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Abstract 

The issue of employment has become one of the biggest challenges faced by various 

countries in the world, including Algeria, which has known major imbalances in the labor 

market, as job opportunities have shrunk at the same time as a greater increase, This study 

aims to recognise the employment policies in Algeria, besides highlighting the most 

important programs and reforms introduced by State's governmental authorities, so as to 

develop And keep pace with these operational policies for the expectations of the 

unemployed, and to what extent they are efficient in reducing unemployment. 
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ي الجزائر
 
 السياسات العامة التشغيلية ف

 

 فاطمة قوال 

 جزإئرل، إجإمعة أبو بكر بلقإيد تلمسإن ،د 

ة    حمدأبن خض 

 جزإئرل، إجإمعة أبو بكر بلقإيد تلمسإن ،إلبإحثة

 

 الملخص

ي عرفت 
ي إلعإلم ومن بينهإ إلجزإئر إلت 

ي توإجههإ مختلف إلدول ػ 
أصبحت مسألة إلتشغيل من أكبر إلتحديإت إلت 

ي إلعمل،  ي نفس إلوقت إلذي سجل فيه تزإيد أكبر لطإلتر
ي سوق إلشغل، بحيث تقلصت فرص إلعمل ػ 

ة ػ  إختالإلت كببر

إمج وعليه هدفت هذه إلدرإسة ؤىل إلتعرف عىل معإلم سيإسإت إلتش ي إلجزإئر، ؤىل جإنب ؤبرإز أهم إلبر
غيل ػ 

ي إلبالد بغية تطوير وموإكبة هذه إلسيإسإت إلتشغيلية لتطلعإت 
ي قدمتهإ إلسلطإت إلحكومية ػ 

وإإلصالحإت إلت 

ي إلتقليل من إلبطإلة
 .إلعإطلير  عن إلعمل ومدى نجإعتهإ ػ 

 .إإلصالحسيإسإت إلتشغيل، سوق إلشغل، أجهزة وبرإمج : الكلمات المفتاحية

 

 :مقدمة

ي تحقيق إستقرإر إإلفرإد وإلمجتمع، فهو 
ي إلجزإئر أهمية بإلغة ػ 

ي كل دول إلعإلم يكتسي إلشغل ػ 
كمإ هو إلشأن ػ 

ي إلمجتمع وتحقيق إإلستقرإر إلمإدي وإلنفسي 
إلمصدر إألسإس للعيش إلكريم ووسيلة فعإلة لتحقيق إندمإج إألفرإد ػ 

ي تعتبر إلنوإة 
ي وإزدهإر بلده. لألرسة إلت 

ي بنإء ورػ 
 إألوىل لبنإء موإطن صإلح قإدر عىل إلمسإهمة إلوإعية وإلفإعلة ػ 

فإلتشغيل مطلبإ إجتمإعيإ يحقق طموحإت إألفرإد وإلحكومإت وإلمجتمعإت، ومؤشـرإ فـي عملية إلحرإك 

ذلك بإعتبإرهإ ؤحدى مخرجإت إإلجتمإعي وعىل أسإسه يتم وضع ؤيديولوجية معينة ومؤيدة للنظإم إلسيإسـي إلقـإئم، و 

إت عىل أدإء إلنظإم إلسيإسي وفإعليته  ، وبمإ تطرحه من تأثبر إلنظإم إلسيإسي إلمرتبطة بإلحإجإت إألسإسية للموإطنير 

عيته.   ورسر

 :  من خالل مإ سبق يمكننإ طرح ؤشكإلية ورقتنإ إلبحثية كمإ يىلي

ي الجزائر؟ وما مدى فعا
 
ي تقليل مستوى البطالة؟فيما تتمثل معالم سياسات التشغيل ف

 
 لية هذه السياسات ف

 

 أهمية الدراسة

حإت يمكن من  ورة وضع مقب  ي إلجزإئر، وض 
ي محإولة معرفة سيإسإت إلتشغيل إلمتبعة ػ 

تكمن أهمية إلدرإسة ػ 

ي إلجزإئر وموإكبته لتطلعإت إلعإطلير  عن إلعمل. 
ي تطوير سوق إلشغل ػ 

 خاللهإ إؤلسهإم ػ 
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 هدف الدراسة

ي إلجزإئر ومعرفة ؤن كإنت برإمج ؤن 
إلهدف إلذي تطمح ؤليه هذه إلدرإسة هو إلتعرف سيإسإت إلتشغيل ػ 

ي تقليص معدإلت 
ي إلجزإئر ذإت نجإعة وسيإسإتهإ إلتشغيلية لهإ إألثر ػ 

إإلصالح إلمتبعة من قبل إلسلطإت إلحكومية ػ 

ي أوسإط إلشبإب. 
 إلبطإلة خإصة ػ 

 

 المنهج المستخدم: 

