج المعتمدةارتفاع معدالت البطالة على الرغم من 
بتقییم أداء سیاسات التشغیل، وبناء على سلبیات هذه األخیرة، تقترح مجموعة من الحلول 

  .التي تراها فعالة لتجاوز تلك السلبیات

  :إشكالیة الدراسة مع التساؤالت الفرعیة

مشكلة البطالة من أخطر المشكالت التي تواجه معظم المجتمعات وهذا راجع لعدة  تعد
تفاقم تأثیرها على ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة و  ،...سباب اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیةأ

هو ما أثر بدوره على ائري ال یستثنى من هذا التأثیر و االقتصاد الجز یات خاصة، و االقتصاد
  .عدة سیاسات للتشغیلمشاكل جعلت الدولة الجزائریة تقوم باتخاذ  المجتمع ببروز عدة

  :ا تقدم نطرح اإلشكالیة التالیةانطالقا ممّ      

هل نجحت سیاسات التشغیل المعتمدة من طرف الدولة الجزائریة في معالجة مشكلة     
  البطالة؟

  :لتوضیح اإلشكالیة نطرح التساؤالت الفرعیة اآلتیة    
  د بكل من سیاسة التشغیل والبطالة؟ما المقصو  -
  ما هي اآلثار الناجمة عن مشكلة البطالة؟ -
  فیما تتمثل آلیات سیاسة التشغیل المطبقة وما هي انعكاساتها على أرض الواقع؟ -
  ؟رهل هناك تحدیات تقف عائقا أمام نجاح سیاسة التشغیل في الجزائ -
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  :فرضیات الدراسة

  :الفرضیة العامة

  .لم تساهم سیاسة التشغیل في الجزائر في معالجة مشكل البطالة     

  :الفرضیات الفرعیة

آلیات التشغیل التي اعتمدت علیها الحكومة لم تساهم في التخفیض من  :األولىالفرضیة  - 
   .معدالت البطالة

لم یساهم برنامج توطید دعم النمو في التقلیل من حدة البطالة في : ة الثانیةالفرضی - 
  .الجزائر

  :حدود المشكلة

  :تتمثل حدود المشكلة في اإلطارین الزماني والمكاني للدراسة على النحو التالي

 2016إلى غایة سنة  2010تتم إجراء الدراسة في الفترة الممتدة من : اإلطار الزماني - 
تبني الحكومة خالل هذه الفترة مع  ،د النمو االقتصاديالتي عرفت تجسید برنامج توطی
  .العدید من اآللیات لسیاسة التشغیل

تناولت هذه الدراسة موضوع سیاسة التشغیل ومكافحة البطالة في : اإلطار المكاني - 
  .الجزائر

  :منهجیة الدراسة
  :نذكر فیها   
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  : المناهج -أ

  :المنهج التاریخي  -1

حیث یقوم على تتبع الظاهرة أو المشكلة في الدراسة منذ نشأتها وتحدید مراحل تطورها     
والعوامل التي تأثرت بها ووضعها القائم بهدف تفسیر الظاهرة أو المشكلة في سیاقها 
التاریخي، واستخالص النتائج المرتبطة بها لتساهم في الفهم المتعمق لماضي الظواهر 

  .)1(وضوعي التجاهاتها في المستقبلوالمشكالت والتعرف الم
لقد تم استخدامه من خالل عرض نظري للنظریات المفسرة لظاهرة البطالة وأهم     

  .صالحات االقتصادیة وبرامج سیاسة التشغیل في الجزائرالتطورات التي مرت بها اإل

  :المنهج الوصفي -2

ته لظاهرة ما، هي وصف الباحث عند دراس یعتبر المنهج الوصفي أول خطوة یقوم بها   
  .)2(هذه األخیرة وجمع مختلف المعلومات حولها

لقد اعتمدنا في البحث على هذا المنهج في محاولة وصف كل من متغیري البطالة    
وسیاسة التشغیل، حیث عرضنا فیه وصفا تحلیلیا لواقع الید العاملة الجزائریة المشغلة وغیر 

  ). البطالین( المشغلة

  : المنهج اإلحصائي -3

األبحاث  یعتبر المنهج اإلحصائي من بین المناهج التي أضافت الصیغة العلمیة على    
  .)1(السیاسیة واالجتماعیة

                                                             
 
 
  .54، ص 2007الدار الجامعیة، : ، مصرمناهج البحث العلميح، مصطفى محمود أبو بكر، أحمد عبد اهللا اللحل -  )1(
، 2011دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائر06، ط مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش،  - )2(

   .138ص 
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لقد تطرقنا إلیه من خالل الوقوف على مختلف النسب واألرقام واإلحصائیات الصادرة     
  .من طرف الجهات المختصة لمكافحة البطالة

  : االقترابات -ب

  :اقتراب النظم -1

نتائج للمدخالت سیاسة عامة تعتمدها الدولة هي  فأيّ  حسب منطق دافید استون    
ألن النظام السیاسي یعمل في إطار بیئیة كلیة فإن مخرجاته ما هي إال و  ،ولمشكالت عامة

  .)2(استجابة لمعطیات األنساق البیئیة المختلفة

أنه  البطالة في الجزائر التي أثرت سلبا على النظام السیاسي، إالّ بالرغم من ارتفاع نسب     
، تبنى عدة آلیات وسیاسات وبرامج كحلول لجمیع المشاكل سواء في )النظام السیاسي( 

بهدف استحداث  )الشغل(المتعلقة بالعمل ،...اسيالجانب االقتصادي، االجتماعي والسی
  .ل البطالةمناصب شغل والتخفیف من معدّ 

  : اقتراب صنع القرار -2

قترابات الهامة في صنع السیاسة العامة، حیث یتم بموجبه االختیار بین هو إحدى اإل    
وبالتالي فإن  ؟البدائل بفعل مجموعة من المتغیرات التي تفسر كیف ولماذا یتصرف الفاعلون

  . )3(م عنهاتشكل بذاتها أحد المتغیرات األساسیة لفهم القرار الناجعملیة صنع القرار 

فهذا االقتراب، تظهر أهمیته باعتبار ظاهرة البطالة مشكلة اجتماعیة واقتصادیة وهي من     
بین أبرز األسباب التي تؤدي إلى ظهور العدید من التوترات داخل المجتمع، وهذا ما یؤدي 
                                                                                                                                                                                              

 
 
للنشر والتوزیع، دار الصفاء : ، عمان)النظریة والتطبیق(مناهج وأسالیب البحث العلمي ربحي مصطفى علیان،  - )1(

  .50، ص 2000
، 2002المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : ، لبنانابستیمولوجیا السیاسة المقارنةنصر محمد عارف،  - )2(

   .275ص 
  .277نفس المرجع اآلنف الذكر، ص  - )3(
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وٕاحداث التوازن في  اإلختالالت صالحر أزمة تتطلب اتخاذ قرار سیاسي إلإلى خلق وظهو 
  .سوق العمل

  :تقسیم الدراسة - 

  :النجاز هذه الدراسة، ارتأینا تقسیمها إلى ثالثة فصول، وذلك على النحو التالي

خصصناه لمقاربة مفاهیمیة ونظریة لكل من سیاسة التشغیل والبطالة،  :الفصل األول - 
بحث الثاني الموبالتالي ها، حیث تطرقنا في المبحث األول على مفهوم سیاسة التشغیل وأنواع

أما المبحث الثالث تطرقنا فیه إلى مفهوم  فیه إلى معاییر وأهداف سیاسة التشغیلذكرنا 
البطالة وأنواعها وأخیرا في المبحث الرابع تناولنا فیه النظریات المفسرة للبطالة ومؤشرات 

  .قیاسها

فقد خصصناه لدراسة واقع البطالة وسیاسة التشغیل في الجزائر، حیث : الفصل الثاني - 
تطرقنا في المبحث األول على أسباب وخصائص البطالة في الجزائر، والمبحث الثاني ذكرنا 

المجتمع الجزائري، أما المبحث الثالث تطرقنا فیه إلى فیه آثار البطالة على االقتصاد و 
، وأخیرا في المبحث الرابع وأهدافها یاسة التشغیل في الجزائراألطر القانونیة والتنظیمیة لس

  .تناولنا فیه أبعاد وأسس سیاسة التشغیل في الجزائر

تطرقنا فیه إلى ذكر أهم هیاكل وآلیات سیاسة التشغیل لمكافحة البطالة : الفصل الثالث - 
البطالة في آلیات سیاسة التشغیل لمكافحة في الجزائر، تطرقنا في المبحث األول إلى 

برنامج توطید دعم النمو االقتصادي في  ، أما المبحث الثاني ذكرنا فیهالجزائر
، وأخیرا في المبحث الثالث قمنا بتقییم سیاسات التشغیل في )2014 -2010(الجزائر

  .الجزائر والحلول المقترحة لتفعیلها
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  :تحدید المصطلحات - 

التغیرات الجذریة في مجتمع معین، بشكل یجعله حداث مجموعة من إهي عملیة  :التنمیة - 
قادرا على االستجابة للحاجات األساسیة المتزایدة إلفراده عن طریق الترشید المستمر 

  .حسن توزیعهال الموارد االقتصادیة المتاحة و الستغال

مجموعة المشاریع المسطرة والمخطط لها خالل مدة زمنیة محددة وتتضمن  :برامج التنمیة - 
تحقیق مجموعة من األهداف التنمویة التي تمس مختلف الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة 

  .والثقافیة ألفراد المجتمع

العمل السائدة في بلد معین واألفكار االقتصادیة  إستراتیجیةهي  :سیاسة التشغیل - 
إلى تحقیقها واألهداف التي ترمي  ،واالجتماعیة التي تنبعث منها والمبادئ التي تستند إلیها

حداث مناصب العمل إوالتي تركز في األساس على تشغیل السكان القادرین على العمل ب
بحیث یمكن القضاء على البطالة مع األخذ بعین االعتبار التوسع باتجاه  على نطاق واسع،

  .قطاع التكوین، أي البحث عن التطابق بین سیاسة التشغیل وعملیة التكوین

باحثین عنه ولكن لم راغبین في العمل وقادرین علیه و هي حالة وجود أشخاص  :البطالة - 
.یجدوه



 

 

  

  

  

  

  ل األولــصـــــــــالف
  مقاربة مفاهمیة

  لكّل من ونظریة
  سیاسة التشغیل    

  والبطالة
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التحدیات والمشكالت االقتصادیة واالجتماعیة كانت البطالة وال تزال من بین أبرز     
یرة من ، إذ تعاني هذه األخخاصة الدول النامیة والسیاسیة التي تؤثر على مختلف دول العالم

ستیعاب األعداد الهائلة لطالبي العمل، نقص في النمو واالستثمار ما ُیضعف قدرتها على ا
كل رئیسي القیام باإلجراءات تطلب بشتواجهة ظاهرة البطالة وعلى هذا األساس فمُ 

ع احتیاجات السوق تكییف الید العاملة مو وباإلصالحات الالزمة، على مستوى التشغیل 
وتعتبر سیاسة التشغیل من المقومات الرئیسیة لتحقیق  في جمیع المجاالت وتحقیق التنمیة

مما یؤدي  هذه األخیرة وكذلك المدخل الرئیسي لمكافحة البطالة وتحقیق السلم االجتماعي
  .ذلك إلى رفاه المجتمع والقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة الُمستدامة

  :ومن هذا المنطلق، تناولنا في هذا الفصل العناصر التالیة    

  .مفهوم سیاسة التشغیل وأنواعها -

    .معاییر وأهداف سیاسة التشغیل -

  .مفهوم البطالة وأنواعها -

 .       النظریات الُمفّسرة للبطالة ومؤشرات قیاسها -
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  . امفهوم سیاسة التشغیل وأنواعه: المبحث األول

ُتواجه غالبیة الدول النامیة تحدیات كثیرة عرقلت مسارها التنموي وأدت إلى ظهور        
عدة مشاكل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، خاصة أّن أغلبیة هذه البلدان تعتمد على 
سیاسات غیر ُمناسبة ألوضاعها الداخلیة، هذا ما أّدى إلى ضعف جهازها اإلنتاجي حیث ال 

اجات من السلع والخدمات، األمر الذي دفع بها بالنهوض لُمواجهة هذه تتم تغطیة االحتی
اإلختالالت وذلك بتغییر وتنظیم هیاكلها، من خالل تبني عدة سیاسات جدیدة في إطار 

اصب الشغل وٕادماجهم في سوق التشغیل ُبغیة ضمان ألفراد الُمجتمع القدر الكافي، من من
  .العمل

هذا السیاق أن نتطرق إلى كل من مفهوم سیاسة التشغیل،  وقد یكون من الضروري في      
  .وأنواعها

  .مفهوم سیاسة التشغیل: المطلب األول

بعض المفاهیم الُمرتبطة طرق إلى التشغیل ال ُبّد من الت قبل التطرق إلى مفهوم سیاسة     
  :بها والُمتمثلة فیما یلي

َف العمل بأّنه :العمل - النشاط اإلنساني الشاق الُملزم الذي ُیقدَّم من ِقَبِل الفرد خالل :" ُعرِّ
ویعتبره فترة زمنیة معینة، وُیعّد المصدر األساسي إلنتاجیة الُمجتمع وتطویره، 

أّنه أساس ثروة األمم وخلق كّل ما هو ضروري ...) آدم سمیث ودافید هیوم(القتصادیونا
لحیاة األمم ورفاهیتها، ویهدف العمل إلى تحدید نوع المهارات والمعلومات المطلوبة إلتمام 

.)1("العمل والمعاییر التي ُتقاس بها درجة تحصیل الفرد لهذه المتطلبات

                                                             
 
 
مجلة أداء ، )"التجربة الجزائریة نموذجا(إستراتیجیة قطاع التشغیل في دعم المبادرات المقاوالتیة"مصطفى طویطي،  - )1(

   .15، ص 2015، )07(، العددالمؤسسة الجزائریة
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َفْت ع: التشغیل - فعالیات التي تستخدمها مجموعة من ال:" ملیة التشغیل على أّنهاُعرِّ
ستقطاب مرشحین للعمل والذین لدیهم الكفاءة والتمیز والقدرة على المساهمة في المنظمة ال

  ."تحقیق أهداف المنظمة
 بمعنى أّن التشغیل ُیعتبر مجموعة من اآللیات التي تعتمد علیها المنظمة لجذب شباب    

  .  قادرین على العمل ولهم كفاءة وقدرة على أداء ذلك العمل وتحقیق أهداف المنظمة

ة وءعاملة مؤهلة وكف دْ یَ  إیجادُیعرف التشغیل أیضا على أّنه ذلك النشاط الذي یستدعي و     
  .)1(ودعوة األفراد الُمترشحین لوضع طلباتهم لملء تلك المناصب الشاغرة

ُمجمل :" سیاسة التشغیل بأّنها (OCDE)منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ُتعرف    
الوسائل الُمعتمدة من أجل إعطاء الحق في العمل لكّل إنسان وكذا تكییف الید العاملة مع 

  .)2("احتیاجات اإلنتاج

التشغیل هي مختلف البرامج والطرق التي تنتهجها الدولة لفتح فرص العمل لفئة  فسیاسة    
الشباب الراغبین في العمل من خالل استحداث مناصب الشغل وتلبیة حاجیات ومتطلبات 

     .أفراد المجتمع

األسلوب الذي یتبناه المجتمع إزاء توفیر فرص عمل :" ُتعرف بأنها: سیاسة التشغیل -
لة المتاحة، وفي إعداد وتكوین أفرادها وفي تنظیم العالقات بین العمال وأرباب للقوى العام

  .)3("العمل عن طریق التعلیمات والقواعد والقوانین
                                                             

 
 
، "سیاسة التشغیل ودورها في تحسین األداء وتعزیز المیزة التنافسیة للمؤسسات" سمیرة عبد الصمد، لویزة فرحاني، - )1(

، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم الملتقى الوطني حول سیاسة التشغیل ودورها في تنمیة الموارد البشریة
 .9ص ،2011أفریل  14 - 13السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، یومي 

، 10العدد  مجلة الباحث، "2011 -2000تقییم أداء سیاسة التشغیل في الجزائر " عبد الرزاق موالي لخضر، -)2(
  .191، ص 2012

دراسة  -دور سیاسة التشغیل في الحّد من البطالة الفكریة وتحقیق التنمیة المستدامة" ، إیناس بوسحلة، نسیمة بندار  -)3(
الملتقى الدولي حول إستراتیجیة الحكومة للقضاء ، "تبسة -میدانیة على عینة من العاملین في برنامج عقود ما قبل التشغیل

 . 6، ص 2011نوفمبر  16 -15، جامعة مسیلة، یومي على البطالة وتحقیق التنمیة الُمستدامة
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تي تعتمد علیها الحكومة في كما تدل سیاسة التشغیل على مختلف التدابیر واآللیات ال   
إذ ُتمثل هذه السیاسة في  ستحداث مناصب ُشغل بشتى أنماطها خالل فترة محددة،سبیل ا

  .)1(الواقع الوجه الُمقابل لسیاسة ُمكافحة البطالة

  .أنواع سیاسة التشغیل: المطلب الثاني

  :تتمثل أنواع سیاسة التشغیل فیما یلي    

وتهدف هذه السیاسة إلى زیادة فرص : سیاسة تنشیط جانب الطلب في سوق العمل -1
االستثماري ورفع معدالت النمو االقتصادي والتشجیع على العمل في إطار تحسین المناخ 

إنشاء المشروعات الصغیرة والمتوسطة، ومن بین أهم السیاسات لتنشیط جانب الطلب في 
  :)2(سوق العمل نذكر ما یلي

وذلك من خالل تنویع اإلنتاج في جمیع القطاعات : سیاسة تحسین مناخ االستثمار - أ- 1
والضریبیة للمستثمرین قصد تحقیق النمو االقتصادي، وتشجیع القطاع ومنح الحوافز المالیة 

الخاص بالقیام بعدة مشاریع تنمویة مما یضمن ذلك توفیر فرص العمل لفئة الشباب وتلبیة 
  .حاجیاتهم

تعتبر المشروعات الصغیرة : سیاسة التشغیل من خالل تنمیة المشروعات الصغیرة - ب- 1
المزید من فرص العمل، مما یضمن لألفراد الشعور والمتوسطة إحدى آلیات توفیر 

  .بالمسؤولیة والتمتع بروح المبادرة الشخصیة بإنشاء مؤسسات خاصة بهم ُتلبي ُمستلزماتهم

وُتستخدم هذه السیاسة عند حدوث اختالالت في : سیاسة تحسین كفاءة جانب العرض -2
وق الشغل من خالل سیاسات سوق العمل وذلك بعدم توافق القوى العاملة مع احتیاجات س

  :التدریب والتعلیم والتي تتفرع إلى

                                                             
 
 
، )62 - 61(، بیروت، العددانبحوث اقتصادیة عربیة، "تحلیل وتقییم: سیاسات التشغیل في الجزائر"حسین رحیم،  -  )1(

   .30- 20، ص 2013
  .193، ص مرجع سابق الذكرموالي،  -  )2(
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في سوق  االندماجأي تأهیل قوة العمل وتحسین كفاءتهم من أجل  :سیاسة التدریب - أ- 2
 .العمل

المهارات والحصول  یعتبر عنصر التعلیم من أهم عوامل إكتساب: سیاسة التعلیم -ب-2
 .على المعلومات والتكیف مع الحیاة المهنیة

وتهدف هذه السیاسة إلى إحداث التوازن : سیاسة تحسین نظم معلومات سوق العمل -3
 لباحثین عن العمل وذلك من خالل تكوین هیئات مؤسسیة مسؤولةلبین الوظائف المعروضة 

  .عن توظیف خدمات التوظیف وتوفیر شبكات ربط مكاتب التوظیف

وتقوم على تقدیم منح وٕاعانات للعاطلین عن : للمتعطلین ةسیاسة تقدیم إعانات مالی -4
  .بسوق العمل اللتحاقلالعمل ومساعدتهم 

وذلك بتشجیع التشغیل الكامل والعمل الدائم وتحقیق : سیاسة االستقرار الوظیفي -5
  .)1(راإلستقرا
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  .معاییر وأهداف سیاسة التشغیل: المبحث الثاني

تتمیز سیاسة التشغیل بالعدید من المعاییر التي تحدد تصنیف مستویات الید العاملة،     
عتبارها تلعب دورا مهما في تحقیق في معظم الدول باألولویة با) شغیلسیاسة الت(حظىتَ حیث 

  .القطاعاتجملة من األهداف في ُمختلف 

  .بناء على هذا، سنتطرق إلى معاییر سیاسة التشغیل وأهدافها    

  .معاییر سیاسة التشغیل: المطلب األول

تقوم سیاسة التشغیل على مجموعة من المعاییر التي تعتمد علیها في تصنیف الید     
  :العاملة وتقویمها ونذكر منها ما یلي

سنة وذلك  18یل نمو فئة الشباب األقل من حیث تواجه سیاسة التشغ: معیار العمر -1
بإعادتها إلى میادین التدریب، والتكوین من أجل إكتساب المعارف والخبرات وقد تطول مدة 

  . التعلیم لفترات معینة

الذي یعتبر العنصر األساسي والمهم لتحقیق مختلف : معیار النشاط االقتصادي -2
الذي یزید في فتح و مما یحقق ذلك التطور في جمیع القطاعات  اإلنتاجاالستثمارات وتنویع 

المجال لمضاعفة فرص العمل لكل فرد من أفراد القوة العاملة المتاحة الراغبة في العمل 
  .ورفع المستوى المعیشي عن طریق زیادة الدخل

لتحقیق تأهیل یتمثل في التعلیم والتدریب وتكوین وٕاعداد القوى العاملة : معیار التأهیل -3
مهني ومهارات عالیة أثناء قیامه بالعمل، مما یسمح ذلك بتحقیق الكفاءة وزیاد دخل العمال 

  .)1(وتطویر تنمیة قدراتهم وبالتالي مضاعفة مناصب الشغل

                                                             
 
 
االجتماعیة  مجلة األكادیمیة للدراسات، "التكوین المهني والتشغیل في الجزائر"رواب، صباح غربي،  عمار - )1(

  .69ص  ،2011، )05(، العدد واإلنسانیة
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  .أهداف سیاسة التشغیل: المطلب الثاني

  :)1(یمكن حصر أهداف سیاسة التشغیل فیما یلي    

راغب في العمل وضمان حریة اختیار العمل  فرد وأتوفیر فرص العمل لكل مواطن  -
  .حسب القدرات المكتسبة لتأدیة العمل بالشكل الالزم والمطلوب

زیادة الناتج القومي والرفع من معدالت النمو اإلقتصادي عبر تشجیع االستثمار في  -
، وتحقیق التنمیة االقتصادیة وضمان ذلك زیادة الناتج القومي قمختلف المجاالت مما یحق

  .استحداث مناصب شغل جدیدة للتخفیف من حدة البطالة
  .لتحقیق التوافق بین مناصب الشغل المتوفرة وطالبي العملتكوین وٕاعادة القوى العاملة  -
تحقیق استقرار العمل والذي یعني دوام استخدام العامل في عمله وحمایته من كل أنواع  -

  .شعور باالنتماء واالندماج بالمجتمعالتعسف وال
دخل  من تحسن القدرات المعیشیة ألفراد المجتمع بتلبیة الحاجیات الضروریة مما یزید ذلك -

  ...).الفقر، األمیة، االضطرابات النفسیة(الفرد والقضاء على مختلف المشاكل االجتماعیة
ه وفقا لما تحدده مختلف األطر القانونیة لجهاز اإلداري للعمل ومراقبة أدائتنظیم ا -

  .)2(العمل المنظم وتحقیقوتشریعات العمل لكل دولة، مما یضمن ذلك تحسین التسییر 

  

  

  

  

                                                             
 
 
دیوان المطبوعات : ، الجزائر1980 - 1962التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط عبد اللطیف بن آشنهو،  - )1(

   .125، ص 1982الجامعیة، 
   .125نف الذكر، ص نفس المرجع اآل - )2(
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  .البطالة وأنواعهاتعریف : المبحث الثالث

البطالة من أهم القضایا االجتماعیة التي تقف عائقا أمام حیاة الفرد وهي معضلة     
خطیرة تتعدد أسبابها وتتنوع أشكالها، إذ ُتعتبر أزمة عالمیة شاملة لمجتمعات العالم  إقتصادیة

نامیة إذ تتعدد أنواعها وتختلف قتصادیات معظم الدول، خاصة الدول الاما أدى إلى إرهاق 
  .ختالف طبیعة النظر إلیهابا

  .البطالة تعریف: المطلب األول

إلى التعاریف االصطالحیة وذلك على  ثمسنتطرق أوال إلى التعریف اللغوي للبطالة،     
  : النحو التالي

، ، ذهب َضَیاًعا وخسرا، فهو باطلٌ وُبُطوال َبْطالً  َیْبُطلُ  َبَطَل الشيء: اللغويتعریف ال -1
  .اللهو والجهالة إتباعفعل البطالة وهو : والتبطل

