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 شكر وتقدير
 

 

 

 

بعد أن َمّن اهلل علّي إتمام ىذا البحث بعونو وتسديده، ال يسعني إالّ أن  
أحمــــــده وأشكــره عّز وجلّ، وىو الغنّي الحميـــــد على ما أسبـــــغ علّي من نعمو، وما  

 أمّده من عون وتوفيق.
ل إلى أستاذي الفـاضل المشرف على ىذا البحث  كما أتقّدم بالشكر الجزي

االستاذ لعسل نور الدين على ما استفدت منو، من خُلقو الكريم، وعلمو الغزير، 
 .ومالحظاتو الدقيقة، وحرصو الشديد على حسن الصياغـــة واإلتقـان في العمـــل

كما أشكر كلّ من ساىم في إنجاز ىذا البحث من الذين أمّدوني بيد العون  
لتأييد، سواء بكالم طّيب مشّجع، أو بتسييل الحصول على الكتب والمراجـــع، أو  وا

بتعّيـــــد إخـــراج ىذا البحـــث بالكتابة والنسخ. فيـــؤالء جميعـــاً يضيق المقــــام عن  
تعدادىم، ويعجز اللسان عن مكافـأتيم ميما أوتي من عبارات الشكر والثناء، فـاهلل  

 والجزاء.  يتوالّىم بالمثوبة

 فـلكلّ ىؤالء مّني جزيل الشكر، ووافر االمتنان، وخالص التقدير.

 وما عند اهلل خير وأبقى، وإّنو ال يضيع أجر المحسنين.



   

 
 

 اإلىداء
 

 

 

 ودعاًء أن فـليما مّني محبّةً، ووالًء ليما، بيما  والدّي العزيزين.. برّاً  *إلى

 "رّب ارحميما كما ربّياني صغيرًا"

ومعلمّي في جميع مراحل التعليم.. إقرارًا بفضليم، وعرفـانـًا  * إلى أساتذتي  

 لجميليم.

* إلى أختي واخي وجميع أفراد أسرتي.. إذ كفوني من ىموم الحياة، ويّسروا  

 .لي فرص العلم والتحصيل لتحقيق ُحلمي  

* إلى جميع أصدقـائي الذين كانوا عونـًا لي، تشجيًعا، وترقّبـًا إتمام باكورة  

 أعمالي.
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 [أ ]
 

 مقدمة 
التي ،ة ك العديد مف المياـ االجتماعيةالدكر االساسي فيما يخص التنمية االقتصادي الجزائرية دكلةالمثمت    

برز المياـ الممقاة عمى عاتؽ الدكلة أكلعؿ مف  ،1966العمؿ بيا منذ  أبدجسدت في استراتيجية التنمية التي 
منيا اقتصاديات ف كانت ىذه االخيرة مف اىـ المشاكؿ التي تعاني ا  ،ك قر ك البطالةفىي القضاء كلك جزئيا عمى ال

 ككانتف البطالة دخمت في مرحمة جديدة تختمؼ عف مفيكميا التقميدم،أكيرل الباحثكف .مختمؼ دكؿ العالـ
ربع قرف اصبح ينظر يزيد عف  ،إال انيا االف كمنذ مابأنيا جزء مف الدكرة االقتصادية نظر لياتالبمداف المتقدمة 

،ك اما البمداف النامية فاف مشكؿ البطالة تحقؽ االنتعاش ك النمك االقتصادمليا عمى انيا مشكمة ىيكمية تزكؿ ب
رتفاع حجـ الديكف مما زاد مف تعقيد كصعكبة عبلج ىذه إ في تفاقـ متزايد بالنظر الى فشؿ جيكد التنمية،ك

 . االزمة

شغيؿ في الجزائر مقركف بالسياسات االقتصادية المعتمدة مف طرؼ الدكلة في اف الحديث عف البطالة ك الت   

ك بالتالي فاف البطالة في الجزائر قائمة ك تمتد الى سنكات طكيمة نتيجة اسباب متعددة ادت الى  كؿ المراحؿ ،

  نيا التقنيسياسي ككذلؾ سكاني كمىك اقتصادم ك منيا ما ىك  ظيكرىا ك تفاقميا ،كمف بيف ىذه االسباب ما

كىك ما نتج عنو عدـ قدرة االقتصاد الجزائرم عمى تكفير فرص العمؿ الكافية اماـ  ك التنظيمي ك االدارم ،

 .الداخميف الجدد في سكؽ العمؿ 

ك في  ،ك االنظمة فقد عرؼ االقتصاد الجزائرم تغيرات عديدة صاحبيا تغير االيديكلكجيات ك االستراتيجيات   

التي رسمت  ،اىداؼ السياسة االقتصادية لمدكلةلعمؿ عمى الحد مف البطالة يعتبر مف بيف اىـ ىذا االطار فاف ا

التي كاف عمى الحككمة  ك،صبلح االقتصادم في قطاع التشغيؿمخططات االابرزىا ك  سياسات تشغيؿ عديدة

ية ك البشرية في تحسيف كضع حمكؿ ك تسخير كافة متطمبات ك االجراءات االدارية ك القانكنية  ك المكارد الماد

لخمؽ نكع مف التكازف ك القضاء عمى ظاىرة البطالة ك رفع  ،كضعية قطاع التشغيؿ ك سكؽ العمؿ في الجزائر

ك تسييؿ في ،في المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة مف مستكل امكانيات ك مؤىبلت الشباب ك المستثمريف
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، كىك ما صبلح  ك انعكاساتيا عمى منظكمة التشغيؿك اثار سياسة اال ،شاريعالحصكؿ عمى قركض لتدعيـ الم

 .سنحاكؿ عرضو في مكضكعنا الحالي

 : اىمية الدراسة

 ،الجزائر ك خاصة في قطاع التشغيؿ انطبلقا مما سبؽ يتبيف اف مكضكع اصبلح السياسات العامة في   

سع ك جداؿ مفتكح حكؿ مكضكع الساعة ك مكضكع متداكؿ في الكسط االجتماعي ك االقتصادم ،ك ليا صدل كا

ك متطمبات التنمية ،ك معرفة مدل نجاعة السياسات في  بناء قطاع متكامؿ ك متكازف يتماشى ك متغيرات 

 .تحسيف مستكل التشغيؿ ك القضاء عمى ظاىرة البطالة ك المشاكؿ االجتماعية المصاحبة ليا 

 اسباب الدراسة

لتشغيؿ ك دكره في الحد مف البطالة ك مف خبلؿ اف االسباب المكضكعية في الكشؼ عف حقيقة ا      

االصبلحات ك البرامج الحككمية ك التعديبلت ،التي تمس قطاع التشغيؿ ك كذلؾ الى اسباب فشؿ بعض 

  .كتفعيميات ؿ جديدة في تغيير مف تمؾ السياساك كذلؾ سب ،حقيؽ نسبة مف النجاح ك المردكديةالسياسات في ت

 : اىداؼ الدراسة

 : المكضكع محؿ الدراسة مف مجمكعة اىداؼ كتتمثؿ فييحتكم    

 .محاكلة معرفة اىـ مراحؿ عمميات االصبلحات السياسة العامة في قطاع التشغيؿ  .1

  ، ك تحقيؽ البطالة يؿ في خدمة ك القضاء عمى اشكاليةكيفية تكظيؼ برامج ك مخططات قطاع التشغ .2

 .التكازف االقتصادم ك االجتماعي         

 يؤدم   ك الذم ،السياسة العامة في قطاع التشغيؿ سباب ك عكامؿ التي تعيؽ تطبيؽ ك تجسيدمعرفة ا .3

 .الى كضع اصبلحات ك تعديبلت         
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 .تقييـ مدل فعالية تمؾ البرامج ك المخططات في قطاع التشغيؿ  .4

 الدراسات السابقة

اكلتو مف زكايا معينة ك في كقت معيف  اما بالنسبة لمدراسات السابقة ك التي عالجت مكضكع التشغيؿ تن    

 : كمف بيف ىذه الدراسات

كمية العموم  محمد دحماني ادريوش،"اشكالية التشغيل في الجزائر محاولة تحميل" ،اطروحة دكتوراة،مذكرة 

 البطالةحيث ركز عمى بعض جكانب التشغيؿ ك ، 2012-2013االقتصادية و عموم التسيير،جامعة تممسان،

منو تكصمنا باف التشغيؿ في الجزائر لو ، ك برامج تنمكيةسياسات التشغيؿ مف خبلؿ  كاساتيا في تغييرانعك  اثارىاك 

كتكاجد فجكة في الجانب االدارم في تطبيؽ  اتخاذ القراراتصنع ك  تسيير القطاع ك غياب الرشادة فيمشكمة في 

اره الجانب الكحيد اذ تكجد عدة عكامؿ ، ك ال يمكننا فقط اعتبك انجاز المشاريع كتحسيف مستكل اليات التشغيؿ

  .سياسة التشغيؿفشؿ اخرل تساىـ في 

"تمويل التنمية المحمية في اطار صندوق الجنوب "، رسالة  : الطالبة وسيمة السبتي بعنوانك ايضا مذكرة 

عمى ك كاف تركيزىا االساسي  ،ت لئلطار النظرم لمتنمية المحميةحيث تطرق ، 2014جامعة ورقمة ،ماجستير

مداخيؿ تتحصؿ عمييا المناطؽ المحمية مف االعانات الحككمية ام خزينة الدكلة لكف ىناؾ بعض الكاليات التي 

 .…تعتمد عمى تمكيميا الذاتي مثؿ عنابة ك قسنطينية 
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 : االشكالية

اسة عمى شكؿ لدراسة مكضكع التشغيؿ ك االصبلحات التي قامت بيا الحككمة فإننا نطرح االشكالية حكؿ الدر    

 : االتي

 ؟ بالجزائر فيما تتمثل اىم اصالحات السياسة العامة في قطاع التشغيل

 : فرعية حكؿ المكضكع كتحت ىذه االشكالية نقدـ تساؤالت

  ؟ ماىك االصبلح -

 ؟ ما ىي السياسة العامة -

 ؟ ما المقصكد بالتشغيؿ -

 ؟ التشغيؿ كفيما تتمثؿ تمؾ البرامج ك مقترحات حكؿ اصبلح منظكمة -

 ؟ ىؿ يمكف التسميـ بنجاح اصبلحات السياسات العامة في قطاع التشغيؿ -

 ؟ كىؿ ساىمت في الحد مف ظاىرة البطالة ك تحقيؽ التنمية في الجزائر -

 : الفرضيات

يستكجب كضع فرضيات التي نسعى في  ،ية ك التساؤالت الفرعية المطركحةك لئلجابة عمى االشكالية المركز    

 .ىذه الدراسة الى تأكيدىا اك نفييااطار 

 .في قطاع التشغيؿ اكثر فعالية كمما ادل ذلؾ الى تقميؿ مف نسبة البطالة سياسات االصبلح تكمما كان-

 .سكؽ العمؿعمى مردكدية ك مخرجات  سمبا انعكسكمما كانت برامج ك اليات التشغيؿ غير كافية كمما -
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 منيج الدراسة 

  عمى المنيج الكصفي دباعتما ،لئلجابة عف االشكالية ك الفرضياتتنا لممكضكع ك تـ استخداـ في دراس   

ك االصبلحات التي قامت بيا الحككمة عمى  التحميمي لمتمكف مف تكضيح المعالـ االساسية لمتشغيؿ في الجزائر

ئج المسجمة مف خبلؿ ، كباإلضافة فاف المنيج لو اىمية كبيرة في تفسير النتامستكل القطاع ك ىياكميا ك الياتو

كما انو يسمح بتحميؿ كتكضيح لتقييـ تمؾ  ،اتبعتيا الجزائر في مجاؿ التشغيؿاالجراءات ك السياسات التي 

 .االصبلحات التي طبقتيا الحككمة عمى ارض الكاقع 

 االقترابات

عامة في اف كاحد ما ككفقا ليذا التكجو فاف اية سياسة عامة ال يمكف اف تككف سياسة  : االقتراب المؤسسي-   

بحيث يصؼ ىذا االقتراب الية العمؿ في مجمكعة  .لـ تتشكؿ ك تكضع ك تنفذ في اطار المؤسسات الحككمية

فطبيعة .كالقضائية التنفيذيةك  ، كاساليب ممارسة لسمطاتيا التشريعيةسسات التي يتككف منيا نظاـ الحكـالمؤ 

ياسة العامة لممؤسسات السياسية تفسير عممية صنع الس، في تحميؿ ك االقتراب يخدـ مكضكع قيد الدراسة

 .ك حتمية االصبلح في القطاع االدارية في قطاع التشغيؿك 

  : بناء الييكمي لمدراسة

تـ التطرؽ في الفصؿ االكؿ لئلطار المفاىيمي ك النظرم لئلصبلح ك السياسة العامة ك التشغيؿ حيث تناكؿ    

ك معيقات ك نتائج االصبلح اما السياسة العامة فتـ تطرؽ الى التعريؼ اىداؼ  تعريؼ االصبلح ك مبررات ك

ك كذا تطرؽ في المبحث الثالث الى تعريؼ  ،ك غير الرسمية كمراحؿ صنع السياسة العامة ك مؤسسات الرسمية

 .ك محددات التشغيؿ ك ايضا اىدافو ك شركط التشغيؿ ك اسس

 ،يزة دعـ قطاع التشغيؿ في الجزائراليات ك اجك ية سكؽ العمؿ في الفصؿ الثاني احاطة لمشكمة البطالة ك كضع

ك التي تـ  في قطاع التشغيؿك تناكؿ جممة مف االصبلحات ك المخططات التنمكية التي تبنتيا الحككمة 
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ك تنشيط سكؽ  ك االستثمار ك تطكير مؤسسات الصغيرة ك المتكسطة لتفعيؿ 1999-2014تجسيدىا مابيف 

 .العمؿ 

 نسبة لمفصؿ الثالث تـ التطرؽ الى جيكد ك عمميات االخيرة التي قامت بيا الحككمة في دعـ اما بال   

ؿ سكؽ العم التشغيؿ، عف طريؽ كسائؿ ك اجراءات مستحدثة في الحد مف ازمة البطالة ك تحسيف نظاـ

 .متطمباتو ك 

  :الصعكبات الدراسة

الكصكؿ الى نتائج ك دراسة جيدة بدكف اطالة ضبط المدة الزمنية المتعمقة بدراسة المكضكع ك ذلؾ بغية  -

  .اك تكرار ك تخدـ صمب المكضكع

ةيات ك اجيزة التشغيؿ بكالية بسكر تعذر الكصكؿ الى مسؤكلي مدير  -



 

 
 

 

 

 

 

 

 : الفصل االول

اإلطار المفـاىيمي و النظري  

 للدراسة
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 المفاىيمي والنظري لمدراسة االطار : الفصل االول

لمقضاء  ،سة العامة في قطاع التشغيؿ احد اىـ خطكات التي تقكـ بيا الحككمةتعتبر اصبلحات السيا   

اد ك بإتباع تخطيط االستراتيجي عمى ظاىرة البطالة ك بذلؾ الحد مف الظكاىر االجتماعية ك اشكاؿ الفس

سياسة محكمة ك كسائؿ كفؤة في تسيير ك تحديد كبل مف العرض ك الطمب عمى العمؿ ك تقميص مف ك 

 . البطالة ك اثارىامؤشرات 

مف خبلؿ  يتناكؿ المبحث االكؿ عمى مفيـك االصبلح  ،سيتـ عرض في ىذا الفصؿ في ثبلث مباحث   

  .مبررات االصبلح ك اىـ ابعاد التي تتطرؽ الييا عممية االصبلح ك اىدافو تعريفو ك خطكات االصبلح،

ك الذم يركز عمى تعريؼ السياسة العامة         ،اما المبحث الثاني بعنكاف مدخؿ مفاىيمي لمسياسة العامة   

  .ثـ عمميات صنع السياسة العامة بما تحتكيو،ك مؤسساتيا الرسمية ك الغير الرسمية 

 ، مف حيث تعريؼ التشغيؿ ك شركط التي يتكجب تكفرىا ،في المبحث الثالث نتطرؽ الى ماىية التشغيؿ   

 . التشغيؿىداؼ ر اكفي االخي ،ك اسس ك محددات التي يقـك عمييا
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 مفيوم االصالح: لالمبحث االو

منذ اف فرض المكضكع نفسو  ،درج مفيـك االصبلح بكجو عاـ ك في المنطقة العربية بكجو خاص    

ىمية البالغة التي يمميا االمف  ثيف ك العمماء السياسة ك االدارة،كأكلكية عمى اجندة صناع القرار ك الباح