ي درإستنإ 
، وهذإ بإلتطرق ؤىلػ  ي إلتحليىلي

إلمحإور  هذه وبغية إلوصول للنتإئج إلمرجوة، إستخدمنإ إلمنهج إلوصؼ 

 إلتإلية: 

 إلمحور إألول: إؤلطإر مفإهيمي للدرإسة 

 ي إلجزإئر
: وإقع سيإسة إلتشغيل ػ  ي

 إلمحور إلثإن 

 ي إلجزإئر
 إلمحور إلثإلث: آليإت وبرإمج إلتشغيل ػ 

  ي إلجزإئرإلمحور إلرإبع: تقييم
 سيإسإت إلتشغيل ػ 

 ي إلجزإئر
 إلمحور إلخإمس: معوقإت سيإسإت إلتشغيل ػ 
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 مفاهيمي للدراسة:  المحور األول: اإلطار 

 السياسة العامة:  مفهومأوال: 

إلسيإسة هي مجموعة إلقرإرإت يتخذهإ إلعنرص إلسيإسي أو إلمجموعة إلسيإسية بشأن إختيإر إألهدإف إلمتعلقة 

ي أن تكون هذه إلقرإرإت من حيث إلمبدأ ضمن قدرة وإضع إلسيإسإت عىل بحإلة معينة 
وطرق إلحصول عليهإ وينبغ 

 “.أيضإ"طريقة يمكننإ من خاللهإأن نفهم وننظم شؤوننإ إإلجتمإعيةوهي  تحقيقهإ..."،

زيــــع "عملية عإمة، تتفإعل فيهإ قوى وجمإعإت مختلفة ومتصإرعة، هي ظإهرة تو أنهإ إلسيإسة أيضإتعرف  كمإ 

 “إلقيم عىل إألفرإد وإلموإطنير  دإخل كل تنظيم سيإسي 

ي كوــإ إلسيإسة إلعإمة  أمإ 
إت إلمؤثرة بتلك إلوظـإئف، ػ  فتتعددتعإريفهإبتعدد وظإئف إألنظمة إلسيإسية وإلمتغبر

 تمثــل إلجإنــب إألدإئــي للحكومــة وإلفعــل إلسيإســي أو كإفــة جوإنــب إلنظــإم إلسيإســي. 

 ى تومإس دإي بأن "إلسيإسة إلعإمة هي كل مإ تقـرر إلحكومـة عملـه أو عـدم عملـه". تر 

ح لشـخص أو لجمإعـة أو  ي تعريف آخر لكإرل فريديريك يقول ؤن إلسيإسة إلعإمة هـي: "برنـإمج عمـل مقـب 
وػ 

ي نطـإق بيئـة محـددة، لتوضـيح إلفـرص إلمسـتهدفة وإلمحـددإت إلمـرإد تجإو 
زهـإ سـعيإ للوصـول ؤىل هـدف أو لحكومـة ػ 

  .”تحقيـق غـرض مقصـود

:" أهدإف و إلسيإسة إلعإمـة عمليـة وهـذإ مـإ يفسـر أن لهإ  ى أن إلسيإسة إلعإمة هي زجإي فبر
مقإصد. وأمإ بب 

ي حيـإة إلنـإس سوإء قإمـت إلحكومـة 
ي تـؤثر ػ 

ت بهإمـن خـالل إألنشـطة بنفسـهإ أو قإمـبهذه مجموع إألنشـطة إلحكوميـة إلـت 

 منـدوبير  أو وكـالء لهـإ". 

 مفهوم السياسة التشغيلية: ثانيا: 

ي أو جسدي يشغل بهإ وقته لقإء أجر. / التشغيل: 1
ي يحدثهإ إؤلنسإن من نشإط بدن 

 وهي كإفة عمليإت إلتأثبر إلت 

ي إلبالد، عىل إعتبإر أنه إل يمكن 
تعتبر سيإسة إلتشغيل جزء من سيإسإت إلتنمية إإلقتصإدية وإإلجتمإعية ػ 

ي من سبل إلعيش 
ية، بحكم أن إلهدف من إلتنمية هو توفبر إلقدر إلكإػ  إإلهتمإم بإلجوإنب إلمإدية دون إلجوإنب إلبشر

 بتوفبر فرص عمل وذ لك 
إمج إلنإجحة للتكفل بإلقإدمير  ؤىل سوقإلكريم للموإطن، وهو مإ يتأن   إلعمل.  بوضع إلبر

يعإت وإلقرإرإت إلحكومية وإإلتفإقيإت إلثالثية إألبعإد )إلحكومة،   / سياسة التشغيل: 2 ؤنهإ مجمل إلتشر

ي 
 أصحإب إألعمإل، إلعمإل( إلهإدفة ؤىل إلتنظيم ووضع إلضوإبط وإلمعإيبر ألدإء سوق إلعمل، كمإ أنهإ منهإج يتمثل ػ 