  .فمصدر البطالة َبَطَل وَبُطَل، یعني عدم توافر العمل للراغبین فیه، القادرین علیه ولذلك    

تعددت التعاریف المقدمة للبطالة والتي سنذكر أهمها اعتمادا : التعاریف االصطالحیة -2
  :على التصنیف التالي

  : البطالة عند علماء المسلمین -أ-2

نشطة االقتصادیة والصناعات الغزالي أّن األیذكر أبو حامد : يأبو حامد الغزال -1-أ-2
تحتاج إلى تعلیم ضروري منذ الصغر، وٕاذا غفل بعض الناس عن القیام بذلك في بدایة 

العمل فیأكلون من عمل عن عاجزین  وا، فالنتیجة أن یصبحمانع منعهم من ذلك وأعمرهم 
  .)1(هم عاطلون نغیرهم فیكونون بذلك عالة على الغیر، فإذ

                                                             
 
 
حلول إسالمیة فعالة لمشكلة البطالة مع نماذج لبعض المشروعات الصغیرة والمتوسطة إبراهیم محمود عبد الراضي،  - )1(

  .43، ص 2005ن، المكتب الجامعي الحدیث، . ب. ذ. ، بالناجحة للشباب
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بمعنى ضرورة االعتماد على النفس منذ الصغر والشعور بالمسؤولیة حتى ال یصبحوا      
  . عاجزین عن العمل

الذین علم االقتصاد من أوائل رواد ابن سیناء یعتبر : ءنایبن سالبطالة عند ا -2-أ-2
ن تبذل جهدها لتشغیل أكبر عدد من لعمالة الكاملة وطالبوا الدولة بأبحثوا عن موضوع ا

من واجب " ":الشفاء "ولذلك یقول في كتابه. من دون عملحتى ال یبقى الناس  هاأفراد
محدود،  ي المدینة إنسان معطل لیس له مقامیكون ففال  ،الحاكم أن ُیحّرم البطالة والتعطل

یرى أیضا أّن إیجاد عمل لكل شخص یقف ، و "لكل واحد منهم منفعة في المدینة بل یكون
  .بعض الموانع هفي سبیل تحقیق

  .بمعنى أّن لكل إنسان مقام في المجتمع وٕایجاد عمل لكل شخص لتحقیق األهداف    

  : )المفهوم الُمتفق علیه دولیا(الرسمي للبطالةتعریف ال -ب-2

الرسمي تتمثل تعریف لقد تعددت اآلراء حول التعریف الرسمي للبطالة، فالبطالة وفقا لل    
المعروض وحجم العمل الُمستخدم في المجتمع خالل فترة زمنیة في الفرق بین حجم العمل 

معینة عند مستویات األجور السائدة، ومن ثم فإّن حجم البطالة یتمثل في حجم الفجوة بین 
كّل من الكمیة المعروضة من العمل والكمیة المطلوبة منه في سوق العمل عند مستوى 

  .)1(معین من األجور

بصفة عامة أّن البطالة تتمثل في وجود أشخاص في مجتمع  ومن خالل هذا یمكن القول
معین قادرین عن العمل ومؤهلین له بالنوع والمستوى المطلوب، وراغبین فیه وباحثین عنه 

  .وموافقین على الدخول فیه في ظل األجور السائدة وال یجدونه خالل فترة زمنیة معینة

                                                             
 
 
 ꞉، مصرتطبیقیة –برنامج اإلصالح االقتصادیة علیها دراسة تحلیلیة مشكلة البطالة و أثر علي عبد الوهاب نجا،  -.– )1(

  .5 -3، ص 2005الدار الجامعیة، 
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وافر المعاییر الثالثة اآلتیة كي ُیعد الفرد وهذا التعریف هو المتفق علیه دولیا ویجب أن تت
  :البحث عاطال خالل فترة

ویدخل تحت هذا المعیار األفراد اللذین تجاوزت أعمارهم : أن یكون الفرد بدون عمل - 
قتصادیا، وال یعملون سواء أكان ذلك بمقابل أجر أو االسن المحددة لقیاس السكان الناشطین 

  .لحسابهم الخاص
ویتضمن هذا المعیار األفراد الذین یرغبون في العمل : أن یكون الفرد ُمتاحا للعمل - 

ومستعدون له بأجر أو لحسابهم الخاص خالل فترة البحث، وبالتالي فإّنه وفقا لهذا المعیار 
یكون الفرد قادرا ومستعدا للعمل إذا ُأتیحت له الفرصة عند مستوى األجر أو الدخل السائد 

  .)1(البحثخالل فترة 

ویقوم هذا المعیار على أن یكون الفرد قد اتخذ خطوات : أن یكون الفرد باحثا عن العمل - 
جادة للبحث عن العمل بأجٍر أو لحسابه الخاص، وبالتالي وفقا لهذا المعیار یجب أن یتخذ 

طلون خطوات جادة للحصول على العمل خالل فترة البحث عن وظیفة، والرد عن االع
مثل التسجیل في مكاتب العمل سواء الخاصة أو الحكومیة، ونشر إعالنات اإلعالنات 

  .البحث عن وظیفة والرّد على اإلعالنات

والغرض من تحدید هذه المعاییر الثالثة هو محاولة تقدیم تعریف محدد أو أكثر شموال 
ل للبطالة قد یصلح للتطبیق في مختلف دول العالم، وبالتالي یمكن من خالله قیاس معد

البطالة في الدول المختلفة بنفس الطریقة حتى یمكن المقارنة بین تلك المعدالت، ویظهر في 
ذلك وجود بعض االختالفات فیما بین الدول، عند قیاس تلك المعدالت بسبب اختالف تحدید 

  . البطالة هاوكذلك الفترة التي ُتقاس خالل) سّن العمل(الفئة العمریة

  

  
                                                             

 
 
  6-8صنفس المرجع اآلنف الذكر،  .)1(
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  :للبطالةالعلمي تعریف ال -ج-2

هي الحالة التي یستخدم المجتمع فیها قوة العمل فیه  تعریفالبطالة وفقا لهذا ال     
استخداما كامال ومن ثم یكون الناتج الفعلي في هذا المجتمع، أقل من الناتج الُمحتمل مما 

  .)1(یؤدي إلى تدني ُمستوى رفاهیة أفراد المجتمع

األشخاص القادرین على العمل وال یعملون بالرغم من عدد " :نهاكذلك بأتعرف البطالة      
  .)2("من أنهم یبحثون عن العمل بشكل جّدي

بمعنى وجود مجموعة من األشخاص لهم القدرة والرغبة في العمل ولكنهم ال یجدون      
  .عمل مضمون ومستقر

  :(BIT)لبطالة حسب المكتب الدولي للعملا -د- 2

  :)3(ثالثة معاییرالمكتب الدولي للعمل على  حسبترتكز البطالة     

فإّن أي الدولي للعمل علیه فحسب المكتب  امأجور  فالفرد ال یملك عمال: انعدام العمل -
  .شخص یمارس عمال معینا حتى ولو لفترة قصیرة ُیعتبر غیر بطال

  .مستعد للعمل وقادر له -
عن العمل تحدید طبیعة ویتطلب من األشخاص العاطلین : كّل من یبحث عن العمل -

  .العمل أو الوظیفة التي یبحثون عنها

والبطالة تعني توقف العامل عن العمل ألمد طویل بسبب عدم حصوله على فرصة عمل 
  .وسعیه إلیه رغبة فیهرة علیه و رغم امتالكه القد

                                                             
 
 
    .6-8الذكر، ص نفاآلنفس المرجع  - )1(
  .225، ص2007الجامعیة،  ن، الدار .ب .ذ .، بالنظریة االقتصادیة الكلیةوآخرون،  ،محمد جابر حسن -  )2(

(3) - Jean- YNES CAPUL, Olivier GARNIER, dictionnaire d’économie et de science sociale, Paris, 
Avril 1999. 
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البطال هو كل شخص قادر على العمل وراغب فیه :" التعریف منظمة العمل للبطّ  -2
على ویبحث عنه ویقبله عند مستوى األجر السائد، ولكن دون جدوى وینطبق هذا التعریف 

الذین یدخلون سوق العمل ألول مرة وعلى العاطلین الذین سبق لهم العمل واضطروا لتركه 
  .)1("ألي سبب من األسباب

البطال هو كل فرد یبحث عن عمل له القدرة والرغبة في أداء العمل مهما كان مستوى     
  .  األجر، وكل فرد أو عاطل یدخل سوق العمل ألول مرة واضطروا لتركه لسبب ما

  .أنواع البطالة: المطلب الثاني

  :یلي، تبعا ألسبابها، وذلك كما تتعدد أنواع البطالة    

تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة نتیجة تغیرات هیكلیة حدثت في : البطالة الهیكلیة - )أ
إلى حدوث تغیرات في هیكل الطلب على المنتجات، أو ظهور  تأدوالتي االقتصاد الوطني 

تغیر في الفن التكنولوجي الُمستخدم أو إلى تغیرات سوق العمل نفسه أو راجع إلى انتقال 
  .)2(الصناعات إلى أماكن توظیف جدیدة

ذلك البطالة الهیكلیة تنتج عن المنافسة العالمیة التي تتطلب مهارات عالیة وذلك للقیام وك
  .)3(باألعمال الجدیدة، وكذلك إلحداث تغیرات في مواقع العمل

في البحث عن ینقضي هي بطالة األشخاص خالل الوقت الذي : البطالة االحتكاكیة - )ب
سابقة أو یبحث عن وظیفة ألول مرة ولذلك وظیفة جدیدة، سواء كان الشخص یتمتع بوظیفة 
لبعض  ها تنشأ أوال عن الرغبة الطبیعیةتعتبر البطالة االحتكاكیة عادیة من حیث أنّ 

هذه الوظائف، باألشخاص العاملین في تغیر وظائفهم الحالیة وذلك لعدم رضاهم واقتناعهم 
                                                             

 
 
  . 39، ص 2001ن، .ب.ذ.ب: ، فلسطین)الهیئة الفلسطینیة لحقوق المواطن(التأمینات االجتماعیةموسى أبو دهیم،  - )1(
  .234، ص سابق الذكر مرجعبن شهرة،  -  )2(
المكتب الجامعي الحدیث، : ، مصرالبطالة قنبلة موقوتة، فك شفراتها، وحدیث مع الشبابمحمد نبیل جامع،  -  )3(

  .6، ص 2008
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تنشأ عن رغبة الشباب الذي ، وثانیا ...)األجر أو معاملة الرؤساء(أو بسبب شروط العمل 
بالرغم من أّنها  الوظیفة المناسبة وقد تكون متاحة لبحث عنمرة لخل سوق العمل ألول دی

  .)1(لیست الوظیفة التي یبحث عنها

التنقالت المستمرة للعاملین بین المناطق والمهن حدث بسبب فالبطالة االحتكاكیة ت    
ى الباحثین عن العمل ولدى أصحاب األعمال، المعلومات لد قصالمختلفة وتنشأ نتیجة لن

حیث أشارت األمم المتحدة لهذا النوع من البطالة، وهي  ،ح لدیهم فرص العملاتتُ  نالذی
ن العرض المتوفر وذلك یظهر سواء في مالخاصة بعجز الطلب الكلي للعمل عن االستفادة 

  .)2(الدول المتقدمة أو المتخلفة اقتصادیا

هذه الحالة تكون في تنشأ نتیجة لتذبذب الطلب عن العمل غیر أّن  :الموسمیةالبطالة  - )ج
التقنیات أكثر انتظاما وبالتالي یمكن توقعها خالل أوقات معینة من السنة، فعادة ما تزداد 
البطالة نسبیا في الشتاء مقارنة بالصیف، إذ تتأثر بصورة خاصة في مجال الفالحة والسیاحة 

ي فترات ى تسریح العمال فوالبناء، حیث یتوقف االنتاج خالل فترات معینة مما یؤدي إل
  .نتاجتوقف اإل

هي الحالة التي یتعطل الفرد فیها بشكل جبري وتحدث عن طریق  :البطالة اإلجباریة -)د
للتوظیف رغم بحثهم وقدرتهم علیه  اتسریح العمال وبذلك ال یجد الداخلون الجدد فرص

  .وقبولهم عند مستوى األجر السائد

عند االستقالة أو عدم رغبته عن فیه الفرد الوضع الذي یتعطل  :البطالة االختیاریة - )ه
، نظرا لوجود امتیازات ب عملصلوجود مصدر دخل آخر للبحث عن من) عزوفه(العمل

  .أفضل من حیث األجور وشروط العمل
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وهي أكثر أشكال البطالة انتشارا وذلك باعتبارها صورة  ):الصریحة(البطالة السافرة -)و
ثل في وجود أفراد قادرین عن العمل، ولكنهم ال یجدون واضحة للبطالة اإلجباریة، حیث تتم

وظائف یعملون بها نظرا لعدة أسباب  كالنمو السكاني المتزاید، وعدم التوسع في األنشطة 
  .)1(...االقتصادیة الخ

یوجد هذا النوع من البطالة أین یعمل األفراد بطاقة إنتاجیة قلیلة  :البطالة المقنعة -)ي
  :مفهومینولهذه البطالة 

لیس بكامل طاقتهم، أو یعملون في یتمثل في األفراد الذین یعملون ولكن : المفهوم األول - 
  .خرىكون في أعمال أتقل مجهود مما یمكن أن أعمال إنتاجیتهم فیها بأ

ویتمثل في األفراد الذین یعملون في أعمال تكون فیها اإلنتاجیة المحددة : المفهوم الثاني - 
  .منعدمة للعمل قلیلة أو

فالبطالة المقنعة تظهر بشكل كبیر في البلدان النامیة حیث تكون فرص العمل فیها     
عمل  ا یجعل األفراد یقومون بتأدیة أيمحدودة وذلك راجع إلى قلة مجاالت اإلنتاج وهذا م

  .من األعمال

 إال بتوفرها، ولذلك ال یمكن عالجها فظاهرة البطالة المقنعة یصعب التعامل معها أو حلّ 
  .)2(نتاجفرص جدیدة لإل

  

  

 
                                                             

 
 
البطالة وٕاشكالیة التشغیل ضمن برامج التعدیل الهیكلي لالقتصاد من العایب، ناصر دادي عدون، عبد الرحمان  -  )1(

  .53، ص 2010دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرخالل حالة الجزائر
  .32 -31، ص مرجع سابق الذكرنجا،  -)2(
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  .النظریات المفسرة للبطالة ومؤشرات قیاسها: المبحث الرابع

دمة والنامیة على حد سواء، تعد مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الدول المتق    
ختالف مذاهبهم وأفكارهم من هتمام المفكرین االقتصادیین على اظي هذا الموضوع باوقد حَ 

وهذا ما أّدى إلى وجود العدید من النظریات التي حاولت تفسیر ظاهرة فترة زمنیة ألخرى، 
لمعرفة معدل حجم القوة الضروریة مثل مؤشر قیاس البطالة أحد العناصر یُ البطالة، كما 

  .في العمل شیر إلى جمیع األفراد العاملین والعاطلین الذین یرغبونیُ  لذيالعاملة، ا

  .رة للبطالةفسّ النظریات المُ : المطلب األول

  :نذكر من بین هذه النظریات ما یلي    

I - في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظهر االقتصاد السیاسي : النظریة التقلیدیة
وكانت الصناعة هي القطاع األساسي لكسب  مهیمنة على االقتصاد،وكانت البرجوازیة 

 ،...)بطالة، فقر(جتماعي  وظهور عدة مشاكلامختلف األرباح مما ترتب عن ذلك صراع 
تعود في  ما جعل الفكر التقلیدي یقوم بدراسة أسباب البطالة حیث یرى أّن التقلبات والتغیرات

في المعروض من النقود، واالنكماش إلى درجات التوسع  تعود مستوى النشاط االقتصادي
برفع الكمیة المعروضة من العمل مقارنة  )األجور(واألجور فهذه األخیرة هي المحدد الوحید

  :)1(بتلك المطلوبة لتحقیق التشغیل الكامل، وهذه النظریة تتفرع إلى

یربط االقتصادیون الكالسیك في تحلیلهم البطالة بالمشكلة : النظریة الكالسیكیة -أ-1
قتصاد، وكما یرتكز ال والنمو االقتصادي والطاقات اإلنتاجیة لالالم رأسوبتراكم  السكانیة

البعد االجتماعي والسیاسي للظاهرة االقتصادیة، ولقد جسد االقتصادي على اهتمامهم 
موقف المدرسة الكالسیكیة من ظاهرة البطالة، عبر قانونه " سايت باتیس جان"الفرنسي

أّن العرض یخلق الطلب المساوي له، وبالتالي "والذي یقول فیه " ساي"قانون المعروف باسم 
، كما "فإّن عرض قوة العمل ال بد أن یقابله بطلب ُمساوي وفقا للتوازن في سوق تنافسیة
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عد عنصر أنها العمل غیر المنظم لسوق العمل إذ یُ على الكالسیك  یةتعتبر البطالة في نظر 
وى األرباح وزیادة االستثمار وبالتالي ارتفاع مستوى األجور العنصر األساسي الرتفاع مست

  . )1(التشغیل

  :النظریة الكینزیة -ب-1

رفض جون مینارد كینز شقا مهما من النظریة الكالسیكیة في التشغیل، وهو أّن األجور     
عرض العمل، كما رفض بوضوح فكرة أّن مرونة  الحقیقیة هي المتغیر الوحید الذي یتحدد به

األجور یمكن أن تمنع حدوث البطالة اإلجباریة، وأشار إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط 
  .اإلقتصادي لتحقیق التوازن بین العرض والطلب وذلك لمنع حدوث الكساد اإلقتصادي

أن الطلب على العمل ال سیكیة، حیث ذكر كینز بمفهوم مغایر للنظریة الكالقد جاء      
، فالطلب على العمل ال یعتمد بصورة مباشرة االنخفاضأو  االرتفاعیتأثر بتغیر األجور نحو 

 فانخفاضأخرى یرفض كینز آلیة األجور كسبب للبطالة،  على مستوى األجور، من ناحیة
الطلب على السلع مما یخلق  انخفاضاألجور یؤدي إلى انخفاض دخل العمال، وبالتالي 

ذلك مشكلة تصریف السلع في األسواق، كما الحظ كینز أن حالة التوظیف الكامل ما هي 
  .إّال حالة خاصة فلزیادة تشغیل العمال یجب رفع حجم الطلب على السلع

  :النظریة الماركسیة -ج-1

النظام  ربح في ظل الفكریة أّنه لتحقیق أقصى یرى كارل ماركس والمنتمین إلى مدرسته    
ستثمارات، وتطویر التكنولوجیات الُمستخدمة في اإلنتاج وهذا ما الرأسمالي یتطلب زیادة اال

، وفي نفس الوقت األجور ال تزید بنفس النسبة ما یؤدي ذلك إلى )اإلنتاج(یؤدي إلى زیادته
نسبة  وانخفاضوجود فائض في عرض السلع  دوث قصور في الطلب الذي ینجم عنهح
لمدرسة الماركسیة أن لمبیعات وكذلك عجز المصانع في تصریف إنتاجها، وكما ترى اا
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جتماعیة التي تترافق مع تطور النظام الرأسمالي، تؤدي إلى هجرة السكان من التحوالت اال
  .)1(الریف إلى المدینة مما یؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة العاطلین وانتشار البطالة

Ⅱ - النظریة الحدیثة:  

في سوق العمل ومن  االختاللوتشمل عدد من النظریات واالتجاهات التي سعت لتغییر 
  :نذكر ما یلي أبرزها

  : نظریة تجزئة سوق العمل - )1

في دراسة میدانیة لسوق  (D.B Doernberg. M. Piore)هذه النظریة على یدظهرت     
األمریكیة تتعرض لنوع من التجربة أّن قوة العمل وهي ترى العمل األمریكیة خالل الستینات، 

على أساس العرق، النوع والسن والمستوى التعلیمي، حیث تهدف هذه النظریة إلى تفسیر 
ارتفاع البطالة والكشف عن أسباب ارتفاعها في قطاعات معینة ووجود ندرة في عنصر 

سواق العمل في قطاعات أخرى، وعلى هذا األساس ُتمیز النظریة بین خمسة أنواع من أ
  :العمل

  .تتضمن الموارد البشریة داخل المؤسسة في ظل عالقة وثیقة باألجور: السوق الداخلیة -)أ

یتم فیها البحث عن الید العاملة من خارج محیط المؤسسة نظرا لعدم : السوق الخارجیة -)ب
توفر الحاجیات األساسیة لدى عمال تلك المؤسسة، وهذا ما أدى إلى ضرورة جذب العمال 

  .خارج المؤسسة من

  .واألكثر استقرارا والتي توفر أحسن الشروطتضم الوظائف األكثر أجرا : السوق األولیة -)ج
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تهتم بالوظائف األقل أجرا واستقرارا والتي تشمل المرأة وعنصر الشباب : الثانویة السوق -)د
وكبار السن والعمالة المنخفضة المهارة، أي أّن هذا السوق مّیز بین العمال من حیث فئات 

  .األعمار ومن حیث الجنس

تتضمن المؤسسات الكبیرة الحجم التي تستخدم فنون إنتاجیة كثیفة : الرئیسیة السوق -)ه
رأس المال العمالة الماهرة، ونظرا لسیطرة هذه المؤسسات على أسواق السلع والخدمات فإنها 
تتمتع بدرجة عالیة من استقرار الطلب على منتجاتها، وبالتالي ینعكس ذلك على العمالة 

  .)1(بشكٍل إیجابي

  :التوازن اختاللنظریة - )2

كمحاولة لتفسیر معدالت البطالة  (E. Malinvand)ظهرت على ید اإلقتصادي الفرنسي   
 اثنینالُمرتفعة في الدول الصناعیة خالل فترة السبعینات، ویرتكز تحلیله للبطالة على سوقین 

هذه النظریة على ثبات األسعار واألجور في األجل  َبیََّنتْ و  ،سوق السلع وسوق العمل: هما
  .الكافیة لتحقیق التوازن الُمراد القصیر، ویرجع ذلك إلى عجزها عن التغیر بالسرعة

ونتیجة لذلك یتعرض سوق العمل لحالة اختالل متمثلة في وجود فائض في عرض العمل   
بین سوق العمل وسوق  عن الطلب، وكما تسعى أیضا لتحلیلها من خالل دراسة العالقة

  :السلع والذي ینتج عنه نوعان من البطالة

یتمیز بوجود فائض في عرض العمل عن الطلب علیه ویترتب على ذلك : النوع األول - 
عدم قیام أصحاب العمل، أو رجال األعمال بتشغیل عمالة إضافیة لوجود فائض في 

  .اإلنتاج

ة في سوق العمل بوجود نقص في إنتاج السلع في هذه الحالة تقترن البطال: النوع الثاني - 
ارتفاع معدل األجور الحقیقیة  هي وبالتالي انخفاض الطلب علیها، وتكون أسباب البطالة
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للعمال مما یدفع المستخدمین إلى عدم زیادة كّل من عرض السلع ومستوى التشغیل بسبب 
  .انخفاض أرباح االستثمارات

  :  نظریة البحث عن العمل - )3

هذه النظریة أن معدالت البطالة راجع إلى رغبة األفراد في ترك وظائفهم الحالیة من ترى 
لعمل، حسب قدراتهم وهیكل األجور ن أفضل فرص لأجل البحث وجمع المعلومات ع

  :)1(الُمقترن بها ولقد تناولت هذه النظریة فرضیتین هما

  لألجور المختلفة االحتماليأّن الباحث عن العمل على علٍم تام بالتوزیع. 
  وجود حّد أدنى لألجور بمعنى أّن العامل سوف یقبل أي أجِر أعلى منه ویرفض أّي

 .أجٍر أقل منه

  .مؤشرات قیاس البطالة: المطلب الثاني

 هناك في بعض الدول التي ینمو فیها عدد المتعطلین بمعدل أسرع مقارنة من معدل نمو   
التفرقة بین ، ومثلما تمت "معدل البطالة"دراك هذا التفاوت یتم حساب ما یسمىالعمالة، وإل

مفهومي البطالة الرسمي والعلمي، فإّنه یتطلب التفرقة بین مقیاسین للبطالة المتمثلة في 
  :المقیاس الرسمي والمقیاس العلمي كما یلي

  : المقیاس الرسمي للبطالة -1

البطالة كنسبة بین عدد العمال العاطلین على العدد وفقا لهذا المقیاس یعّرف معدل     
  :الكلي للعمال المشاركین في القوة العاملة في فترة زمنیة معینة أي

  100×  عدد العاطلین=معدل البطالة
  على قوة العمل
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الذین یرغبون في العمل في ظل  وقوة العمل تشیر إلى جمیع األفراد العاملین والعاطلین    
  :األجور السائدة أي

  حجم البطالة +حجم العمالة = قوة العمل

  : )1(توجد بعض الفئات ال تدخل ضمن القوة العاملة المتمثلة في    

وهو األمر الذي ) سنة فما دون 16إلى  15(األفراد خارج الفئة العمریة المحددة بـ -)أ
خالل ذلك ُیستبعد من قوة العمل األفراد دون سنٍّ معینة یختلف من دولة ألخرى، ومن 