  .ك في الدراسات الحالية في تفسير الظكاىر ك استخداماتو المتعددة ،الناحية المنيجية ضركرتو الحتمية مفك 

 تمس بنية النظاـ السياسي ،اف تحدثنا عف االصبلح فالمقصكد منو ىك احداث تغييرات جكىرية   

 .االجتماعي ك االقتصادم خاصة بما يحقؽ االستقرار ك التنمية الشاممة ك 

في المطمب  ،ـ االصبلح يتعيف عمينا مف منطمؽ التحميؿ اف نعرض بشكؿ عاـكمف اجؿ معرفة مفيك    

اما الثالث يتحدث عف مبررات االصبلح  ،يشرح خطكات االصبلح االكؿ تعريؼ االصبلح ك المطمب الثاني

 .كالمطمب الرابع يقكـ بتكجيو اىـ ابعاد التي يتطرؽ ليا االصبلح ك عف اىدافو كذلؾ

 االصالح  تعريف : المطمب االول

 : تعريف االصالح من منظور المغوي

كتدؿ عمى تغيير حالة  ،اصبلح مشتؽ مف الفعؿ اصمح ك صمح كممةفي معظـ المعاجـ المغكية نجد    

ك يقاؿ صالح  ،كيقاؿ ايضا ىذا شيء يصمح لؾ ام يكافقؾ كيحسف بؾ ،الفساد ام ازالة الفساد عف الشيء

 .1عامة الصبلح ضد الفساد  لكذا ام فيو اىمية لمقياـ بو ك بصفة

          االصبلح مف الفعؿ صمح يصمح الشيء ام جعمو ذا فائدة قبؿ ذلؾ بسبب ما حاؽ بو اعطاب    

         ك اذا كاف  ،االصبلح ىك ازالة التمؼ اك الضرر عف الشيء كجمب المنفعة ك السبلمة اليو،اك افساد  

                                       
1
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فاف الصبلح ىك  ،الخمؿ ك الضرر ك االنحبلؿ في المجتمعالفساد ىك التمؼ ك العطب في االمكر ك    

                                                        .االستقامة ك السبلمة مف العيكب ك زكاؿ العداكة ك الخصكمة ك الشقاؽ ك التخفيؼ مف حدة الصراع فيو

ة الفرنسية اك االنجميزية، حيػث تجمع معظـ انتقمنا الى محاكلة شرح ما يرادؼ لفظ االصبلح في المغ ك اذا

 كفػي اإلنجميزية "réforme" القكاميس كالمعاجـ عمى أف ما يقابؿ اإلصبلح في المغة الفرنسية ىػك

"reform"،في المغة  . سنجد أف ىناؾ نكع مف التبايف الكاضح في مدلكالت كؿ لفظ بيف المغتيف كالمغة العربية

يطرأ عمى الشيء في  إلى العمؿ الذم يحسف الظركؼ، أك التغييػر الػذم  " reform" االنجميزية تشير كممة

 كما تحمؿ الكممة أيضا معنى إعادة البناء أم .إتجاه األحسف، كبصيغة الفعؿ ىي تغيير شيء لجعمو أحسف

" form again،"ك جاءت منيا كممة reformation كىي تعني التغيير لؤلحسف دائما، سكاء كاف ذلػؾ فػي 

 .مجػاؿ األخػبلؽ أك العػادات أك الطػرؽ كالسياسات 

ك معنى تحسيف  ،ذات الكممة تحمؿ أيضا معنى إعادة التشكيؿ أك تشكيؿ الشيء كتجميعو مف جديد   

تتككف مف  "réforme " في المغة الفرنسية نجد أف كممة .تصميحيا أك التحسيف بتصحيح األخطاء أكالحالة 

التي تعني الشكؿ أك الصيغة، أم أف المعنى الكامؿ ىك " forme" عنى اإلعادة كلفػظكالتي تفيد م "ré" الزمة

     1. إعادة تشكيؿ أك إعطاء صكرة أخرل لمشيء

 : تعريف االصالح من منظور االسالمي

اذ انو يتناكؿ احد االساسيات  ،يعد مفيـك االصبلح مف مفاىيـ العمـك االجتماعية المثيرة لمجدؿ ك النقاش   

ك لـ يقتصر معناه ك دالالتو عمى الدكائر  ،ليامة في مسيرة التطكر ك الرقي في المجتمعات البشريةا

حيث جاء عمى لساف نبي  ،االقتصادية اك االجتماعية بؿ تعدل ذلؾ الى دكائر الثقافة ك الفكر ك المعتقدات

                                       
1
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ياكـ عنو اف اريد إال االصبلح ما ك ما اريد اف اخالفكـ الى ما ان {اهلل شعيب عميو السبلـ في قكلو تعالى 

 .1* }استطعت ك ما تكفيقي إال باهلل 

ك نذكر منيا في قكلو  ،ك كردت لفظة االصبلح في القراف الكريـ بصكر مختمفة  في مئة كسبعيف مكضعا   

ال خير في كثير مف نجكاىـ إال مف امر بصدقة اك معركؼ اك اصبلح بيف الناس ك مف يفعؿ {عز كجؿ 

ك المقصكد ىنا ىك اصبلح ذات البيف كىك كجو مف ،}*غاء مرضات اهلل فسكؼ نؤتيو اجرا عظيماذلؾ ابت

 .كجكه االصبلح االجتماعي الذم يحرص عميو ديف االسبلمي 

  : في الدالالت المعرفية لإلصالح من منظور الغربي

يميػة الغربية عقب نياية في بداية يمكف القكؿ أف مصطمح اإلصبلح طرح بشكؿ جمي فػي األكسػاط األكاد   

الحرب الباردة، بالتزامف مع انييار اإلتحاد السكفياتي كثكرات أكربا الشرقية، فػي سياؽ حركة االنتقاؿ مف نظـ 

 . سياسية تسمطية إلى نظـ سياسية تأخذ باألشكاؿ المؤسسػية لمديمقراطيػة المبرالية

نو" تعديؿ أك تطكير غير جػذرم في شكؿ بأ reform)، (réformeتعرؼ مكسكعة السياسة اإلصبلح   

لػيس سػكل تحسيف في النظاـ  –خبلفا لمثكرة  –الحكـ أك العبلقات االجتماعية، دكف المساس بيا. كاإلصبلح 

إنو أشبو ما يككف بإقامة دعائـ الخشب التي  . السياسي كاالجتماعي القائـ دكف المساس بأسس ىذا النظاـ

فاإلصبلح مف ىذا المنطمؽ عممية تتـ داخؿ النظاـ القػائـ، كفػؽ  .لمتداعيةتحاكؿ منع انييار المباني ا

فيي أشبو ما تككف بػالخطكة اإلسػتباقية التػي تباشرىا  ،تفاديا النفجار الكضع لمحيمكلة دكف الثكرة أك لتأخيرىا

اية مف تسعينيات لكف بد. تغييرات جذرية في بنية نظاـ الحكـالنظـ التسمطية تجنبا لحدكث ثكرة قد تفرز 

                                       
1
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 Gerado L.Munck القرف العشريف سنمحظ شيء مف التغيير في مضاميف مصطمح اإلصبلح، حيث ذىب

أنماط كسمككيات قائمة بشكؿ جذرم أك تدريجي،  إلى أف اإلصبلح "يمكف النظر إليو عمى أنو التغيير فػي 

يجيا كما قد يأخذ طابعا جذريا، زيادة فاإلصبلح قد يككف تدر  ."ة زمنية محددة عمى جماعػة بشػريةخبلؿ فتر 

أما بالنسبة  .عمى أنو ليس مقصكرا فقط عمػى البنػى كالمؤسسات بؿ يشمؿ أيضا األنماط كالسمككيات

ماط السمكؾ التقميدية كنشر كسائؿ تغيير القيـ كأن"فاإلصبلح يشير إلى   "Samuel Huntington"ؿ

تعدل العائمة كالقرية كالقبيمة ليصؿ إلػى األمة كعممنة الحياة االتصاؿ كالتعميـ كتكسيع نطاؽ الكالء بحيث ي

كاستبداؿ مقاييس المحاباة  ػز التنظيمػات المتخصصػة كظيفيػا،العامة، كعقبلنية البنى في السمطة كتعزي

   1."بمقاييس الكفاءة ، كتأييد تكزيع أكثر إنصافا لممكارد المادية كالرمزية

ير القيـ كانماط السمكؾ التقميدية ك نشر كسائؿ االتصاؿ ك التعميـ ك تكسيع ك يعرؼ االصبلح بانو " تغ   

بحيث يتعدل العائمة ك القرية ك القبيمة ليصؿ الى االمة ك عقبلنية البنى في السمطة ك تعزيز  ،نطاؽ الكالء

تكزيع اكثر  تأييدك استبداؿ مقاييس العزكة ك المحاباة بمقاييس الكفاءة ك ،التنظيمات المتخصصة كظيفيا

 .2انصافا لممكارد المادية ك الرمزية "

 مبررات االصالح :نيالمطمب الثا

، إذ البد مف تكافر بيئة مناسبة ال تنطمؽ لمجرد الرغبة في التغييرفراغ ك  عفإف عممية اإلصبلح ال تحدث    

اء الكضع عمى ما أك ظركؼ مكضكعية تدفع باتجاه اإلصبلح، كذلؾ لتجنب اآلثار السمبية المترتبة عمى بق

كالستعراض ىذه الظركؼ كالكيفية التي تتـ فييا عممية اإلصبلح كحجـ أك درجة  ،ىك عميو مف خمكد كجمكد

 اإلصبلح المطمكب، فانو ال بد مف اإلشارة إلى الحقائؽ التالية:

                                       
1
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مة فنقطة االنطبلؽ ىي األز  ،The Context of Crisisإف اإلصبلح عادة ما يتـ في ظركؼ األزمة  -1

جراء  التي تمثؿ خطران أك تحديان لمنظاـ القائـ ، كبالتالي البد مف التصدم ليذه األزمة باتخاذ قرارات حاسمة كا 

إصبلحات جذرية، كقد تككف األزمة خارجية تيدد امف كاستقرار أك كياف الدكؿ، فالخطر الخارجي ىك الذم 

لمدفاع عف سيادة كأمف اإلمبراطكرية في كجو دفع بالقادة العثمانييف إلى إجراء إصبلحات عسكرية، كذلؾ 

التيديدات كاألطماع الخارجية لمدكلة األكركبية، كقد تككف األزمة ناتجة عف عكامؿ داخمية مثؿ تردم 

األكضاع االقتصادية أك عدـ االستقرار السياسي أك فقداف الشرعية في نظاـ الحكـ، أك ىذه العكامؿ مجتمعة 

  .ستجابة العقبلنية لمكاجية ىذه الظركؼ الصعبةبحيث يككف اإلصبلح ىك اال

كفي ىذا السياؽ يمكف اعتبار سياسة اإلصبلح أك إعادة البناء التي تبناىا الزعيـ السابؽ لبلتحاد السكفيتي 

نياء حكـ الحزب الكاحدفي التحكؿ نحك اقتص "غكرباتشكؼ" ، مثاؿ عمى تبني اإلصبلح لمكاجية اد السكؽ كا 

اريخية حاسمة ال تقبؿ التكفيؽ كالسياسية السيئة في نظاـ ما. فاألزمة ىي لحظة ت الظركؼ االقتصادية

أك اإلبطاء مف أجؿ التقدـ كاالزدىار كتبلفي المصاعب كاألخطار الناجمة عف عدـ اإلمساؾ بتمؾ  التمفيؽأك 

 .1المحظة كاستثمارىا

 Ideologyدة فكرية أك إيديكلكجية إف دعاة اإلصبلح عادة ما يستندكا في دعكاتيـ اإلصبلحية إلى عقي -2

 تساعدىـ في تبرير األفكار اإلصبلحية كالدفاع عنيا، فالدعكة اإلصبلحية الني نادل بيا الجيؿ األكؿ مف

كانت نابعة مف تأثرىـ  ،القكمييف العرب مف أمثاؿ: الككاكبي كاليازجي كرشيد رضا كرفاعة الطيطاكم كغيرىـ

كاإلصبلحات االقتصادية التي تبناىا الزعيـ الراحؿ  Nationalismالقكمية باألفكار الغربية كالسيما فكرة 

جماؿ عبد الناصر كانت نتاج تأثره بالعقيدة االشتراكية. فالخطاب اإلصبلحي المستند إلى عقيدة أيدلكجية 

قراطية يتميز بكضكح الرؤية كقكة الحجة عند المبادرة أك المشاركة أك حتى عند النقاش، فالعممانية كالديم
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كالعقبلنية كالمكاطنة ىي جميعان إيديكلكجيات يمكف لقادة اإلصبلح االستناد عمييا في دفاعيـ أك تبريرىـ 

قناع الجماىير بضركرتيا.   لتكجياتيـ اإلصبلحية كا 

إال انو ليس مف الضركرم أف تككف كافة الدعكات اإلصبلحية نتاج عقائد سياسية، ال بؿ إف بعض قادة    

يتبنكف أفكاران إصبلحية تتناقض كعقائدىـ السياسية، فعمى سبيؿ المثاؿ تبنت رئيسة كزراء  اإلصبلح قد

نادل ببيع القطاع العاـ إلى القطاع الخاص  ،تاتشر برنامجان اقتصاديان إصبلحيان  مارجريتبريطانيا السابقة 

 بالرغـ مف انتماء تاتشر إلى التيار المحافظ.

 Reform from Above« النخبة الحاكمة»رة مف القائد كمف ىـ حكلو ف اإلصبلح الذم يأتي بمبادإ -3

البد مف أف يدفع نحك تكسيع قاعدة المشاركة السياسية، كخمؽ عناصر كفئات تستفيد مف عممية اإلصبلح 

حتى يكتب لو النجاح كاالستمرارية أم خمؽ جبية لئلصبلح، فكمما اتسعت قاعدة المشاركة في عممية 

دت شرعية اإلصبلحات، فاإلصبلح الذم يتـ مف أجؿ حريات الناس كمصالحيـ كمف اجؿ اإلصبلح كمما زا

يدفعيـ إلى التمسؾ بو كحمايتو مما يحاكلكف عرقمتو أك اإلساءة إليو، كبالتالي البد  في افمستقبميـ، ال شؾ 

 ت اإلصبلحيةمف أف يؤدم اإلصبلح إلى حراؾ اجتماعي كخمؽ إرادة مجتمعية، كبمغة أخرل يكاكب المبادرا

، كبخبلؼ ذلؾ فإنو تبقى اإلصبلحات جزئية كغير مؤثرة يسيؿ مف أعمى إصبلح تدريجي مف األسفؿ

 .1التراجع عنيا، كذلؾ لغياب الجماىير التي يمكف أف تدافع عف ىذه اإلصبلحات كتتمسؾ فييا

 متطمبات االصالح  : ثالثالمطمب ال

 : نيات لتحقيقو عمى ارض الكاقع ك نذكر منيايتطمب في عممية االصبلح عدة كسائؿ ك امكا   

                                       
1
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 ى االكلكية القاطعة لقضية االصبلحك تكافقا عم ،تكافر ارادة سياسة صمبة لمنخب السياسية ك الثقافية         

 .اعماليا ك عمى حساب اية قضايا اخرل ميما بمغت اىميتيا  عمى جدكؿ

 لدكلة دكف اف يخؿ ذلؾ بجكىر قضية التكصؿ الى حؿ تكافقي خبلؽ إلشكالية عبلقة الديف با      

 .االصبلح اك يقكد إلحبلؿ نظاـ استبدادم محؿ اخر 

 التكافؽ حكؿ برنامج حد ادنى لئلصبلح في كؿ دكلة. 