ية )بوضيإف،  ي مجإل إإلستفإدة إلقصوى من إلطإقة إلبشر
إمج تحددهإ وتعتمدهإ إلسلطة إلمختصة ػ  مجموعة من إلبر

 (.3، صفحة 8002

ي سوق إلتشغيل 
ي تقوم بهإ إلسلطإت إلعمومية ػ 

كمإ يشبر مفهوم سيإسة إلتشغيل: ؤىل مجموع إلتدخالت إلت 

ي أدإءه وإلتقليص من إإلختالإلت
ي هذإ إلسوق )أودريوش ،  بغرض إلتحسير  ػ 

ي يمكن أن تظهر ػ 
 (.10، صفحة 8008إلت 

تعرف منظمة إلتعإون إإلقتصإدي وإلتنمية سيإسة إلتشغيل: هي مجمل إلوسإئل إلمعتمدة من أجل ؤعطإء إلحق 

ي إلعمل لكل ؤنسإن وكذإ تكييف إليد إلعإملة مع إحتيإجإت إؤلنتإج. 
 ػ 
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ي تحكمهإ ظروف وعوإمل ؤن أبعإد سياسات التشغيل:  /أبعاد  3
سيإسإت إلتشغيل تؤول ؤىل عدة جوإنب، وإلت 

تختلف حسب إألهدإف إلرإمية ؤليهإ فمنهإ مإهي أبعإد إقتصإدية، ومنهإ مإهي إجتمإعية، ومنهإ مإهي تنظيمية وهيكلية، 

 ومنهإ مإ هي غبر ذلك. 

ية إل سيمإ إل البعد االقتصادي:  - أ ورة إستثمإر إلقدرإت إلبشر كز عىل ض  وة إإلقتصإدية عن يب  ي خلق إلبر
مؤهلة منهإ ػ 

ي إلبالد، 
ي مختلف إلمجإإلت وقطإعإت إلنشإط بم يسمح بإحدإث إلتنمية إإلقتصإدية وإإلجتمإعية ػ 

طريق توظيفهإ ػ 

، وموإكبة إلتكنولوجيإ إلشيعة إلتطور.  ي  إلنوعية وإلمردردية ومنإفسة إلمنتوج إألجنتر
 وتطوير أنمإط إؤلنتإج، وتحسير 

:  البعد  - ب ورة إلقضإء عىل مختلف إآلفإت إإلجتمإعية إلنإتجة عن آفة إلبطإلة، إل سيمإ بإلنسبة االجتماعي يركز عىل ض 

للشبإب عإمة، وذوي إلمؤهالت إلجإمعية وإلمتوسطة خإصة، وإلعمل عىل توفبر إلظروف إلمنإسبة ؤلدمإج هؤإلء 

ي إلمجتمع، وإبعإدهم عن كل مإيجعلهم عرضة لليأس وإ
تب عن ذلك من أفكإر إلشبإب ػ  لتهميش وإؤلقصإء، ومإ بب 

، ونقصد بذلك إلجوء ؤىل إلهجرة إلشية نحو إلضفة 
ً
، وبإلبالد ثإنيإ

ً
وترصفإت أقل مإ يقإل عنهإ ترص  بهؤإلء إلشبإب أوال

لبية إألخرى من إلبحر إألبيض إلمتوسط، وإلتمرد عىل قيم وتقإليد وقوإنير  إلبالد، ومإ ؤىل ذلك من إإلنعكإسإت إلس

ي )أبو زنط و غنيم، 
 (3، صفحة 8003( فرزتهإ ظإهرة إلبطإلة. )أحمية، 022، صفحة 8002إلمتعددة إلمظإهر إلت 

:  البعد -ج ي إتخإذ قرإرإت جمإعية، خصوصإ فيمجإل  التنظيمي والهيكلي
يقصد به مشإركة جميع إلجهإت ذإت إلعالقة ػ 

، أي تخطيط إلتنمية إلمستدإمة ووضع إلسيإسإت إلخإصة بإل ي إلمحىلي
ي تبدأ من إلمستوى إلمكإن 

تشغيل وتنفيذهإ، وإلت 

 مستوى إلتجمعإت إلسكإنية سوآءإ كإنت مدنإ أو قرى. 