  ).سنة فما فوق 65(وكذلك األفراد فوق سّن معینة أي سن التقاعد أو المعاش
غیر المتاحین للعمل زة وكذلك غیر القادرین عن العمل مثل المرضى والعجاألفراد  -)ب
  .سباب مختلفة مثل الطلبةأل

رتهم على العمل مثال ربات البیوت، أو دجتمع بوظائف رغم قاألفراد الذین ُیطالبون الم -)ج
  .األفراد الذین ال یبحثون عن العمل وال یرغبون فیه

  :المقیاس العلمي للبطالة -2

من خالل هذا المقیاس فإن العمالة الكاملة تتحقق في المجتمع عندما یكون الناتج الفعلي    
في االقتصاد معادال للناتج المحتمل وبالتالي یكون معدل البطالة الفعلي ُمساویَا لمعدل 
البطالة الطبیعي غیر التضخمي، بینما إذا كان الناتج الفعلي في االقتصاد أقل من الناتج 

مل یكون معدل البطالة الفعلي أكبر من معدل البطالة الطبیعي، وهذا ما یؤدي إلى المحت
معاناة المجتمع من وجود بطالة بالمفهوم العلمي، وذلك یحدث إما بسبب عدم االستخدام 

  . )2(الكامل لقوة العمل أو بسبب عدم االستخدام األمثل لها
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لمعاییر المعتمدة في ذلك من دولة إلى وقد تختلف طریقة قیاس معدل البطالة باختالف ا   
  :أخرى فیما یلي

دة لقیاس الفترة العمریة المحددة في التعریف السابق وذلك لوجود تباین في السن المحدّ  -
 .السكان الناشطین

ذین ال یعملون بصفة ریجین الجدد وكذلك مع األفراد الكیفیة التعامل إحصائیا مع الخ -
 .بالعمالة المؤقتةمنتظمة أو ما ُیعرف 

اختالف وتباین مصادر البیانات المستخدمة في قیاس معدل البطالة، حیث تعتمد بعض  -
ودول أخرى تلجأ إلى إحصائیات مكاتب ) عدد السكان(أي الدول على تعداد السكان فیها

 .العمل

ة وذلك عدل البطالة یكون أكثر صعوبة في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمولقیاس م   
  :)1(اآلتیةنظرا لألسباب 

عدم توافر بیانات سلیمة لدى الجهات الرسمیة التي یستدل منها على حجم البطالة، وذلك  -
بسبب عدم وجود إعالنات للبطالین تحفز األفراد المتعطلین على تسجیل أنفسهم من ناحیة 
ولعدم توافر الوسائل المالئمة لجمیع المعلومات على نحٍو یسمح بتكوین بیانات ُیمكن 

  .ن ناحیة آخرىاإلعتماد علیها م
نتشارا في سوق العمل إذ هو المقیاس الرسمي للبطالة األكثر ا وبناء على ذلك یعتبر    

علیه وهو المقیاس الذي تأخذ به جمیع الدول، وكذلك منظمة  االعتمادالمقیاس الذي یتم 
  . )2(البطالة فیما بین الدول المختلفةالعمل الدولیة عند المقارنة بین معدالت 

                                                             
 
 
  .13، ص مرجع سابق الذكرعدون، العایب،  -) 1(
  .33 -32نف الذكر، ص نفس المرجع اآل - )2(
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  :خالصة

تعتبر سیاسة التشغیل من أهم اآللیات واإلجراءات التي تعتمد علیها مختلف الدول        
عطاء لكل فرد فرصة وإ  سواء النامیة أو المتقدمة الهادفة إلى توفیر مناصب الشغل للشباب،

ج وزیادة والتنویع في اإلنتا االقتصادي، مما ُیحقق ذلك ُمضاعفة معدالت النمو في العمل
ستثمارات، إضافة إلى ذلك تحدد سیاسة التشغیل حسب مستویات الید العاملة المؤهلة اال

من األهداف، التي یمكن أن تحققها على أرض الواقع للقضاء  انطالقاوتظهر قیمتها 
ختالف با، إذ تتعدد أنواعها عاتموالتخفیف من حدة البطالة التي تعاني منها مختلف المجت

ختالف اآلراء حولها، دون أن ُنْهِمَل اكما تنوعت النظریات الُمفسرة لهذه الظاهرة و أسبابها 
مؤشرات قیاسها التي تلعب دورا كبیرا في تحدید معدالت هذه الظاهرة حتى یتم التعامل معها 

    . بطریقة إیجابیة باتخاذ إجراءات وتدابیر فعالة لمواجهتها والتقلیل من انتشارها

  



 

 
 

  
  

  

  

  

  يــانـثــــــصل الــــــــــالف
  واقع البطالة وسیاسة

  التشغیل في الجزائر 
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تقدمة والنامیة على حّد سواء، ُتواجه الدول المالبطالة من أهم المشاكل التي تعد مشكلة    
كانت بنسب متفاوتة، إّال أّنها ظاهرة عالمیة تشهدها كل الدول، ویكمن االختالف بین  وٕان

فیما یتعلق بمشكل البطالة في طریقة التعامل معها، التي غالبا ما ) دول العالم(هذه األخیرة
تتمیز بالعجز والقصور في الدول النامیة للعدید من األسباب، وتعد الجزائر واحدة من الدول 

یة التي شهدت وال تزال تشهد هذه الظاهرة، وذلك نتیجة لعدة عوامل جعلتها تظهر النام
الجزائري، فأسبابها تتراوح بین ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وما المجتمع وتتفاقم في 

الجزائري على تحقیق وتوفیر فرص العمل  االقتصادهو إداري أیضا، مما أّدى إلى عدم قدرة 
الوطني، وقصور الجهاز اإلنتاجي وهذا ما  االقتصاديضعف األداء  الكافیة وهذا نتیجة

في مجال  أجبر الحكومة على محاولة معالجة مشكلة البطالة، بتبنیها عّدة سیاسات خاصة
السیاسیة، االقتصادیة، (في جمیع المیادین االستقرارالتشغیل والسهر على تحقیق 

تناولنا في بة لفئة الشباب، ومن خالل ذلك وذلك بتوفیر فرص العمل المناس...) االجتماعیة
  :هذا الفصل العناصر التالیة

  .أسباب وخصائص البطالة في الجزائر -                  

  .ثار البطالة على االقتصاد والمجتمع الجزائريآ -                  

  .في الجزائر وأهدافهاسیاسة التشغیل األطر القانونیة ل -                  

  .أبعاد وأسس سیاسة التشغیل في الجزائر -                  



 واقع البطالة وسیاسة التشغیل في الجزائر                                 : الفصل الثاني
 

38 
 

  .أسباب وخصائص البطالة في الجزائر: ولالمبحث األ 

إّن األسباب االقتصادیة لیست المحدد الوحید لظهور وانتشار البطالة وٕانما هناك أسبابا     
إقتصادیة تؤدي إلى ذلك، ففي بعض األحیان تكون األسباب مؤقتة والبعض وعوامل غیر 

األخر تمتد لفترات طویلة، وبالتالي فإّن البطالة في الجزائر تمتد جذورها إلى سنوات طویلة 
نتیجة ألسباب متعددة أدت إلى ظهورها وتفاقمها في االقتصاد الجزائري، ولذلك أصبحت هذه 

انعدام وجود سیاسات واضحة للتشغیل، إضافة إلى ذلك ال تزال تیجة المشكلة األكثر تعقیدا ن
البطالة تشكل تحدیا كبیرا للحكومة الجزائریة، باعتبارها أحد مساوئ سیاسة اإلصالح 
اإلقتصادي التي شرعت الجزائر فیها منذ سنوات عدیدة وهذا ما أدى إلى زیادة معدل البطالة 

  .وجعلها أكثر تعقیدا

یكون من الضروري في هذا السیاق أن نتطرق إلى أسباب البطالة في الجزائر، ثم  وقد    
  .نتطرق إلى خصائصها

  .أسباب البطالة في الجزائر: المطلب األول

  :من بین أسباب ظهور البطالة في الجزائر نذكر ما یلي    

 االستثمار المحلي حیث أدت إلى انخفاض معدالت: أسباب خارجة عن إرادة الدولة - )أ
دة عن مسؤولیات الحكومة نعدام فرص العمل والتي كانت خارجة وبعیمما نتج عن ذلك ا

  :)1(وتصرفاتها، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ومن بین هذه األسباب  نذكر ما یلي

تعتمد على  انخفاض أسعار المحروقات باعتبار الجزائر دولة ریعیة وطاقویة -1-أ
المحروقات كمصدر أولي لتمویل إیراداتها، إذ یحتل األولویة الكبیرة فهي تنتج وُتصّدر 

ستقراریة أسعار البترول، في فترة الثمانینات تمیزت بعدم إ إّال أّنه%96المحروقات بنسبة 
دوالر  15إلى  1980دوالر للبرمیل في سنة  35حیث عرفت انخفاضا مستمرا بنسبة 

                                                             
 
 
  .252، ص مرجع سابق الذكربن شهرة،  - ) 1(
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، وهذا ما أدى إلى انكماش اإلقتصاد وانخفاض النمو اإلقتصادي 1986للبرمیل في سنة 
الذي نتج عنه تدني وتقلص حجم االستثمارات المحلیة وكذلك عدم توفر مناصب عمل 

  .جدیدة
التي أدت و  1996أزمة المدفوعات الخارجیة التي شهدتها الجزائر خاصة بعد سنة  -2-أ

إلى زیادة الضغوط علیها مما نتج عن ذلك التسریح الجزئي  لیةیة الدو بالمؤسسات المال
  .والجماعي للعمال بسبب تدهور االقتصاد الوطني

ر ركود انخفاض معدالت النمو االقتصادي في الدول الصناعیة الكبرى حیث أثّ  -3-أ
االقتصاد العالمي على مستوى الدخل وقطاع التشغیل وكذلك قطاعات التصدیر بالجزائر 

فترة الثمانینات، حیث انخفض  االنكماشیةالدول المتقدمة من السیاسة  ةبسبب معانا وذلك
 %3,3، و1983سنة  %5,3إلى  1980سنة  %9,4نمو الناتج المحلي في تلك الدول من 

  .1986سنة 
ضعفا  1980تدهور شروط التبادل التجاري الدولي، حیث شهدت الجزائر سنة  -4-أ

محروقاتها بالدوالر األمریكي، وهذا راجع إلى  وٕانتاجلوارداتها من السلع نتیجة تصدیر 
انخفاض سعر صرف الدوالر في بدایة الثمانینات، وهذا ما أثر على حجم المبادالت 

مستوى الدخل الوطني وعدم القدرة على خلق فرص عمل ر أیضا بدوره على ثّ أالتجاریة الذي 
  .)1(جدیدة

الزیادة السكانیة في الجزائر أدت إلى تدهور المستوى المعیشي وعدم التناسق مع عدد  -5-أ
  .الوظائف الممنوحة في سوق العمل مما أدى إلى تفاقم البطالة

  
  
  

                                                             
 
 
ملتقى دولي حول ، "أسباب مشكلة البطالة في الجزائر وتقییم سیاسات عالجها" بلقاسم ماضي، أمال خدادمیة،  - )1(

 -15والتجاریة وعلوم التسییر، یومي  ، جامعة المسیلة، كلیة العلوم االقتصادیةإستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة
    .5 - 4، ص 2011نوفمبر  16
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  :األسباب الناتجة عن اتجاهات الدولة - )ب

یعتبر النمو االقتصادي هدفا أساسیا ومهما لكل السیاسات االقتصادیة إّال أّن القرارات      
والسیاسات التي قامت بها الحكومات الجزائریة أدت إلى زیادة حجم البطالة سواء بطریقة 

  :مباشرة أو غیر مباشرة وتكمن هذه السیاسات فیما یلي

كومة الجزائریة بسیاسة التعیین المباشر هتمت الححیث ا التوقف على تعیین الخریجین -1
وكذلك خریجي المعاهد والمدارس المتخصصة إذ تقوم لحاملي الشهادات العلیا الجامعیة، 

قتصادیة العمومیة، إّال أّن السیاسة في مختلف القطاعات والمؤسسات اإل الدولة بتعیینهم
ارتفاع في نسبة  اتج عنهالخاصة بإنشاء عدد كبیر من مناصب العمل في القطاع العمومي ن

، حیث )الُمقنعة(العمال األجراء الدائمین في معظم الوظائف، مما أدى إلى ظهور البطالة
، بینما خالل الفصل 1982سنة  %66,5إلى  1966سنة  %35ارتفعت نسبة األجراء من 

هذه الفترة صدمة نفطیة  شهدت) 1989إلى  1985(مخطط الخماسي الثاني لالثاني ووفقا ل
قتصاد الجزائر، هذا ما أدى إلى إجبار الدولة على تغییر سیاساتها تجاه تعیین وانهیار ا

  .الخریجین وبروز عدة مشاكل في مختلف القطاعات

مة المنظومة التعلیمیة والتكوینیة لمتطلبات سوق العمل مما أدى إلى تراجع عدم مالء -2
  .)1(على مناصب عمل من دون مراعاة التخصصات التعلیمیة مستوى التعلیم نتیجة الحصول

 ربتكارات التي تتمتع بها المؤسسات یؤدي إلى ظهو ور إمكانیات وأسالیب اإلنتاج واالتط -3
على الطرق  مع منتجات األسواق الدولیة، لكن اإلعتماد تتالءم اثورة تكنولوجیة یخلق سلع

التقلیدیة في اإلنتاج أدى إلى ضعف القدرة التصدیریة لإلقتصاد الوطني إضافة إلى قلة 
یة لتطویر البحث أدى إلى ضآلة المخابر والمؤسسات البحثیة، وعدم تخصیص مبالغ مال

  .ستثمارات الخارجیة إلى الجزائر ما نتج عن ذلك زیادة البطالةاال

                                                             
 
 
  .8نف الذكر، ص نفس المرجع اآل -)1(
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نتیجة سیاسة إعادة هیكلة القطاع اإلقتصادي العام أثناء  تزاید ظاهرة تسریح العمال -4
تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي الذي فرضه كّل من الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، 

عامل خالل الفترة الممتدة  450000حیث تم غلق العدید من المؤسسات وتسریح حوالي 
من أهمها خوصصة المؤسسات  ، وما لحقه من سیاسات إقتصادیة)1998 -1995(بین

اإلقتصادیة العمومیة، إذ ارتفعت نسبة البطالة بشكٍل كبیر وذلك بعدما أن كانت في سنة 
حیث ارتفعت في سنة  1995في سنة  %28، في حین تزایدت إلى %17في حدود  1987
  .%30إلى حدود  1999

الكثافة العامة للسكان حیث ُتقدر  2006االختالل في التوزیع الجغرافي للسكان في سنة  -5
، وبالتالي تشهد هذه الفترة تضاعفا في عدد سكان 2كلم/نسمة %13,9في هذه السنة بـ 

جتماعیة الطلب الُمتزاید على الخدمات اال المدن مما أدى إلى ظهور البطالة، وهذا راجع إلى
  . )1(وخلق ضغوطات على المنشآت اإلنتاجیة، وبالتالي ظهور خلل في سوق العمل

عدم قدرة القطاع الصناعي على خلق مناصب شغل وذلك نتیجة التدني الشدید في  -6
مما انعكس سلبا على القدرة في  %4معدل الصناعة بنسبة  انخفضمعدالت نموه، حیث 

منصب عمل في الفترة الممتدة بین ) 23000(ألف 23خلق مناصب شغل، حیث تم فقدان 
  .)2(1996منصب عمل في سنة ) 50000(خمسین ألف ، وفقدان1995و 1992سنتي 

  .خصائص البطالة في الجزائر: المطلب الثاني

  :تتمیز البطالة في الجزائر بعدة خصائص نذكر منها    

 30تمس البطالة بصفة أساسیة فئة الشباب حیث أّن غالبیة البطالین تقل أعمارهم عن  -
  .سنة وهم طالبوا العمل ألول مرة

                                                             
 
 
  .9نف الذكر، ص نفس المرجع اآل -)1(
مجلة أبحاث ، "-حالة الجزائر -العمل والبطالة كمؤشرین لقیاس التنمیة الُمستدامة"شریف دبقة، عبد الرحمن العایب،  -)2(

   .109 -108، ص 2008، )04(، العدد وٕاداریةاقتصادیة 
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المقنعة في الجزائر باعتبارها الحالة التي یتعطل فیها جزء من القوى انتشار البطالة  -
العاملة نتیجة تقاضیهم أجورا من دون بذل الجهد الكافي مما أدى إلى زیادة تكالیف 

  .المؤسسات وعدم قدرتها على المنافسة في السوق المحلیة
ل األشخاص أو صیتفعدم تمیز سوق العمل في الجزائر بعدم المرونة مما یؤدي إلى  -

العمال المتواجدین في أماكن عملهم عوضا عن تحفیز دخول عمال جدد نظرا الكتسابهم 
  .)1(الخبرات والمهارات

التسرب (ن من النظام المدرسيیفئة الشباب الٌمْقِصیِّ  من البطالین تمّس  %68حوالي  -
  .بمناصب الشغلوهم الذین لیس لدیهم مؤهل دراسي كافي یسمح لهم بااللتحاق ) المدرسي

تمس البطالة الرجال أكثر من النساء وهذا راجع لتزاید نسبة مشاركتها في سوق العمل  -
  .وارتفاع مستوى التعلیم لدى اإلناث

البطالة موجودة في المناطق الحضریة كما هي موجودة في المناطق الریفیة حیث بلغت  -
نهایة سنة  %42,4ا أن كانت بعدم %37,4حوالي  2006نسبة البطالین في األریاف سنة 

2005.  
 %28،15وأن عدد العمال المتقاعدین یمثل  %32,1عدد العمال الدائمین ال یمثل إّال  -

من مجموع الید العاملة الناشطة، حیث أّن ما یمیز هذه الفئة أنهم یشغلون مناصب عمل 
  .)2(غیر ُمستقرة وذات مداخیل غیر ثابتة

  
  
  
  
  

                                                             
 
 
مجلة التواصل ، )"حالة الجزائر(البطالة واتجاهات النمو االقتصادي واالستثمار العمومي وأسعار النفط"وردة عویسي،  -)1(

    .18 -17، ص 2014، سبتمبر )39(، العددفي االقتصاد واإلدارة والقانون
  . 111 - 110، ص مرجع سابق الذكردبقة، عایب،  -)2
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  .البطالة على االقتصاد والمجتمع الجزائريثار أ: المبحث الثاني

تعاني منها كل الشعوب على والتي تعتبر البطالة من المظاهر العالمیة الخطیرة والمعقدة     
في  اختالف أجناسهم، فهي ذات اآلثار السلبیة التي تؤدي إلى ظهور العدید من اإلختالالت

جمیع الجوانب سواء السیاسیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة، إذ تعد من بین المشكالت التي 
في  اً ، مما أثر ذلك على فئات الشباب خاصة، حیث نجد تزایدالتطورعرقلت مسیرة التنمیة و 

عثروا على مناصب اغبین فیه والباحثین عنه دون أن یعدد األفراد القادرین عن العمل والر 
المعیشي للسكان وعدم إیجاد فرص عمل ُتوفر المستوى ل، مما ینجم عن ذلك تدهور العم

  .حاجیاتهملهم متطلبات الحیاة األساسیة وُتحقق لهم 

  .آثار البطالة على االقتصاد في الجزائر: المطلب األول

  :تتمثل هذه اآلثار فیما یلي    

تالالت في الخزینة المالیة انتشار العمل غیر الرسمي الذي أدى إلى عجز وظهور اخ -
  .للدولة نظرا لعدم دفع الضرائب واللجوء إلى االستدانة من البنوك األجنبیة

ضعف القطاع الصناعي ما نتج عن ذلك قلة االستثمارات وضعف القدرة اإلنتاجیة التي  -
  .أّثرت سلًبا على مستوى التشغیل

إداریة وقلة االهتمام بتخصص وكفاءة األفراد سوء تسییر القطاع العام وافتقاره إلى مهارات  -
  .)1(وأهدافه مع منصب العمل

فقدان الید العاملة المؤهلة وعدم توافق خریجي المؤسسات التعلیمیة والمهنیة مع متطلبات  -
   .  والمهنیة بین المؤسسات اإلقتصادیة والتعلیمیةنتیجة لعدم التواصل فیما سوق العمل 

                                                             
 
 

  . 95 -92، ص مرجع سابق الذكرعایب، ال عدون، -)1
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توفیر اإلمكانیات واالحتیاجات الضروریة ألفراد المجتمع مما یؤدي فشل وعجز الدولة عن  -
  .)1(إلى اإللحاح علیها من أجل التدّین وطلب المساعدة من البنوك األجنبیة

تباطؤ وتراجع النمو اإلقتصادي مع ضعف األداء اإلنتاجي للشركات أو المؤسسات  -
) المؤسسات اإلقتصادیة(وعدم قدرتهااإلقتصادیة، كّل ذلك أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة 

  . على منافسة المنتجات األجنبیة

  .آثار البطالة على المجتمع الجزائري: المطلب الثاني

  :ثار البطالة على المجتمع الجزائري نذكر ما یليآمن    

لعدم توفر الظروف المادیة أخرى هجرة عدد كبیر من العاطلین عن العمل إلى دول  -
التي تؤمن مستوى الئق من العیش، وٕایجاد فرص العمل وتلبیة الحاجیات واالجتماعیة 

  .الضروریة
قلة الروابط والعالقات بین أفراد المجتمع والمؤسسات الرسمیة واألنظمة والقیم االجتماعیة  -

  .السائدة في المجتمع، مما یؤدي ذلك إلى العجز وانعدام الرضا وعدم الشعور بالمسؤولیة
البطال بشكل تدریجي لمهارته وخبراته حیث ُتحفظ كل من هذه األخیرة  فقدان العامل -
  . باالستخدام وتنمو مع الزمن) المهارة والخبرة(
وتزاید  نعدام فرص العملمن عدة مشاكل اجتماعیة نظرا الُتعاني العدید من فئات الشباب  -

  .النمو السكاني الذي فرض ضغوطا على سوق العمل
ند الفرد إلى التعرض لكثیر من االضطرابات النفسیة وتقلل روابط ع تؤدي حالة البطالة -
نتماء االجتماعي وعدم الرضا والكفاءة والشعور بالفراغ، وعجز األسر عن تلبیة حاجیاتهم اال
  . )2(جتماعيینتج عن ذلك تهدید اإلستقرار اال ما
  

                                                             
 
 
  .95 -92نف الذكر، ص اآلالمرجع نفس  -)1(

(2) - http://www.mawdou3.com 
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  .أهدافهافي الجزائر و  سیاسة التشغیلاألطر القانونیة ل: ثالثالمبحث ال

لقد سعت الدولة الجزائریة في كل مرة إلى التقلیص من مشكلة البطالة خاصة في أوساط     
الشباب، وذلك بالبحث عن السبل الكفیلة لمعالجتها والعمل على توفیر مناصب شعل جدیدة، 
وذلك بوضع أجهزة وبرامج تهدف في مجملها إلى ترقیة الشغل، وتحقیق التوازن بین العرض 

لب في سوق العمل، وبتعدد أهداف سیاسة التشغیل في الجزائر اقتضى األمر حتمیة والط
  .تأطیرها بمجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تضبط تجسیدها میدانیا

  .سیاسة التشغیل في الجزائراألطر القانونیة ل :المطلب األول

الصعب حصر مجموع النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تم وضعها وٕاصدارها  من     
بهدف وضع لسیاسات التي تضعها السلطات السیاسیة في مجال التشغیل، ومحاربة البطالة 

   :نذكر منها

المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل  04/19من القانون رقم  03نصت المادة  -1
  :یات التنظیم في میدان التشغیل خاصة في مجالتضمن الدولة صالح:" على

  .المحافظة عل التشغیل وترقیته -
  .المقاییس القانونیة والتقنیة لتأطیر التشغیل ومراقبته -
  .أدوات تحلیل وتقییم سیاسة التشغیل -
  .)1(أنظمة اإلعالم التي تسمح بمعرفة سوق العمل وتطوره -

  

                                                             
 
 
 ه1425شوال 29المؤرخ في  19 – 04 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون رقم-)1(

 26، الصادرة بتاریخ )83(، العددالرسمیة الجریدة ، المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل،2004دیسمبر 25 ـالموافق ل
  .9، ص 2004دیسمبر
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المتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم  06/21نون رقم من القا) 01(كما نصت المادة األولى -2
وترقیة التشغیل، على وضع التدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل عن طریق تخفیف 

   .)1(األعباء االجتماعیة لفائدة الُمستخدمین، وتحدید طبیعة ومختلف أشكال المساعدة

الوطنیة للتشغیل وتنظیمها وسیرها المحدد لمهام الوكالة  06/77المرسوم التنفیذي رقم  -3
منه، على ضمان استقبال طالبي العمل وٕاعالمهم ) 05(نص بموجب المادة الخامسة