  تكافر ارادة سياسية باإلصبلح مف جانب النخبة الحاكمة اك عمى االقؿ عدـ المجكء لمعنؼ لقمع حركة

 .1االصبلح

 ضركرية أساسيةفكاعؿ  بو تقترف أف يجب ،كالنجاح لو نكفؿ حتى كدعائـ طمباتمت إلى يحتاج اإلصبلح   

 ىذه تجتمع أف يجب أنو كما. الذاتي الدعـ - الشعبي الدعـ - السياسي الدعـ: مثؿ كفرضو وبتفعيم ككفيمة

 كما ،احالنج ليا ُيكتب أف يمكف كال كاقعية غير تصبح لئلصبلح عممية أيةتككف  بدكنيا إذ جميعيا الدعائـ

 مف يتـ السياسي فالدعـ .التطكر طريؽ عمى ىي التي أك منيا المتطكرة الدكؿ معظـ في التجارب أثبتت

 أدنى ىـ مف إلى األكامر منيـ تصدر بحيث ،لئلصبلح العميا الدكلة كسمطة كالرؤساء القادة تبني خبلؿ

 ذلؾ حياؿ المناسبة القرارات اتخاذ في الصبلحيات دكف االكراه منحيـ ثـ لو آلية إيجاد عمى بالعمؿ سمطة

  .نفسو المكمؼ الشخص مف أم االسفؿ مف البدء عمى التنبيو مع

 لمحاربة كافة اإلمكانيات كتستثمر الفرص تمنح بحيث المجتمع شرائح كؿ خبلؿ مف يتـ الشعبي كالدعـ   

 خبلليا كمف بيا لمعمؿ جتمعالم عمى الشأف ىذا في استجدت التي كالقكانيف القرارات فتعرض ،كعبلجو الداء

يضاح  قكيا شعبيا دعما بذلؾ كيككنكا ،كفكائد اإلصبلح محاسف الجميع يعي حتى شفافية بكؿ األمكر كؿ كا 

بحيث  ،بالدكلة المؤسسات كؿ في االدارات بمختمؼ كالعامميف المكظفيف مف يأتي الذاتي كالدعـ . لمتنفيذ
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 كمف خبلؿ خبلليـ مف حدا عمى جية لكؿ الداخمي صبلحاإل عممية كيتكلكف كالتطكر يريالتغ يتقبمكف

اعادة كالمياـ المناصب في المسميات بتغيير ،مرؤكسييـ  اإلدارة القرارات كتطبيؽ ككضع الخطط رسـ ك 

 المتكاجدكف الدائرة عف كدرء المفاسد اإلصبلح بعممية قدما الدفع شأنيا مف التي العممية بأسسيا ،السميمة

 كتفرض اإلدارة ،محالة ال اإلصبلح طريقيا عف فسيتـ تكفرت ما إذا الثبلثة كالدعائـ اتالمتطمب ىذه .بيا

 .اإلصبلح جانب في أىمية مف ليا لما إلييا سنتطرؽ لذا منقذ كخير مصمح خير كالتي نراىا العممي بأسمكبيا

 بعممية قد تؤدم أنيا إذ إلييا االنتباه يجب اإلصبلح عممية فرض حيف ترتكب أخطاء عدة ىنالؾ أنو كما   

 : كمنيا معقدة جد اإلصبلحية العممية فتصبح خاطئ مسار إلى اإلصبلح

 فردم بشكؿ العمؿ. 

 اإلصبلح بعممية االستعجاؿ. 

 كاألخبلقي كالكطني الديني الكازع إلى النظر دكف العميا المؤىبلت حممة تكميؼ. 

 كعاداتو كتقاليده المجتمع تياجاتاح تمبي كال الخارج مف مستكردة كتشريعات بقكانيف االستعانة. 

 خصكصياتو مجتمع لكؿ أف إذ قدكة الدكؿ بعض جعؿ كمحاكلة األعمى التقميد. 

 1اإلصبلح عممية اجراء قبؿ المسؤكليف كاستبداؿ تنحية.  

 

 

 

 

                                       
1

، االكاديمية بحث ماجستير في ادارة االعماؿ "،الفساد االداري عائق االدارة و التنمية و الديموقراطية عبد القادر جبريؿ،" -
 . 37، ص 2010، البريطانية مممكة المتحدةالالعربية البريطانية لمتعميـ العالي، 
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 بداليا إلغاءىا إلى بعضيا يحتاج الذم الكقت في ك القرارات القكانيف عمى كاإلضافة التعديؿ  بقكانيف كا 

 .جديدة        

 كضع مف خبلؿ تفادييا ليتـ،تباراع محؿ تكضع أف يجب اإلصبلح سبيؿ في عائقا تعتبر األخطاء ىذه   

 .1باإلدارة إفساده تـ ما إصبلح شانيا مف الى اجراءات يقكد شمكلي كطني برنامج

 االصالحو نتائج معيقات  : رابعالمطمب ال

 معيقات االصالح : 

في كجو اإلصبلح يمكف التغمب عمييا كتجاكزىا خصكصان أف اإلصبلح أصبح  اف المعيقات التي تقؼ   

مطمبان كحاجة جماىيرية إال أف حقيقة األمر ليست كذلؾ، فمثمما لئلصبلح أنصار كدعاة فإّف لو أعداء 

   ة كمناؤكف كاف كانكا قمة إال أنيـ يمتمككف كسائؿ التأثير كأسباب القكة التي تجعميـ قادريف عمى كقؼ مسير 

اإلصبلح، فالطبقات البرجكازية كالنخب السياسية كغيرىـ مف أصحاب النفكذ البد أف يقاكمكا أية إصبلحات 

أك تغييرات تؤثر في أكضاعيـ كمكتسباتيـ، فيذه النخب الحاكمة ميما تشدقت بمصالح الفقراء كالبسطاء، 

ستبعد أف تتخمى طكاعية عف ىذه المكاسب فأنيا ال تسعى إال لحماية كزيادة مكاسبيا، كبالتالي فانو مف الم

األمر الذم يعني أف اإلصبلح قد يككف نتاج صراع مجتمعي بيف قكل سياسية متضادة، كقد يأخذ ىذا 

الصراع شكؿ العنؼ أحيانان، كفي األحكاؿ كافة البد لقادة اإلصبلح مف إتباع إستراتيجية معينة في التعامؿ 

 :مع ىذه الفئات

قناعيا بضركرة عدـ معارضة التكجياتفقد يمجأ قادة  1- اإلصبلحية،  اإلصبلح إلى محاكرة ىذه الفئات كا 

، فتاريخيان كاف سبلطيف ليذه الفئات مف اجؿ شراء مكافقتياكقد يضطر قادة اإلصبلح إلى تقديـ تعكيضات 

كات أك اإلجراءات الدكلة العثمانية يستندكف إلى دعـ كتأييد شيخ اإلسبلـ كرجاؿ الديف في تأييد مباركة الخط

                                       
1
 . 37،ص المرجع السابؽعبد القادر جبريؿ، - 
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 .، كذلؾ بتقديـ اليبات كاالمتيازات ليذه الفئة المؤثرة في الدكلة حيف ذاؾ اإلصبلحية

بو،  كقد يمجأ قادة اإلصبلح إلى جماىير الشعب كتعبئة الرأم العاـ الكطني لتبّني اإلصبلح كالتمسؾ 2-

ئكم المعارض لئلصبلح، ففي أكائؿ كبمغة أخرل خمؽ تيار شعبي إصبلحي في مكاجية التيار النخبكم أك الف

الثمانينات نجحت حركة التضامف في بكلندا بحشد جيش مف العماؿ كالنقابييف كالمفكريف الذيف نادكا 

باإلصبلح كالتغيير لـ يتمكف النظاـ الشيكعي الحاكـ مف الكقكؼ في كجييا ككبح جماحيا، كبعد اقؿ مف 

البكلندم في أكؿ انتخابات ديمقراطية نزيية جرت في % مف أصكات الشعب 99عشر سنكات كسبت الحركة 

أكؿ رئيس كزراء منتخب في تاريخ بكلندا السياسي  "ليخ فاليسا"ذلؾ النظاـ الشيكعي، كأصبح زعيـ الحركة 

 .الحديث

أخيران قد يمجأ قادة اإلصبلح إلى فرض اإلصبلح بالقكة، كىذا يعتمد عمى قيادة حازمة، ككجكد نظاـ  3-

ر، كجياز عسكرم كامني فاعؿ كمخمص لمنظاـ السياسي. فالقكانيف االستثنائية التي أصدرىا سياسي مستق

كالتي أتت عمى الكثير مف الحقكؽ  2001الرئيس جكرج بكش بعد أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ عاـ 

كجياز المدنية لمشعب األمريكي لـ يكف باإلمكاف إصدارىا في ظؿ غياب قيادة حازمة كنظاـ سياسي مستقر 

 .امني فاعؿ

 ، Repression 1أك فرض اإلصبلح بالقكة،Persuasion  كسكاء تبنى قادة اإلصبلح أسمكب اإلقناع   

إال انو يمكف مجتمع آلخر، ف معيقات اإلصبلح كثيرة كمتعددة كاف كانت تختمؼ مفأنو البد مف االعتراؼ بإف

إلصبلح كالسيما في مجتمعات العالـ الثالث تمخيص ابرز المعيقات التي يمكف أف تحد مف اندفاع حركة ا

 :التي تعاني مف أزمات متعددة تعيؽ حركة اإلصبلح بما يمي

 

                                       
1
 -Samuel Huntington ,No Easy Choice : Political Participation in developing Countries,Cambridge: Harvard 

university press,1977,p3. 
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 : العوامل السياسية1-

تتعدد العكامؿ السياسية التي تشكؿ عقبة في طريؽ اإلصبلح كمنيا: ضعؼ اإلرادة السياسية لدل الفئة    

حداث الحاكمة، فاإلصبلح يحتاج إلى إرادة سياسية لديي ا الرغبة الصادقة كالقدرة األكيدة عمى العمؿ الجاد كا 

تغييرات سياسية ىامة، بغض النظر عف النتائج التي يمكف أف تترتب عمى ىذه التغييرات، مثؿ تغيير في 

السمطة أك استبعاد المسؤكليف السابقيف أك محاسبتيـ. إف كثيران مف األنظمة التسمطية تقكـ باحتكاء الدعكات 

فراغيا مف مضمكنيا حيث تتبنى سياسات تحافظ عمى الكضع اإلصبل  حية أك المبادرات اإلصبلحية كا 

القائـ، كفي الكقت نفسو تقدـ الكعكد لمجماىير بالتغيير كاإلصبلح كبالمستقبؿ المزدىر، كبالتالي ال يككف 

 ىناؾ أية نتائج مرجكة مف ىكذا إصبلح.

مرار في الكضع الراىف كالمماطمة في التغيير كاإلصبلح ىك كمما يساعد األنظمة التسمطية عمى االست   

ضعؼ أك غياب المعارضة السياسية كانقساميا كافتقارىا لمشاريع سياسية جادة أك حمكؿ كبدائؿ لمكاجية 

األزمات المختمفة، كمف العكامؿ السياسية التي تعرقؿ حركة اإلصبلح غياب المؤسسات الدستكرية أك ضعفيا 

ت التشريع كالمراقبة أك اتخاذ القرار، كضعؼ كغياب مؤسسات المجتمع المدني مف أحزاب كفقدانيا سمطا

كنقابات كاتحادات كجمعيات، كتدني نسبة المشاركة السياسية لدل الجماىير كالسيما المرأة كغياب الضغط 

عؿ اإلصبلح الشعبي مع ضالة الكعي السياسي، كنمك ثقافة الخكؼ، كعدـ استقبلؿ القضاء. األمر الذم يج

مسكيف بالسمطة الذيف يقاكمكف أية إجراءات أك إصبلحات يمكف في تمرىكف بإرادة كمزاج الحاكـ، أكلئؾ الم

  1النياية أف تقكض مركزىـ، كيضاؼ إلى ذلؾ عدـ االستقرار السياسي كالتطرؼ كالفكضى كاإلرىاب

 

                                       
1
 - Samuel Huntington ,op.cit ,p3. 
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ي العربي غير مناسب إلجراء إصبلحات كالحركب األىمية. فعمى سبيؿ المثاؿ كاف المناخ اإلقميم كاألزمات

سياسية في ظؿ استمرار الصراع العربي اإلسرائيمي ككجكد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ، إذ ال قيمة إلنشاء 

نظاـ سياسي ليبرالي في ببلد خاضعة لبلحتبلؿ األجنبي، كما انو ال معنى إلقامة حياة سياسية ليبرالية في 

ضبلن عف الميؿ العاـ لدل القادة كالجماىير لرفض اإلصبلحات التي يمكف األمف كاالستقرار، ف 1ظؿ غياب

أف تبدك نزكالن عند الضغط الخارجي، مثؿ رفض األنظمة العربية التغييرات التي تفسر بأنيا التزامان بجدكؿ 

 .2أعماؿ الدمقرطة الغربي أك األمريكي

 : العوامل الثقافية2-

عاقة تمعب العكامؿ الثقافية دكران بار     زان في تبني اإلصبلح كدفع مسيرتو إلى األماـ، أك العكس بكقؼ كا 

عممية اإلصبلح، ذلؾ أف تركيبة المجتمع كمؤسساتو كقيمو كأنماط سمككو، ليا دكر مباشر في التأثير عمى 

عقمية  كلدييا اإلصبلح سمبان أك إيجابان، فعمى سبيؿ المثاؿ فاف المجتمعات القبمية أك الطائفية ترفض التغيير

تككف عممية اإلصبلح فييا شاقة كمعقدة، فمثؿ . Anti-Democratic Tendencieمعادية لمديمقراطية 

ىذه المجتمعات أك الشعكب تعيش في عالـ ضيؽ كتقاـك التحديث كاإلصبلح كالتغيير، فعمى سبيؿ المثاؿ 

ء لمدكلة أك الحزب أك النقابة أك أم كفي معظـ الدكؿ العربية فاف الكالء لمقبيمة كىي بنية تقميدية يفكؽ الكال

بنية أك مؤسسة حديثة، فالكالء في المجتمع العربي مثبلن ىك لفكر القبيمة كالطائفة كليس لؤلمة أك الدكلة كىذه 

كما أف ىناؾ غيابان أك ضعفان  Tribes with Flags كالءات يسيؿ تبديميا. أف معظـ الدكؿ العربية ىي

  التي تعني المساكاة المطمقة بيف المكاطنيف بغض النظر عف الديف أك الجنس كاضحان في مفيكـ المكاطنة 

  .أك الطبقة...الخ

                                       
1
 - op.cit ,p3. 

-
2
 ،كرقة غير منشكرة مقدمة الى كرشة عمؿ االصبلحات االصالح السياسي في الوطن العربي""معوقاميف مشاقبة، 

 2 .،ص2005،مركز الرأم لمدراسات : السياسي_رؤية مستقبمية_،عماف
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فالمكاطنة ىي مصدر الحقكؽ كالكاجبات، كنحف في عصر حقكؽ اإلنساف كالمكاطف. فاإلصبلح السياسي    

راىية كاحتراـ سيادة القانكف يحتاج لثقافة جديدة تؤكد قيـ كمثؿ الحكار كالتسامح كقبكؿ اآلخر كنبذ العنؼ كالك

كالتداكؿ السممي لمسمطة كخمؽ ركح المكاطنة كاالنتماء إلى الدكلة، كمف العكامؿ الثقافية التي تقؼ عقبة في 

، حيث أف عدـ دعـ كمباركة رجاؿ الديف لمكثير مف  ، الديف في المجتمعات المحافظة طريؽ اإلصبلح

، فعمى سبيؿ المثاؿ يرفض معظـ عمماء  كبالتالي يتـ رفضيا،  اإلصبلحات كالتغييرات يفقدىا شرعيتيا

، كيتـ الرىاف عمى القنبمة الديمغرافية في الصراع بيف المسمميف  المسمميف دعكات تنظيـ أك تحديد النسؿ

، كالشيء نفسو ينطبؽ عمى كضع المرأة في  كأعدائيـ سكاء في فمسطيف أك السكداف أك كشمير أك غيرىا

بية، فيناؾ الكثير مف القكانيف المستمدة مف تفسيرات متطرفة لمشريعة اإلسبلمية تعامؿ المرأة المجتمعات العر 

 1.بدكنية أك بمغة أخرل تجعؿ حقكقيا منقكصة

 : العوامل االقتصادية3-

ف الدكؿ أك الشعكب التي تعاني مف أزمات اقتصادية مثؿ ضعؼ اإلمكانيات كقمة المكارد، كزيادة حجـ إ   

الخارجية، كانتشار األمية كالفقر كالبطالة، كتفاقـ اليكة بيف األغنياء كالفقراء، كالزيادة السكانية  المديكنية

المرتفعة، كاختفاء الطبقة الكسطى، كسكء التغذية كانخفاض المستكل الصحي، كغيرىا مف االختبلالت 

الحديث عنو أشبو بالترؼ  االقتصادية التي تحكؿ دكف االىتماـ باإلصبلح كال سيما السياسي الذم يصبح

الفكرم، إذ ينصب اىتماـ الغالبية الساحقة مف أبناء المجتمع نحك تكفير الحاجات األساسية مف مأكؿ 

قبؿ  ز، كلكف مقكلة الخبزكمسكف، فغالبان ما يشاع في البمداف الفقيرة أف عمى الحرية أف تنتظر تكافر الخب