 

ي الجزائر 
 
: واقع سياسة التشغيل ف ي

 المحور الثان 

، كمإ أنهإ ليست سيإسإت قطإعية مثل إلسيإسة  ؤن سيإسة إلتشغيل إل تعتبر من سيإسإت إإلقتصإد إلكىلي

إلتعليمية أو إلصنإعية أو إلصحية أو إلفالحية، وكذلك ليست سيإسة لسوق إلعمل وإنمإ هي عبإرة عن مجموعة من 

أنهإ تندرج ضمن كل من سيإسإت إإلقتصإد  إؤلجرإءإت تصمم وتطبق عىل مستوى كل من إلسيإسإت إلسإبقة إلذكر، أي

ك كل سيإسة  إلكىلي وإلسيإسإت إلقطإعية فضال عن سيإسة إقتصإد إلسوق، ويكون إلهدف من هذه إؤلجرإءإت أن تشب 

ي إلنهوض بإلتشغيل وتحقيق إلتشغيل إلكإمل )بن شهرة، 
 (.  8003من إلسيإسإت إلمذكورة ػ 

ي للثمإنينيإت ؤىل غإية تمبر  سوق إلشغل بإلجزإئر منذ إلنصف إلث
ي  0333إن 

ي نسبة إلبطإلة وصلت ػ 
بإرتفإع كببر ػ 

ي إتسمت 30بعض إألحيإن إىل أكبر من 
ة. وإلت  ي عإشتهإ إلبالد خالل هذه إلفب 

. بسبب إألزمة إإلقتصإدية إلحإدة إلت 

ي حجم إإلستثمإرإت وإنخفإض أسعإر إلنفط. ممإ أدى إىل تقليص فرص إلعمل إلم
إجع كببر ػ 

ي بب 
ة ػ  تإحة بدرجة كببر

تهإ إلجزإئر  ي بإرسر
ي إلعمل. ؤضإفة لمإ ترتب عن إؤلصالحإت إإلقتصإدية إلت  إلوقت إلذي سجل فيه تزإيد أكبر لطإلتر

ي تطبيق مخطط ؤعإدة إلهيكلة إلذي كإنت أوىل نتإئجه غلق مئإت إلمؤسسإت وتشيــــح آإلف إلعمإل، تفإقم 
وعهإ ػ  ورسر

جتمإعية إلسيمإ إلشبإب وأصحإب إلشهإدإت إلعليإ، معدإلت إلبطإلة إلمرتفعة دفعت ظإهرة إلبطإلة مس كل إلفئإت إإل 

قية إلشغل وإنشإء  ي ؤجرإءإت إستثنإئية للتخفيف من حدتهإ وذلك من خالل وضع برإمج عديدة لب 
وع ػ  إلحكومة للشر

ي مجإل إلتشغيل كمإ 
كإنت إلبدإية ؤلعإدة إلتوإزن   هيإكل متخصصة لتنفيذهإ .كإنت لكل هذه إلمجهودإت نتإئج ؤيجإبية ػ 
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إ حيث بلغت سنة  ي ترإجعت كثبر
ي سوق إلشغل ويظهر ذلك جليإ من خالل نسبة إلبطإلة إلت 

بير  إلعرض وإلطلب ػ 

ي حدود  8000
وبنسبة  3135000ب  8000بطإل. كمإ بلغ عدد إلعإملير  لسنة  0.012.000وتم تقديرهم ب 00ػ 

ي )زإيدي ،  31.2
 (. 030، صفحة 8001عىل إلمستوى إلوطت 

وط إلالزمة لضمإن  ؤن إهتمإم إلدولة بقضإيإ إلتشغيل وتكثيف إلجهود لموإجهة ظإهرة إلبطإلة إستلزم توفبر إلشر

تحقيق إألهدإف إلمرجوة وذلك بوضع هيإكل قوية ومتخصصة قإدرة عىل تحمل حجم إلمهإم إلموكلة إليهإ، وتم بذلك 

ي مديريتير  عإمتير  وإحدة إنشإء وزإرة خإصة بإلتشغيل وإلتضإمن 
ي مهيكلة أسإسإ عىل إلمستوى إلمركزي ػ 

إلوطت 

ي مديريتير  وإلئيتير  
 ؤىل عدة مديريإت مركزية وعىل إلمستوى إلمحىلي ػ 

، متفرعتير  ي
للتشغيل وأخرى للتضإمن إلوطت 

. ؤضإفة ؤىل إلوكإإلت إلمتخصصة إلقديمة وإلجديدة إ ي وضعت تحت إألوىل للتشغيل وإلثإنية للنشإط إإلجتمإعي
لت 

ة للوزإرة.   إلوصإية إلمبإرسر

 

ي الجزائر: 
 
 المحور الثالث: آليات وبرامج التشغيل ف

ي ؤطإر تنفيذ سيإستهإ متعددة ومتنوعة، ومختلفة إلمنإهج وإلطرق، منهإ مإ يتعلق 
ي إعتمدتهإ إلدولة ػ 

تعتبر إلت 

ي توفر إل
، ومنهإ مإ يتعلق بتشجيع خلق مؤسسإت إلت  مزيد من فرص إلعمل. ومنهإ مإ يتعلق بتنظيم بإلتشغيل إلمبإرسر

، وإلبإحثير  عن  ي
بعض أنمإط إلتوظيف إلخإص ببعض إلفئإت إلعمإلية. مثل حإمىلي إلشهإدإت إلجإمعية وإلتكوين إلمهت 