وتوجیههم وتنصیبهم، والقیام بكل خبرة وتحلیل في مجال التشغیل والید العاملة مع تنظیم 
  .)2(معرفة وضعیة السوق الوطنیة للتشغیل والید العاملة وتطورها مع ضمان ذلك

كما تقوم بتشجیع الحركیة الجغرافیة والمهنیة لطالبي العمل بتنظیم وتسییر المساعدات 
الخاصة الموجهة لتنظیم حركات الید العاملة طبقا  للتنظیم المعمول به، والمشاركة مع 
المؤسسات والهیئات المعنیة في تطبیق عملیات التحویل المهني أو التكوین التكمیلي الخاص 

ت طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل المتوفرة، مع إبرام االتفاقیات مع بتكییف مؤهال
الهیئات المعتمدة والبلدیات المكلفة بنشاطات التنصیب، والمشاركة في تنظیم وتنفیذ البرامج 
الخاصة بالتشغیل المقررة من طرف الدولة والجماعات المحلیة وكل مؤسسة معنیة مع 

جازها، مع تطویر أدوات وآلیات تسمح بتنمیة وظیفة رصد سوق إعالمها بتسییر البرامج وان
  .التشغیل

الذي یتعلق بجهاز المساعدة على اإلدماج المهني نص  08/126المرسوم التنفیذي رقم  -4
منه على تشجیع اإلدماج المهني للشباب طالبي العمل ألول مرة، في ) 02(في المادة الثانیة

                                                             
 
 

ه  1427ذو القعدة  20المؤرخ في  21 – 06الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون رقم  - (1)
، الصادرة )80(، العددالجریدة الرسمیةالمتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة الشغل،  2006دیسمبر  11 ـالموافق ل

 .5، ص 2006دیسمبر  11بتاریخ 
ه  1427محرم  20المؤرخ في  77 - 06الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون رقم  - )2(

، الصادرة )09(، العددالجریدة الرسمیة، الوكالة الوطنیة للتشغیل وتنظیمها مهامالمتعلق ب ،2006فیفري  18 ـالموافق ل
  .23، ص2006فیفري  14بتاریخ 
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ة إلى ترقیة تشغیل الشباب ال سیما برامج التشغیل مختلف األنشطة والتدابیر الهادف
  .)1(والتوظیف

الذي یتعلق بجهاز القرض الُمصغر حیث نص  133 -11المرسوم الرئاسي رقم  -5
منه على أّن القرض المصغر ُیمنح لفئات ) 03(والثالثة) 02(بموجب المادتین الثانیة

قر وغیر المنتظم، إذ یهدف إلى المواطنین بدون دخل أو ذوي الدخل الضعیف الغیر المست
اإلدماج اإلقتصادي واالجتماعي للمواطنین الُمستهدفین عبر إحداث األنشطة الُمنتجة للسلع 
ْه القرض المصغر إلى إحداث األنشطة بما في  والخدمات وكذا األنشطة التجاریة، كما ُیَوجَّ

األولیة الالزمة للشروع في ذلك األنشطة في المنزل من خالل اقتناء العتاد الصغیر والمواد 
  .)2(النشاط، وُیغطي كذلك النفقات الضروریة النطالق النشاطات

  .في الجزائر سیاسة التشغیلأهداف : المطلب الثاني

  :یمكن حصر أهداف سیاسة التشغیل في الجزائر فیما یلي     

من المستوى المعیشي عبر زیادة دخل الفرد من خالل ُمضاعفة فرص العمل مما  الرفع -
  .ُیحقق ذلك تلبیة حاجیاته األساسیة والتقلیص من حجم البطالة والقضاء على الفقر

زیادة الناتج القومي من خالل مضاعفة الحجم االستثماري في جمیع القطاعات الصناعیة  -
نتاج، مما ُیزید ذلك في توفیر مناصب الشغل للعدید من والتجاریة وتحقیق الجودة في اإل

  .فئات الشباب وتحقیق االستقرار في العمل بدوام استخدام العامل في عمله

                                                             
 
 
ربیع  24المؤرخ في  126 – 08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفیذي رقم  - )1(

، )22(، العددالجریدة الرسمیةیتعلق بجهاز المساعدة على اإلدماج المهني، ، 2008فریل أ 19ه الموافق لـ 1426الثاني 
    . 20، ص 2008فریل أ 30بتاریخ  ةالصادر 

ربیع  17المؤرخ في  133 - 11رقم الرئاسي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، المرسوم  - )2(
بتاریخ  ة، الصادر )19(، العددالجریدة الرسمیة، القرض المصغریتعلق بجهاز ، 2011مارس  22ه الموافق لـ 1432الثاني 
     .07ص ، 2011مارس  3027
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تنظیم عالقات العمل من خالل تحدید  مختلف اإلعانات التي تقدمها الدولة للشباب  -
ار القانوني، مع التجسید الراغبین في العمل مع ضرورة التقید بالشروط الالزمة بموجب اإلط

  ).العمل(الفعلي لحریة اختیار العمل لكل مواطن راغب في البحث عنه
تكوین وٕاعداد القوى العاملة لتحقیق التأهیل المهني ومهارة عالیة واكتساب الخبرات لتأدیة  -

  .العمل بالشكل المطلوب
تهدف إلى استحداث مناصب شغل جدیدة مع تحقیق التوازن  إنشاء مؤسسات إقتصادیة -

  .)1(بین طالبي العمل والعروض المقترحة
تشجیع إمكانیة إنشاء مشاریع فردیة أو جماعیة خاصة في إطار المبادرات المقاوالتیة،  -

حیث تعمل الدولة على تحفیز الشباب للدخول في سوق العمل وهذا ما یساعد على تحقیق 
  .تصادي وفتح فرص عدة للعمل على نحو یؤدي إلى التخفیف من حدة البطالةالنمو اإلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 
 
  .71 -70الذكر، ص  نفاآلنفس المرجع  - )1(
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  .أبعاد وأسس سیاسة التشغیل في الجزائر: رابعالمبحث ال

تعتبر سیاسة التشغیل جزء ال یتجزأ من سیاسات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، والهدف    
من التنمیة توفیر القدر الكافي من ُسبل العیش الكریم للمواطن، وذلك بخلق فرص العمل 

بكّل من الجانب  للباحثین عنه، إذ تتعدد جوانب أبعاد سیاسة التشغیل فمنها ما یتعلق
جتماعي، ومنها ما هو مرتبط بالجانب التنظیمي والهیكلي، وتقوم كذلك الااإلقتصادي و 

  :سیاسة التشغیل على أسس مختلفة ومتنوعة وهذا ما سوف نقوم بشرحه على النحو التالي

  .أبعاد سیاسة التشغیل في الجزائر: المطلب األول

ن ذین یمتلكو صة الستثمار بالقدرات البشریة خاویركز على ضرورة اال: البعد االقتصادي - )أ
قتصادیة، وذلك بتوظیفهم في مختلف المجاالت والقطاعات مؤهالت كبیرة في خلق الثروة اإل

نوعیة ومردودیة اإلنتاج بما یسمح ذلك بتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وكذا تحسین 
إحیاء أنشطة بلتوفیر المزید من فرص العمل وكذلك ستحداث مشاریع إقتصادیة، من خالل ا

إقتصادیة تم التخلي عنها، كإعادة تنشیط الصناعات التقلیدیة الموجودة في قطاعات  
  .)1(الصناعة والبناء واألشغال العمومیة

جتماعیة رورة القضاء على مختلف اآلفات االالذي یرتكز على ض: جتماعيالبعد اال - )ب
خلق وتوفیر الظروف المناسبة الناتجة عن آفة البطالة، خاصة فئة الشباب والعمل على 

إلدماج هؤالء الشباب في المجتمع وٕابعادهم عن كّل ما یضرهم ویعرضهم للتهمیش والیأس 
الناتجة عن  واإلقصاء، والتمرد على قیم وتقالید وقوانین البالد، كذلك كل اآلثار السلبیة
طنین والتدخل ظاهرة البطالة، وذلك من خالل إحداث عالقة تشاوریة بین الحكومة والموا

  .لمعالجة المشاكل التي ُیعاني منها المجتمع وتطویر ظروف العمل المناسبة

                                                             
 
 

الملتقى الدولي ، "2011 - 1990فعالیة وانعكاسات سیاسة التشغیل على البطالة والفقر خالل الفترة "صفیة بوزار،  -)1
دیسمبر  09 - 08، المركز الجامعي تیبازة بالجزائر، اإلقالل من الفقر في الدول العربیة في ظل العولمةحول تقییم سیاسة 

    .11، ص 2014
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یتمثل في مشاركة مختلف الجهات ذات العالقة في اتخاذ  :البعد التنظیمي والهیكلي - )ج
قرارات جماعیة خاصة في مجال تخطیط التنمیة المستدامة، ووضع السیاسات المتعلقة 

لتي تبدأ من مستوى التجمعات السكانیة سواء كانت مدن أو قرى، وهذا بالتشغیل وتنفیذها وا
  :)1(من خالل

تكییف الشباب مع تخصصات التكوین وفقا الحتیاجات سوق العمل من خالل توفیر  -
مناصب شغل لخریجي الجامعات، ومراكز التكوین حسب مؤهالتهم وخبراتهم لتسهیل 

  .إدماجهم في الحیاة المهنیة
تصحیح االختالالت والنقائص الموجودة في سوق العمل، من خالل توفیر  العمل على -

الشروط المناسبة بین حجم عرض العمل وحجم الطلب علیه الذي یتحقق بتوفیر مختلف 
  .المنتوجات في جمیع المیادین وٕارساء التوازن بین العرض والطلب في مجال التشغیل

من خالل مساعدة الشباب الراغبین في إنشاء  تنمیة ودعم روح المبادرة المقاوالتیة -
تجسید أكبر قدر ممكن و مؤسسات لتشجیع التشغیل الذاتي، وتعزیز عملیة مرافقة المبادرین 

  .ستحداث عدد كبیر من مناصب الشغلالمشاریع القابلة للتمویل تسمح بامن 

  .أسس سیاسة التشغیل في الجزائر: المطلب الثاني

إّال أنه یمكن إجمالها فیما في الجزائر عتمد علیها سیاسة التشغیل تتعدد األسس التي ت    
  :یلي

یتمثل في توفیر فرص العمل لجمیع األفراد واألشخاص في العمل : التشغیل الكامل -1
اإلنتاجي والقادرین عن العمل والراغبین فیه والذین ال عمل لهم، وانتهاج سیاسة متواصلة 

مال وكذا استخدام الید العاملة المتوفرة بأكملها، والقضاء إلحداث مناصب العمل وتكوین الع
على البطالة وتوفیر مناصب عمل وفق ما تحتاجه عملیة التنمیة االقتصادیة، وقد تم تبني 

تخذها المؤتمر العام لمنظمة العمل التي ا 122الجزائر بموجب التوصیة التشغیل الكامل في 

                                                             
 
 

   .11نف الذكر، ص اآلنفس المرجع  - )1
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هدفا أساسیا، حیث نصت التوصیة على توفیر  عتبرتها ذيال 1964جوان  17الدولیة في 
  .العمل لكل العمال الٌمتاحین الذین هم بصدد البحث عن العمل

على أّن الهدف من تلك  1986ثاق الوطني لعام یر المحیث قرّ : التشغیل اإلنتاجي -2
هو توفیر مناصب عمل منتجة، ُتفید التنمیة االقتصادیة ) التشغیل اإلنتاجي(السیاسة 

مجرد ل ال یتعلق األمر بإحداث مناصب عمل، حیث واالجتماعیة مع تحقیق فائدة ملموسة
التشغیل، وبالتالي فالعمل الُمنتج هو أساس عملیة التنمیة االقتصادیة في حین یؤدي إلى 

ء التركیز على ضرورة ع المستوى المعیشي لدیه، ولقد جازیادة الثروة المادیة للمجتمع وكذا رف
 17یل نحو األعمال المنتجة وهذا ما جسده مؤتمر منظمة العمل الدولیة في توجه التشغ

  .كون األعمال منتجة بقدر اإلمكانعلى أن ت 1964جوان 

یتعلق بتمتع اإلنسان بحریة اختیار العمل الذي : حریة االختیار ىد علنالتشغیل المست -3
  .یرید تأدیته من دون أي إرغام

مؤتمر العمل الدولي على أّن سیاسة التشغیل ینبغي أن تولي  ینص: كفالة االستقرار -4
، وهذا ما ُتحاول الجزائر ضمان اإلستقرار في حجم االستخدام لكل عامل بقدر اإلمكان

  . )1(تطبیقه

      

  

  

  

       

                                                             
 
 
  .5، ص مرجع سابق الذكررواب، غربي،   -)1(
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  :خالصة

ل ضعف درجة معدّ أّدت إلى ختالالت هیكلیة عدیدة االقتصاد الجزائري التعرض       
اإلقتصادي خاصة في الثمانینات والتسعینات، ما أدى إلى زیادة انتشار البطالة بسبب مو النّ 

ة توفیر ستثمارات المحلیة وبالتالي قلّ وتقلیص حجم االمعدالت النمو االقتصادي ضعف 
مناصب الشغل وتدهور األوضاع االجتماعیة للمجتمع الجزائري، األمر الذي دفع بالحكومة 

صیاغة العدید من سیاسات التشغیل التي تمیزت بتنوع أطرها القانونیة و  إلى تبني عدة برامج
والتنظیمیة، وكذا تنوع أهدافها، مع ارتكازها على جملة من األسس، ومحاولة تجسیدها لجملة 
من األبعاد، إّال أّنه وبالرغم من ذلك فالبطالة في الجزائر كان لها تأثیرا سلبیا على كّل من 

  .لجزائرياإلقتصاد والمجتمع ا



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ثـالـــثـــل الــــصـفـــــــال
  ةـــــــــاسـیات سیـل وآلـاكیه
  ة البطالةـكافحل لمـالتشغی 

  رـــزائــجــي الــف 
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تعاني الجزائر على غرار العدید من الدول من أزمة البطالة التي تعتبر أزمة معقدة      
ومتعددة اآلثار، حیث أّنها تمس جمیع الجوانب الحیاتیة للمواطن وهي ُتلخص في أزمة الشُّح 
في فرص العمل، والتي تعرف تزایدا كبیرا من سنة ألخرى نظرا للنمو الدیمغرافي الكبیر في 

وغیرها من األسباب التي أدت إلى ظهور العدید من  ،ثرة خریجي الجامعاتالجزائر، وك
فسیاسة التشغیل ومكافحة  ،...)القتصادیة، االجتماعیةا(المشاكل في مختلف المجاالت

البطالة في الجزائر ال تزال تعتبر جزءا من سیاسات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة إذ ال 
توفیر المستوى یة وترك الجوانب البشریة، والهدف من ذلك یمكن االهتمام بالجوانب الماد

المعیشي الجید للمواطنین ولن یتحقق ذلك إّال بخلق فرص عمل لكل القادرین علیه والباحثین 
  .عنه

فمشكلة البطالة كانت وال زالت من بین االنشغاالت التي اهتمت بها الدولة الجزائریة في     
مرة للتقلیص منها بانتهاجها لعدة  كبیرة في كلّ  اً هودبرامجها التنمویة، حیث بذلت ج

إصالحات وسیاسات تشغیل جدیدة، كمحاولة للتخفیف من حجمها ومعدالتها ذلك باالعتماد 
على آلیات وأجهزة متعددة للتشغیل من أجل تطویر االقتصاد الوطني وتحقیق التنمیة 

  :التالیةالعناصر وانطالقا من هذا ُقمنا بتقسیم هذا الفصل إلى 

  .سیاسة التشغیل لمكافحة البطالة في الجزائر آلیات  -                 

  ).2014 -2010(برنامج توطید دعم النمو االقتصادي في الجزائر -                 

  .والحلول الُمقترحة لتفعیلها تقییم سیاسة التشغیل في الجزائر -                 
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  .سیاسة التشغیل لمكافحة البطالة في الجزائرآلیات : ولالمبحث األ 

عتمدت الجزائر لمكافحة البطالة على عدة إجراءات قامت من خاللها بإرساء عدد من ا
في ُمجملها سیاسات لدعم التشغیل، وذلك لتشجیع روح المبادرة الفردیة اآللیات التي ُتشكل 

والجماعیة للشباب الجزائري وكذا إنشاء عدة وكاالت وطنیة متخصصة في دعم وترقیة 
  .الشباب، بهدف تحقیق التوازن في سوق العمل وخلق مناصب الشغل

ترقیة الشغل عن طریق المبادرات : فسیاسة التشغیل في الجزائر تقوم على ركیزتین هما     
المقاوالتیة وترقیة دعم الشغل المأجور، كما أنها تعتمد على هیاكل مركزیة ومحلیة ُأنشئت 

وزارة العمل والتشغیل والضمان "لغرض دعم التشغیل، إذ تم إنشاء وزارة للشغل تحت اسم
، وُیوضح الشكل التالي أبرز 2001التي ُأسندت إلیها مهام التشغیل منذ سنة  "االجتماعي

  .  الهیئات واآللیات المعتمدة علیها في مجال ترقیة التشغیل ومكافحة البطالة

  .یوضح هیاكل وآلیات مكافحة البطالة ودعم التشغیل في الجزائر): 01(الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هیاكل وتدابیر: البطالة والتشغیل  

وزارة العمل والتشغیل والضمان 
 اإلجتماعي

 مدیریات التشغیل بالوالیات

الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل 
 (ENSEJ)الشباب

الصندوق الوطني لتسییر القرض 
  المصغر

 (ADS)وكالة التنمیة االجتماعیة

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة 
  والمتوسطة وترقیة االستثمار

الصندوق الوطني للتأمین على 
 (CNAC)البطالة

 الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار 

الصندوق الوطني لعم تشغیل 
 (FNSEJ)الشباب

الصندوق الوطني لدعم القرض 
 المصغر
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مجلة بحوث اقتصادیة ، "تحلیل وتقییم: سیاسات التشغیل في الجزائر"حسین رحیم، : المصدر
  .114، ص 2013 ،)62-61(، بیروت، العددانعربیة

  .المقاوالتیة المبادرات طریق عن الشغل ترقیة :المطلب األول

 )1(یقوم هذا االتجاه على فكرة التشغیل الذاتي بمعنى أّن الشباب هم من یخلقون فرص    
العمل ألنفسهم، وهنا تلعب الدولة دور الداعم والُمراِفق وبناء على ذلك تم إنشاء وكاالت 
وصنادیق تتمثل في الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، الصندوق الوطني للتأمین على 

یهدف دعم هذه الهیاكل إلى تشجیع البطالة والصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، و 
االعتماد على تدابیر مالیة تحفیزیة للشباب المقاول متضمنة في قوانین  نشاء المؤسسات ثمإ

الذي نص على عدة إعفاءات  2011المالیة السنویة، كقانون المالیة التكمیلي لسنة 
الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب والصندوق (وتخفیضات للسباب المقاول المستفید من

، وذلك باإلعفاء أو )طني للتأمین على البطالةالوطني لعم القرض المصغر والصندوق الو 
التخفیض لمدة ثالث سنوات من أرباح الشركات والرسم على الدخل اإلجمالي والرسم 

  .  العقاري

                                                             
 
 
  .139، ص مرجع سابق الذكررحیم،  -)1(

 )ESIL(یل المأجور بمبادرة محلیةغالتش

عة العامة ذات كثافة أشغال المنف
 (TUPHMO)ةالید العامل

 (ANEM)الوكالة الوطنیة للتشغیل

دماج المساعدة على اإلجهاز 
 (DAIP)المهني

 (CPR)عقود ما قبل التشغیل
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تستفید النشاطات :" على 2014من قانون المالیة التكمیلي لسنة  13وقد نصت المادة    
الصندوق الوطني لدعم  دة من إعانةالتي یمارسها الشباب ذوي المشاریع المؤهلون لالستفا

تشغیل الشباب والصندوق الوطني للتامین على البطالة، والوكالة الوطنیة لتسییر القرض 
من الضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات المصغر من التخفیض 

اإلعفاءات حسب الحالة، وكذا من الرسم على النشاط المهني المستحق عند نهایة فترة 
سنوات ) 03(المنصوص علبها في التشریع الجبائي المعمول به، وذلك من خالل الثالث

  ."األولى من اإلخضاع الضریبي

  :ویكون هذا التخفیض كما یلي   

 70تخفیض قدره : السنة االولى من اإلخضاع الضریبي%. 
 5تخفیض قدره : السنة الثانیة من اإلخضاع الضریبي%. 
 1(%25تخفیض قدره : السنة الثالثة من اإلخضاع الضریبي(. 

  .(ENSEJ)الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب - أوال

  :تعریف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب - )أ

 96/296بموجب المرسوم التنفیذي رقم  لدعم تشغیل الشباب تم إنشاء الوكالة الوطنیة   
، حیث جاءت خلفا لصندوق مساعدة تشغیل الشباب حیث 08/09/1996المؤرخ في 

، إذ تعتبر إحدى الهیاكل التي أنشأتها الدولة لهدف تطویر 1997باشرت نشاطها في سنة 
ن أجل المؤسسات المصغرة وتحقیق األهداف االقتصادیة واالجتماعیة المرجوة منها، وذلك م

فهذه المؤسسات المصغرة ُوضعت خصیصا لفئة الراغبین في إنشاء  تخفیض معدالت البطالة
عتبار ن أجل إیجاد مناصب شغل من جهة، وامؤسسات ذات طابع إنتاجي أو خدماتي م

                                                             
 
 
ه  1432شعبان  16المؤرخ في  11-11الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون رقم  الجمهوریة -)1(

، الصادرة بتاریخ )40(، العددالجریدة الرسمیة، 2011، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011یولیو  20الموافق لـ 
  .7 -6، ص 2011یولیو  20
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هؤالء الشباب كأفراد ذات أهمیة في المجتمع في تحقیق مشاریع معتبرة والقضاء على 
ات الهامة لترقیة التشغیل ص البطالة، فهي إحدى اآللیالتهمیش االجتماعي وامتصا

  .)1(الذاتي

وتعرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بأنها هیئة وطنیة ذات طابع خاص تتمتع   
بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، حیث ُحدد مقر الوكالة بمدینة الجزائر العاصمة 
ویمكن نقلها إلى أي مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم تنفیذي ُیتخذ بناء على تقریر من 

بالتشغیل، كما یمكن للوكالة أن ُتحدث أي فرع جهوي أو محلي بناء على الوزیر المكلف 
  . )2(تقریر من مجلسها التوجیهي

فهي مؤسسة عمومیة مكلفة بتشجیع وتدعیم ومرافقة الشباب البطال الذین لیهم فكرة     
مشروع إنشاء مؤسسة، إذ یستفید الشباب صاحب المشروع من خالل مراحل إنشاء مؤسسة 

  :)3(وتوسیعها من

  ).استقبال، إعالن، موافقة وتكوین(مجانیة اتمساعد -

  .والرسم على القیمة المضافة امتیازات جبائیة كاإلعفاء من الضرائب -

  ).فرض بدون فوائد، تخفیض نسبة الفوائد البنكیة(اإلعانات المالیة -

  

  

                                                             
 
 
  .289ص ، مرجع سابق الذكربن شهرة،  -)1(

(2)- http://www.thesis.univ.biskra.dz 
الملتقى الدولي حول ، "استراتیجي التشغیل في الجزائر ودورها في معالجة البطالة"هالل درحمون، علي نریر،  -)3(

، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، كلیة العلوم إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة
  .10، ص 2011نوفمبر  16 - 15االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، یومي 
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  :تمویل المؤسسة المصغرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب - )ب

الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب، وُتسیره الوكالة لدعم  هذا الجهاز من ِقَبلِ  لُ وَّ ُیمَ     
  :)1(تشغیل الشباب، وتكون التركیبة المالیة لتمویل المؤسسة المصغرة حسب األشكال التالیة

للشباب أصحاب المشاریع مع یتشكل االستثمار من المبادرة الشخصیة : التمویل الذاتي -1
  .عفاءات الجبائیةإعطاء امتیازات استثنائیة من اإل

تمنح الوكالة قرضا )%80 -%75(ضافة إلى المبادرة الشخصیةباإل: لثنائيالتمویل ا -2
أي یكون التمویل من (ویكون االستثمار واإلنشاء بتمویل ثنائي) %25 -%20(بدون فائدة

  ).طرف الشخص من جهة ومساعدة الوكالة بمنحه قرضا بدون فائدة لمساعدته

كطرف ثالث في تمویل ) %70بنسبة (وفي هذه الحالة یتدخل البنك: التمویل الثالثي -3
المشاریع المصغرة المتفاوتة حسب مناطق إنشاء المشروع وأهمیة القطاع بالنسبة إلنشاء 

ستثمار الثالثي تكون حسب قیمة االستثمار حسب دائمة، والتركیبة المالیة لالمناصب شغل 
دج، أما  2.000.00االستثمار تساوي أو أقل من المستویین، فالمستوى األول تكون قیمة 