عان، كبالتالي انتشار الجكع كالفقر كالكبت كاالضطياد، إذ انو في كالحرية م زالحرية قد تؤدم إلى افتقاد الخب

حقيقة األمر يجب أف ال يككف تردم األكضاع االقتصادية مبرران لغياب اإلصبلح كالعدالة كالحرية، ففي دكلة 

                                       
1
 . 3ص  مرجع السابؽ،ال ،اميف مشاقبة - 
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ية في مثؿ اليند مثبلن فاف الفساد كالفقر كالتفاكت في تكزيع الثركة لـ يمنع قياـ ديمقراطية ىي األكثر شعب

، كفي دكؿ غنية مثؿ دكؿ النفط فاف الطفرة االقتصادية لـ The Most Populace democracy العالـ

يكاكبيا تحكالت سياسية نحك الديمقراطية كالمشاركة الشعبية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف، فبالرغـ مف أف ىذه 

ية، فيذه الدكؿ حققت رخاءن اقتصاديان إال أنيا لـ تنجح بالتكجو نحك الديمقراط« مجتمعات الكفرة»الدكؿ غنية 

 .1لكنيا تعاني مف جمكد أك تخمؼ سياسي

 نتائج االصالح       

إف آثار كنتائج اإلصبلحات تختمؼ باختبلؼ الظركؼ التي تتـ في ظميا اإلصبلحات، ككذلؾ باختبلؼ    

و مف الصعكبة اإلحاطة األىداؼ كالغايات التي تسعى الحركات كالقادة اإلصبلحييف إلى تحقيقيا، كما ان

، كبالتالي مف المبكر  In Process التامة بآثار كنتائج اإلصبلح إذا كانت عممية اإلصبلح ال تزاؿ مستمرة

 .الحكـ عمييا فقد يككف التاريخ ىك صاحب السمطة في الحكـ كالتقييـ

ية مف بعض فئات المجتمع، كمثمما تقابؿ عادة األفكار الجديدة كالتغييرات اإلصبلحية بمقاكمة في البدا   

فإنيا أيضان تقابؿ بحماس كتأييد فئات أخرل في المجتمع، كلكف اإلصبلحات التي يكتب ليا النجاح 

كاالستمرارية ىي تمؾ التي تنجح في خمؽ فئات كأنصار مستفيدة مف اإلصبلح تتمسؾ بمنجزاتو كتدافع عنو 

، فيذه القكل لدييا Irreversible Reform كتناضؿ في سبيؿ استمرارية اإلصبلح كعدـ التراجع عنو

مصمحة في الحفاظ عمى اإلصبلح كاستمراريتو، فاإلصبلحات المثمرة ىي التي تكسع قاعدة المشاركة 

تمثؿ خط دفاع صمب أماـ  ،الشعبية كتقكم كتفعؿ مؤسسات المجتمع المدني مف أحزاب كنقابات كغيرىا

ؾ فانو يمكف التراجع عف اإلصبلح، فعمى سبيؿ المثاؿ كانت القكل المناكئة لمتغير كاإلصبلح كبخبلؼ ذل

محؿ تأييد  1970في تشيمي سنة  "السمفادكر الميندم"اإلصبلحات االقتصادية كاالجتماعية التي تتبناىا 

                                       
 4.ص  ، السابؽ المرجع1-
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، "السمفادكر المندم" كترحيب فئات كاسعة مف الشعب التشيمي، إال انو بعد فترة قصيرة تمت اإلطاحة ب

 .1صبلحات كافة التي تبناىا كحؿ نظاـ تسمطي محؿ النظاـ الديمقراطي الذم بدأه المندمكالتراجع عف اإل

كتقدـ نيجيريا تجربة مشابية في الفشؿ في بناء نظاـ ديمقراطي مستقر بعيدان عف ىيمنة أك تدخؿ العسكر،    

تتميز بتاريخ مف ، كمنذ االستقبلؿ حتى اآلف فاف نيجيريا 1960فقد استقمت نيجيريا عف بريطانيا سنة 

الفكضى، كعدـ االستقرار، كاالنقبلبات العسكرية، كالحرب األىمية، بالرغـ مف إمكاناتيا البشرية اليائمة 

كثركاتيا النفطية الضخمة التي تؤىميا لمعب دكر ىاـ عمى المستكييف اإلفريقي كالعالمي، كفي المقابؿ فاف 

ي خمؽ فئات مستفيدة مف اإلصبلح تجعؿ التراجع عنو أمران تجربة االتحاد األكركبي تمثؿ قصة نجاح باىرة ف

، ثـ تطكرت مف المجاؿ 1956بالغ الصعكبة، حيث بدأت الفكرة بإنشاء منظمة الحديد كالصمب عاـ 

االقتصادم إلى المجاؿ السياسي الذم تكج بإنشاء االتحاد األكركبي كمؤسساتو المختمفة مف دستكر كبرلماف 

...الخ. بدأت المنظمة بػ ست دكؿ ككصمت إلى حجميا الحالي إذ يزيد دكر أعضاء كمحكمة كعممة مكحدة .

 دكلة.  25االتحاد األكركبي اآلف عف 

ألنو يخمؽ فئات مستفيدة منو  ،2إف تجربة االتحاد األكركبي ىي خير مثاؿ عمى اإلصبلح الذم ال رجعة عنو

 .وكبالتالي تتمسؾ بمنجزاتو كال تقبؿ التراجع عنو أك إجياض

الذم عادة ما يككف بالكسائؿ كاألدكات  Peaceful Change كالخبلصة إف اإلصبلح أك التغيير السممي   

الذم تسعى معظـ الشعكب إلى بمكغو، كلعؿ تجربة التحكؿ الديمقراطي ك الديمقراطية كعمى رأسيا االنتخابات، 

 .السممي في دكؿ أكركبا الشرقية ىي خير برىاف عمى ذلؾ

    الحكار ح بحاجة إلى إصبلحييف يتمتعكف بمزايا معينة منيا قكة اإلرادة كصدؽ االنتماء كثقافةإف اإلصبل   

الشفافية، كحقكؽ اإلنساف التي ضمنتيا  احتراـ قيـ العدالة كالمساكاة ك التسامح، كالرغبة في المشاركة، ك ك

                                       
1
 -Paul.E.Sigmund, The Overthrow of Allende and the Politics of Chile 1964-1976. London : university of 

Pittsburgh press, 1980,p58. 
2
 -Neil Nugent, the Government and Politics of the European Community. Durham : Duke university press, 

1989,p67 . 
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ركة الجميع في المجتمع مف حكاـ    العنؼ، كىذا يتطمب مشا المكاثيؽ الدكلية، كرفض الفساد كاالستبداد ك

ف حركة التقدـ كاإلصبلح ال يمكف أف تتـ إال مف خبلؿ إتاحة الفرصة إنساء،  محككميف، رجاؿ ك ك

المتساكية لكؿ فئات المجتمع في المشاركة كالتفاعؿ، كحشد الطاقات مف أجؿ بناء الكطف الحر، كخمؽ 

تحديث مف أجؿ بناء مجتمع الغد. فاإلصبلح عممية المكاطف المشارؾ بفعالية في مسيرة اإلصبلح كال

مجتمعية كبالتالي فاف الفرد محدكد اإلمكانات كال يستطيع إحداث اإلصبلح بمفرده، فبل بد مف أف ينتظـ 

 .األفراد في إطار جماعي مف خبلؿ مؤسسات المجتمع المدني سعيان لتحقيؽ اإلصبلح المنشكد

 ة اآلف إال أنيا غير مستحيمة، إذير كأكثرىا فعالية فأنيا غير ممكنيؿ التغأما الثكرة التي تعتبر أقدـ كسائ   

أف الدكلة في معظـ المجتمعات قد تغمغمت كسيطرت عمى كافة ُبنى المجتمع، كما أف التصادـ معيا قد 

 إف طريؽ اإلصبلح ليست مفركشة بالكركد بؿ .يككف باىظ التكاليؼ. كبالتالي تككف الخسائر تفكؽ المكاسب

كاستعداد لمتضحية كدفع الثمف في ىذه المعركة  ،مسؤكلية صعبة كدقيقة كتحتاج إلى قيادة كحنكة كصبر

الحاسمة التي يتكقؼ عمى نتائجيا مصير كمستقبؿ الكثير مف شعكب العالـ، كبخبلؼ ذلؾ فاف اإلصبلح 

 1.يحتاج إلى معجزة سياسية، كنحف في عصر انتيت فيو المعجزات

 :منيا عدة ارتباطات تأخذ كىي النامية الدكؿ في كخاصة معكقات عدة اإلصبلح عجمة أماـ تقؼ   

  .ك تفشي البيركقراطية شاممة خطط كجكد االبتكار،عدـ فقداف المؤىمة، اإلدارية القيادات: إدارية معكقات -

 .كالخبرات ك تراكميا العقكؿ احتضاف المكاطف،عدـ كعي ضعؼ : اجتماعية معكقات -

 .كاإلدارم الفساد االخبلقي ك المجيكد،انتشار باإلنتاج األجكر ربط عدـ: البشرية بالمكارد تبطةمر  معكقات -

 العمؿ تشخيص اكلكيات ،عدـ الضركرية المالية المكارد تكفر عدـ : المادية بالمكارد مرتبطة معكقات-

 ...بدقة التنمكية

                                       
 . 7ص ،معة يرمكؾاج : االردف ."اإلصالح السياسي دراسة نظريةمقاؿ بعنكاف "، محمد تركي بني سبلمة- 1
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 العالمية تنسجـ مع التطكرات جديدة انيفقك  إصدار قديمة،ضركرة تشريعات :بالتشريعات مرتبطة معكقات -

 .كتسايرىا 

 ،الحكافز ضعؼ أنظمة فعاليتيا، كعدـ الرقابة كضعؼ اإلدارة في المتبع العممي باألسمكب متعمقة معكقات-

 ..1تصاؿك اال العامة العبلقات ضعؼ

 مدخل مفاىيمي لمسياسة العامة : المبحث الثاني

، كدراسة السياسة العامة كغيرىا  الحاصؿ في ميداف العمـك االجتماعية تمثؿ السياسة العامة نتاج التطكر   

مف الدراسات شكمت جدالن كبيران بيف الباحثيف حكؿ ماىيتيا كالمكضكعات التي تتناكليا، لذلؾ تعددت 

 ،التعريفات حكؿ فيـ السياسة العامة كاإلحاطة بجكانبيا المتعددة في ككنيا تمثؿ الجانب األدائي لمحككمة

كالفعؿ السياسي أك أنيا ترتبط بكافة جكانب النظاـ السياسي كال تقتصر عمى دكر الحككمة، لذلؾ أختمؼ 

 .الباحثكف في تعريفاتيا كالتي بمغت أكثر مف أربعيف تعريفا

عطاءىا مفيكـ محدد ميمة صعبة نكعا ما،     ذلؾ لتعدد ك مف ىنا تككف ميمة االحاطة بالسياسة العامة كا 

مة السياسية كالمتغيرات المؤثرة بتمؾ الكظائؼ، كالدكر المتنامي لممجتمع مما جعؿ مف السياسة كظائؼ األنظ

نما إبراز تأثير المجتمع في عممية رسـ كتنفيذ السياسة العامة  العامة ليست ميمة النظاـ السياسي فقط كا 

 .كمراقبة األداء الحككمي

 

 

 

                                       
"االصالح االداري و اىميتو في القضاء عمى التسيب و الفساد االداري و تحقيق  : مداخمة بعنكاف ،منير نكرم ك اخركف1-

 . 80 ،صرالعمـك االقتصادية كعمـك التسيي كمية الشمؼ،جامعة ، "التنمية االقتصادية المستدامة
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 تعريف السياسة العامة : المطمب االول

 كالعمماء اىتـ بيا الفبلسفة التي المكثفة العناية جؿ يمثؿ تنظيميا، ككيفية المجتمعات بقضايا الىتماـا كاف   

ستمر السياسييف، كالمفكريف  األكربية الجامعات معظـ حينما كانت عشر، التاسع القرف منتصؼ حتى ذلؾ كا 

 العامة، بالسياسة كلـ تيتـ ذاتيا ةالسياس دراسة عمى اقتصرت .الفمسفة فركع مف كفرع كالحكـ السياسة تدرس

 العمـك فركع مف فرعا كأصبح السياسة عمـ يتبمكر بدأ بعدىا لكف الفمسفي، ضمف اإلطار تزاؿ ال ألنيا

 .1األخبلقية الفمسفة عف استقبللو عقب االجتماعية

 ككيفية مفيكميا عمى التركيز ك تـ ،الثانية العالمية الحرب بعد العامة السياسة بمكضكع االىتماـ زاد   

 دكر تعاظـ نتيجة ىذا ،2إطار تحميؿ ضمف تنفيذىا أساليب كحتى كمضامينيا أىدافيا في كالتبصر بمكرتيا

 األحياف بعض في فأصبحت القكمي، بناء االقتصاد إلعادة االقتصادم النشاط في تدخميا كضركرة الدكلة

 المفكريف بعض قاد الذم األمر كالثقافية، جتماعيةكاال الكظائؼ السياسية لكافة كالمنسقة المييمنة السمطة ىي

 .3الدكلة تدخؿ ىك عصر العصر ىذا أف إلى القكؿ

كمف اجؿ االحاطة بمفيـك السياسة العامة يمكف تناكؿ ىذا المفيـك مف خبلؿ التركيز عمى التعريفات التي    

ا"العبلقة بيف الكحدة الحككمية ىناؾ تعريؼ كاسع لمسياسة العامة يقكؿ اني .أسبغت عمى السياسة العامة

بيئتيا" ك ىذه السعة ك الشمكلية تجعؿ اغمب الدارسيف غير متأكديف مف حقيقة المعنى ك ربما ال يسعفيـ ك 

  .بأم تصكر

                                       
1
دار المسيرة لمنشر ك التكزيع  : االردف .منظور كمي في البيئة و التحميل : ةالعاملسياسة ا،الفيداكم فيمي خميفة- 

 . 100ص ،2001،كالطباعة
 
2
 - Thomas R. Day,  Understanding Public Policy,7Ed .New Jersey :prentice hall ,1992,p10. 

 . 18ص ،2000،فية لمنشردار الثقا : القاىرة. الدولة العصرية دولة المؤسسات،حسف ابشر الطيب-3
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كىك تعريؼ ، كتعريؼ اخر يقكؿ "اف السياسة العامة ىي تقرير اك اختبار حككمي لمفعؿ اك عدـ الفعؿ "   

بؿ انو قد ينصرؼ الى  ،تناكؿ االختبلؼ بيف ماتقرره الحككمة ك ماتفعمو فعبلفيو بعض الصحة كلكنو ال ي

فعرؼ السياسة  "جارد ركزير "شيادة اما  كتعييف شخص اك منح ،اعماؿ ال تدخؿ ضمف السياسة العامة

كليست كاف نتائجيا تؤثر عمى مف تيميـ مستقببل ،العامة بانيا " سمسمة مف االنشطة المترابطة قميبل اك كثيرا "

 .1 قرارات منفصمة

التي تتبعيا مؤسسة  لئلجراءاتالسياسة العامة في كتاب السياسة العامة االمريكية ىي" بمثابة دكرة معتمدة    

 ك تككف عمى اساس قانكني ك شرعي ك بيانات العامة ك المكائح،حككمية اك رسمية لحؿ مسالة تيـ الجميكر

ك السياسة العامة يكمف في "،الكاسع ك تظير عمنا مف السمكؾ الرسمية اك االنماط المقبكلة عمى نطاؽ 

كبرنامج عمؿ لكاحد أك أكثر مف  كتقدـ السياسة العامة.2القانكف كفي السمطة ك االكراه المقترنة مع القانكف"

   .3السمطات العامة أك الحككمية

  ؟ ككيؼ ؟ تىم؟ يحصؿ عمى ماذا؟ عمى اف السياسة العامة ىي "مف "ىاركلد الزكيؿ"عرفيا ". 

 اما تكماس دام يقكؿ باف "السياسة العامة ىي ما تختار الحككمة عممو اك عدـ عممو في 

 .مجاؿ ما" 

 ىي النشاطات اليامة لمحككمة ""انيا  " يعرؼ السياسة العامة عمىايرا شاركنسكي"ك بالنسبة ؿ .  