إلعمل إلقإدمير  من مختلف إلمؤسسإت إلتعليم وإلتكوين إلعإىلي وإلمتوسط. وحت  بإلنسبة لمن هم دون تأهيل. إألمر 

ي إلذي شك
ي مجإل إلتشغيل بصفة عإمة. وتشغيل إلشبإب بصفة خإصة. حيث تعت 

ل مإ يمكن وصفه بإلتجربة إلوطنية ػ 

ي سوق إلشغل، من خالل نشإط منظم 
ي أنشأت بغرض ؤدمإج إلبطإلير  ػ 

إمج أو إألجهزة إلت  هذه إآلليإت جميع إلبر

إمج إلت  إلية: للشخص إلبطإل يكسبه وضعإ إجتمإعيإ ومإليإ تحت وإحدة من إلبر

إمج 0330: أنشأت عإم ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل . 1  تعمل عىل ضبط سوق إلعمل وتنفيذ إلبر

إتيجيإ من حيث إلتوظيف وإلتأهيل عىل  ي منإصب إلشغل. كمإ إنهإ تلعب دورإ إسب  إلخإصة بإلتوظيف كل طإلتر

ي إلعملية إلحقيقية 
ي مجإل إلمستوى إلمتوسط وبــهذإ فهي فؤنهإ تقوم بمشإركة ػ 

لخلق إلوظإئف بمعت  إلتسويق ػ 

 إلتوظيف. 

ي ظل تطبيق مخطط ؤعإدة إلهيكلة بإلجزإئر تهدف  0332أنشإت عإم  :ADSوكالة التنمية االجتماعية  .2
ػ 

إلىوضع تدإببر وبرإمج لمحإربة إلبطإلة وإلفقر وإلتهميش إلخإصة بأشخإص قإدرين عىل إلعمل بدون مدإخيل وتقنيير  

ي لهإ منفعة إقتصإدية  سإميير  إلبإحثير  
عن إول منصب شغل ومن بير  إلمهإم إألسإسية للوكإلة تمويل إلمشإريــــع إلت 

 ، ي
ي تستخدم أكبر عدد من إلعمإل )بكريت 

 (. 8080وإجتمإعية وإلت 

تهدف إىل تشجيع إنشإء وتوسيع أنشطة  0332تأسست عإم  :ANSEJ.الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 3

خدمإت من قبل شبإب رجإل إإلعمإل من خالل برنإمج إلمؤسسإت إلمصغرة وذلك عن طريق إؤلعإنإت إؤلنتإج إلسلع وإل

 إلمإلية وتقديم إلنصح وإلتوجيه. 
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من إجل تقليص معدإلت إلبطإلة تعمل إلوكإلة عىل تقديم  :CNACصندوق التامي   ضد البطالة الوطنية .4

ي يقوم بهإ إلبطإلير  
إوح أعمإرهم مإ بير   إلدعم ؤلنشإء وتوسيع أنشطة إلت 

عإمإ وذلك بهدف تعزيز فرص  50و 30إلذين تب 

 إلعمل. كمإ إنهإ تدفع لهم منحة بطإلة شهرية وتضمن لهم حمإية إجتمإعية وطبية. 

بحيث تتوىل تقديم إلخدمإت إؤلدإرية  8000أنشأت إلوكإلة سنة  :ANDI.الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار5

. وإعالمهم ومسإعدتهم وكذلك ضمإن ترقية وإلمعلومإت إلمتعلقة بإإل  ستثمإر سوإء إلمقيمير  أو غبر إلمقيمير 

 (.8000إستثمإرإتهم وتطويرهإ )إيت عيس، 

ة والمتوسطة6 يهدف إىل تسهيل  8008إنشإ عإم  :FGAR.صندوق ضمان القروض المؤسسات الصغي 

ي تركيب إلمإىلي لالستثمإر 
ي تدخل ػ 

إت إلمجدية وذلك من خالل منح إلضمإنإت إلحصول عىل إلقروض إلمتوسطة إلت 

ي تستفيد من إلقروض إلممنوحة من 
ة وإلمتوسطة، وبطبيعة إلحإل هذه إلمؤسسإت إلت  لفإئدة إلمؤسسإت إلصغبر

إتيجية إلتوظيف وخلق منإصب إلشغل ممإ يخفف إلضغط عىل إلقطإع  إلوكإلة تعد إلية منإسبة وفعإلة لتطبيق إسب 

ي توفبر فرص إلعم
 ل. إلعإم ػ 

ي من خالل  8002أنشأت عإم  :ANGEM.الوكالة الوطنية لتسيي  القرض المصغر7
من إجل دعم إلعمل إلذإن 

إوح قيمة إلقرض  ،  20.000و 50.000قروض مصغرة ومتإبعتهإ، إلخإصة بأصحإب إلحرف بحيث تب  ي
دج. )بكريت 