  .دج 10.000.000دج و 2.000.00المستوى الثاني فقیمة االستثمار فیه تساوي ما بین 

ومن بین أهم الشروط الواجب توافرها إلمكانیة استفادة الشباب أصحاب المشاریع االستثماریة 
  :)2(من اإلعانة التي تمنحها هذه الوكالة نذكر ما یلي

 .سنة 40و 19أن یتراوح عمر الشاب ما بین  -
 .أن یكون ذو تأهیل مهني -
 .أن ال یكون شاغال لوظیفة مأجورة وقت تقدیم طلب اإلعانة -

                                                             
 
 
  .290 - 289، ص مرجع سابق الذكربن شهرة،  -)1(
المؤسسة الصغیرة والمتوسطة كإستراتیجیة حكومیة المتصاص البطالة في " مصطفى بن مقدم، مصطفى طویطي، -)2(

، جامعة لحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامةالملتقى العلمي الدولي حول استراتیجیة ا، "الجزائر
  .  16، ص 2011نوفمبر  16 - 15المسیلة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، یومي 
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 02أن یكون مسجل لدى مصالح الوكالة الوطنیة للتشغیل كطالب عمل وذلك حسب المادة -
  .03/290من المرسوم التنفیذي رقم 

یقدم مساهمة شخصیة في شكل أموال خاصة لمستوى یطابق الحد األدنى المحدد من  أن -
  .لوكالة وذلك وفقا لتكلفة المشروعطرف ا

من نفس المرسوم التنفیذي یتوقف الحد األدنى لألموال الخاصة على مبلغ  03فحسب المادة 
  :)1(االستثمار الُمراد إحداثه أو توسیعه وُیحدد حسب المستویین اآلتیین

 من المبلغ اإلجمالي لالستثمار عندما یقل هذا االستثمار عن  %1: المستوى األول
 .مالیین دج أو یساویها) 05(خمسة

 من المبلغ اإلجمالي لالستثمار عندما یفوق هذا االستثمار  %02: المستوى الثاني
 .مالیین دج أو یساویها) 10(مالیین دینار ویقل عن )05(

  :مهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب - )ج

مختلف األهداف والمهام  96/296من المرسوم التنفیذي رقم ) 06(جاء في المادة السادسة 
الممنوحة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، وقد ُعدلت هذه المهام بموجب المرسوم 

ر جاء لتعدیل وتتمیم ، فهذا األخی2003سبتمبر  06المؤرخ في  03/288التنفیذي رقم 
  :، فمن بین المهام المخولة للوكالة نذكر ما یلي)96/296رقم (السابقالمرسوم التنفیذي 

تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوي المشاریع في إطار تطبیق مشاریعهم  -
  .االستثماریة

                                                             
 
 
ه  1420رجب  09المؤرخ في  03/290الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون رقم  -)1(
، العدد الجریدة الرسمیة، المتضمن شروط اإلعانة المقدمة للشباب ذوي المشاریع ومستواها، 2003سبتمبر  06لموافق لـ ا
  .19، ص 2011مارس  06، الصادرة بتاریخ )14(
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م تشغیل تسیر وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، تخصیصات الصندوق الوطني لدع -
الشباب، ال سیما منها اإلعانات وتخفیض نسب الفوائد في حدود العالقات التي یضعها 

  .الوزیر المكلف بالتشغیل تحت تصرفها
تبلغ الشباب ذوي المشاریع بمختلف اإلعانات التي یمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغیل  -

  .الشباب وباالمتیازات اآلخرى التي یحصلون علیها
تقوم بمتابعة االستثمارات التي ینجزها الشباب ذوي المشاریع مع الحرص على احترام بنود  -

دفاتیر الشروط التي تربطهم بالوكالة، ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهیئات 
  .)1(المعنیة بإنجاز االستثمارات

  .ث األنشطة وتوسیعهاشكل أخر من األعمال والتدابیر الرامیة إلى ترقیة إحدا تشجیع كلّ  -
تقّدم االستشارة وید المساعدة للشباب ذوي المشاریع في مسار التركیب المالي ورصد  -

  .القروض
تقدیم عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالیة في إطار التركیب المالي للمشاریع  -

  .ستقاللهالتمویل ومتابعة إنجاز المشاریع واوتطبیق خطة ا
یات مع كّل هیئة أو مقاولة أو مؤسسة إداریة عمومیة یتمثل هدفها في أن تطلب تبرم إتفاق -

  .إنجاز برامج تكوین الشباب ذوي المشاریع لحساب الوكالة
  .اإلستعانة بخبراء مكلفین بدراسة المشاریع ومعالجتها -
باب وضع كل المعلومات ذات الطابع اإلقتصادي والتقني والتشریعي والتنظیمي لفائدة الش -

  .لممارسة نشاطاتهم
تنظم تدریبات لتعلیم الشباب ذوي المشاریع وتجدید معارفهم وتكوینهم في تقنیات التسییر  -

  .على أساس برامج خاصة یتم إعدادها مع الهیاكل التكوینیة

                                                             
 
 
ه  1424رجب  13المؤرخ في  96/296الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون رقم  الجمهوریة -)1(

الجریدة ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وتحدید قانونها األساسي، 2003سبتمبر  10الموافق لـ 
  .06، ص 2003سبتمبر  10، الصادرة في )54(، العددالرسمیة
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كل تدبیر من شأنه أن یسمح برصد الموارد الخارجیة المخصصة لتمویل إحداث  تطبیق -
نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في اآلجال المحددة وفقا للتشریع والتنظیم المعمول 

  .)1(بهما

على مهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والتي  وفیما یخص التعدیالت التي طرأت    
، یتمثل في تعدیل 2003سبتمبر  06 المؤرخ في 03/288نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

تشجیع كل مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى خلق كل منصب عمل "الفقرة التي نصت على 
ابیر الرامیة إلى إحداث تشجیع كل شكل أخر من األعمال والتد" ، حیث ُغیرت بـ"دائم

، إذ یتمتع أصحاب المؤسسات المصغرة بمجموعة من المزایا واإلعانات "األنشطة وتوسیعها
التي ُتخولها الوكالة في حالة واحدة وهي أثناء إنشاء المؤسسة المصغرة، ولكن بصدور 

عانات فیستفید أصحاب المؤسسات من المزایا واإل) 03/288رقم (بالمرسوم التنفیذي الجدید
، وفي حالة زیادة توسیع القدرات )المؤسسات المصغرة(ا عند إنشاءهاالتي تمنحها الوكالة إمّ 

  . )2(اإلنتاجیة لها

  .(CNAC)الصندوق الوطني للتأمین على البطالة - ثانیا

  :تعریف الصندوق الوطني للتأمین على البطالة - )أ

المتضمن  1994جویلیة  06المؤرخ في  94/188تم إنشاؤه طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
القانون األساسي للصندوق الوطني للتأمین على البطالة، حیث یتمتع بالشخصیة المعنویة 
واالستقالل المالي، كما یوضع الصندوق تحت وصایة وزارة العمل والتشغیل والضمان 

دوق كل البطالین الذي فقدوا أعمالهم سواء بصفة ال إرادیة أو ، ویضمن هذا الصناالجتماعي

                                                             
 
 
  .07نف الذكر، ص فس المصدر اآلن -)1(

(2) - http://www.thesis.univ.biskra.dz (Mai 2012) 



 هیاكل وآلیات سیاسة التشغیل لمكافحة البطالة في الجزائر                  :الفصل الثالث
 

63 
 

ألسباب إقتصادیة لتسهیل إعادة إدماجهم، وذلك عبر طرق البحث الفعلي عن مناصب 
  .)1(العمل والمساعدة في اإلجراءات إلنشاء مؤسسة أو عن طریق التكوین

والشروط الواجب توافرها إلمكانیة استفادة الشباب من مزایا الصندوق الوطني للتأمین     
  :عن البطالة نذكر ما یلي

  .سنة 50 -35أن یتراوح عمر البطال ما بین  -
  .أن یكون مقیما بالجزائر -
  .أن ال یكون شاغال لمنصب عمل مأجور عند إیداعه لطلب اإلعانة -
أشهر على األقل بصفة  06صالح الوكالة الوطنیة للتشغیل منذ أن یكون مسجال لدى م -

  .طالب شغل أو یكون مستفیدا من تعویض الصندوق الوطني للتأمین على البطالة
  .أن یتمتع بمؤهل مهني أو یمتلك قدرات معرفیة ذات صلة بالنشاط المراد القیام به -
  .في تمویل مشروعه أن یكون قادرا على رصد إمكانیة مالیة كافیة للمساهمة -
  .شهرا على األقل 12أن ال یكون قد مارس نشاطا لحسابه الخاص منذ  -

  :كیفیة التمویل - )ب

ُكلف الصندوق الوطني للتأمین على البطالة بمهمة جدیدة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 
وهي دعم ومرافقة خلق النشاط من طرف العاطلین  2003دیسمبر  6المؤرخ في  03/514

مالیین دینار جزائري كحد أقصى، بینما  5والمسرحین، وتقدر القیمة اإلجمالیة لالستثمار بـ 
  :)2(الخاصة باالستثمار للمشروع المقرر یحدد حسب المستویین اآلتیینالحد األدنى لألموال 

من المبلغ اإلجمالي لإلستثمار عندما یقل هذا األخیر عن ملیوني  %5: المستوى األول -
  .دینار جزائري أو یساویه

                                                             
 
 
  .09، ص مرجع سابق الذكربوزار،  -)1(
  .15، ص مرجع سابق الذكربن مقدم، طویطي،  -)2(
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ستثمار عن الي لإلستثمار عندما یزید هذا االمن المبلغ اإلجم %10: المستوى الثاني -
  .دینار جزائري ویقل عن خمسة مالیین دینار جزائري أو یساویهاملوني 

عرف الصندوق الوطني للتأمین على البطالة في مساره عدة مراحل مخصصة للتكفل بالمهام 
  :الجدیدة الممنوحة له من طرف السلطات العمومي، وتتمثل في

  : تعویض البطالة - 

في تطبیق نظام  1994اء من سنة شرع الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة ابتد    
تعویض البطالة لفائدة العمال األجراء الذین فقدوا مناصب أعمالهم ألسباب ال إرادیة أو 

  .2006إقتصادي، وبین مهامه دفع تعویض البطالة الذي استفاد منه لغایة أواخر سنة 

أي بنسبة  عامال مسجال 201.505عامال مسرحا من مجموع  189.830أكثر من   
، ویتحصل عدد المستفیدین الذین تم تعویضاتهم جراء عودتهم إلى العمل بعقود محددة 94%

  .)1(المدة

  :االحتیاطیةاإلجراءات  - 

تطبیق  2004إلى غایة  1998ابتداء من سنة قام الصندوق الوطني للتأمین على البطالة 
طریق الموافقة على البحث عن إجراءات احتیاطیة وذلك بإدماج البطالین المستفیدین عن 

الشغل والمساعدة على العمل الحر تحت رعایة المستفیدین، ثم توظیفهم وتكوینهم لیصبحوا 
مستشارین ومنشطین على مستوى مراكز مزودة بتجهیزات، ومعدات مخصصة لذلك والنتائج 

  :التالیة توضح ذلك

  بطال تم تكوینهم من طرف مستشارین 11.583أكثر من.  
 بطال تم مرافقتهم في إحداث مؤسساتهم المصغرة 2.311ن أكثر م.  

                                                             
 
 

(1)- http://www.cnac.dz 
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  بطاال تابعوا تكوینات الكتساب معارف جدیدة تؤهلهم إلعادة  12.780أكثر من
  .اإلدماج في حیاتهم المهنیة

نخفض عدد المسجلین في نظام التأمین عن البطالة وتم تسطیر ا 2004وفي سنة     
، ودعم إحداث النشاطات من البطالین ذوي المشاریعالتكوین وذلك بإعادة التأهیل لصالح 

سنة في إطار تطبیق برنامج دعم  50و 35طرف البطالین دوي المشاریع البالغین مابین 
النمو ومخطط دعم التنمیة اإلقتصادیة الخاص بمحاربة البطالة، حیث قام الصندوق الوطني 

إحداث النشاط لفائدة البطالین  تنفیذ جهاز دعم 2004للتأمین عن البطالة ابتداء من سنة 
، وكذلك إنشاء جهاز دعم 2010سنة لغایة جوان  50و 35بین  ذوي المشاریع البالغین ما

  .)1(سنة 50و 30إحداث وتوسیع النشاطات لصالح البطالین ذوي المشاریع البالغین ما بین 

سمحت اإلجراءات الجدیدة المتخذة لفائدة الفئة االجتماعیة التي  2010انطالقا من سنة    
سنة االلتحاق بهذا الجهاز بمساعدات متعددة، ومبلغ  35و 30یتراوح عمرها ما بین 

اإلجمالي الذي كان ال یتعدى خمسة مالیین دینار جزائري أصبح عشرة مالیین  ستثماراال
  .إلى توسیع إمكانیات إنتاج السلع والخدمات دینار جزائري، إضافة

الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب والصندوق الوطني للتأمین على كّل من دور  - )3
  :ة البطالةمن حدّ  البطالة في التخفیف

لقد اهتمت الجزائر باألجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسة المصغرة التي تؤدي إلى خلق 
لتقلیل من حدة البطالة، ولذلك اعتمدت على مخطط عمل لترقیة مناصب شغل وبالتالي ا

التشغیل ومحاربة البطالة، حیث بلغ عدد المشاریع التي یتم تمویلها من طرف الوكالة 
وانتقلت إلى  2009مشروعا سنة  28.836 والصندوق الوطني للتأمین على البطالة

 75.572ثها فقدر بـ ، أما عدد مناصب الشغل التي تم استحدا2010سنة  35.141
منصب شغل وٕالى جانب ذلك  75.937بلغ  2010، وفي سنة 2009منصب شغل سنة 

 2009فلقد بلغ عدد المشاریع الممولة من الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب في سنة 
                                                             

 
 

1)- http://www.cnac.dz 
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مشروع، أما من حیث متوسط القروض  22.641بلغ  2010وفي سنة ) مشروعا 20.848(
  .)1(2009سنة  دج 234.215فقدر بـ 

نطالق الفعلي للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب من منذ اال فیما یخص الحصیلة اإلجمالیة
، تم 2011إلى غایة نهایة السداسي األول سنة  1997خالل السداسي الثاني في سنة 

مؤسسة مصغرة وذلك خاصة في إطار التمویل الثالثي التي سمحت بخلق  298.151إنشاء
تمت الموافقة على  2011صب شغل، ومن خالل السداسي األول سنة من 923.418

مشروع، حیث  333.705ملف مشروع نشاطات ذوي المشاریع من بین  108.573مجموع 
ملیار دینار  79هذه الفترة بـ  بلغت حصة الوكالة في منح القروض للشباب المقاول في

  وفي  ملیار دج، 242.8سبة للبنوك فلقد تم منح جزائري، وبالن
  .ملیار دج 53.5الشخصیة ُقدر بـ  ةر المساهمإطا

مؤسسة مصغرة كانت  64.451وعالوة على هذا فإن مناصب الشغل الُمستحدثة من ِقَبِل 
من طرف الوكالة الوطنیة، لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني  2013ممولة خالل 

  .)2(منصب شغل 138.019للتأمین على البطالة فقدر بـ 

  .الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر - ثالثا

  :نشأة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر وتعریفها - )أ
القرض المصغر عنصرا ال یتجزأ من السیاسات العمومیة للدولة لمكافحة البطالة  عدّ یُ    

والتهمیش االجتماعي، فهو جزء فعال لمعالجة مختلف المشاكل االجتماعیة والعمل على 
، وذلك ...)تشغیل ذاتي، عمل بالمنزل، نشاطات خدماتیة وحرفیة(خلق نشاطات اقتصادیة

                                                             
 
 
من حیث التمویل  (ENSEJ)تقییم نتائج الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب"الطاهر بن یعقوب، أمال مهري،  -)1(

أبحاث المؤتمر الدولي حول تقییم ، "دراسة حول والیة سطیف -واإلنجازات المحققة في إطار النهوض بالمؤسسة المصغرة
، 2014 - 2001ل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغی

  .19، ص 2013مارس  12 -11، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، یومي 1جامعة سطیف
  .19نف الذكر، ص اآلنفس المرجع  -)2(
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الجتماعي واعتماد الفرد على ذاته وتحقیق المبادرة لهدف تطویر النمو االقتصادي وا
مالیة حسب احتیاجات األفراد والتي تشمل األشخاص الشخصیة، ویوفر هذا القرض خدمات 

  .)1(بدون دخل أو ذوي الدخل الغیر المستقر والبطالین

، غیر أنه لم ینجح بسبب ضعف 1999ظهر القرض المصغر في الجزائر ألول مرة سنة    
المرافقة أثناء إنجاز المشاریع ومتابعتها، ولقد اتضح ذلك من خالل الملتقى الدولي في عملیة 

، وبناء على ذلك تم انشاء "تجربة القرض المصغر في الجزائر"حول  2002سنة دیسمبر 
المؤرخ في  08/10الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

جانفي  22المؤرخ في  04/14والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  المعدل 2008جانفي  27
حیث كانت تابعة للوزارة المكلفة بالشغل وفیما بعد أصبحت تابعة للوزیر المكلف  2004

عاله، إذ تقوم هذه الوكالة المذكور أ 08/10رسوم الرئاسي رقم بالتضامن الوطني حسب الم
خاص بهم وذلك من خالل المشاریع المصغرة، بمساعد األفراد الذین یرغبون في خلق عمل 

سسة مع إعطاء إضافة إلى منح مساعدات معنویة كالتوجیه والمرافقة، التكوین لتسییر المؤ 
  .كتساب المعارف والخبرات المختلفة وذلك لخلق نشاطات جدیدةالقرض للمستفیدین ال

لق مناصب للعدید من فالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر تعتبر كأداة فعالة لخ    
 لى شغل في تخصصات مختلفة ومتنوعةیتحصلن ع ،األفراد كالنساء الماكثات في البیوت

، األثاث(الصناعة الخشبیةمجاالت و  ،...)صناعة العجائن، الكسكس(كالصناعة الغذائیة
.) ..النسیج، الفخار(، والصناعة التقلیدیة...)تربیة المواشي، الزراعة(والفالحة...) األلبسة

  ...والمباني واألشغال العمومیة...) طبیب األسنان(وفي قطاع الصحة

ُتسیر الوكالة من طرف صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة حیث یضمن     
فرعا  49لفائدة المقاولین ولذلك تبنت الوكالة القروض الممنوحة من طرف البنوك والمالیة 

                                                             
 
 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "میزانیة الدولة وٕاشكالیة التشغیل في الجزائر، دراسة حالة والیة تیارت"، رشید شباح -)1(

جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، تخصص تسییر المالیة العامة، 
  .179، ص 2012
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 الفرعیا المرافقة على مستوى الدوائر ویضمن والئیا یشمل كافة أرجاء الوطن مدعمة بخال
الجهوي العالقة الوظیفیة بین المدیریة المركزیة والفروع الوالئیة، إذ یقوم هذا الصندوق 

  .)1(األنشطةبالتنسیق مع هذه المدیریات بمتابعة 

  :شروط التأهیل لالستفادة من القرض المصغر - )ب

  :ما یليمن بین الشروط الواجب توافرها نذكر     
سنة فأكثر، وأما من كان فوق السن القانوني للتقاعد فیجب أن تدرس ملفات  18بلوغ سن  -

قدرتهم على خلق نشاط استثماري (طالبي القرض آخذین بعین االعتبار حالة المترشحین
  ).ومدى التسدید

  ).ضعیف(أن یكون بدون دخل أو ذوي دخل غیر مستقر -
  .التوفر على إقامة مستقرة -
  .أن یكون ذو مهارات -
  .أن ال یكون قد استفاد من مساعدة آخرى إلحداث األنشطة -
  .أن یقدم مساهمة شخصیة یحددها القانون من طرف المستفیدین -
  .االلتزام بتسدید القروض ونسبة الفوائد للبنك -
  .)2(االلتزام بتسدید مبلغ سلفیة بدون فوائد  للوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر -

  :مهام الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر - )ج
  :تتمثل مهامها فیما یلي    

  .منح سلف بدون فوائد -
متابعة األنشطة المنجزة من طرف المستفیدین مع الحرص على إحترام بنود دفاتیر  -

، ومساعدتهم أثناء تنفیذ مشاریعهم لدى المؤسسات )المستفیدون(الشروط التي تربطهم بالوكالة
  .والهیئات المعنیة

                                                             
 
 

(1)- http://www.msn.fcf.gov.dz 
  .180نف الذكر، ص اآلنفس المرجع  -)2(
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  .والقانون المعمول بهماتسییر جهاز القرض المصغر وفقا للتشریع  -
  .إبالغ المستفیدین ذوي المشاریع بمختلف المساعدات التي سُتمنح لهم -
  .ومرافقة المستفدین من القرض المصغر عند إنجاز أنشطتهم تقدیم الدعم والنصائح -
والمؤسسات المالیة في إطار تنفیذ خطة التمویل والتركیب القیام بعالقات مع البنوك  -

  .المالي للمشاریع وانجازها واستغاللها

  :الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر إدارةویعمل على     

 رات التي لها صلة ایشمل مجموعة من الممثلین عن الهیئات والوز : مجلس التوجیه
 .مع الوكالة

 ُیعین بمرسوم بناء على إقتراح الوزیر المكلف بالتشغیل: المدیر العام. 
 1(تتكون من أعضاء یعینهم مجلس التوجیه: لجنة المراقبة(. 

  :أنماط التمویل التي تمنحها الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر -)د

  :ُتدیر الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر صنفین من التمویل   

عبارة عن سلعة بدون فوائد ُتمنح لشراء المواد األولیة والتي ال تتجاوز : التمویل الثنائي - 
دج على مستوى والیات الجنوب حیث  250.000دج، وتصل إلى  100.000تكلفتها 

  .تصل تسدید هذه السلعة من سنتین إلى ثالث سنوات

قتناء دج ال 100.000 تعدى قیمتهاقرض موجه للمشاریع التي ال ت: التمویل الثالثي - 
 60إلى  12عتاد صغیر ومواد أولیة إلنشاء مؤسسة، ویتم تسدیده على مدى 

  ).سنوات) 05(إلى خمسة) 01(سنة(شهر

  1(%1المساهمة الشخصیة(. 

                                                             
 
 
  .181نف الذكر، ص اآلنفس المرجع  -)1(
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  29قرض بدون فوائد%. 
  70قرض بنكي%. 
  من نسبة الفائدة التجاریة للبنوك %20إلى  %5تخفیض على الفوائد من. 