محككمة لفترة زمنية مستقبمية كبحيث يككف ك حدد احمد رشيد السياسة العامة التي تتمثؿ في "اتجاه العمؿ ل   

 ليا مبرراتيا كىذا يعني اف السياسة العامة ىي تعبير عف التكجيو السمطكم اك القيرم لمكارد الدكلة 

                                       
 ،كالطباعة دار المسيرة لمنشر ك التكزيع : عماف . )عامر الكبيسي : ترجمة (،صنع السياسات العامة،جيمس اندرسكف-1

 . 14،15،ص  1999
2
 -Clarck.E.Cochran, Lawrence.C.Meyer ,T.R.Carr , N .Joseph Cayer, American Public Policies,9th edition. 

Boston :cengage learning., 2009.p10. 
3
 -Daniel Kübler, Jacques de Maillard, Analyser les Politique Publiques. Paris : presses universitaires de 

Grenoble,p9. 
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 .1ك اداة ذلؾ التكجيو ىي الحككمة " تمييدا بينيا ، المفاضمة كأسس

 تتخذىا التي سياسية ك الغير السياسيةتمؾ العمميات ك االجراءات ال"أنيا  "القكم عبد خيرم"فيعرفيا   

 الذم البديؿ الختيار حميا عمى بدائؿ كالتعرؼ المشكمة، تعريؼ عمى اتفاؽ إلى الكصكؿ بقصد الحككمة

 .2لممشكمة" مرضي حؿ عمى تنطكم ممزمة سياسة عامة شكؿ في إقراره يقترح

 مجمكعة كىي العمؿ، عف االمتناع أك بالعمؿ، الحككمية الرغبة عف "تعبير ىي "احمد سعيفاف"ك يعرفيا 

محمية،كطنية اك فكؽ كطنية فتضـ بذلؾ  عامة لسمطة غزكىا يمكف كاإلنجازات القرارات مف كمتماسكة مبنية

 .3تنفيذ ىذه السياسة ",اعبلف الفاعميف ليذه السياسة ,اختيار االفعاؿ التي تحققو ,اليدؼ: اربع عناصر

 :التالي اإلجرائي التعريؼ نقدـ أف كفيم السابقة التعريفات مف انطبلقا   

البرامج  الخطط متضمنة لتحقيقيا الحككمة تسعى التي األىداؼ ك النكايا مجمكعة ىي العامة السياسة

 مباشر أكغير بشكؿ بيا القياـ عف تمتنع أك بيا تقـك التي كاألعماؿ األىداؼ كالقرارات ىذه لتحقيؽ التفصيمية

 ىذه بحيث تصبح معيف زمف في المجتمع، اىتماـ عؿ تحكز مشكمة فم الحد أك القضاء قصد مباشر،

 المصمحة في إطار ليا حمكؿ إيجاد مسؤكلية أماـ الحككمة كتضع السكاف مف فئة لدم تكتر مصدر المشكمة

     .فئات أخرل حساب عمى السكاف مف فئة منيا يعاني التي المشكمة حؿ يككف ال باف أم العامة،

                                       
 . 32،33،ص2000،الدار الثقافية لمنشر : القاىرة . الدولة العصرية دولة المؤسساتحسف ابشر الطيب،- 1
السياسة العامة الصحية في الجزائر_دراسة تحميمية من منظور االقتراب المؤسسي الحديث " ،د حسينيمحمد العي- 2

  . 24،ص2013 ،قسـ العمـك السياسية كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، كرقمة، ، ،جامعةرسالة ماجستير، " 2012-1990
3
مركز دراسات ك استشارات االدارة  : القاىرة .عربيتحميل سياسات العامة في الوطن ال،سمكل شعراكم جمعة ك اخركف- 

 . 29،ص2002،العامة
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 دكف إىماؿ التنفيذ، ك برامج خطط عمى الرقابة آليات تكضيح مع العامة السياسة بتنفيذ ةالمتعمق كالقرارات

 1.الظركؼ كالمستجدات تتطمبو ما حسب الزمف عبر كامكانية تعديميا السياسات تنفيذ عمى المترتبة اآلثار

  العامة السياسة صنع مراحل: المطمب الثاني

 :المشكمة تحديد -أ

 إلى بحاجة المشاكؿ جميع فميس لمعالجتيا، عامة لسياسة تحتاج التي المشكمة حديدكت تعريؼ يتـ ىنا   

 السياسة كلتدخؿ لبلىتماـ مثيرة مشكمة كككنيا  ، 2األشخاص مف كاسعة فئة تمس التي بؿ عامة، سياسات

منحى  ذات ككتغد كالمطالبة، كالعمؿ لمتحرؾ الناس تدفع بدكرىا التي لمحاجات متضمنة تككف أف "البد العامة

 .3سياسي"

 :األعمال جدول أو السياسية األجندة -ب

السياسة  صنع أجندة اسـ عميو يطمؽ الذم الحككمة برنامج ضمف كضعيا يتـ المشكمة، تحديد بعد   

بأف  العاـ كالرأم لممجتمع المكجية الحككمية كالتصريحات الرسمية كاإلعبلنات الخطابات كتتمثؿ ،4العامة

 صيغا يتخذ قد اإلعبلف كىذا الحككمة، قبؿ مف معيا التعامؿ كجرل فييا بت قد معينة ضيةق نحك تكجياتيا

 .5ما بعمؿ القياـ نحك المسؤكلة الجيات نية كعمى الرسمية الصفة عمى اشتمالو حيث مف عديدة

 

 

                                       
دار المسيرة لمنشر ك التكزيع  : االردف . منظور كمي في البيئة و التحميل :ةالسياسة العام،فيمي خميفة الفيداكم -1

 . 30،31ص،2001،كالطباعة
االعبلـ، كمية العمـك السياسية ك ، جامعة الجزائر، اجستير رسالة م"،اشكالية صنع السياسة العامة في الجزائرعمار معمر،"- 2

 25.،ص2009قسـ العمـك السياسية ،
 . 100مرجع السابؽ،صالفيمي خميفة الفيداكم،-3

 . 25،26،المرجع السابؽ،صجيمس اندرسكف4-
 . 41فيمي خميفة الفيداكم،المرجع السابؽ،ص -5
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 :العامة السياسة وبمورة صياغة -ج

بصياغة  المرحمة ىذه كتتميز األكلكية، ذات ؿالمشاك مع لمتعامؿ الممكنة كالسياسات األفكار بمكرة يتـ   

باالستناد  ك كتراكمي عقبلني بأسمكب لممشكمة عممية حمكؿ تقديـ إلى ييدؼ عمؿ برنامج في العامة السياسة

 .( كالتعاكف اإلقناع كالفرض، األمر الصراع، المنافسة، )المساكمة بينيا مف اآلليات لمجمكعة مف

قرار تبني -د  : مةالعا السياسة وا 

صدار القرارات باتخاذ    بعينيا  مقترحات بتبني ،ابمكغي المراد لؤلىداؼ المجسدة كالقكانيف التشريعات كا 

قرار آخر، بديؿ قبكؿ أك رفض أك أكتعديميا   .الركتينية القرارات إطارىا في يدخؿ ال العامة السياسة كا 

 :العامة السياسة تنفيذ -ه

التنفيذية  السمطة بذلؾ كتضطمع لمتنفيذ بحاجة فيي عامة، سياسة لىإ كتحكيميا المقترحات تبني بعد   

 محصمة كتتمثؿ1 العامة السياسة تنفيذ بتفاصيؿ المتعمقة البلزمة كالبلمركزية المركزية مستكياتيا بمختمؼ

 حقؽكالت معاينتو يمكف الذم بالشكؿ تنفيذىا عند العامة السياسة عف المممكسة الناجمة المعطياتأك  النتائج

 في ليا المنفذيف إشراؾ في السياسات لنجاح األساسي الضماف كيتمثؿ ،2العممية الحياة في كاقع كجكده مف

 ذات مختمفة كأجيزة مؤسسات المنفذكف ىؤالء مايمثؿ عادة حيث السياسات ليذه اإلعداد كالتخطيط عممية

 لممنفذيف المؤسسية األطر مع ياساتالس تتأقمـ أف البد ،لذلؾ مختمفة مؤسسية ىياكؿ متعارضة كذات مصالح

 3 .التنفيذ مرحمة لنجاح ضمانا ليا

 

 

                                       
  . 26،27مرجع السابؽ،صالعامر معمر،- 1
 . 41،42ميفة الفيداكم،المرجع السابؽ،ص فيمي خ- 2
 مركز دراسات ك استشارات االدارة : القاىرة .تحميل السياسة العامة في الوطن العربيسمكل شعراكم جمعة ك اخركف،- 3

 . 38،ص 2004،العامة
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 :العامة السياسة تقييم  و

 بالسياسة العامة المرتبطة العمميات طبيعة عمى التعرؼ إلى عممية تيدؼ لمنيجية يستند منظـ نشاط كىك   

 تنفيذ السياسات عف المترتبة كااليجابية بيةالسم االنعكاسات كمعرفة بالتنفيذ المرتبطة الفعمية كالبرامج كآثارىا،

 فيي تعمؿ العامة، السياسات تنفيذ مراحؿ كافة ترافؽ أف األفضؿ كمف كفاعميتيا، نجاعتيا كمدل كتأثيراتيا

 كالتمكف مف العامة، السياسة لفشؿ احتماؿ أم تجنب كمنو كجدت(، االنجاز)إف أثناء األخطاء تصحيح عمى

 السياسة مف المرجكة النتائج تحقيؽ عدـ إلى أدت التي العكامؿ معرفة ككذا عؼ،كالض النقص مكاطف معرفة

 .1سمبية( نتائج ىناؾ كانت إف) المطبقة

 العامة السياسة صنع فواعل دور:الثالث المطمب

 جيات سكاء في صنعيا، لممشاركة األفراد مف العديد تدفع فإنيا حيكية، عممية العامة السياسة ألف نظرا   

 متمثمة الجيات كىذه العامة، صنع السياسة في بالمشاركة ليـ تسمح قانكنية بصبلحيات تتمتع كالتي رسمية

 جيات أك ."القضائي كالجياز اإلدارم) البيركقراطي(، الجياز التنفيذية، السمطة التشريعية، السمطة" في

 ممارسة خبلؿ مف العامة، السياسة صنع في بصفتيا الشخصية، بؿ رسمية، بصفة ليست لكف أخرل،

 الخاص، القطاع كمنظمات المدني، المجتمع مؤسسات في ىذه الجيات كتتمثؿ السمطة، عمى الضغكطات

 :فيمايمي دكرىا تكضيح كسيتـ الخ، ... الحككمية غير الدكلية المنظمات الييئات االستشارية، العاـ، الرأم

 :الرسمية الفواعل /أوال

 بإيجاز الفكاعؿ الرسمية دكر عمى التعرؼ ينبغي الرسمية، غير اعؿالفك  دكر تكضيح إلى التطرؽ قبؿ   

 ىي التي الرسمية بالفكاعؿ غير كثيقة صمة ليا أف كما العامة، السياسة صنع في فاعمة أطراؼ باعتبارىا

 .دراستنا مكضكع

                                       
1
 . 28،29ص،المرجع السابؽ،عمار معمر- 
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 :التشريعية السمطة 1-

 السياسات، القكانيف كصنع يعتشر  خبلؿ مف سياسي نظاـ أم في أساسي بدكر التشريعية السمطة تقـك   

 لمجرد أنيا عمييا السمة ىذه يمكف إضفاء كال الشعبية، اإلرادة لتحقيؽ كاالجتماعية، االقتصادية الحياة كتنظيـ

نما دستكريا، مخكلة  .1عممية كشكاىد تطبيقات مف يظير ما خبلؿ مف لذلؾ، الفعمية الممارسة األمر يستمـز كا 

 :التنفيذية السمطة 2-

 في سكاء ىي المييمنة اليـك أصبحت ألنيا العامة، السياسة صنع في التنفيذية السمطة دكر إخفاء يمكف ال   

 بالسمطتيف كثيقة ذات صمة كىي ،لمبرلماف القكانيف مشاريع تقديـ خبلؿ مف النامية، أك المتقدمة الدكؿ

 .كالقضائية التشريعية

 البرلمانية، أثناء العطؿ خاصة كالمراسيـ، األكامر ؽطري عف القكانيف، تشريع في البرلماف عف تنكب كما

 يظير كىذا القيادم الدكر لو ).كيصبح التنفيذية، السمطة أعماؿ في الرئيس يتدخؿ كقد القضاة، بتعييف كتقـك

 2 .منيا العربية خاصة النامية الدكؿ في

 :القضائية السمطة 3-

 القانكف، لسيادة الدكلة تمؾ احتراـ لمدل األساسي، المعيار تمثؿ الدكلة في القضائية السمطةمكانة     

 كال كالتنفيذية، التشريعية السمطتيف عف القضائية السمطة استقبللية مبدأ بتأكيد المتميزة المكانة ىذه كتتجسد

 .كأحكامو القضاء سير في التدخؿ ليما يجكز

 السياسية، األنظمة حسب مختمفة بدرجات العامة السياسة صنع في ىاما دكرا تمعب المحاكـ فإف لذا   

 العامة السياسة صنع في ميما دكرا تمعب األمريكية، المتحدة الكاليات محاكـ فإف "أندرسكف جيمس" فحسب

                                       
، 2004،دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع : عماف.العامة ساتالحديثة والسيا السياسية النظم، ثامر كامؿ محمد الخزرجي -1

 . 56ص
قضايا نظرية  : شكل التنظيم الحكومية في اطار السياسة العامة في تحميل السياسات العامة،مقاؿ بعنكاف"احمد رشيد-2

 20 . ص،1988،مركز البحكث ك الدراسات السياسية : القاىرة .ومنيجية"
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 القضائية الرقابة ممارسة طريؽ عف العامة السياسة كطبيعة محتكل عمى تؤثر بحيث آخر، بمد أم مف أكثر

 صنع عممية أثناء منعدما يككف يكاد النامية الدكؿ في ف دكرىاأ إال 1 فييا تفصؿ التي كتفسير القكانيف

 .العامة السياسات

 :الجياز اإلداري )البيروقراطي(-4 

 صنع في الجياز اإلدارم مشاركة عدـ حكؿ السياسية العمـك في الشائعة التقميدية النظرة مف الرغـ عمى

 بو يقـك الذم الدكر الكبير حكؿ عاـ اؽاتف ىناؾ أف إال التنفيذ، في فقط كتخصصو العامة السياسات

 عف كالكافية اليامة اإلدارة المعمكمات المتبلؾ كذلؾ ،2العامة السياسات كمناقشة صياغة في البيركقراطي

 الجياز كيقـك ."الحككمة بذاكرة" عنيا لذا يعبر عمميا، السياسات تمؾ تنفيذ في مشاركتيا نتيجة السياسة،

 فيما كاسعة، سمطات المتقدمة الدكؿ في خاصة السمطة التشريعية لو فكضت كما الرقابي، بالدكر اإلدارم

 بؿ العامة، السياسة صنع في (Rub Miking)3 تعنى احيانا بصنع القكانيف كالتي التقديرية، بالسمطة يعرؼ

 . االحياف  بعض في إعاقتيا في حتى

 :الرسمية غير الفواعل /ثانيا

 ، قانكنية أك أىداؼ إنسانية ليا بأنيا رئيسية بصكرة تتسـ الحككمات عف كبير حد إلى مستقمة جيات ىي   

 .ككفاءة عدالة بأكثر المكارد تخصيص كظيفة في الدكلة محؿ لتحؿ ظيرت

 تقـك فاعمة كجكد منظمات البداية في يستدعي العامة السياسة صنع في الرسمية غير الفكاعؿ دكر إف   

 لتحريؾ المناسبة األجكاء في خمؽ بدكرىا المنظمات ىذه تقـك حيث طنيف،كالمكا الدكلة بيف الكثيؽ بالربط

 كتنفيذ كتخطيط رسـ في النشطة خبلؿ المشاركة مف لمدكلة العامة السياسة صنع في التأثير نحك المجتمع

                                       
 . 127، ص 2000،دار الثقافية لمنشر : القاىرة .صرية دولة المؤسساتالدولة الع،حسف ابشر الطيب- 1
 . 57ص  ، المرجع السابؽ،ثامر كامؿ محمد الخزرجي- 2
، قسـ العمـك السياسية، كمية العمـك رسالة الدكتكراه،"نموذج الجزائر : تحميل السياسات التعميمية العامة،"نكر الديف دخاف- 3

  . 62،ص 2007الجزائر،الجزائر،السياسية ك اإلعبلـ ،جامعة 
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 شرعية غير أك شرعية كانت سكاء طرؽ عدة إتباع ليذه الفكاعؿ كيمكف العممية، ىذه مراحؿ جميع كمراقبة