8080) 
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ي 
 
 الجزائرالمحور الرابع: تقييم سياسات التشغيل ف

ي سإعدت عىل تقليص 
ي إلجزإئر نتإئج ؤيجإبية بفضل إلعديد من إلعوإمل إلت 

لقد حققت سيإسإت إلتشغيل ػ 

ي يتمثل أبرزهإ فيمإ يىلي )لزهإر، 
 (:8002نسبة إلبطإلة وإلت 

   ـــع إلعإلقة،  8002و 8000تنفيذ برنإمج دعم إؤلنعإش إإلقتصإدي مإ بير إلذي سمح بإستكمإل إلعديد من إلمشإريـ

ي ترجمت بخلق عدد هإم من منإصب إلشغ إلصإفية؛
 وإنطالق عدة ورشإت، وإلت 

 ( نإمج إلتكميىلي لدعم إلنمو ي مست إلهضإب إلعليإ 8003 – 8005تطبيق إلبر
إمج إلخإصة إلت  ( ؤضإفة ؤىل إلبر

ي عرفت إستحدإث عدد هإم من منإصب إلشغل إلصإفية؛
ة إلت   وإلجنوب، وإلفب 

  ؛تحسير  مستوى إإلستثمإر إلو ي ي وكذلك إألجنتر
 طت 

  ي سمحت
ي ؤطإر ترقية تشغيل إلشبإب، وإلت 

ي تدخل ػ 
نتإئج أجهزة إلتشغيل إلمؤقت وأجهزة خلق إلنشإطإت إلت 

ة مإ بير   582.235.8بتمويل 
ي فب 

 مليإر دينإر جزإئري؛  050بتكلفة مإلية تقدر بـ  8001-0333منصب عمل ػ 

 لص من إلقطإعإت إلمولدة للشغل، إلسيمإ قطإع إلبنإء وإألشغإل إلنمو إإلقتصإدي خإرج قطإع إلمحروقإت، وإلمستخ

 إلعمومية وإلخدمإت وإلفالحة؛

  ي معدل إلبطإلة
ي هبوط معدلهإ ؤذ نرى ترإجع ػ 

ي إلجزإئر، فقد كإن للسيإسإت دورإ هإمإ ػ 
وبإلنسبة لمعدل إلبطإلة ػ 

ة  :   8003 - 8002خإصة خالل إلفب  ي إلجدول إلتإىلي
 كمإ هو مبير  ػ 

ة 10ل رقم )الجدو   6102 - 6112(: معدالت البطالة بالجزائر خالل الفير

 نسبة البطالة السنوات

2006 12.51 

2007 13.79 

2008 11.33 

2009 10.17 

2011 09.96 

2012 09.97 

2013 11.00 

2014 09.83 

2015 11.58 

Source : https://ar.actualitix.com/country/dza/ar-alg2010eria-unemployment-rate.php 

نإمج إلخمإسي  من  20، وإلذي خصصت %8002- 8000وتجدر إؤلشإرة ؤىل أن إلحكومة إلجزإئرية أقرت إلبر

نإمج إلخمإسي رسم كهدف إستحدإث  ي مجإل إلتشغيل، حيث أن إلبر
ية ػ  مإليير  منصب  3موإرده لتحسير  إلتنمية إلبشر
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ي غضون سنة 
ي هذإ إؤلطإر، فؤن  0500000، منهإ 8002شغل ػ 

إمج إلعمومية لدعم إلتشغيل. وػ  ي ؤطإر إلبر
منصب ػ 

ي  350برإمج دعم إستحدإث منإصب إلشغل إستفإدت من غإلف مإىلي قدره 
مليإر دينإر جزإئري لمرإفقة إإلدمإج إلمهت 

، ودعم ي
ي إلتعليم إلعإىلي وإلتكوين إلمهت  إستحدإث إلمنشآت إلمصغرة وبرإمج إلتشغيل إإلنتظإري، ونتإئج إلدعم  لخريجر

ي يفرزهإ إلنمو 
نإمج إلخمإسي ؤىل جإنب تلك إلت  ي ؤطإر تنفيذ إلبر

ي تتم ػ 
إلعمومي للتشغيل ستضإف لحجم إلتوظيف إلت 

 (.528، صفحة 8002إإلقتصإدي )بوزإر، 

ي تقليص معدل إلبطإلة، فؤنهإ قررت وبمإ أن إلحكومة إلجزإئرية ترى نجإعة سيإسإتهإ 
إلتشغيلية وترى أثرهإ ػ 

، حيث أنه بإلنسبة إلستحدإث منإصب إلشغل عن طريق إألجهزة  ي هذه إآلليإت وإلسيإسإت وإلتدإببر
إإلستمرإر ػ 