  .التعدیالت التي طرأت على جهاز القرض المصغرأهم  - )ه

مجموعة من  2011مارس  22المؤرخ في  11/133تضمن المرسوم الرئاسي رقم    
التعدیالت الجدیدة المقترحة على جهاز القرض المصغر، وشملت هذه التعدیالت 

  :بالخصوص ما یلي

دج  100.000دج إلى  30.000المواد األولیة من  القتناءرفع قیمة القروض بدون فوائد  -
  .%100وفیما یخص نمط تمویل شراء المواد األولیة فقد رفعت نسبة السلعة بدون فوائد إلى 

إلغاء المساهمة الفردیة التي ُفرضت على طالبي القرض بالنسبة لنمط تمویل شراء المواد  -
  .األولیة

بالنسبة لنمط  %1طالب القرض إلى تخفیض المساهمة الشخصیة المفروضة على  -
  .التمویل الثالثي

رفع نسبة تخفیض الفوائد التجاریة التي ُتطبقها البنوك على القرض البنكي إلى نسبة  -
  .في المناطق الخاصة والجنوب والهضاب العلیا 95%
رفع قیمة القرض الموجه القتناء أدوات صغیرة وكذلك المادة األولیة الضروریة لمباشرة  -

  .دج في إطار التمویل الثالثي 1.000.000دج إلى  400.000النشاط من 
إحداث األنشطة على غرار األنشطة في المنزل باقتناء العتاد الصغیر والمواد األولیة  -

  .النطالق النشاط

                                                                                                                                                                                              
 
 
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، "دور البنوك في تمویل المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في الجزائر"ملحة لوكادیر،  -)1(

، 48، ص ص 2012 -2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون التنمیة الوطنیة،  -وزو تیزي -جامعة مولود معمري
49  .  
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رفع السلعة بدون فوائد الموجهة إلى تكملة القرض البنكي في حالة اقتناء األدوات البسیطة  -
  .)1(من كلفة النشاط %29ولیة إلى والمواد األ

قررت الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر رفع قیمة القرض الذي تمنحه القتناء    
لصالح  2013دج من دون فوائد سنة  250.000دج إلى  100.000المواد األولیة من 

  .  الشباب المقاولین في الجنوب

 :للقرض المصغرإحصائیات حول أنشطة الوكالة الوطنیة  -)و
یوضح توزیع طلب القروض حسب القطاعات منذ إنشاء الوكالة إلى ): 01(جدول رقم  -

  .2012غایة دیسمبر 
بناء وأشغال   صناعة  فالحة  قطاعات األنشطة

  عمومیة
صناعة   خدمات

  تقلیدیة
  تجارة

  61  86155  95250  36661  157191  76209  عدد القروض الممنوحة
  0,01  19,08  21,09  8,12  34,81  16,89  %النسبة المئویة

، "القرض الحسن المصغر لتمویل األسر المنتجة" ناصر سلیمان، محسن عواطف: المصدر
بحث مقدم إلى ملتقى صفاقس الثاني حول دراسة تقییمیة ألنشطة الوكالة لتسییر القرض 

 الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف، جامعة صفاقس، تونس، ،)ANGEM(المصغر
  .09، ص 2013جوان  29 -27یومي 

یتضح من خالل الجدول أّن قطاع الصناعة استحوذ على المرتبة األولى بنسبة    
به من طرف الدولة باعتباره  واالهتماممن القروض وذلك لألهمیة الكبیرة للقطاع 34.81%

مات بـ عنصر مهم لتلبیة الحاجیات األساسیة للفرد،وفي المرتبة الثانیة یأتي قطاع الخد
، وبعدها نجد ...)كاإلعالم اآللي، الحالقة والتجمیل، تصلیح السیارات( 21.09%

  ...).قش على الخشبار، النالفخّ (%19.08الصناعات التقلیدیة بنسبة 

                                                             
 
 
   .188، ص مرجع سابق الذكرشباح،  -)1(
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یوضح توزیع طلب القروض حسب الجنس منذ إنشاء الوكالة إلى غایة ): 02(جدول رقم
  . 2012سبتمبر 

  الرجال  النساء  تعیین المستفید
  178104  273504  ةعدد القروض الممنوح

  39.44  60.56  %النسبة المئویة

، "القرض الحسن المصغر لتمویل األسر المنتجة" ناصر سلیمان، محسن عواطف،: المصدر
بحث مقدم إلى ملتقى صفاقس الثاني حول دراسة تقییمیة ألنشطة الوكالة لتسییر القرض 

الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف، جامعة صفاقس، تونس،  ،)ANGEM(المصغر
  .09، ص 2013جوان  29 -27یومي 

من خالل هذا الجدول یتضح أّن الرجال أقل نسبة من حیث االستفادة من عدد القروض    
بالمقارنة مع النساء اللواتي، تحصلن على أكبر حصة ُتقّدر بـ  %39,44الممنوحة بنسبة 

...) مواد النسیج والخیاطة(وهذا نظرا الهتمامهن بقروض شراء المواد األولیة 60.56%
  .  )1(وصناعات تقلیدیة للحصول على الدخل

  .دعم الشغل المأجور: المطلب الثاني

مؤسسات خاصة بهم إّال أّن هناك  بالرغم من وجود شباب لدیهم رغبة واستعداد إلنشاء     
خرون یبحثون عن عمل مأجور لتلبیة رغباتهم وطموحاتهم، ومن أجل مرافقة هؤالء قامت آ

الحكومة باالعتماد على مجموعة من التدابیر واآللیات لتسهیل الحصول على مناصب عمل 
، والوكالة الوكالة الوطنیة للتشغیلكللشباب طلبي العمل ألول مرة، ونذكر البعض منها 

دماج هاز المساعدة على اإلالتشغیل باإلضافة إلى جقود ما قبل عالتنمیة االجتماعیة، و 
  .المهني

                                                             
 
 
بحث مقدم إلى ملتقى صفاقس ، "القرض الحسن المصغر لتمویل األسر المنتجة" ناصر سلیمان، محسن عواطف -)1(

، الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة )ANGEM(ألنشطة الوكالة لتسییر القرض المصغر الثاني حول دراسة تقییمیة
  .10 -09، ص 2013جوان  29 - 27والتصرف، جامعة صفاقس بتونس، یومي 
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  :(ANEM)الوكالة الوطنیة للتشغیل -1

  :تعریف الوكالة الوطنیة للتشغیل - )أ

 )1(تأسست الوكالة 1990منذ بدایة عشریة اإلصالحات االقتصادیة في الجزائر سنة    
الوطنیة للتشغیل كهیئة مؤسساتیة لسوق العمل، حیث تلعب دور الوسیط بین عارضي العمل 
والطالبین له، فهي مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص خاضعة ألحكام المرسوم التنفیذي رقم 

تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وتعمل  2006فیفري  18المؤرخ في  06/77
لمكلف بالعمل في حین تسعى إلى تفعیل دورها كوسیط بین طالبي تحت وصایة الوزیر ا

العمل والمؤسسات االقتصادیة، ولها دور استثنائي من حیث التشغیل والتأهیل حیث تقوم 
بالمشاركة في عملیة خلق الوظائف، ولقد تم إنشاء وكاالت  جهویة من أجل إحداث التكامل 

یة العامة، بهدف تسهیل إیصال المعلومات واالتصال بین مختلف الوالیات وبین المدیر 
  : )2(لتخطیط وتنفیذ األهداف المسطرة، وتتصل الوكالة في أداء مهامها مع

  .مدیریات جهویة للتشغیل یمتد اختصاصها اإلقلیمي إلى حدود الوالیة -
  .وكاالت محلیة للتشغیل یمتد اختصاصها اإلقلیمي إلى عدة بلدیات -

تجدر اإلشارة في هذا السیاق إلى أّن الوزیر المكلف بالعمل هو الذي یقوم بإصدار قرار 
  .تحدید والتنظیم الداخلي للوكالة كذا عدد المدیریات الجهویة والوكاالت الوالئیة والمحلیة

  :مهام الوكالة الوطنیة للتشغیل - )ب

  :تقوم الوكالة بتحقیق المهام اآلتیة   

                                                             
 
 
حالة الوكالة  -2005 - 1990إشكالیة البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر خالل فترة " نوال بن فایزة،  -)1(

، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم مذكرة ماجستیر غیر منشورة، (ANEM)للتشغیلالوطنیة 
 . 88، ص 2009 - 2008العلوم االقتصادیة، 

  .274، ص مرجع سابق الذكرعدون، العایب،  -)2(
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میة تساعد على االطالع بكیفیة دقیقة ومنتظمة على تغیرات سوق وضع معلومات إعال -
  .التشغیل والید العاملة

  .الحرص على ضمان استقبال طالبي العمل وٕاعالمهم وتوجیههم -
المشاركة في تنظیم وتنفیذ البرامج المتعلقة بالتشغیل والتي تقررها الدولة والجماعات  -

  .المحلیة وكل مؤسسة معینة
  .تنظیم العالقات بین عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي -
  .البحث عن طلبات العمل لدى الهیئات الُمستخدمة -
  .في التشغیل وتسییر سوق العمل االستشارةضمان التكوین في مجال  -
  .)1(مع الهیئات المعنیة والبلدیات المكلفة بنشاطات التنصیب االتفاقیاتعقد  -

  .دور الوكالة الوطنیة للتشغیل في التخفیف من حدة البطالة - )ج

فقد سجل سوق العمل بالجزائر ارتفاع عروض  2013حسب حصیلة التشغیل لسنة      
الشغل في القطاعین العمومي والخاص وتحسن التنصیبات المحققة من ِقَبِل الوكالة الوطنیة 

ة ارتفاعا في عروض الشغل على مستوى للتشغیل لدى المؤسسات، كما شهدت هذه الفتر 
 2012بالمقارنة مع سنة %21مختلف الوكاالت التابعة للوكالة الوطنیة التشغیل حیث یفوق 

  .2011مقارنة بسنة %37وزیادة تفوق 

من إجمالي  %71,5ل القطاع الخاص المصدر األساسي لعروض الشغل بنسبة شكّ ویُ      
ة البطالة ساعد هذا القطاع في التخفیف من حدّ ، حیث 2013العروض المقدمة في سنة 

وذلك بزیادة توفیر مناصب الشغل للعدید من فئات الشباب، إضافة إلى مساهمة المؤسسات 
خالل هذه السنة، فقد بلغ  اعرضً  3.110المصغرة في زیادة عروض العمل والمقدرة بـ 

 675000نة أزید من إجمالي مناصب الشغل الُمستحدثة خارج قطاع الفالحة في نفس الس
مشغل في نهایة  1.189.000منصب، ومن جهة أخرى ارتفع عدد فئة السكان المشغلین بـ 

في %12,4و 2012مقارنة بسنة  %6,1، وُسجلت بذلك زیادة قدرها2013سبتمبر سنة 
                                                             

 
 
  .89بن فایزة، مرجع سابق الذكر، ص  -)1(



 هیاكل وآلیات سیاسة التشغیل لمكافحة البطالة في الجزائر                  :الفصل الثالث
 

75 
 

أكثر من (، وهذا راجع إلى ارتفاع عدد المستخدمین والعمال المستقلین2011سنة 
  ).203.000أكثر من (الدائمین ألجراءاوٕالى عدد ) 235.000

فحسب الدیوان الوطني لإلحصائیات بلغت الفئة العاطلة عن العمل في سبتمبر سنة     
، 2012بطال مقارنة بسنة  78.000ملیون طالب شغل بانخفاض یعادل  1.175بـ  2013

طنیة للتشغیل بـ و فإلى جانب ذلك ُقدرت طلبات الشغل الغیر المقبولة من طرف الوكالة ال
نظرا لغیاب بعض المؤهالت عند طالبي العمل،  2013ملیون طلب إلى نهایة  1.169

  .)1(%14,3إلى  2013وعالوة على ذلك تراجعت نسبة بطالة حاملي الشهادات في سنة 

 (ADS)وكالة التنمیة االجتماعیة -2

  : تعریف وكالة التنمیة االجتماعیة - )أ

في إطار اإلصالحات الهیكلیة االقتصادیة والسیاسیة للتوجه نحو اقتصاد السوق ونظرا    
للصعوبات التي عرفتها السلطات العمومیة من اآلثار الناجمة عن البطالة، وجدت نفسها 
ملزمة في خلق مؤسسات وهیئات جدیة للتخفیف من هذه اآلثار، ومت بین هذه الهیئات نجد 

جتماعیة التي تعتبر مؤسسة عمومیة تتمیز بقانون خاص تهدف إلى حمایة وكالة التنمیة اال
ودعم التماسك االجتماعي ومحاربة الفقر والتهمیش واإلقصاء وضمان االستقرار، وتخضع 
مختلف نشاطاتها من طرف وزیر التشغیل والتضامن الوطني والجالیة الجزائریة في الخارج 

جویلیة  29المؤرخ في  96/232لمرسوم التنفیذي رقم ولقد تم إنشاء هذه الوكالة، بموجب ا
جتماعي للتنمیة الموجه یتضمن إنشاء وكالة التنمیة االجتماعیة من ِقبل الصندوق اال 1996

  .)2(عانات والدعم للفئات المحرومةخصیصا لإل

                                                             
 
 

(1) - http://www.enharonline.com 
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، "دور وكالة التنمیة االجتماعیة في تحسین ظروف األسرة الجزائریة"لیلى مكاك،  -)2(

، 2011 -2010جامعة الحاج لخضر بباتنة، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، قسم علم االجتماع والدیمغرافیة، 
 .56 - 55ص 
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وٕالى جانب ذلك یوجد مقر المدیریة العامة لوكالة التنمیة االجتماعیة بالجزائر العاصمة    
إضافة إلى وجود فروع جهویة منتشرة عبر التراب الوطني، وفي مجال تسییر برامج وكالة 

حیث تسیر من " لجنة المراقبة"و" المجلس التوجیهي"التنمیة االجتماعیة فقد تعتمد على هیئتین
أربعة منهم ینتمون (یرها العام، ویتكون هذا المجلس التوجیهي من عشرة أعضاءطرف مد

للحركة الجمعویة وستة أعضاء آخرون ممثلون للقطاعات الوزاریة المعنیة بنشاطات 
، وتتواجد لجنة المراقبة المتكونة من ثالثة أعضاء من المجلس التوجیهي المكلف )الوكالة

  .بعقد الجلسات

  :التنمیة االجتماعیةمهام وكالة  - )ب

  :تتمثل وكالة التنمیة االجتماعیة فیما یلي   

  .العمل على ترقیة وتمویل كل المساعدات الموجهة للفئات االجتماعیة المحرومة -

  . السهر على قیام عالقات مع الجمعیات وٕاشراك المجتمع المدني في المیدان االجتماعي -

مختلف التبرعات والهبات في جمیع الجوانب لتجسید جمع المساعدات المالیة المتمثلة في  -
  .االستقرار االجتماعي

  :االستعمال المكثف للید العاملة وتمویلها، وذلك بترقیة المشاریع والخدمات وذلك بـ -

  علیها من خالل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات  اإلشرافتنفیذ البرامج ومتابعتها
 .الالزمة لضمانها

 لف التدابیر التنظیمیة لتنفیذ المشروع تنفیذا الئقاالسهر على تطبیق مخت. 
 حل المشاكل التي تقف كعائق أثناء تنفیذ وٕانجاز المشروع. 
 رص على تنفیذ األعمال المنصوص علیها في المشروعالح. 
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 1(ضمان الشراكة مع هیئات التمویل(. 

  :برامج وكالة التنمیة االجتماعیة - )ج

ُتسیر وكالة التنمیة االجتماعیة العدید من البرامج وتقوم بإنشاء شراكة مع المجتمع المدني 
والحركة الجمعویة التي ُتجسد التضامن وذلك لمساعدة الفئات والمعوزة خاصة أثناء إنجاز 

  :مشاریع التنمیة الجماعیة، ومن بین هذه البرامج نذكر بعض منها

  : المنحة الجزافیة للتضامن -1-ج

بوضع هذه المنحة والتي تسیرها وكالة  1994نهایة سنة  قامت السلطات العمومیة مع   
، حیث تعتبر عن إعانة خاصة ُتدفع للفئات المعوزة بدون 1997التنمیة االجتماعیة منذ سنة 

  :دخل والغیر القادرة على العمل أو ألسباب صحیة، ومن بین هذه الفئات نذكر

 سنة 60ون دخل أقل من النساء ربات العائالت د. 
 األشخاص المكفوفین ذو الدخل القلیل. 
  سنة  18المعاقون واألشخاص المصابین باألمراض المزمنة، الذین تتجاوز أعمارهم

 .والحائزین على بطاقة معوق
  العائالت ذو الدخل الضعیف التي تتكفل بشخص معوق أو أكثر ویبلغ ستهم أكثر

 .سنة بدون دخل 18من 
  العائالت أو األشخاص الذین یعیشون بُمفردهم دون دخل غي قادرین على أرباب

 .العمل ومعاقون حركیا وذهنیا
  أرباب العائالت أو األشخاص الذین یعیشون بمفردهم دون دخل والبالغین أكثر من

 .سنة 60

                                                             
 
 
 .55نف الذكر، ص نفس المرجع اآل -)1(
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وكالة التنمیة االجتماعیة بحمایة الفئات االجتماعیة والحرص على منح  ویقوم برنامج    
، )دج 3.000(یث یقدر مبلغ المنحة الجزافیة للتضامن بـثالثة آالف دینار جزائريحإعانات 

دج لكل شخص تحت كفالة المستفید شرط أن ال یتجاوز  120مع مبلغ إضافي ُیقدر بـ 
ل الطلبات على مستوى مكتب النشاط االجتماعي عددهم ثالثة مكفولین ویتم ذلك بتسجی

  .)1(البلدي، وللجنة البلدیة هي التي تتولى بمهمة القبول

  .منحة التعویض عن النشاطات ذات المنفعة العامة -2-ج

هي عملیة تشغیل ضمن الشبكة االجتماعیة حیث یتقاضى المستفیدون تعویضا شهریا محدد 
كل شهر، تكون االستفادة منه شخص واحد لكل عائلة دون أي شرط محدد  دج 3.000بـ 

ما عدا األشخاص البالغین السن القانونیة للعمل والعاطلین، إذ تتم طریقة تشغیلهم وفقا 
للقوانین الخاصة بالتشغیل العادي، ولذلك فقد سمح الجهاز بالتخفیف من حدة البطالة والعمل 

  .)2(لبعض العائالتعلى تحسین المستوى المعیشي 

  :أشغال المنفعة العامة ذات كثافة الید العاملة -3-ج

القائم على أساس القرض الممنوح للجزائر من ِقبل  1997تم إنشاء هذا الجهاز سنة     
والتعمیر، حیث یهدف هذا البرنامج إلى المعالجة االقتصادیة للبطالة  لإلنشاءالبنك الدولي 

دیم مساعدات اجتماعیة للفئات المتضررة من الوضعیة خاصة في أوساط الشباب وتق
ر المجتمعات السكانیة األقل نموا، ویهدف إلى إنشاء عدد االقتصادیة والعمل على تطوی

كبیر من مناصب الشغل المؤقتة وذلك بتطبیق األشغال ذات المنفعة االقتصادیة 
تحدیث الهیاكل القاعدیة واالجتماعیة، من خالل فتح ورشات وأشغال كبرى مرتبطة بتنمیة و 

عبر مختلف البلدیات مثل صیانة شبكة الطرقات وشبكة صرف وتوزیع المیاه، حمایة 
  ...وتجمیل المحیط

                                                             
 
 
 .58 -57نف الذكر، ص نفس المرجع اآل -)1(
 .281، ص مرجع سابق الذكربن شهرة،  -)2(
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تتمیز طبیعة هذه األشغال باستخدامها للعامل البشري دون االعتماد على تقنیات معقدة و     
  :ومكلفة، ومن أجل تحقیق ذلك تم االعتماد على مرحلتین هما

  ):2000 -1977(المرحلة األولى - )أ

ملیون دوالر أمریكي أي ما  50ُتمول من طرف البنك العالمي الذي قّدم قرضا بقیمة    
  :ورشة عمل موزعة كما یلي 3.846ري وذلك إلنشاء ملیار دینار جزائ 4.13 یعادل

  ).لصیانة وانجاز الطرقات %24.3(موجهة لألشغال العمومیة 42,4% -
  .للموارد المائیة المصغرةموجهة  24,3% -
  .موجهة لقطاع الفالحة والري 30% -
 .مخصصة للعمران وأشغال التهیئة 3,5% -

منصب شغل دائم  42.000وظیفة ومنها تم إنشاء  140.000وبالتالي تم توفیر     
  .)1(وظیفة لكل مشروع خالل هذه المرحلة 36بمتوسط 

  ):2004 - 2001(المرحلة الثانیة- )ب

یهدف إلى  )2004 -2001(الممتد مننعاش االقتصادي تخص هذه المرحلة برنامج اإل  
ملیار دج، إذ یسمح جهاز األشغال  9منصب شغل بغالف مالي ُقدر بـ  22000إنشاء 

 9.034دج سنویا أو  108.406ذات كثافة الید العاملة بتوفیر مناصب عمل مؤقتة بتكلفة 
  .لعاملةشهریا وذلك نتیجة لكثافة الید ا

رغم توفیر هذا الجهاز عدد كبیر من مناصب عمل مؤقتة بتكلفة كبیرة إّال أّنه یتمیز    
  :بالنقائص المتمثلة في

  .عدم تشجیع البلدات في اختیار القطاعات للمشاریع المؤثرة في الحیاة الیومیة للمواطن -
  .اقتصر فقط هذا البرنامج على المستوى المحلي دون الجهوي والوطني -

                                                             
 
 
 .288 - 287، ص مرجع سابق الذكرعدون، العایب،  -)1(
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المساهمة الضعیفة في ترقیة القطاع الخاص والمؤسسات المصغرة وذلك بسبب قلة  -
  .به االهتمام

  .عقود ما قبل التشغیل -3

نظرا لتزاید عدد خریجي الجامعات والمعاهد المتخصصة وقلة مناصب العمل المؤقتة أو 
الدائمة في مختلف األنشطة اإلداریة واالقتصادیة، وللتخفیف من حدة البطالة لدى الشباب 
الحائزین على الشهادات قامت الجزائر بوضع برنامج عقود ما قبل التشغیل في جویلیة 

من طرف الصندوق الوطني لدعم ل وَّ مَ المهني للشباب المُ  اإلدماجباعتباره جهاز  ،1998
  :تشغیل الشباب الذي یقوم بتمویل ودفع أجور المستفیدین كما یلي

دج شهریا بالنسبة للسنة األولى و  6.000الحائزون على شهادة جامعیة یتحصلون على  -
 .دج عند تمدید الفترة والتي ال تتجاوز ستة أشهر 4.500

دج شهریا عند  3.000دج خالل السنة األولى و 4.500التقنیون السامیون یتقاضون  -
 .)1(تمدید الفترة التي ال تتجاوز ستة أشهر

  :ومن األهداف المسطرة من طرف برنامج عقود ما قبل التشغیل نذكر ما یلي

  :بالنسبة للشباب البطال - )أ

والمهارات كتساب الخبرات المهنیة واائزین على شهادات من االستفادة تمكین الشباب الح -
  .إلدماجهمالكافیة 

  .توفیر فرص العمل الدائمة بعد انقضاء المدة القانونیة لهذا البرنامج إمكانیةزیادة  -
ثالثة سنوات للتقني السامي وأربعة أو خمسة سنوات (خریجي الجامعات للتكوین إدماج  -

  .مع مؤهالتهم ومستویاتهم التعلیمیة یتالءمفي سوق العمل الذي ) لللسانس أو المهندس
  ...واإلضراباتوالتهمیش  واإلقصاءمحاربة الفقر  -

                                                             
 
 
 .285 - 284، ص مرجع سابق الذكربن شهرة،  -)1(
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  :بالنسبة للمؤسسات المستخدمة - )ب

  .نقص حجم التكالیف من خالل منح مجموعة من االمتیازات كتخفیض قیمة الضرائب -
  .)1(تحسین نسبة التأطیر وذلك من خالل توظیف الید العاملة المؤهلة -

  :ومن بین شروط المستفیدین من برنامج عقود ما قبل التشغیل نذكر ما یلي

 .الجنسیة الجزائریة -
  .سنة 35و 19أن یكون السن بین  -
  .انعدام مصادر الدخل -
  .الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة إثبات -
 .والكفاءة المهنیة تقدیم شهادات التعلیم -

  .المهنيدماج جهاز المساعدة على اإل - )4

  :تعریف جهز المساعدة على اإلدماج المهني - )أ

نتیجة الرتفاع وتزاید بطالة الشباب اعتمدت الحكومة الجزائریة على برنامج خاص في إطار 
تفعیل استراتیجیاتها في ترقیة الشغل، للتخفیف من حدتها وآثارها االقتصادیة واالجتماعیة منذ 

إلدماج الشباب في الحیاة المهنیة،  وذلك بمنح من خالل إنشاء صیغة جدیدة  1990سنة 
األولویة للتكییف خریجي التعلیم والتكوین مع متطلبات سوق العمل وذلك لتصحیح النقائص 

  .)2(التي سجلها برنامج تشغیل الشباب

 -08المهني بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  اإلدماجولذلك أنشئ جهاز المساعدة على     
 اإلدماجالذي یحدد اإلطار العام لجهاز المساعدة على  2008أفریل  19المؤرخ في  126

المهني للشباب وكیفیات تطبیقه، حیث یهدف إلى تشجیع كافة أشكال النشاطات والتدابیر 
                                                             

 
 
 .282 - 281، ص مرجع سابق الذكرعدون، العایب،  -)1(
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الهادفة إلى ترقیة تشغیل الشباب خاصة عبر برنامج تكوین، تشغیل وتوظیف، التشجیع على 
ول مرة، فهو موجه كذلك إلى ثالثة فئات من طالبي المهني للشباب طالبي العمل أل اإلدماج

، أو الهیئة المكونة العمل التي تُبرم بین المصالح التابعة لإلدارة الُمكلفة بالتشغیل والُمستخدم
  :والمستفید المتمثلة في

تخص عقود إدماج حاملي الشهادات موجهة لخریجي التعلیم العالي : الفئة األولى -
والتقنیین السامین خریجي المؤسسات الوطنیة للتكوین المهني، ومن حیث األجر فقد یستفید 
الشاب حامل الشهادة الجامعیة من أجرة شهریة والدولة هي المسؤولة في تحمل أعباءها 

، ولقد ُحددت هذه األجرة بالنسبة )ي ساميجامعي أو تقن(وذلك حسب مستوى المستفید
دج بالنسبة للتقنیین السامیین،  10.100دج و 12.300لحاملي الشهادات الجامعیة بـ 

ویحتفظ بهذا المبلغ عند تمدید عقد اإلدماج وذلك في قطاع المؤسسات واإلدارات العمومیة، 
  .ي الضمان االجتماعيوالدولة هي التي تتكفل بحصة أرباب العمل بالنسبة لإلشتركات ف

أما بالنسبة لعقد العمل المدعم لتشجیع توظیف حاملي شهادة المستفیدین من عقود    
 اإلدماج لدى المؤسسات العمومیة والخاصة، فالدولة هي المساهمة في تحدید األجر وفقا

دج وفي  12.300سنوات، فالسنة األولى ُتقدر بـ ) 03(لصیغة تناقصیة ُتدفع لمدة ثالثة
  .دج 7.800دج أما بالنسبة للسنة الثالثة تقدر بـ  10.000لسنة الثانیة بـ ا

تم تعدیل األجر  2011مارس  06المؤرخ في  11/105من خالل المرسوم التنفیذي رقم 
دج بالنسبة لحاملي شهادات التعلیم العالي وأصبحت ُتدفع هذه المساهمة  12.000لیصبح 

سنوات قابلة للتجدید بالنسبة لحاملي ) 03(ثةبشكل ثابت غیر تناقصي طیلة مدة ثال
الشهادات وعقود اإلدماج  المهني، كما أصبحت المدة سنة قابلة للتجدید بالنسبة للقطاع 

سنوات قابلة للتجدید في قطاع المؤسسات واإلدارات العمومیة وفي ) 03(االقتصادي وثالثة
  .الهیئات  والمؤسسات العمومیة ذات التسییر الخاص

تخص عقود اإلدماج المهني الُموجهة للشباب خریجي التعلیم الثانوي للتربیة : ئة الثانیةالف -
الوطنیة ومراكز التكوین المهني، ومن حیث أجرة هذا اإلدماج فیتقاضى المستفیدون أجرة 

دج، بالنسبة لإلدارات والهیئات العمومیة وفي مجال القطاع  6.100ریة وُتحدد بـ شه
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دج فالدولة هي التي تتكفل بحصة اشتراك  8.000الخاص تُقدر اإلقتصادي العام و 
  .)1(الُمستخدم في الضمان االجتماعي

وٕالى جانب ذلك لتشجیع الدولة توظیف الشباب من خالل تدعیم المستخدمین تمنح ما     
  :یلي
حیث تساهم الدولة في تحدید األجر في صیغة تناقصیة ) 02(عمل ُمدعم لمدة سنتین عقد -

  :تدریجیة كما یلي
  دج 8.000بالنسبة للسنة األولى ُتقدر بـ. 
  دج 6.000وُتقدر في السنة الثانیة.  