 في ىاما دكرا تمعب كأنيا خاصة ،العامة السياسة صناعة في تؤثر خبلؿ أف مف يمكف مرحمة إلى كصكؿلم

 .مقترحات القكانيف بشأف المناقشات

 لو، مكازيا أك النظاـ السياسي تمثؿ أف ليا يجكز ال الفكاعؿ ىذه أف :في يتمثؿ الدكر ىذا حدكد أف كما   

 الحكـ إدارة تحسيف في تسيـ أف ىذا الدكر خبلؿ مف كيمكنيا حككمةال سمطة عمى ضكابط تكفر أف عمييا بؿ

 .العامة السياسة صياغة في إسياميا ىك ىذا كاألىـ مف ،السياسي النظاـ في كالشفافية المساءلة تعزيز عبر

 يقكماف الرسمية كطبيعتيا غير الفكاعؿ دكر أف عمى الرسميكف( )صناع القائمكف يعمـ أف الضركرم كمف   

 التغيير عممية كفي كاالقتصادية كاالجتماعية السياسية العممية في كاالنخراط ،الكاممة الشراكة أساس ىعم

 فراغ مؿء عمى يقتصر الذم المطمبي ك الخدماتي الدكر مف االنتقاؿ كجكب كعمى ،كاإلصبلح كالتطكير

 لتتحكؿ حركتيا كتطكير ،امةالع الكطنية صنع السياسات في كالمؤثر الفاعؿ الدكر إلى الحككمية المؤسسات

ألف دكر ىذه الفكاعؿ ليس مجرد دكر مكمؿ لمدكلة ك لكنو طرؼ  أيضا، اقتراح قكة إلى احتجاج قكة مف

 مف االجتماعي 1التغيير عممية في اإلسياـ الفكاعؿ ليذه ينبغي حيث ،العامة السياسة  صياغة في اساسي

 تعديبلت إجراء أجؿ مف الضغط كممارسة العامة ياساتالس كصياغة ،كالتشريعات التأثير بالقكانيف خبلؿ

 .األغمبية تحقؽ مصالح

 السياسة في صنع تؤثر أف خبلليا مف يمكف مرحمة إلى لمكصكؿ طرؽ عدة إتباع الفكاعؿ ليذه كيمكف   

 المائؿ القكل ميزاف خمخمة في إحداث ىي الطرؽ تمؾ كأكلى .الديمقراطية نمك فرصة تعزيز ألجؿ العامة

 أفضؿ تكازف تحقيؽ دكف ألنو القكة الحاصؿ، تكازف في الفكاعؿ كىذه المجتمع نفكذ يزداد بحيث الدكلة لحلصا

 الجياز انضباط درجة في التأثير عمى الرسمية الفكاعؿ غير قدرة ىك الثاني األمر .ديمقراطي إنجاز ال يرجى

                                       
1

 . 127،ص2000،دار الثقافية لمنشر : القاىرة .الدولة العصرية دولة المؤسسات،حسف ابشر الطيب-
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 أكثر تجعميـ الرقابة مف معينة لدرجة السياسييف تخضع فاعمة كالتي رسمية غير فكاعؿ كجكد ألف السياسي،

 ككسيط بارزا دكرا الرسمية غير لمفكاعؿ فإف ثالثة الناحية مف .استغبلؿ السمطة إساءة إلى ميبل كأقؿ حذرا

 ،كالمجتمع الدكلة اتجاه باتجاىيف التكاصؿ مف حالة يعزز ما كىك المجتمع المختمفة، كقطاعات السمطة

 1..الديمقراطي الطابع كيتعزز راشد حكـ تحقيؽ يتـ فإنو كثيؽ دائـ اؿاتص االتجاىاف عمى يصبح كعندما

 .السياسية األحزاب : أوآل

 مف تعريفو يمكف ذلؾ مف بالرغـ ك،األبعاد ك الجكانب متعدد ك غامض مفيـك السياسي الحزب مفيـك   

 :مختمفيف منظكريف

 تتنافس التي ،الكبرل القضايا عف المعبرة األفراد مف جماعة السياسي الحزب في يرل :الميبرالي المنظكر-

 يمتقي ،ديمقراطي مجتمع في الناخبيف ىيئة مف لفريؽ حر تجمع ىك االنتخابية فالحزب المناصب عمى

 .2المجتمعية العميا القضايا السياسية بصدد معينة مكاقؼ ك مبادئ عمى أعضاؤه

 فيكيؼ الماركسية، لئليديكلكجية الشامؿ ارباإلط يرتبط لمحزب الماركسي المفيـك إف :الماركسي المنظكر-

    اجتماعية، طبقة مصالح عف تعبير بأنو-لممجتمع السياسي العمكم البناء عناصر أحد باعتباره – الحزب

 تربطيا الناس مف مجمكعة عف يعبر " الحزب فإف أخرل بعبارة ك.الطميعي قطاعيا - طبقة مف قطاعاك ىك 

 .3الثكرة أك اإلصبلح طريؽ عف الحكـ إلى تصؿ أف تحاكؿ ك كؿاأل المقاـ في اقتصادية مصالح

 : وظائف االحزاب السياسية-1

 رسـ عممية في تؤثر سياسية فكاعؿ منيا تجعؿ التي السياسية األحزاب كظائؼ تحديد ك حصر يمكف   

 :التالية العناصر في العامة، السياسة كصنع

                                       
 . 63ص ،المرجع السابؽ،نكر الديف دخاف-1
،كمية الحقكؽ ، جامعة باتنةمذكرة ماجستير،"دراسة تحميمية قانونية : مكانة المجتمع في الدساتير الجزائرية،"نادية خمفة-2

 . 48،ص 2003-2004كالعمـك السياسية،قسـ الحقكؽ ،
 . 233ص ، 2000،المعارؼ منشاة : االسكندرية . المبادئ في العموم السياسية،ليمى اميف مرسي،محمد طو بدكم-3



 لنظري للدراسةاالطار المفـاىيمي وا: الفصل االول

[24] 
 

 :المصالح تجميع-أ

 الكظيفة ىذه عف البعض عبر كقد،العامة لمسياسات بدائؿ إلى المطالب يؿتحك  المصالح بتجميع يقصد   

 ربط عمى السياسي الحزب يعمؿ .العاـ الرأم كصنع اإلرادة تنظيـ القضايا، صياغة :أخرل بمصطمحات

 التعامؿ يمكف محددة مقترحات إلى معيف مكضكع إزاء المتعددة المطالب تحكيؿ خبلؿ مف المصالح كتجميع

 .بينيا التكفيؽ ك االختيار ك المصالح عزؿ يتـ بعدما ىذا عيا،كم سياسيا

 تمثيميا ينبغي المصالح أم تحديد في حاسمة أىمية ذا التنظيمية ك المؤسسية الناحية مف السياسي الحزب   

 المطالب، ك الشكاكل تمقي ك الحزبية، المؤثرات خبلؿ مف الميمة ىذه ممارسة الحزب يستطيع سياسيا،ك

 صكرة في المختمفة لممصالح التسكية مف نكع إلى التكصؿ بذلؾ محاكال المساكمة ك المكازنة بعممية ـكالقيا

 مف التقميؿ ك العاـ الرأم استقرار عمى انعكاسيا في تكمف الكظيفة ىذه أىمية .جديدة لسياسات اقتراحات

 الطابع إضفاء عمى العمؿ ك اتعميقي ك الفردية اآلراء بتحديد يقـك الحزب ألف المجتمع، في التكتر حجـ

 متقمبا العاـ الرأم يبقى سياسية أحزاب فبدكف يقينا، ك سمطانا يكسبيا مما عمييا التنظيمي ك الرسمي

 1.كمتغيرا

 الناخبيف، ك األحزاب، بنية االعتبار بعيف تأخذ المصالح تجميع في التنافسية األحزاب دكر تحميؿ عند   

 الحزبي النظاـ في البعض بعضيا مع تتفاعؿ التي العامة السياسة صنع ىيئات ك االنتخابية كالقكانيف

 .التنافسي

 :مستكل مف أكثر عمى تتـ ما عادة المصالح تجميع عممية إف   

 .العامة السياسة مقترحات يتبنى ك مرشحيو يختار حيث: السياسي الحزب مستكل-

                                       
1

،سمسمة عالـ دابالمجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف ك اال : الككيت .االحزاب السياسية في العالم الثالث،حرب اسامة غزالي-
 18.،ص1987المعارؼ،
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 لمختمؼ التأييد مف متباينة ك مختمفة كميات ك درجات الناخبكف يعطي عندما:االنتخابي التنافس مستكل -

 .األحزاب

 1. التنفيذية األجيزة ك التشريعية المجالس داخؿ االئتبلفات بناء ك المساكمة ك التفاكض مستكل -

 :المصالح عن التعبير-ب

 العامة المطالب ك المصالح عف التعبير في ميما دكرا سياسية كمؤسسات السياسية األحزاب تمعب   
 قد المصالح عف تعبيره أثناء السياسي الحزب أف كما عنيا، التعبير في طرقو المختمفة حزب لكؿ ك تمع،لممج
 البعض عمى اإلبقاء ك منيا البعض حذؼ بيدؼ إخضاعيا لمغربمة، ك تصفيتيا حتمية أك أىمية لو تتبدل
 عمى مباشر بشكؿ االطبلع مف الكظيفة يتمكف ليذه ممارستو مف انطبلقا ك فالحزب . عمييا التركيز ك اآلخر
 الجيات إببلغيا إلى ك إيصاليا عمى العمؿ ك ترتيبيا، ك تنظيميا لغرض األفراد احتياجات ك مطالب
  .المعنية

  :والوساطة التنشئة التجنيد،-ج

 تقديـ الحزب بيدؼ في األفراد إدخاؿ عممية خبلؿ مف السياسي الحزب يمارسيا:السياسي التجنيد كظيفة   *

 .السياسية شخصيات ك كمرشحيف بعد منيـ فيما ضالبع

 في دمج المكاطنيف لضماف المجتمع قيـ نشر خبلؿ مف السياسي الحزب يمارسيا : السياسية التنشئة كظيفة*

 .النظاـ السياسي

 يجعؿ الذم األمر المكاطنيف، ك الحاكمة السمطة بيف الكسيط دكر السياسي الحزب يمعب:الكساطة كظيفة*

 .2المكاطنيف خدمة ك مساعدة كاقعيا لو تضمف ألنيا السياسي لمحزب المركزية الكظيفة كساطةىذه ال مف

 

                                       
1

مكتبة  : القاىرة .االحزاب السياسية و التحول الديموقراطي_دراسة تطبيقية عمى اليمن و بالد اخرى_،بمقيس احمد منصكر-
 76.،74 ص ،ص2004،مدبكلي

منشكرات جامعة  : بنغازم.(محمد زاىي بشير المغيربي : رجمةت)،اطار نظري : السياسة المقارنة، جبلاير المكند ك اخركف -2
 204.،ص 1996،قاريكنس
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 :السياسية المشاركة-د

 في الحياة ايجابي دكر لو يككف أف عمى الفرد حرص":أنيا عمى السياسية المشاركة "المنكفي كماؿ" عرؼ   

 السياسية القضايا مناقشة أك ،المنتخبة لمييئات شحالتر  أك التصكيت لحؽ المزاكلة اإلدارية خبلؿ مف السياسية

 مف بو يتمتع كما السياسي فالحزب. 1 "الكسطية في المنظمات االنخراط ك االنضماـ أك اآلخريف مع

 التنامي بفعؿ السياسية، المشاركة مبلءمة لتنظيـ األكثر الفضاء أك اإلطار منو تجعؿ مؤسساتية خصائص

 تحقيؽ يضمف ال أحزاب سياسية كجكد مجرد أف اإلشارة مف البد لكف.المكاطنيف للد السياسي لمكعي المتزايد

 مصدرا لقمع السياسية األحزاب تككف الحاالت بعض في ألنو المكاطنيف، طرؼ مف فعمية سياسية مشاركة

 .المشاركة ىذه كمنع

 المصالح جماعات : ثانيا

 العامة السياسات ك القرارات صانعي في بالتأثير ك الحككمية بالعمميات متعمؽ المصالح جماعات مفيـك   

 إلى تكجييـ ك تجمعيـ يككف عامة، بحيث خصائص يشترككف في األفراد مف بكجكد مجمكعة يكحي كىك

 يميزىـ ما ىذا ك فيو، مصمحة أصحاب أنيـ أساس عمى معيف حكؿ مكضكع مكحد اتجاه أك مكقؼ اتخاذ

 عمى المصالح جماعات "بيردك" عرؼ قد ك.2يحدد سمككيـ ك المجتمع في األخرل الجماعات مف غيرىـ عف

   مصالحيا تحقيؽ أجؿ مف مستكاه ك التدخؿ ىذا نكع كاف ميما السمطة لدل بالتدخؿ تقـك جماعة كؿ"أنيا

 مصالح ليا فئة أك جماعة: أنيا عمى فقد عرفيا الطيب أبشر حسف أما .3"السمطة اعتداءات مف حمايتيا أك

 العامة السياسات في لمتأثير تسعى كاحدة مينة أك عمؿ الجماعة ليذه يككف أف يغمب ك ة،مشترك تكجيات أك

 4 . الحكـ في مباشرة مسؤكلية تحمؿ أىدافيا مف ليس ك لتكجياتيا، تأكيدا أك مصالحيا عمى حفاظا

                                       
1
 -Dominiques Chagnollaud, Science Politique :èléments de sociologie politique.Paris :Dalloz ,2004,p24. 

2
 . 78،ص 34،1979،العددمجمة السياسة الدكلية،]لثقافة السياسية المتغيرةا[،كماؿ المنكفي- 

 66.،ص 2004،دار الكتاب الحديث : الجزائر .الصفوة في اتخاذ القرار السياسي دور ،عمي محمد بيكمي- 3
 43.،ص1998،ديكاف المطبكعات الجامعية : الجزائر .الجماعات الضاغطة،فاركؽ حميدشي- 4
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 مجبريف لعامةا السياسة ك السياسي القرار صناع فإف الكاحد، المجتمع داخؿ الجماعات تنكع ك لتعدد نظرا   

 تحقؽ ك األطراؼ جميع ترضي حمكؿ إلى لمتكصؿ المصالح مساكمة حتى ك كمكاءمة بمكازنة القياـ عمى

 كسائؿ ك قكتيا عكامؿ عمى متكقؼ العامة السياسات في رسـ الجماعات ىذه تأثير أف العاـ،كما الصالح

 .عمميا

 :عمميا وسائل و المصالح جماعات قوة1-

 : المصالح جماعات قوة عوامل-أ

 عف الدفاع طريقة بيف ك سياسي نظاـ أم عمؿ طريقة بيف كطيدة عبلقة كجكد عمى مينك الفقيو أكد   

 1:التالي في الجماعات ىذه قكة عناصر تتجسد ك الثاني، في تغيرا يحدث األكؿ في فالتغيير داخمو، المصالح

 قكة تصنع التي ىي فالمصمحة ،أعضائيا بيف مشتركة مصمحة بدكف جماعة قياـ يمكف ال :المصمحة*

 عدد عف النظر بغض المصمحة ىذه حكؿ تنظيميـ قابمية ك ،عناصرىا كالء مقدار في عنيا المعبر الجماعة

 .االنتخابية الفترات في كبيرا دكرا تمعب العدد فكثرة األعضاء، ىؤالء

 دكرا يمعبكف قادتيا فإف اإلطار ىذا في ك قكة، أكثر كانت كمما تنظيما أكثر الجماعة كانت كمما :التنظيـ*

 .السمكؾ كتكجيو التأثير عمى قدرتيـ خبلؿ مف السيما المجاؿ ىذا في ميما

 عمى قادرة تككف عندما استراتيجي ك قكم مركز لمجماعة يككف ك نشاطيا، بطبيعة يرتبط: المكقع ك المركز*

 .الحككمة مع التعامؿ أزمة بسحبيا إحداث

 ميمة رأسيا عمى بمياميا،ك القياـ مف المصالح جماعات تتمكف حتى ضركرية عتبرت التي ك:المالية المكاد*

 .بمكرتو عمى العمؿ ك العاـ الرأم ك السمطات السياسية عمى الضغط

                                       
 . 153،ص2000،الدار الثقافية لمنشر : القاىرة .الدولة العصرية دولة المؤسسات،حسف ابشر الطيب- 1
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 مف المكاطنيف مكاقؼ جانب إلى ما ضغط لجماعة المنافسة ك المعارضة الجماعات غياب أك حضكر*