ة  قية إلتشغيل، فؤن إلتقديرإت للفب  :  8002 - 8000إلعمومية لب   تفيد بمإ يىلي

ي ؤطإر أجهزة دعم إستحدإث إلمنشآت إلميشة من  000000متوسط إستحدإث سنوي قدره 
منصب شغل ػ 

ي للتأمير  عن إلبطإلة )ANSEJقبل إلوكإلة إلوطنية لدعم تشغيل إلشبإب )
 (؛CNAC( وإلصندوق إلوطت 

ي ؤطإر جهإز دعم إؤلدمإج إلمهن ) 300000تنصيب 
 ػ 
ً
ي هذإ إؤلطإر، تجدر إؤلشإرة ؤىل DAIPطإلب عمل سنويإ

(؛ ػ 

قية إلتشغيل ومكإفحة إلبطإلة إلذي أن إلجوإنب إ ي مخطط إلعمل لب 
 ػ 
ً
ية تشكل محورإ مهمإ لمتصلة بتثمير  إلموإرد إلبشر

ي تنفيذه إبتدإء من شهر جوإن 
ع ػ   .8002رسر
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ي الجزائر
 
 المحور الخامس: معوقات سياسات التشغيل ف

ي إل
ي توإجههإ سيإسإت إلتشغيل ػ 

ي مجإل تشغيل إلشبإب،  ؤن حجم إلمعوقإت وإلتحديإت إلت 
جزإئر، إلسيمإ ػ 

ي إلمجتمع ويمكننإ حرص 
يحة إلشبإب أكبر من ثلتر ي تشكل فيهإ رسر

ة ومعقدة بإعتبإر أن إلجزإئر من إلمجتمعإت إلت  كببر

ي إلنقإط إلتإلية: )رسير، 
 ( 03، صفحة 8000إلتحديإت ػ 

ي إليد إلعإملة إلمؤهلة، وعدم توإفق قوى إلعرض مع قوى إلطلب؛ -
 عجز ػ 

 عدم إلتوإفق بير  مخرجإت إلتكوين وإحتيإجإت إلتشغيل؛ -

ي مجإل إلتشغيل؛ -
 وجود إختالإلت بإلنسبة لتقريب إلعرض من إلطلب ػ 

 عدم توفر شبكة وطنية لجمع إلمعلومإت حول إلتشغيل؛ -

ي إلمحيط إإلدإري وإلمإىلي وإلذي يشكل عإئقإ أمإم إإلستثمإر؛ -
 إنعدإم إلمرونة ػ 

 إلتكيف مع إلمستجدإت وصعوبة إلحصول عىل إلقروض إلبنكية؛ضعف قدرة إلمؤسسإت عىل  -

ي إلذي -
 ضعف روح إلمبإدرة إلمقإوإلتية إلسيمإ عند إلشبإب وضعف إلعإمل إإلجتمإعي إلثقإػ 

 يدفع ؤىل تفضيل إلعمل إلمأجور؛ -

ي تتوىل تنظيم سوق إلعمل.  -
ي إآلليإت إلقإنونية إلت 

 عدم إلتحكم ػ 

 

 الخاتمة: 

ة عىل مجموعة من إألبعإد إلتنظيمية بإلرغم من إرتكإز سي ي إلجزإئر خالل إلسنوإت إألخبر
إسإت إلتشغيل ػ 

إمج  ي تحقيق بعض أهدإف سيإسة إلتشغيل بتوفر مجموعة من إآلليإت وإلبر
ي سإهمت ؤىل حد مإ ػ 

وإلهيكلية، إلت 

ي وإلمخططإت إلعملية، ؤإل أنهإ تحتإج ؤىل مرإجعة وتنظيم لتحقق إألهدإف إلكلية لسيإسإت 
إمج إلت  إلتشغيل؛ كمإ إلبر

ي سوق إلشغل شهدت إلعديد من إلنقإئص وأبرزهإ إقتصإرهإ عىل إلمستوى إلمحىلي دون 
إلير  ػ 

ّ
أنشئت بغرض ؤدمإج إلبط

ي ترقية إلقطإع إلخإص، إلسيمإ إلمقإولة 
إمج ػ  توسيعه ليكون جهويإ أو وطنيإ، ؤضإفة ؤىل إلمسإهمة إلضعيفة لهذه إلبر

سوء إلتنسيق بير  مختلف أجهزة إلشغل وتدإخل إلمهإم فيمإ بينهإ هو مإ ينقص من مدى وإلمؤسسإت إلمصغرة و 

ي تحقيق أهدإفهإ؛ ؤضإفة ؤىل عدم إلتوإفق بير  مخرجإت إلتكوين وإحتيإجإت إلتشغيل و عليه نوصي من خالل 
فعإليتهإ ػ 

 هذه لدرإسة ؤىل: 

ورة تطوير إلسيإسإت إلقطإعية إلمتعلقة بإلتعليم وإلتكوين -  وإلتعليم إلعإىلي وإلبحث ض 
 وإلتمهير 