المؤرخ  105 -11إّال أّن المنحة الخاصة بفئة عقود اإلدماج المهني من خالل المرسوم رقم 
  .دج حیث تبقى ثابتة في حالة تمدید العقد 8.000أصبحت بقیمة  2011رس ما 06في 

تتمثل في عقود التكوین واإلدماج التي تشمل الشباب الذین لیس لدیهم : الفئة الثالثة - 
) 06(تكوین أو تأهیل، وٕالى جانب ذلك فقد تضمن هذا الجهاز عقد تكوین للتشغیل مدته ستة

، ومن حیث األجر فقد یستفید الشباب من لدى الحرفیینالشباب أشهر كحّد أدنى وتكوین 
  :منحة شهریة تتمثل فیما یلي

  دج جزائري أثناء أدائهم لتربص تكویني لدى  4.000منحة شهریة مقدرة بـ
 .حرفیین

  یستفید الحرفیون عند توظیف الشباب بعد انتهاء مدة اإلدماج المؤقت بهدف
 6.000على نفقة الدولة ٌتقدر بـ تشجیع التوظیف بعقد عمل ُمدعم لمدة سنة 

 .)2(دج

  
                                                             

 
 
 .153، ص مرجع سابق الذكرشباح،  -)1(
 .154نفس المرجع اآلنف الذكر، ص  -)2(
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  ).2014 - 2010(برنامج توطید دعم النمو االقتصادي في الجزائر: ثانيالمبحث ال

یكمن نجاح سیاسة التشغیل في التخفیف من مشكلة البطالة التي تعد من بین أهم      
المشاكل والمعوقات التي یعاني منها االقتصاد الجزائري، فهذه المشكلة أصبحت من القضایا 
الملحة نظرا النعكاساتها السلبیة على أفراد المجتمع، ولذلك قامت الحكومة الجزائریة بالعدید 

حات االقتصادیة ال سیما اإلصالحات التي تبنتها خالل الفترة الممتدة من اإلصال
، والتي ساهمت في تراجع معدالت البطالة وزیادة فرص التشغیل، )2014 -2001(من

ویرجع ذلك إلى زیادة االستثمارات والمشاریع المبرمجة من طرف الدولة في إطار البرامج 
الذي نتج عنه زیادة فرص " برنامج توطید النمو" بـ التنمویة منها البرنامج األخیر الُمسمى

  .التشغیل سواء الدائمة أو المؤقتة

  ).2014 -2010(مضمون برنامج توطید دعم النمو االقتصادي: المطلب األول

یعتبر برنامج توطید دعم النمو االقتصادي إستراتیجیة تكاملیة مع البرامج السابقة، یهدف     
ق توازن بخصوص التجهیزات العمومیة واالستجابة لالحتیاجات إلى تحدیث االقتصاد وخل

االقتصادیة واالجتماعیة للمواطن وهو یدخل في إطار دینامیكیة التنمیة الوطنیة المباشرة فیها 
        ، فلقد جاء هذا البرنامج الستكمال المشاریع الجاري انجازها ضمن2000بدایة من سنة 

النمو مثل الطرق والسكك الحدیدیة والسدود بمبلغ إجمالي ُقدر إطار البرنامج التكمیلي لدعم 
ملیار دوالر، إضافة إلى إطالق مشاریع جدیدة بمبلغ  130ملیار دج وهو ما ُیعادل  9700بـ

  .)1(ملیار دوالر 156ملیار دج أي ما یقارب  11،534إجمالي ُقدر بـ 

ملیار دوالر وهو ما  286ضمن هذا البرنامج الذي ُرصدت له مبالغ مالیة ضخمة بلغت    
  :ملیار دج حیث نجد البرامج التالیة 2،214ُیمثل 

                                                             
 
 
أبحاث المؤتمر ، "2010سیاسة التشغیل وفعالیة برامج اإلصالحات االقتصادیة بالجزائر منذ " زكریاء مسعودي،  -)1(

العامة وانعكاساتها على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة  الدولي حول تقییم آثار برامج اإلستثمارات
  .15 - 14، ص 2013مارس  12 - 11، یومي 1، جامعة سطیف 2014 -2011
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  ).ملیار دوالر 130یعادل (ملیار دج 9680بمبلغ  2010برنامج بدایة سنة  -1

  ).ملیار دوالر 158أي (ملیار دج 11534برنامج جدید بمبلغ  -2

ألف معّلم جدید في الجامعات وكذلك  50كتنصیب (لك مشروعات التنمیة البشریةتسته    
آالف تقني وشبه  110ألف باحث في المجال الصحي، حوالي  28تنصیب حوالي 

من  %50فُتقدر بحوالي  2014 -2010، أما االستثمارات المسخرة للفترة ...)طبي
همیة التي تولیها السلطات لرفاهیة مشروعات التنمیة البشریة، وهذا ما یظهر من خالل األ

السكان في ظل إحترام قواعد العدالة االجتماعیة لهدف تحقیق الخدمات وتكوین موارد بشریة 
  . مؤهلة

ملیار دج من القیمة المالیة  350في إطار هذا البرنامج خصصت السلطات مبلغ    
تمویل آلیات إنشاء اإلجمالیة لتحدید سوق العمل ودعم إنشاء المؤسسات الُمصغرة، و 

مناصب تشغیل ومرافقة اإلدماج المهني لخریجي الجامعات ومراكز التكوین المهني، مما 
یسمح بتحقیق إنشاء ثالثة مالیین منصب شغل خالل الخمس السنوات التي امتد فیها 

  ).2014 -2010(البرنامج الخماسي أي من سنتي

َص في مجال مكافحة البطالة وزیادة      360فرص التشغیل مبلغ مالي ُیقدر بـ  كما ُخصِّ
  :)1(ملیار دج موزع على برامج ُمدعمة للتشغیل واستحداث مناصب شغل منه

  ملیا دج موجه لدعم إدماج حاملي شهادات التعلیم العالي والتكوین المهني  150مبلغ
 . في إطار برامج التكوین والتأهیل

  لدعم استحداث مؤسسات ونشاطات مصغرة ملیار دج 80مبلغ. 
  ملیار دج موجه لتراتیب التشغیل المؤقت 130مبلغ. 

لقد ُطرحت عدة تساؤالت في إطار هذا البرنامج من حیث عبئه المالي على الخزینة    
  :العمومیة ویتضح ذلك من خالل ثالثة أسباب والمتمثلة في

                                                             
 
 
  .16 -15الذكر، ص  نفاآلنفس المرجع  -  )1(
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أي برنامج للتنمیة ُیعتبر امتدادا للبرنامج السابق حیث أّن برنامج دعم : السبب األول - 
  .ملیار دج 55النمو في حّد ذاته كان یتضمن 

 08منذ انطالقه في ) 2009 -2005(أّن البرنامج الخماسي لدعم النمو: السبب الثاني - 
هریة من ، شهد عملیات واسعة وجو 2009دیسمبر  31إلى غایة اختتامه في  2005أفریل 

  .خالل اإلیرادات الكبیرة للخزینة
خلق العدید من  2009یتمثل في أّن برنامج دعم النمو حتى نهایة سنة : السبب الثالث - 

المشاریع التي تأخر تسلیمها وهذا راجع إلى ارتفاع أسعار المواد األساسیة، كمواد البناء 
، كل هذا أثر على 2010نة ملیار دج س 815خاصة اإلسمنت وهذا ما أدى إلى زیادة منح 

  .)1(الخزینة العمومیة
  .انعكاسات برنامج توطید دعم النمو على مستوى التشغیل والبطالة: المطلب الثاني

  :من بین انعكاسات برنامج توطید دعم النمو نذكر ما یلي    

  :اآلثار المتوقعة من البرنامج الخماسي على مستوى التشغیل والبطالة - )أ

من  %40الذي یخصص ) 2014 -2010(أقرت الحكومة الجزائریة البرنامج الخماسي   
موارده لتحسین التنمیة البشریة في مجال التشغیل واستحداث ثالثة مالیین منصب شغل 

منصب في إطار البرامج العمومیة ) 15000(، منها خمسة عشرة ألف2014جدید ألفاق 
استحداث مناصب شغل ستستفید من غالف مالي قدره  لدعم التشغیل، ولهذا فإّن برامج دعم

ملیار دج لمرافقة اإلدماج المهني لخریجي التعلیم العالي والتكوین المهني إضافة إلى  350
دعم استحداث المنشآت المصغرة وبرامج التشغیل، وبما أّن الحكومة الجزائریة تسعى لتقلیص 

السیاسات والتدابیر، فالبرنامج قد یشمل كل معدالت البطالة فإّنها قررت االستمرار في هذه 
ألف منصب شغل في  90القطاعات قریبا حیث یتوقع من قطاع األشغال العمومیة خلق 

، وكما یعتبر قطاع السیاحة قطاع إقتصادي 2014إلى سنة  2010الفترة الممتدة من سنة
  .عمل جدیدةرئیسي أوكلت له مهمة خلق مناصب شغل وذلك لتوفیر أعداد كبیرة من فرص 

                                                             
 
 
  .22الذكر، ص  نفاآلنفس المرجع  -  )1(
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منصب شغل في إطار أجهزة دعم استحداث  100.000متوسط استحداث سنوي قدره  -
المنشآت الُمسیرة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني للتأمین 

  .عن البطالة
  .طالب عمل سنویا في إطار جهاز دعم اإلدماج المهني 300.000تنصیب  -

  :على مستوى التشغیل والبطالة) 2014- 2010(البرنامج الخماسي تقییم انعكاسات - )ب

یمكن تقییم انعكاسات هذا البرنامج من خالل العدد الهائل لمناصب الشغل التي     
إلى غایة  2010استحدثتها مختلف القطاعات االقتصادیة سنویا، وقد تم استحداث بین سنة 

شغل بالقطاعین اإلقتصادي منصب  819ألف و 248أكثر من ملیون و 2012جوان 
والوظیف العمومي، وفي إطار أجهزة اإلدماج المهني تم استحداث ملیون وأربعة وتسعون 
ألف منصب شغل، وفیما یخص الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني 

 2010ألف مؤسسة مصغرة من ِقَبِل الشباب في سنة  279للتأمین على البطالة تم إنشاء 
، وهذا االستحداث لمناصب الشغل هو حركیة ستتواصل بنفس 2012لسداسي األول وا

الوتیرة وتزداد أكثر فأكثر مع إنعاش االستثمار والبیانات اإلحصائیة الموجودة في الجدول 
  :)1(التالي

  .2011ُیوضح مناصب الشغل الُمستحدثة خالل سنة ): 03(الجدول رقم - 
  2011خالل  مناصب الشغل الُمستحدثة  التعیین

مناصب الشغل التي استحدثتها اإلدارات  - )أ
 .العمومیة والمؤسسات وفي إطار االستثمارات

 -  

مناصب الشغل التي استحدثتها المؤسسات  - 1
المؤسسات العمومیة (والهیئات العمومیة

االقتصادیة، المؤسسات  العمومیة ذات الطابع 
  ...)آخرىالصناعي والتجاري، مؤسسات 

135.248  

  162.764من الشغل التي استحدثت من طرف اإلدارات  - 2
                                                             

 
 
  .23نف الذكر، ص اآلنفس المرجع  - )1(
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الوظیف العمومي خارج جهاز اإلدماج (العمومیة
  ).المهني

مناصب الشغل التي استحدثت في إطار  - 3
  .االستثمارات المنجزة في القطاع الفالحي

213.848  

مناصب الشغل التي استحدثت في إطار  - 4
خارج إطار (االستثمارات الممولة من ِقبل البنوك

الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب وخارج إطار 
  ).الفالحة

25.666 

مناصب الشغل التي استحدثت في إطار  - 5
  .ترتیب عقود ما قبل التشغیل

48.748  

  660.810  .ترتیب المساعدة على اإلدماج المهني - 6
استحدثت في الوكالة  مناصب الشغل التي - 7

الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب، الصندوق الوطني 
  .للتأمین عن البطالة

128.357  

مناصب الشغل الُمستحدثة في إطار الوكالة  - 8
  .الوطنیة لتسییر القرض الُمصغر

162.648  

  1.538.235  )أ(المجموع 
معدل مناصب الشغل الدائمة سنویا التي  -)ب

الورشات التي تستعمل الید استحدثت في إطار 
  .العاملة الكثیفة

 -  

منصب الشغل التي استحدثت في إطار تراتیب  - 1
التعویضات عن النشاطات ذات المنفعة العامة، 
األشغال ذات المنفعة العامة ذات الید العاملة 

  .الكثیفة
  مناصب الشغل المأجورة ذات المبادرة المحلیة -

 
396.796 

  

  396.796  )ب(المجموع 
  1935.031  )ب) + (أ(المجموع 
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االقتصادیة بالجزائر  اإلصالحاتسیاسة التشغیل وفعالیة برامج "مسعودي، ءزكریا: المصدر
أبحاث المؤتمر الدولي حول تقییم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها ، "2010منذ 

، 1یف، جامعة سط2014 -2011على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
  .24 -23 ، ص2012مارس  12-11یومي 
 )1(هذه النتائج الموضحة في الجدول تؤكد على مدى حركیة التشغیل التي ُطبقت سنة    

، وهذا مع استحداث 2014بخلق ثالثة مالیین منصب عمل في آفاق سنة  2005
ي منصب شغل عن طریق التوظیف ف 1.538.235منصب شغل منها  1.935.031

منصب شغل في إطار أشغال  396.796اإلدارات وفي مختلف القطاعات االقتصادیة، و
  .المنفعة العامة ذات الید العاملة الكثیفة

وقد نتج عن األزمة االقتصادي المالیة العالمیة تقلیص عدد المناصب المالیة لسنة    
جدیدا لسنة منصبا مالیا  53626ألف منصب شغل، فقد تقرر فتح  31بأزید من  2010
، حیث قدر عد 2009وهذا ما أدي إلى تراجع في مناصب الشغل بالمقارنة مع سنة  2010

منصب مالي، في حین بلغ عدد مناصب  84779المناصب المالیة التي فتحتها الحكومة بـ 
في حدود  2007منصب مالي بعد أن كان العدد في سنة  88512بـ  2008الشغل لسنة 

ك تكون الحكومة قد قررت تقلیص عدد المناصب المالیة بمقدار منصب شغل، وبذل 65000
  .)2(2009منصب مقارنة بسنة  31143

أن سیاسة التشغیل ضمن ) الطیب لوح(كشف وزیر العمل والتشغیل والضمان االجتماعي   
من أهدافها، وكما تم استحداث بین سنة  %78 تحقق 2014 -2010المخطط الخماسي 

د الوزیر أّن منصب شغل، كما أكّ ) 1.248.819(حوالي  2014إلى غایة جوان  2010
أهداف مخطط الحكومة تقوم على تشجیع الشراكة بین القطاعین العمومي والخاص التي 

ادیة، وأّن و وثروة إقتصتهدف إلى ترقیة المؤسسة االقتصادیة وتشجیع المنافسة لتحقیق نمّ 
                                                             

 
 
  .24نف الذكر، ص، اآلنفس المرجع  - )1(
، ص 2014ن، . ب. ذ. ، الجزائر، بدراسة في الخروج من أزمة البطالة والسكن والعنوسةضیاء مجید الموسوي،  -  )2(

30.   
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مجال ترقیة التشغیل ومكافحة البطالة سیرتكز على تنشیط القطاعات المنشئة لمناصب 
الشغل، مثل الفالحة والسیاحة، البناء واألشغال العمومیة والخدمات، وكذلك تشجیع التشغیل 

  .لتحریك آلة النمو االقتصادي خارج المحروقات وتحقیق االستثمار

 %09التشغیل والضمان االجتماعي أّنها بلغت وزیر فقد وضح  وفیما یتعلق بنسبة البطالة
د أّن هذه النسبة یجب أن تنخفض ألّنها شهدت تراجعا في السنوات حیث أكّ ، 2012سنة 

  .)1(السابقة بفضل االستثمارات التي تحقق في هذا اإلطار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 
 
  .2012أكتوبر  06، جریدة النهار، "2014 -2010سیاسة التشغیل في إطار المخطط الخماسي "الطیب لوح،  - )1(
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  .تقییم سیاسة التشغیل في الجزائر: المبحث الثالث

لعدة تحدیات ومعوقات خاصة في مجال تشغیل تعرضت سیاسة التشغیل في الجزائر      
یئات الشباب، باعتبار هذا األخیر فئة كبرى ومهمة في المجتمع األمر الذي صعب على اله

الصعب الحكم على نجاعة حّلها بصفة نهائیة ومن ثمة فمن  المكلفة بمعالجة هذه القضیة
، بالنظر إلى جملة من األسباب إذ بعضها اآلخر لجزائرسیاسة التشغیل أو عدمها في ا

موضوعي والبعض األخر كان من الممكن تفادیه أو التقلیل من آثاره السلبیة على مستویات 
التشغیل، وبالرغم من هذه المشاكل والمعوقات إّال أّن هناك حلوال یجب على الدولة انتهاجها 

  .وتطبیقها على أرض الواقع

  .إیجابیات سیاسة التشغیل في الجزائر: المطلب األول

من بین الجهود التي بذلتها الدولة لتحقیق أهداف مخططاتها وبرامجها من أجل التخفیف     
  :من حدة البطالة نذكر ما یلي

قتصادي الذي ساهم في توفیر مناصب شغل من خالل ستثمار في القطاع اإلدعم اال -
التكوین من خالل دعم الدولة للمؤسسات التي ُتشارك في تشجیع و  تنمیة القطاعات الصناعیة

  .)1(نشاطات التكوین خاصة في مجال التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل
نتهاج سیاسات جدیدة تعمل على تحقیق النمو اإلقتصادي یل الشباب من خالل اترقیة تشغ -

إلى  2009سنة  %28الذي ارتفع بنسبة  ،والعمل على تحسین مستوى التوظیف الدائم
منصب دائم  )200.000(مئتي ألف وهذا ما سمح بتوفیر حوالي 2010في سنة  33%

مئتین  ، إضافة إلى دعم المستخدمین للقیام باالستثمارات حیث سمح بتوفیر حواليسنویا
، 2013 -2009كمعدل سنوي خالل سنتي منصب عمل  )276000(وستة وسبعون ألف

أربعمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة  ألقلاكما قامت الحكومة الجزائریة بتوفیر على 
                                                             

 
 
الملتقى الدولي حول ، "أسباب انتشار البطالة وٕاجراءات مواجهتها في الجزائر"تسعدیت بوسبعین، محمد براق،  -)1(

، 2011نوفمبر  16 -15، جامعة البویرة، یومي إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة
  .11ص 
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وهذا ما سمح بتحقیق األهداف  ،منصب عمل كمعدل سنوي )452585(وخمسة وثمانون
بطالة ، لتخفیض نسبة ال2011المسطرة بتوفیر أكثر من ملیوني منصب عمل مع بدایة سنة 

  .)1(في بدایة هذه السنة %10إلى أقل من 
الذي ساعد في تخفیض معدالت البطالة ) 2014 -2010(تطبیق برنامج توطید النمو -

  .من خالل استحداث ثالثة مالیین منصب شغل وٕانشاء العدید من المؤسسات
ادرات كما تسعى السیاسة الجدیدة لترقیة تشغیل الشباب في الجزائر تدعیم تنمیة المب -

المقاوالتیة عند الشباب وذلك من خالل مخطط عمل لترقیة التشغیل ومحاربة البطالة، ویكمن 
دور الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب في محاربة البطالة وفقا لنتائج نشاطاتها لسنة 

، ومن بین هذه النتائج نذكر 2011إلى جانب التدابیر الجدیدة التي تم إقرارها سنة  2010
  :یليما 

تحقیق عدد هائل من مناصب الشغل من خالل البرامج المختلفة التي اعتمدت علیها  -
الحكومة مما أدى ذلك إلى تقلیص نسبة البطالة، وكذا توجیه أصحاب المشاریع تجاه 
نشاطات الفالحة، البناء واألشغال العمومیة مما یستجیب ذلك لطلب االقتصاد الوطني بهدف 

 .ودفع الدیون في اآلجال المحددة تحقیق المداخیل

تشجیع إنشاء المؤسسات  تهدف مختلف االمتیازات والمساعدات التي تمنحها الوكالة إلى -
استحداث دائمة ومستقرة، كما  تم  ستمراریتها لخلق المزید من مناصب شغلالمصغرة وا

بنوك متخصصة وتقدیم الخدمات، حیث قامت الحكومة بإنشاء مجاالت واسعة إلنتاج السلع 
 .لتمویل المؤسسات المصغرة تستجیب لحاجیاتها ومتطلباتها

 %3,1نخفض معدل النمو السكاني من الذي من خالله ا تراجع معدل النمو الدیمغرافي -
، حیث أدى هذا 2008سنة  %1,5ثم انخفضت إلى  1995سنة  %1,9إلى  1985سنة 

                                                             
 
 
 .12نف الذكر، ص اآلنفس المرجع  -)1(
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وق العمل وساهم في الحّد من لعدد السكان إلى تقلیص الضغط على س البطيءالنمو 
 .)1(البطالة

للشباب المتحصلین على الشهادات الجامعیة  2014انخفاض معدالت البطالة سنة  -
 :)2(والجدول التالي ُیوضح ذلك

یوضح معدالت البطالة ومعدالت بطالة حاملي الشهادات الجامعیة ): 04(الجدول رقم - 
 ).2014 - 2008(في الجزائر في الفترة

  معدالت بطالة حاملي الشهادات  معدالت البطالة  السنوات
2008  11,3%  19,8%  
2009  10,2%  -  
2010  10%  21,4%  
2011  10%  16,1%  
2012  11%  15,2%  
2013  9,8%  14,3%  
2014  9,8%  13,01%  

إشكالیة التنسیق بین سیاسة التعلیم العالي " ،روس، محمد بوكربتدالل بوع :المصدر
، 2015، جوان )01(، العددمجلة میالد للبحوث والدراسات، "وسیاسة التشغیل في الجزائر

  .08ص 

 2008نخفاض ملحوظ انطالقا من سنة أّن معدالت البطالة عرفت ا یبین هذا الجدول    
واإلستراتیجیات التي خصصتها الحكومات وهذا راجع لمختلف السیاسات  2014حتى سنة 

الجزائریة في سبیل خلق مناصب الشغل لفئة الشباب البطالین، كذلك معدالت حاملي 
سنة  %21.4الشهادات هي األخرى عرفت انخفاضا حیث تراجعت معدالت البطالة من 

                                                             
 
 

(1) - http://www.iefpedia.com 
مجلة میالد ، "إشكالیة التنسیق بین سیاسة التعلیم العالي وسیاسة التشغیل في الجزائر" دالل بوعتروس، محمد بوكرب، -)2(

 .08، ص 2015، جوان )01(، العددللبحوث والدراسات
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كل ذلك یدل على مساهمة الدولة في تقلیص حدة ، 2014سنة %13.01إلى  2010
  . )1(في هذه السنوات من خالل توفیر مناصب الشغلالبطالة 

تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر حیث أعطت الدولة مجاال واسعا لتطور  -
وزارة الصناعة (نمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل إنشاء وزارة خاصة بها

في التخفیف ، حیث تساعد هذه األخیرة )والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار
من حدة المشاكل االجتماعیة ویظهر ذلك من خالل جذب الفئات التي ُتعاني ون البطالة 

حیث ساهمت هذه وتُتیح لهم فرص عمل مما ینعكس علیهم بمنافع عدیدة، 
ملیون وثمانمئة وثمانیة وأربعون ألفا ومئة وسبعة  في توفیر) متوسطةالصغیرة وال(المؤسسات

  .)2(مع تخفیض من حّدة البطالة 2012منصب شغل إلى غایة سنة  )1.848.117(عشرة

  .سلبیات سیاسة التشغیل في الجزائر: المطلب الثاني

الجهود المبذولة من طرف الحكومة ومختلف السیاسات والبرامج التي اعتمدت علیها  رغم    
  :)3(إّال أنها تعاني من عدة نقائص وسلبیات، التي نذكر منها

ستثمارات وتحویل المؤسسة العمومیة إلى مؤسسات تراجع القطاع العمومي عن تمویل اال -
هذه المؤسسات ألزمات اقتصادیة أو خاصة والتقلیص من عدد العمال وذلك بسبب مواجهة 

مالیة ما أدى إلى غلقها نظرا للتنافس الحاّد بین الشركات الوطنیة واألجنبیة، وعدم 
االستغالل األمثل لإلمكانیات المتوفرة لدى المؤسسة إلى جانب تزاید الطلب على العمل مما 

المؤسسات تعاني من أّدى إلى زیادة حجم السكان الناشطین بنسب مرتفعة، غیر أّن معظم 
  .ندرة فرص العمل، إضافة إلى سوء الظروف االقتصادیة واالجتماعیة للمواطنین

                                                             
 
 
 .08نف الذكر، ص اآلمرجع نفس ال -)1(
مجلة أبحاث ، "دراسة حالة والیة قالمة -دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة المحلیة" ساسة عناني، -)2(

 .98، ص 2014، )16(، العدداقتصادیة وٕاداریة
(3)- http://www.iefpedia.com 
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رغم مختلف البرامج التي اعتمدتها الحكومة في التشغیل خصوصا لدى الشباب وفق  -
الطریقة التعاقدیة تعتبر حلوال مؤقتة یجب إعادة دراستها للوصول إلى نتائج مستقبلیة 

  .مرضیة
في سنة مناصب شغل هّشة حیث تشیر إحصائیات الدیوان الوطني لإلحصائیات  وجود -

الحرة والعمل  من المقاولین، واألعمال %29,5إلى أّن ثلثي الناشطین من األجراء و 2010
من مناصب الشغل غیر دائمة مما أدى  %32,9خر من األجراء أي المستقل والنصف اآل

  .إلى تضاعف عدد البطالین
م في اآللیات القانونیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي شرعت الدولة في تطبیقها التحكّ عدم  -

أثناء معالجتها لظاهرة البطالة، إلى جانب عدم تكیف وتأقلم أنظمة وبرامج التعلیم والتكوین 
على  لإلحصائیاتالعالي والمتوسط مع احتیاجات سوق العمل، حیث یشیر الدیوان الوطني 

عاطلین عن العمل من جانب المتحصلین على الشهادات الجامعیة، كانت ُتقدر أّن نسبة ال
، وهذا ما أدى إلى %21,4إلى  2010حیث ارتفعت في سنة  %3,7بـ  1992في سنة 

  .  )1(عدم التوافق بین العرض والطلب في سوق العمل

  .الحلول المقترحة لمكافحة البطالة في الجزائر: المطلب الثالث

من خالل هذه التحدیات والمعوقات السلبیة والمعقدة التي واجهتها الحكومة الجزائریة    
التي أعاقت نجاح سیاسة التشغیل بصفة خاصة، وبالرغم من اآللیات والبرامج و بصفة عامة 
الخطیرة، إّال أنها تبقى غیر كافیة ) البطالة(كحلول لمواجهة آثارها) الحكومة(التي اقترحتها

  :قترح مجموعة من الحلول والمتمثلة فيوعلیه ن

مهما في تحقیق التكامل االقتصادي وتوفیر  اتلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور  -
فرص العمل وزیادة اإلنتاج والستمرار هذه البرامج، ال بّد من بناء سیاسة التشغیل وفقا 

والمؤسسات المعنیة من خالل مشاركة مختلف الهیئات ) حقیقیة(لدراسات ومعطیات موجودة
بذلك مع تفادي القرارات العشوائیة التي ُتهدد هذه السیاسات، والعمل على مواصلة التطبیق 

                                                             
 
 

(1)- http://www.iefpedia.com 
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وعدم تعدیلها أو تغییرها من دون األخذ بعین اإلعتبار الظروف الفعلي للسیاسات المرسومة 
مجال ، والعمل على فتح )السیاسات(المحیطة بالمجتمع، مع ضرورة تقییم مدى نجاعتها

  . الحوار وتشجیع التشاور بین الخبراء االقتصادیین في هذا المجال مع األخذ بتوصیاتهم

مجرد برامج مؤقتة ال بدیمومة واستمراریة وال تكون  یجب على آلیات التشغیل أن تتمیز -
تؤدي مهامها بصفة نهائیة، وذلك من خالل تطبیق التدابیر القانونیة والتنظیمیة مع تجسیدها 
على أرض الواقع بغیة تحقیق األهداف المرجوة ال سیما تخفیض معدل البطالة وتحقیق 

  .االستقرار االجتماعي

سسات تضمن فیها تسهیل الدولة أن تقوم بوضع قوانین لتشجیع إنشاء مؤ  ىینبغي عل -
، مع عصرنة المعامالت البنكیة  اإلجراءات وٕازالة العقبات أو العراقیل أمام المستثمرین

وتشجیع التعامل معها بجدیة في مجال منح القروض والتسهیالت والمساعدات المالیة عند 
بطرق سریعة مع السعي على توظیف أكبر عدد ممكن من  اقتناء أو توسیع وسائل اإلنتاج

  .)1(تثمرینمیع العراقیل والصعوبات أمام المسالشباب من خالل إزالة ج

مع متطلبات المهني خریجي التعلیم العالي والتكوین تكوین السعي على تكییف  -
اء ومستجدات سوق العمل من خالل توفیر فرص العمل حسب مؤهالتهم وخبراتهم مع إرس

قاعدة بیانات تضم مختلف المعلومات واإلحصائیات الفعلیة المتعلقة بعدد حاملي الشهادات 
خالل كل سنة حسب التخصصات وعدد عروض العمل المتاحة من ِقبل مختلف المؤسسات 

  .والشركات المستخدمة

قیام الدولة بشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الوسائل الكفیلة الندماجه في منظومة  -
وتدعیم لتشغیل بغیة التخفیف من أزمة البطالة، وذلك من خالل إنجاز المشاریع وتطویر ا

                                                             
 
 
الملتقى ، "عرض وتحلیل: سیاسة التشغیل في الجزائر منذ اإلصالحات"، لیلى بن عیسى، عبد الوهاب بن بریكة -)1(

، جامعة محمد خیضر ببسكرة، كلیة الحقوق والعلوم الوطني حول سیاسة التشغیل ودورها في تنمیة الموارد البشریة
 . 35 - 34، ص 2011أفریل  14 - 13السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، یومي 
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الق للثروة ومناصب العمل الدائمة، االستثمارات في جمیع القطاعات بإعتبارها المنتج الخ
  .مما یسمح بتنمیة ثقافة المقاولة وتعزیز اإلیرادات

ستراتیجیة كاملة لالندماج في االقتصاد العالمي من یجب على الدولة االعتماد على إ -
تشجیع المنافسة لدى المؤسسات والشركات الوطنیة والعمل على تنویع االقتصاد بغیة خالل 

  .خلق مناصب شغل جدیدة لفئة الشباب مع تحقیق التنمیة المستدامة

ة في مجال العمل على إنشاء وظائف جدیدة عن طریق تكثیف مبادرات الجماعات المحلی -
أشغال المنفعة ذات االستخدام المكثف للید العاملة لهدف التخفیف من حّدة البطالة وتقلیص 

  .  )1(الضغط على سوق العمل

  

  
  

                                                             
 
 
  .11نف الذكر، ص اآللمرجع نفس ا -)1(
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  :خالصة

للتقلیص  ةلتي اهتمت بها الحكومة الجزائریاتعتبر سیاسة التشغیل ومكافحة البطالة        
من مشكلة البطالة، حیث أصبحت هذه األخیرة من بین أهم القضایا الكبرى التي تشغل 

، وفي إطار تحلیل تطور وضعیة ستقرار الوطنیینمن واالهدد األیمكنها أن ت إذ ةالدول
التشغیل من خالل اإلصالحات االقتصادیة التي قامت بها الجزائر نجد برنامج توطید 

ساهم في زیادة فرص العمل مع خلق ثالث آالف منصب شغل ، قد )2014 -2010(النمو
وتحسین معدالت النمو االقتصادي، وعلیه تتجه سیاسة االقتصادیة للجزائر نحو تنویع 

نتاج من خالل تبنیها لعدة برامج وسیاسات في مجال التشغیل والقیام بعدة مبادرات تهدف اإل
خالل ترقیة وتوسیع الفكر  لتوجه نحو إنشاء مؤسسات خاصة بهم منإلى تشجیع الشباب ل

  .المقاوالتي واستحداث فرص عمل جدیدة مما أدى إلى تراجع نسبة البطالة

خلصة من هذا الفصل بعد تحلیل أهم المعطیات وبناءًا على النتائج الُمست      
   . واإلحصائیات نتوصل إلى نفي الفرضیتین األولى والثانیة

  

  
  
  
  
  

      



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــاتمـــــــــــــــخال
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:الخاتمة  

والبطالة أّن سیاسة التشغیل لمن خالل دراستنا للمقاربة المفاهمیة والنظریة  لقد تبین       
مختلف الدول سواء كانت  بهاعتبر من بین أهم البرامج واآللیات التي تقوم تُ سیاسة التشغیل 

ل سیاسة مثّ متقدمة أو متخلفة لتحسین المستوى المعیشي لهم وتحقیق التنمیة اإلقتصادیة، إذ تُ 
عائق أمام العدید من حیث هذه األخیرة تقف كالتشغیل الوجه المقابل لسیاسة مكافحة البطالة 

متعددة كما تتعدد النظریات التي ها أنواعأّما  القادرین علیه،و  ي العمل،األفراد الراغبین ف
  .حاولت تفسیرها نظرا لتأثیرها السلبي والدائم على العدید من مجتمعات العالم

 لواقع البطالة وسیاسة التشغیل في الجزائرومن جهة أخرى توصلنا من خالل دراستنا      
البطالة، وذلك  التي ُتعاني من مشكلةدول عتبر واحدة من بین التُ ) الجزائر(أّن هذه األخیرة

نتیجة لعدة عوامل جعلتها تزداد وتتفاقم حیث واجه االقتصاد الجزائري عدة اختالالت هیكلیة 
وتحوالت اقتصادیة أثرت على أفراد المجتمع واالقتصاد الجزائري، من خالل ظهور عدة 

لنمو وتراجع افرص العمل الُمتاحة مشاكل داخلیة وتدهور األوضاع الداخلیة إلى جانب تقلیل 
إلى ضرورة معالجة مشكلة البطالة  بالحكومةكّل ذلك دفع  ،االقتصادي في جمیع القطاعات

   .في مجال سیاسات التشغیل من خالل تبنیها عدة برامج

اكل واآللیات التي اعتمدت علیها الحكومة إلى أّن هناك العدید من الهیصلنا و كما ت    
المجاالت والتخفیف من نسب معدالت البطالة الجزائریة، من أجل ترقیة التشغیل في جمیع 

وتطویر االقتصاد الوطني وذلك من خالل تبنیها لعدة برامج وسیاسات في مجال التشغیل 
الذي یعتبر إستراتیجیة تكاملیة للبرامج السابقة  ،)2014 -2010(كبرنامج توطید النمو

 لبیة حاجیاتلهدف خلق التوازن بالخصوص في التجهیزات العمومیة والعمل على ت
ومتطلبات أفراد المجتمع مع رفع المستوى المعیشي لألفراد، إلى جانب ذلك اعتمدت الحكومة 

على مجموعة من اإلجراءات وسیاسات التشغیل الجدیدة، لتدعیم من أجل مكافحة البطالة 
التشغیل وتعزیز المبادرات الفردیة التي تهدف إلى تشجیع الشباب على إنشاء أو استحداث 

سسات ومشاریع استثماریة في جمیع القطاعات وبالخصوص االقتصادیة منها، مع تشجیع مؤ 
المبادرة على خلق أو إنشاء شركات صغیرة ومتوسطة قادرة على منافسة المنتوجات األجنبیة 

  .وتساهم في خلق أو إتاحة فرص جدیدة في مجال التشغیل



 

101 
 

وفي األخیر، وبناءا على النتائج الُمتوصل إلیها من خالل دراستنا نجیب عن إشكالیة      
هذه األخیرة بالقول بأّنه من الصعب الحكم وبصفة نهائیة على نجاح أو نجاعة سیاسة 
التشغیل من عدمه في الجزائر، بالنظر إلى جملة من األسباب ساهمت في وجود سلبیات في 

ما هو موضوعي ومنها ما ُیمكن تفادیه أو التقلیل من آثاره السلبیة على هذه السیاسة منها 
  . مستویات التشغیل
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  : الجداول - )أ

  الصفحة  العنوان  الرقم
توزیع طلب القروض حسب القطاعات منذ إنشاء الوكالة   )01(الجدول رقم 

  .2012إلى غایة 
71  

توزیع طلب القروض حسب الجنس منذ إنشاء الوكالة إلى   )02(الجدول رقم 
  .2012غایة سبتمبر 

72  

  88-87  .2011مناصب الشغل الُمستحدثة خالل سنة   )03(الجدول رقم 
معدالت البطالة ومعدالت بطالة حاملي الشهادات الجامعیة   )04(الجدول رقم 

  2014 -2008في الجزائر في الفترة 
93  

  :األشكال - )ب

  الصفحة  العنوان  الرقم
  56-55  .هیاكل وآلیات مكافحة البطالة ودعم التشغیل في الجزائر  )01(الشكل رقم 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  عــــــراجـــمــــــال
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  :الكتب - )أ
الدار : ، مصرمناهج البحث العلميأبو بكر مصطفى محمود، اللحلح أحمد عبد اهللا،  -)1

  .2007الجامعیة، 
، الجزائر، دراسة في الخروج من أزمة البطالة والسكن والعنوسةي ضیاء مجید، و الموس -)2
  .2014ن،  .ب .ذ .ب
، 1980 -1962التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط بن آشنهو عبد اللطیف،  -)3

  .1982دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر
، 1، ط)التجربة الجزائریة(االقتصادي وسیاسیة التشغیل اإلصالحبن شهرة مدني،  -)4

  .2009دار الحامد، : عمان
دیوان : ، الجزائر06، ط مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثبوحوش عمار،  -)5

  .2011المطبوعات الجامعیة، 
دار : ، الجزائراإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائر، الواقع واآلفاقتومي عبد الرحمان،  -)6

  .2011الخلدون، 
: ، اإلسكندریةالبطالة قنبلة موقوتة، فك شفراتها، وحدیث مع الشباب، محمد نبیلجامع  -)7

  .2008المكتب الجامعي الحدیث، 
حلول إسالمیة فعالة لمشكلة البطالة مع نماذج لبعض إبراهیم محمود ، عبد الراضي  -)8

ن، المكتب الجامعي الحدیث،  .ب .ذ .، بللشباب المشروعات الصغیرة والمتوسطة الناجعة
2005.  

البطالة وٕاشكالیة التشغیل ضمن برامج عدون ناصر دادي، العایب عبد الرحمان،  -)9
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، التعدیل الهیكلي لالقتصاد من خالل حالة الجزائر

2010.  
فلسطین،  ،)الهیئة الفلسطینیة لحقوق المواطن(االجتماعیةالتأمینات موسى أبو دهیم،  -)10

2001.  
: ، األردن)النظریة والتطبیق(مناهج وأسالیب البحث العلمي مصطفى علیان ربحي،  -)11

  .2000دار الصفاء للنشر والتوزیع، 
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مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي علیها دراسة نجا علي عبد الوهاب،  -)12
  .، الدار الجامعیةتطبیقیة، اإلسكندریة -تحلیلیة

المؤسسة الجامعیة : ، لبنانابستیمولوجیا السیاسة المقارنةنصر محمد عارف،  -)13
  . 2002للدراسات والنشر والتوزیع، 

دار : ، االسكندریةاالقتصادیة الكلیةالنظریة عبد الرحمان، أحمد وآخرون، یسري  -)14
  .2007الجامعیة، 

  :سو القام - )ب

- Jean- YNES CAPUL, Olivier GARNIER, Dictionnaire d’économie et de 
science sociale, Paris, Avril 1999. 

  :)المجالت(قاالتالم- )ج

إشكالیة التنسیق بین سیاسة التعلیم العالي وسیاسة " محمد، بوكرب بوعتروس دالل، -)1
  .2015، جوان )01(، العددمجلة میالد للبحوث والدراسات، "التشغیل في الجزائر

دراسة تقییمیة لسیاسة اإلنعاش اإلقتصادي الُمطبقة في الجزائر في "بوفلیح نبیل،  -)2
، )09(، العدداإلجتماعیة اإلنسانیةمجلة األكادیمیة للدراسات ، )"2010 -2000(الفترة

2013 .  
 -العمل والبطالة كمؤشرین لقیاس التنمیة الُمستدامة" دبقى شریف، العایب عبد الرحمن، -)3

  .2008، )04(، العدد مجلة أبحاث إقتصادیة وٕاداریة، "-حالة الجزائر
كادیمیة األمجلة ، "التكوین المهني والتشغیل في الجزائر"رواب عمار، غربي صباح،  -)4

  .2011، )05(، العددةنسانیللدراسات االجتماعیة واإل
مجلة بحوث إقتصادیة ، "تحلیل وتقییم: سیاسات التشغیل في الجزائر"، رحیم حسین -)5

  .2013، )62 -61(، بیروت، العددانعربیة
التجربة (إستراتیجیة قطاع التشغیل في دعم المبادرات المقاوالتیة"، طویطي ُمصطفى -)6

  .2015، )07(، العددمجلة أداء المؤسسة الجزائریة، )"الجزائریة نموذجا
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دراسة  -دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة المحلیة" عناني ساسة، -)7
  .2014، )16(، العددمجلة أبحاث اقتصادیة وٕاداریة، "حالة والیة قالمة

قتصادي واالستثمار العمومي وأسعار النمو االالبطالة واتجاهات "، عویسي وردة -)8
، سبتمبر )39(، العددمجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون، )"حالة الجزائر(النفط

2014.  
، "2011 -2000تقییم أداء سیاسة التشغیل في الجزائر " موالي لخضر عبد الرزاق، -)9

  .2012، 10العدد  ،مجلة الباحث

  :الحكومیة الوثائق -)د

 96/296 رقم مرسوم التنفیذيالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، ال -
، المتضمن إنشاء الوكالة 2003سبتمبر  10 الموافق لـ ه 1424رجب  13المؤرخ في 

، )54(، العددالجریدة الرسمیةالوطنیة لدعم تشغیل الشباب وتحدید قانونها األساسي، 
  .2003سبتمبر  10في  ةالصادر 

المؤرخ  03/290 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون رقم -
، المتضمن شروط اإلعانة المقدمة 2003سبتمبر  06 الموافق لـ ه 1420رجب  09في 

مارس  06بتاریخ  ة، الصادر )14(العدد  ،الجریدة الرسمیةللشباب ذوي المشاریع ومستواها، 
2011.  

المؤرخ في  19-04الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون رقم  -
المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة  2004دیسمبر  25وافق لـ الم ه 1425شوال  29

  .2004دیسمبر  26بتاریخ  ة، الصادر )83(عدد ، الالجریدة الرسمیة ،التشغیل
مؤرخ في  21-06رقم  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون -

المتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم  2006دیسمبر  11 الموافق لـ ه1427ذو القعدة  20
  .2006دیسمبر 11في  ة، الصادر )80(العدد  ،الرسمیة الجریدة، وترقیة التشغیل

المؤرخ في  11-11الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، القانون رقم  الجمهوریة -
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011یولیو  20الموافق لـ  ه 1432شعبان  16

  .2011یولیو  20بتاریخ  ة، الصادر )40(العدد، الجریدة الرسمیة، 2011
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 -11رقم الرئاسي ة، رئاسة الحكومة، المرسوم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی -
یتعلق بجهاز ، 2011مارس  22ه الموافق لـ 1432ربیع الثاني  17المؤرخ في  133

  .2011مارس  3027بتاریخ  ة، الصادر )19(، العددالجریدة الرسمیة، القرض المصغر
 77-06تنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، المرسوم  -

المتعلق بمهام الوكالة الوطنیة  2006فیفري  18 الموافق لـ ه 1427محرم  20المؤرخ في 
  .2006فیفري  14في  ة، الصادر )09(العدد ،الجریدة الرسمیةللتشغیل وتنظیمها،

    -08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، المرسوم تنفیذي رقم  -
بجهاز یتعلق  2008افریل 19 الموافق لـ ه 1429ربیع الثاني  24المؤرخ في  126

فریل ا 30في  ة، الصادر )22(، العدد الجریدة الرسمیةالمساعدة على اإلدماج المهني،
2008.  

-91رقم ) البنك المركزي(الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، نظام -
، یتضمن تنظیم السوق 1991أوت  14الموافق لـ  ه 1412رمضان  24المؤرخ في  08

  .، معدل ومتمم1992مارس  25في  ة، الصادر )24(العدد ، الجریدة الرسمیةالنقدیة، 

  :غیر المنشورةالمواد  -)ھـ

  :الجامعیةرسائل ال -1

إشكالیة البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر خالل فترة "نوال،  بن فایزة -)1
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، (ANEM)حالة الوكالة الوطنیة للتشغیل -2005 -1990

 -2008وم االقتصادیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العل
2009.  

، "میزانیة الدولة واشكالیة التشغیل في الجزائر، دراسة حالة لوالیة تیارت"، رشیدشباح  -)2
، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم رسالة ماجستیر غیر منشورة

  .2012ة العامة، یالتسییر والعلوم التجاریة، تخصص تسییر المال
، "المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في الجزائردور البنوك في تمویل "لوكادیر ملحة،  -)3

كلیة الحقوق والعلوم  -تیزي وزو -، جامعة مولود معمريمذكرة ماجستیر غیر منشورة
  .2012 -2011السیاسیة، قانون التنمیة الوطنیة، 
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مذكرة ، "دور وكالة التنمیة االجتماعیة في تحسین ظروف األسرة الجزائریة"مكاك لیلى،  -)4
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  :مــلـخـص

         

دول العالم من مشكلة البطالة التي ُتهدد تماسك واستقرار  تعاني معظم إقتصادیات        
المجتمعات خاصة النامیة منها ما أّثر سلبا على الجانب اإلقتصادي واالجتماعي بالدرجة 
األولى، إذ ُتواجه هذه الدول عدة عراقیل في مسارها التنموي ما أدى إلى ظهور عدة مشاكل 

حیث تعتبر الجزائر واحدة من بین البلدان النامیة التي مستها هذه  واختالالت هیكلیة،
الظاهرة والتي تقف عائقا أمام اإلقتصاد الجزائري، األمر الذي دفع بالدولة إلى تبني عدة 
سیاسات وآلیات تشغیلیة للتخفیف من حدة البطالة والعمل على خلق واستحداث مناصب 

جیاتهم ومتطلباتهم، مع رفع المستوى المعیشي لألفراد شغل خاصة لفئة الشباب بغیة تلبیة حا
من خالل تشجیع الشباب البطال على إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة تعود علیهم 
بالمنفعة، مع المساهمة في خلق فرص عمل جدیدة على مستوى التشغیل ودفع عجلة التنمیة 

  .في اإلقتصاد الوطني

Résumé :  

 

                Le problème de chômage constitue aujourd’hui un véritable défi pour 
l’ensemble des pays du monde, en particulier les pays en voie de 
développement, car il menace leur stabilité économique, sociale, et la sécurité 
interne d’une façon générale,  néanmoins, l’Algérie est considérée parmi l’un de 
ces  pays (en voie de développement) qui a été frappé à son tour par le 
phénomène de chômage, qui entrave son développement économique, et 
empêche l’avancement des autres secteurs. 

          En effet l’État Algérien avait entamé plusieurs stratégies et politiques 
d’emploi, afin de baisser le taux du chômage et créer des offres d’emplois pour 
les jeunes, et renforcer  les conditions de vie des citoyens  et améliorer leur 
pouvoir d’achat, en plus encourager l’initiative de création des petites et 
moyennes entreprises chez les jeunes chômeurs afin de créer des postes du 
travail, et faire avancer l’économie national.        

  