 .بمياميا القياـ يعرقميا عف قد ، مطالبيا

 : المصالح جماعات عمل وسائل-ب

 ك التي الكسائؿ، مف جممة عمى تعتمد فإنيا العامة السياسات في لمتأثير الجماعات ىذه تسعى عندما   

 :التالي في حصرىا يمكف

 .إيجابية نتائج إلى الكصكؿ أجؿ مف السياسية السمطة مع المساكمة ك التفاكض*

 الرأم باستخداـ عمييـ الضغط ك السمطة ألصحاب االنتقادات يوتكج ك الدعاية، تكثيؼ خبلؿ مف التيديد*

 . العاـ

 :خبلؿ مف لمدكلة اإلدارم الجياز ك التنفيذية السمطة في التأثير*

 . العامة السياسات صياغة عممية في مؤثرا طرفا يجعميا مما التفصيمية، ك الدقيقة المعمكمات تقديـ -

 كضع في المساىمة مف يمكنيا مما الفنية، المجاف ك اإلدارية سالمجال في الجماعات ىذه ممثمي عضكية-

 .العامة لحؿ المشاكؿ عممية بدائؿ

 جانب إلى السياسية الظركؼ ك يتماشى الكسائؿ ىذه استعماؿ ك ،المظاىرات ك اإلضرابات عمى التحريض*

 .1ك إمكانياتيا الجماعة قكة

 .العام الرأي : ثالثا

 : ىي ك رئيسية، اتجاىات ثبلث خبلؿ مف العاـ الرأم مفيـك تحديد يمكف   

 الكاقعية الحركة عف تعبير أنو أم المجتمع، ركح ك األمة إرادة ك الشعبية لئلرادة مرادؼ العاـ الرأم-

 .الحاكمة السمطة ممارسات اتجاه المحكـك لممجتمع

                                       
1
 102.، 98،المرجع السابؽ،ص صيفاركؽ حميدش- 
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 الساحة، ىعم المطركحة ضاياالق إزاء المختمفة المتغيرات ك العكامؿ مف عدد تفاعؿ محصمة ىك العاـ الرأم-

 . أقمية ك أغمبية إلى الرأم ىذا ينقسـ ذلؾ إثر عمى ك

 النتائج ىي ىذه ك االنتخابي، التصكيت ك العاـ االقتراع ظاىرة في األساسية تعبيراتو يجد العاـ الرأم-

 .تشكيمو ك العاـ الرأم صنع لعممية السياسية

 عمى منيما كاحد لكؿ المتبادؿ التأثير عمى قائمة دائمة، ديناميكية ةعبلق العامة السياسة ك العاـ الرأم بيف   

 عمؿ برنامج أنيا عمى العامة لمسياسة نظرنا ما إدا جمي بشكؿ تبرز العبلقة ىذه مصداقية ك صحة.اآلخر

 كسيمة إلى العاـ الرأم يتحكؿ بذلؾ ك الشعبية، لئلرادة تجسيدا العامة المصمحة تحقيؽ إلى ييدؼ حككمي،

 آمالو عف التعبير في قدرتو ك اإلنساف عمى العامة اعتماد السياسة إف.الكقت نفس في كىدفيا العامة مسياسةل

 فعاؿ ك كبير تأثير بممارسة العاـ لمرأم يسمح تقكيميا حتى أك تنفيذىا أك تشكيميا في سكاء ، تكجياتو ك

 1 .عمييا

 :لتأثيرا ىذا أشكال و العامة السياسة في العام الرأي تأثير1-

 الشعبي لمضغط تكليده خبلؿ مف إما العامة، السياسة في تأثيره عند العاـ لمرأم السياسية األىمية تتكلد   

 عناية تكجيو خبلؿ مف أك ما، سياسي زعيـ تأييد أك ، ما مسألة اتجاه محدد اتخاذ مكقؼ ألجؿ الحككمة عمى

 في العاـ الرأم تأثير يأخد ك المكاطنيف، لدل كاسع تحظى باىتماـ التي المكاضيع إلى السياسييف المسؤكليف

 .حاالت محددة في التأثير ىذا أىمية تزداد كما مختمفة، أشكاال العامة السياسة

 

 

                                       
1
ديموقراطية االحزاب السياسية و جماعات الضاغطة_دراسة تحميمية في ضوء القوانين الدستورية ،سميماف صالح الغكيؿ- 

 . 195،206صص ،2003،منشكرات جامعة قاريكنس : بنغازم .المقارنة_
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 1:العامة السياسة في العام الرأي تأثير أشكال-أ

 األجندة : يف التأثير ىي ك أساسية، نقاط ثبلث في العامة السياسة في العاـ الرأم تأثير أشكاؿ تتحدد   

 .السياسية لمسياسة،الخيارات العامة األطر السياسية،

 بكاسطة ما بقضية االىتماـ نحك العامة السياسة بصانع يدفع قد العاـ الرأم : السياسية األجندة في التأثير *

 ةالسياس أجندة تحديد عمى العاـ الرأم يعمؿ ذلؾ خبلؿ مف القضية،ك ىذه ألىمية إدراكو مدل في تأثيره

 .السياسة صانع لدل القضايا أكلكيات ترتيب في يساىـ ألنو معيف بشكؿ

 صانع قدرة عمى معينة ضكابط كضع في دكرا العاـ الرأم يمعب:لمسياسة العامة األطر في التأثير 

 ىذا تخطي حالة في ك ، الممكنة الخيارات لو يحدد أنو بمعنى معينة بدائؿ اختيار في العامة السياسة

    .عميو العاـ الرأم بثكرة يكاجو سكؼ فإنو الضكابط هليذ األخير

 صانع يتبناىا التي السياسية الخيارات نكعية عمى التأثير يمكنو العاـ الرأم: السياسية الخيارات في التأثير 

 تبني منع في أكبر دكرا العاـ لمرأم يككف ما غالبا ك السياسات، تحديد عمى يعمؿ أنو أم العامة السياسة

 .2بديمة سياسة تبني إلى الدفع في بدكره مقارنة ما سياسة

 .العسكرية المؤسسة : رابعا

 يجعميا مما المؤسسات باقي شأف ذلؾ في شأنيا الدكلة مؤسسات مف مؤسسة العسكرية المؤسسة تعتبر   

 ميةنظا مينية جماعة باعتبارىا العسكرية لممؤسسة ينظر مف كىناؾ ككؿ، لمدكلة الكياف السياسي مف جزء

 النظاـ طبيعة . المجتمع داخؿ متميزة مكانة ذات تجعميا ككظيفية بنيكية خصائص ك سمات ذات قكمية

 العسكرية المؤسسة تؤديو الذم الدكر تحديد طبيعة في كبيرا تأثيرا يمعب لمدكلة الطبقي التركيب ك السياسي

 النظـ في ،أما ك احترافية حيادا كثرأ المؤسسة ىذه تككف المتقدمة الديمقراطية النظـ ففي المجتمع، داخؿ

                                       
 . 140مرجع السابؽ،صال،حسف ابشر الطيب-1
 258.،256،ص ص  1989،مركز البحكث ك الدراسات السياسية : القاىرة . ل السياسة الخارجيةتحمي، محمد سميـ السيد-2
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 السمب بيف تتراكح تأثيرىا أشكاؿ ك تتعدد، تدخميا أسباب ك أكبر، يككف دكرىا فإف الديمقراطية غير

 .اإليجابك 

 :الالشرعية و الشرعية بين العسكرية لممؤسسة السياسي الدور-1

 المجتمعية، القضايا ك السياسية كفالشؤ  في العسكرية المؤسسة تدخؿ مشركعية حكؿ كبير اختبلؼ ىناؾ   

 :المجاؿ ىذا في أساسيف اتجاىيف رصد يمكف ك،  …كمبرراتو التدخؿ ىذا دكافع

 تكجيييا ك ،السياسية الحياة في العسكرية المؤسسة لتدخؿ مشركعية أم االتجاه ىذا ينفي :األكؿ اإلتجاه*

 مساندة ك الدستكرية، الشرعية حماية ك ي،الكطن التراب عف الدفاع عمى كظيفتيا ك اقتصار حيادىا بدعكل

 .الدكلة جياز عمى المسيطرة القكة

 ،مشركعا أمرا السياسية الشؤكف في العسكرية المؤسسة تدخؿ أف االتجاه ىذا أصحاب يرل: الثاني اإلتجاه*

 مراأل اقتضى لك ك حتى الكطنية المصالح عمى الحفاظ ىك المؤسسة ليذه الميمة األساسية أف أساس عمى

 جماعة يشكمكف أنيـ يعني مينية جماعة اعتبار العسكرييف أف كما. القائـ السياسي بالنظاـ اإلحاطة

     مباشر بشكؿ تخدـ مصالحيـ التي السياسية بالمسائؿ اىتماميـ المستبعد مف فميس بالتالي ك مصمحة،

ىك  عاـ بكجو السياسية ميةالعم جكىر ك السياسي لمنظاـ المحكرية الكظيفة لككف ذلؾ ك مباشر، غير أك

 جماعة ىي المؤسسة ىذه أف بما ك.الجماعات ك األفراد بيف...الخدمات ك السمع، ك المنافع، ك ، القيـ تكزيع

 اقتحاـ في التردد دكف عنيا الدفاع ك بيا المطالبة ك التكزيعات ىذه مف بنصيب ليا التمتع يحؽ فإنو مصمحة

 1.القطاعات ك الجماعات كافة بيف التكزيعية لمعدالة تحقيقا مصالحيا ك عف دفاعا السياسي المجاؿ

 الحياة في العسكرية المؤسسة تدخؿ مشركعية إلغاء بأف القكؿ يمكف ، االتجاىيف ليذيف استعراضنا بعد   

 مصالح أماـ مصالحيا عف لمدفاع تسعى مصمحة جماعة باعتبارىا التدخؿ في منحيا األحقية أك السياسية

                                       
1
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 المؤسسة تدخؿ مف مانع ال أنو بمعنى ، أكسطيا األمكر خير الصحيح أف باألمر ليس خرلاأل الجماعات

 قكة إلى المؤسسة ىذه تحكلت إال ك التدخؿ محدكدا، مجاؿ يككف أف بشرط السياسية الحياة في العسكرية

 دكافع مف نابعا كفيك غالبا ما التدخؿ ىذا أف العمـ مع السياسي، النظاـ باستقرار يخؿ مما مسيطرة ك مييمنة

 .مختمفة أسباب ك

 1:السياسية العممية دينامكية في العسكرية المؤسسة تدخل أسباب و دوافع-2

 ىذه دكر في النظر كجيات بتعدد العامة السياسة في العسكرية المؤسسة تدخؿ أسباب ك دكافع تعددت   

 :يمي فيما -النامية الدكؿ يف خاصة- األسباب ك الدكافع ىذه أىـ إلى التطرؽ يمكف ك ، المؤسسة

 تنطكم ما إلى باإلضافة النامية، المجتمعات في تطكرىا ك العسكرية لممؤسسة التاريخية النشأة خصكصية-أ

 .التقني ك العممي التقدـ مف عالية درجة عمى مادية إمكانيات ك بشرية طاقات مف المؤسسة تمؾ عميو

      سمبي تأثير مف المعطيات ليذه كما ،العسكرية بالمؤسسة المحيطة الدكلية ك المحمية البيئة معطيات-ب

 .سكاء حد عمى العسكرية المؤسسة فعاليات ك المحمي السياسي المجتمع ديناميات في إيجابي أك

 .المجتمع شؤكف إدارة عف عجزه ك المدني الحكـ إلى المكجية اإلدارة كسكء الفساد تيـ-ج

 . المشاكؿ ك لمصراعات أسرع حبل تجد أف تستطيع الفعالة كريةالعس السيطرة بأف االعتقاد انتشار-د

 .األزمات كقت في خاصة تبرز التي العسكرية الزعامة-ك

 الجيش جعؿ مما المدنية، الحككمة في المراكز بمكغ مف الطمكح الشباب منعت التي الحزبية البيركقراطية -ق

 االقتصادية المكاسب تحقيؽ ك السامية المراكز ك ةالسمط إلى لمكصكؿ الطمكح الشباب ىذا أماـ البدائؿ أحد

 .االجتماعية ك

 

                                       
1
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 :العامة السياسة في العسكرية المؤسسة تأثير أشكال3-

 :ىما ك العامة السياسة رسـ ك كضع في المساىمة بيدؼ أساسيتيف إستراتيجيتيف العسكرية، المؤسسة تتبع

 :المباشر التدخؿ إستراتيجية*

 إلى المدنية السمطة بذلؾ فتتحكؿ السمطة عمى االستيبلء طريؽ عف إال يتـ ال يجيةاإلسترات ىذه انتياج إف

 انقبلب إثر يككف ما عادة العسكرية المؤسسة طرؼ مف المدنية السمطة عمى االستيبلء.عسكرية سمطة

 طابع مؿيح ما كثيرا العسكرم النقبلباك  .االستقبلؿ حديثة الثالث دكؿ العالـ معظـ عرفتو ما ىذا ك عسكرم،

 لكف الكطنية،ك السيادة ك الببلد حماية ك العامة عمى المصمحة حفاظا الجدرم التغيير إحداث ك اإلصبلح

 ىذه تتحكؿ ىكذا رئيسي،ك ممكف كيدؼ كقت أكبر فييا البقاء ك بالسمطة االستئثار إلى يتحكؿ بعد فيما

 .الببلد في السياسية لمسمطة الكحيدة المالكة لتصبح السمطة عمى ضغط جماعة مف المؤسسة

 :المباشر غير التدخؿ إستراتيجية*

 عمى تعمؿ ال ك السمطة عمى تستكلي ال العسكرية المؤسسة لككف سابقتيا عف اإلستراتيجية ىذه تختمؼ

 1الحالة ىذه في العسكرية المؤسسة تأثير.العسكرية بالسمطة استبداليا يتـ ال المدنية أف السمطة حيازتيا، كما

 السمطة عمى تكجياتيا فرض ك ممارسة عمى تعمؿ ، ضغط أك جماعة قكة بصفتيا يتـ العامة سةالسيا عمى

 .المتعددة عمى مصالحيا حفاظا ك خدمة العامة السياسات صانعي ك الحاكمة

 دكرىا عمى ينعكس مما لممجتمع السياسي ك الطبقي بالتركيب تتأثر العسكرية فالمؤسسة ذكرنا أف ك سبؽ كما

 ما لمدكلة،فغالبا العامة السياسة ككضع رسـ عممية في بالتحديد ك السياسي المجاؿ في السيما ك كظائفيا،

 في المساىمة أك المشاركة الرسمية غير الفكاعؿ بيف مف فاعؿ السياسية باعتبارىا المعبة في طرفا تككف

 .السياسية العممية

                                       
1
،       1999،دار المسيرة لمنشر ك التكزيع : عماف .عامر الكبيسي( : ترجمة)، صنع السياسات العامة،جيمس أندرسكف- 
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 1العامة لمسياسة كصانع المواطن : خامسا

 بما المختمفة، السياسية النظـ في إقراراىا ك العامة السياسات إعداد في تأثير رغباتيـ ك اداألفر  لمصالح إف   

 مف الرفع إلى المكاطنيف بمطالب عنايتيا كراء مف األخيرة ىذه تيدؼ أيف الديكتاتكرية النظـ التسمطية ذلؾ في

 في يشارؾ ك يساىـ رسمي غير ؿكفاع المكاطف دكر إىماؿ أك إغفاؿ مف الخطأ فإنو عميو ك. ارتياحيـ درجة

 الدكؿ أكثر في محدكدة تزاؿ ال لمفرد السياسية أف الممارسة لك ك حتى - العامة السياسة صنع ك رسـ عممية

 القضايا حكؿ شعبي إجراء استفتاء حالة في مباشر بشكؿ العممية في يتدخؿ قد فالمكاطف،  -ديمقراطية

 في مناقشة مساىمتو خبلؿ مف ذلؾ مباشر،ك غير بشكؿ أك.مثبل الدستكرم كالتعديؿ الرئيسية ك الجكىرية

 العامة السياسة مقترحات عمى تصكيتو خبلؿ مف أك سكيسرا، في الحاؿ عميو ىك ما مثؿ العامة السياسات

 عمييا لمتصكيت األفراد عمى الضرائب في الزيادة مقترحات تعرض كاليفكرنيا كالية ففي يتـ إقراراىا، أف قبؿ

 .راىاإقرا قبؿ

 ىك الديمقراطية النظـ في السياسية العممية في المكاطف تدخؿ فاعمية ك قكة مف التي تزيد األمكر مف ك 

 اختيار أف اعتبار االنتخابات،عمى طريؽ عف القرارات ك متخذم العامة السياسة صناع اختيار عمى قدرتيـ