 إلعلمي وإلربط بينهإ وبير  متطلبإت سوق إلشغل؛ -

، عىل أن  - ي إلمجإإلت كثيفة إلعمإلة كإلقطإع إلزرإعي وإلسيإحي وإلصنإعي
دعم وتشجيع إلقطإعإت إإلنتإجية وخإصة ػ 

 تتنإسب إلمزإيإ وإلحوإفز إلمقررة له مع حجم مإ يوفره من فرص للعمإلة إلمحلية؛
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تحديد إلمهإم بدقة لمختلف أجهزة إلشغل بغية تجنب تدإخل إلمهإم فيمإ بينهإ وكذإ من أجل ضمإن إلتكإمل فيمإ بينهإ  -

ي إلبإلد ومنه إستغالل أكفأ للموإرد إلمإلية؛
 لغرض إلتحسير  من وإقع إلشغل ػ 

ي وزيإدة فعإلية إلوسإطة إلمؤسسية كون هذإ إإلجرإء  -
ورة تطوير إلنظإم إلمعلومإن  من شأنه أن يسهل لسوق إلشغل ض 

 .  إتخإذ سيإسإت تتمإسر وظروف سوق إلشغل إلمحىلي
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 قائمة المراجع

ي دمحم أودريوش . )
ي إلجزإئر )أطروحة دكتورإه(. تلمسإن، جإمعة أبو بكر بلقإيد. 8008دحمإن 

 (. ؤشكإلية إلتشغيل ػ 

ي إلجزإئر. 8002لزهإر. )جوإن،  زوإويد 
 (.8)إلمجلة إلدولية للدرإسإت إإلقتصإدية(. سيإسإت إلتشغيل ػ 

 ، ي إلجزإئر. 8001سعدية زإيدي . )ديسمبر
 (.03)مجلة إلعلوم إإلجتمإعية وإإلنسإنية(. سيإسة إلتشغيل ػ 

ي إ8003سليمإن أحمية. )
ي مجإل إلتشغيل ومكإفحة إلبطإلة ػ 

إلملتؼ  إلعلمي حول: لجزإئر. (. إلسيإسة إلعإمة ػ 

ي بنإء إلدولة وتنمية إلمجتمع. 
 سعيدة: جإمعة إلطإهر موإلي.  إلسيإسإت إلعإمة ودورهإ ػ 

ة 8002صفية بوزإر. ) ي إلجزإئر خالل إلفب 
، 8002 – 0330(. فعإلية وإنعكإسإت سيإسإت إلتشغيل عىل إلبطإلة وإلفقر ػ 

 إلدوىلي حول تقييم سيإسإت إلتقل". 
ي ظل إلعولمة يومي إلملتؼ 

ي إلدول إلعربية ػ 
.  03و 02يل من إلفقر ػ  جإمعة  ديسمبر

 .3إلجزإئر 

ي إلجزإئر ومعضلة إلبطإلة. 8000عبد إلهالل رإبح رسير. )
ي تنمية (. سيإسة إلتشغيل ػ 

ملتؼ  سيإسة إلتشغيل ودورهإ ػ 

ية يومي 
 وم إلسيإسية، جإمعة دمحم خيرص  بسكرة. إلجزإئر: كلية إلحقوق وإلعل -بسكرة  أفريل.  02و 03إلموإرد إلبشر

ي ظل إلتحوإلت إإلقتصإدية بإلجزإئر،إنعكإسإت وأفإق إقتصإدية 8000عيس إيت عيس إيت عيس. )
(. إلتشغيل ػ 

: جإمعة إلجزإئر.   وإجتمإعية )أطروحة دكتورإه علوم(. كلية إلعلوم إإلقتصإدية وعلوم إلتسيبر

 ، . )ديسمبر ي
ي إلجزإئر نتإئج وتحديإت. (. سيإسة 8080لخرص  بكريت 

مجلة إلعلوم إؤلنسإنية لجإمعة أم إلتشغيل ػ 

ي 
 (.3)إلبوإػ 

ي إلمفهوم وإلمحتوى. 8002مإجدة أبو زنط، و عثمإن غنيم. )
 (.0)08مجلة إلمنإر، (. إلتنمية إلمستدإمة درإسة نظرية ػ 

ي بن شهرة. )
(. عمإن، إألردن: دإر 0)إلمجلد  رية(إإلصالح إإلقتصإدي وسيإسة إلتشغيل)إلتجربة إلجزإئ(. 8003مدإن 

 حإمد. 

ي أسوإق إلعمل. 8002مصطؼ  بوضيإف. )
خدمإت إلتشغيل إلعإمة وتعزيز إلتشغيل عىل (. تحديإت إلتشغيل ػ 

 . إلمركز إلدوىلي للتدريب: منظمة إلعمل إلدولية. إلمستوى إلمحىلي 
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