 بذلؾ أخرل،لتتحكؿ دكف عامة سياسة اختيار فرصة منحيـ إلى يؤدم االنتخابات في لممثمييـ المكاطنيف

 ذكره سبؽ ما إلى جانب ك.ممثمييـ قبؿ مف العامة السياسة صنع إثرىا عمى يتـ أساسية قاعدة إلى ميكالتيـ

 ما لعبتو ذلؾ عمى كمثاؿ ك السياسات، مف العديد تبني ك خمؽ في محكرم دكر الفكرية الفرد إلسيامات فإف

 األكبئة بمكافحة الخاصة السياسة صنع ك خمؽ في "نادر رالؼ "ك "كارسكف راشيؿ "مف لكؿ الفكرية المساىمة

 الرم" الركائي الكاتب ك " ككب أفيرت "الجنراؿ مف كؿ إسيامات أيضا ك السيارات، مف سياسات األماف ك
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 عكض إلى كدفعيا اإليدز مرض لقضية العمكمية السمطات اىتماـ إثارة في "كريـ مدايمات" الباحثة ك "كرامر

 .لمكافحتو عامة سياسة

 رغبات ك اىتمامات االعتبار بعيف تأخذ أف الحاكمة السمطة أك الحككمة عمى ينبغي فإنو ذلؾ كؿ ألجؿ ك   

 مالية ك مادية مكارد ك إمكانيات مف تمتمكو ما ظؿ في عامة، سياسة إلى ترجمتيا إلى ك السعي المكاطنيف

 . بفاعمية تنفيذىا عمى كالسير

 .الدولية األوضاع و روفالظ : سادسا

 نسقيا ك لمدكلة السياسية األيديكلكجية عف نابعة ألنيا ك ،السياسي لبلستقبلؿ تجسيد بمثابة العامة السياسة   

 كاالعتماد العكلمة زمف ظؿ في السيادة مفيـك في تغير حدث.حكميا فمسفة ك ىكيتيا مؤشر عمى فيي الفكرم

 المعطيات ك األحداث أك األخرل الدكؿ عف بمعزؿ دكلة أم تعيش الممكف أف غير مف أصبح إذ المتبادؿ،

 كحتى التكنكلكجية ك االقتصادية ك السياسية القكة تيارات عكامؿ ك بمجريات إيجابا ك سمبا تتأثر ألنيا ،الدكلية

 .1الدكلي المحيط في المتكاجدة الثقافية

 يقع الذم الكسط بمثابة يعتبر الدكلية لمشؤكف عاـال فالمناخ العامة، السياسة رسـ في الدكلية القكل تؤثر   

      معطيات عميو يطمؽ لما ككاسع كبير تأثير مصدر أنو أم العامة، سياستيا فيو تدار ك الدكلة فعؿ فيو

 رسـ في تدخميا ك الدكلية القكل تأثير عمى دليؿ أفضؿ الثالث العالـ دكؿ .العامة السياسة مسممات أك

 كؿ مف الكبرل الدكلية لمقكل التبعية نطاؽ في قابعة نفسيا كجدت الدكؿ يذهف العامة، سياساتيا

 محككمة نفسيا كجدت استقبلليا عمى حصكليا فبعد .الثقافية حتى ك السياسية،العسكرية االقتصادية،:النكاحي

 العالمية، المنظمات ك الشركات ك الدكؿ مف مجمكعة عميو دكلي تييمف نظاـ قمب في التبعية بكاقع

 .2عمييا فرضت ك عنيا خارجا حددت لعبة قكاعد إلى ذلؾ بفعؿ كأخضعت
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 عدة يأخذ قد أنو كما مباشر، غير أك مباشرا يككف قد الدكؿ سياسيات ك قرارات عمى الدكلي التأثير   

 1:التالي في عمييا يمكف االستدالؿ أشكاؿ ك اتجاىات

 دكلية سياسات ك لقرارات فعؿ كرد السياسية لقراراتا أك العامة السياسات بعض اتخاذ إلى الدكؿ بعض تمجأ*

 إزاء األخيرة ىذه انتيجتيا التي لمسياسة نتيجة إسرائيؿ مع التطبيع سياسة العربية الدكؿ اتخاذ: مثبل

 .الفمسطينييف

 استعادة أك السيطرة تحاكؿ التي الكبرل الدكؿ لمكاجية الدكؿ طرؼ مف قرارات ك سياسات اتخاذ أحيانا يتـ*

 كالمساعدات، مباشر غير بشكؿ أك ، العسكرم كالتدخؿ مباشر بشكؿ ذلؾ تـ سكاء عمييا، لسيطرةا

 ....مديكنية مف عنيا يتكلد ما ك القركض اإلعانات،

 مراكز لتشكؿ الضعيفة الدكؿ في متخصصة إدارية أجيزة إنشاء ك غرس إلى الكبرل القكل سعي*

 أكثر بؿ أىدافيا، ك يتماشى بما سياساتيا تكجيو ك الدكؿ ىذه عمى سيطرتيا إحكاـ بيدؼ فييا، بيركقراطية

 المدعميف ك ليا المكاليف األعضاء مف الحاكمة النخبة أعضاء تعيف كراء كثيرة حاالت في تككف فقد ذلؾ مف

 .الدكؿ ىذه سياسات ك سياساتيا بيف التطابؽ تضمف بذلؾ ك لسياستيا،

 الرأم لتعبئة مصدرا تككف أف يمكنيا كما العامة السياسة يصانع عمى ضغط قكل تشكؿ قد الدكلية القكل*

 تكجيات مع تتكافؽ سياسات ك نماذج انتياج إلى عمييا المسيطر الضعيفة بالدكؿ يدفع مما ، العالمي العاـ

 2.العالمي العاـ الرأم

 عمى التأكيد ىإل العامة السياسات رسـ ك صنع في المتدخمة السابقة األساسية لمفكاعؿ عرضنا مف نخمص   

 آلخر، فاعؿ مف مداه ك حجمو يختمؼ السياسات ىذه مثؿ في السياسية الفكاعؿ تأثير ك مساىمة درجة أف

                                       
1
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 سياسي، فاعؿ كؿ تدخؿ دكافع ك أسباب في التبايف ك لبلختبلؼ فعميا ك مباشرا انعكاسا االختبلؼ ىذا كيعد

 ىذا إرجاع يمكف كما.اتكظيفي ك ستخدامياا عمى قدرتو مدل ك لمفاعؿ الممنكحة التدخؿ أساليب كأيضا

 عممية في سياسي فاعؿ أم قكة ك لحجـ الفعمي المحدد يعتبر الذم السياسي النظاـ طبيعة إلى االختبلؼ

 الفكاعؿ أغمب مف مشاركة تشيد فعمي بشكؿ لمديمقراطية المتبنية النظـ ففي العامة، السياسة صنع ك رسـ

 المشاركة فإف الديمقراطية غير النظـ في أما متباينة، بدرجات ذلؾ افك لك ك العممية ىذه في السياسية

 .بذلؾ القياـ مف منعيا ك األخرل الفكاعؿ تيميش ظؿ في السياسية الفكاعؿ بعض أك فاعؿ عمى تقتصر

 

 ماىية التشغيل: المبحث الثالث

متعددة نتيجة الرىانات ع برامج اف سياسة التشغيؿ التي تبنتيا الحككمة ك اخذت عمى عاتقيا في كض   

في مجاؿ تكفير مناصب الشغؿ التي مف شانيا القضاء عمى االفات االجتماعية  ،التحديات التي تكاجيياك 

التي تسعى  ،التي تؤدم الى عرقمة تطكر كازدىار المجمع ك التي تدفعنا الى الحديث عف التنمية ،السمبية

القتصادية ك الثقافية ك كذا السياسية التي تساىـ في الييا كؿ الدكؿ في شتى المجاالت االجتماعية ك ا

 .النيكض بالمجتمع كعميو سنقـك بالتطرؽ الى مفيـك التشغيؿ مف اجؿ فيـ كتكضيح المكضكع
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 التشغيل تعريف : المطمب االول

 أف يبلحظ ما ك .ذاتو حدّ  في عمؿ منصب ىك ىناؾ مف يعرؼ الشغؿ بأنو ممارسة نشاط مأجكر أك   

 تعريؼ مف انطبلقا ك .العمؿ منصب أك بالنشاط األمر تعمؽ سكاء جراال بعنصر كطيدة لو عبلقة ؿالشغ

 "كؿ جيد فكرم اك جسماني يبذلو العامؿ لقاء اجر سكاء كاف  ويمكف استخبلص تعريؼ الشغؿ عمى ان العمؿ

 ."بشكؿ دائـ اـ عرضي اـ مؤقت اـ مكسمي

 العمؿ سكؽ إلى الكلكج مف تمكف التي الشركط ككذا الكيفيات ك الطرؽ "إلى التشغيؿ مفيـك يشير كما   

  ."الممنكح العمؿ كطبيعة لمضمكف كالمبلزمة المصاحبة المكانة إلى باإلضافة أكالخركج منو

كمف بينيا اف يككف الفرد مسجبل ، التشغيؿ االجراءات الكاجبة التي تحقؽ مبتغى التكظيؼ بطرؽ كيقصد   

  . 1ؿ في مؤسسات التشغيؿبصفة رسمية كطالب لمعم

ك كذلؾ يعني التشغيؿ "كافة عمميات التأثير التي يحدثيا االنساف مف نشاط بدني اك جسدم يشغؿ بيا    

 . كقتو لقاء اجر "

 : كتعرفو المنظمة الدكلية لمعمؿ عمى انو يككف شخص قابؿ لمتشغيؿ عندما   

 .يمكنو الحصكؿ عمى منصب الشغؿ .1

 . عممو ك يتكيؼ مع التغييريحافظ عميو كيتطكر في  .2

 .يتحصؿ عمى منصب عمؿ اخر اذا كاف يرغب في ذلؾ اك تـ تسريحو .3

ىك ما يسمح لكؿ شخص بالمساىمة في عالـ الشغؿ          : اما لجنة االتحاد االكركبي فترل باف التشغيؿ   

 : ؿ انكاع اىمياك لمتشغي .ك الخركج منو بكفاءات حالية تقيمو ك باكتساب سمكؾ يتكيؼ كسكؽ العمؿ

                                       
، جامعة تممساف، كمية العمـك  اطركحة دكتكراه، محاولة تحميل" ، "اشكالية التشغيل في الجزائركشدحماني محمد ادري-1

 . 42،43،ص2012-2013االقتصادية ك عمـك التسيير، قسـ اقتصاد التنمية ،
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ك الذم يعني قياـ المنشات بشغؿ الكظائؼ الحالية مباشرة دكف االلتجاء الى  : التشغيؿ المباشر (1

 .مكتب التكظيؼ لمترشيح ليذه الكظائؼ

بلؿ خاحد اشكاؿ االستخداـ المؤقت يمحؽ بمقتضاه العامؿ لمدة محددة كأف يشغؿ  : التشغيؿ المؤقت (2

متغيبيف في االجازات السنكية " اك يشغؿ بمكجب عقد يربط بينو كبيف فصؿ الصيؼ ليحؿ محؿ العماؿ ال

الييئة المستخدمة كقد تزايد االتجاه نحك ىذا النكع مف العمؿ تزامنا مع جممة مف التغيرات التي حدثت خبلؿ 

السنكات االخيرة في شركط اسكاؽ العمؿ الدكلية ك ييدؼ التشغيؿ المؤقت الى مكاجية ثبلث اصناؼ مف 

 : كضعيات ىيال

 .لمعمؿ مفاجئ أك استثنائي نمك *

 .غائب عامؿ تعكيض *

 .العمؿ طالبي بيف مف تشغيميا يتـ ما قميبل فئات تشغيؿ *

 1ك عمى ىذا االساس يرتبط ايضا ، العاممة لميد كالعرض الطمب بيف التعديؿ التشغيؿ ىدؼ يككف بيذا ك   

 كتحقيؽ العمؿ فرص فخمؽ األخرل، المفاىيـ ببقية يرتبط كما ، كثيقا ارتباطان  البطالة بظاىرة التشغيؿ مفيـك 

 شرطا التشغيؿ تمثؿ ضركرة كألفّ  الدكؿ، اقتصاديات بيا تتكفؿ أف   يجب التي األمكر مف الكامؿ التشغيؿ

 .2شاممة تنمية كلتحقيؽ المجتمع، أفراد لجميع المعيشي المستكل لرفع حاسما

الفعاليات التي تستخدميا المنظمة الستقطاب مرشحيف لمعمؿ ك الذيف  " مجمكعة مف ك عممية التشغيؿ ىي   

 .لدييـ الكفاءة ك التميز ك القدرة عمى المساىمة في تحقيؽ اىداؼ المنظمة"

                                       
 مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية  ،]لتكوين الميني و التشغيل في الجزائرا[عمار ركاب،صباح غربي،- 1
 . 68،69ص  كمية العمـك االنسانية ك االجتماعية، ،االنسانية ك

 . 68،69عمار ركاب،صباح غربي،المرجع السابؽ، ص - 2
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لة مؤىمة ك كفؤة ك دعكة االفراد المرشحيف لكضع ااف التشغيؿ ىك "ذلؾ النشاط الذم يستدعي تجديد عم   

 .1 اغرة"طمباتيـ لمبل تمؾ المناصب الش

 شروط التشغيل: المطمب الثاني

تختمؼ شركط التشغيؿ مف قطاع ألخر ك اذا كانت ىذه القطاعات تعرؼ تباينا فيما بينيا في مجاؿ تحديد    

حيث اف ذلؾ يرتبط بطبيعة النظاـ الكظيفي السائد مف جية ك بالظركؼ االقتصادية           ،بعض الشركط

ا النظاـ السياسي مف جية اخرل فاف ىذه الشركط التي غالبا ما تمثؿ اداة التي يكجد عميي ،ك االجتماعية

 .مثمى في عممية التكظيؼ

 الشروط السياسية و العممية : 

كذلؾ تعبيرا عف حؽ المكاطنة ك اكتساب الحقكؽ السياسية لممكاطف ك قد كرد ذلؾ ضمنيا  : شرط الجنسية-ا

تناكلت استثناءات العامؿ االجنبي كما تركت الحرية في  حيث، 214في القانكف العاـ لمعامؿ في المادة 

 .متناكؿ ىذا الشرط

اال بتثبيت كضعيتو  ،حيث ال يجكز الم مكاطف تكلي منصب عمؿ في ام قطاع : شرط الخدمة الكطنية-ب

 .2في مادتو الثامنة  74-107تجاه الخدمة الكطنية ك ذلؾ ما تناكلو االمر 

المتعمؽ بعبلقات العمؿ ك التي تنص عمى   90-11مف القانكف  15و المادة ك ىذا ما تناكلت : شرط السف-ج

اال في الحاالت التي  ،سنة 16انو ال يمكف في ام حاؿ مف االحكاؿ اف يقؿ العمر االدنى لمتكظيؼ عف 

 .تدخؿ في اطار عقكد التمييف

                                       
سياسات التشغيل و دورىا في تحسين االداء و تعزيز الميزة التنافسية ": لكيزة فرحاتي،سميرة عبد الصمد،مداخمة بعنكاف- 1

 . 2،ص2011افريؿ13-14 العمـك السياسية، قسـ العمـك السياسية،جامعة بسكرة، كمية الحقكؽ ك  ،لممؤسسات"
 6 .،ص ]ف.د .ب [ .القانون االساسي العام لمعمالاالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف،- 2
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كاحدة سكاء في حصر تعييف ام شخص في اكثر مف كظيفة  : يحضر الجمع بيف كظيفتيف اك اكثر -د

ك يجب عمى المكظؼ الذم ،الحككمة اك في المؤسسات العامة اك الشركات اك الييئات اك المنشات االخرل 

 ،ر اف يختار الكظيفة التي يحتفظ بيا خبلؿ مدة شير كاحد مف تاريخ العمؿ بالقانكفحظيسرل عميو ىذا ال

 .1عيف فييا قبؿ غيرىا بحيث اذا مضت الميمة دكف اختيار احتفظ لو بالكظيفة التي 

بأنو ال  59/85قضى القانكف الجزائرم بمقتضى المرسكـ  : عدـ جكاز تعييف اقارب مديرم الشركات -ق

ام  ،يجكز اف يعيف في شركات المساىمة التي تساىـ الحككمة اك االشخاص االعتبارية العامة في رأسماليا

ير العاـ بيا الذيف مف اختصاصيـ اختيار االفراد اعضاء ادارة مجمس الشركة اك المد باحدمكظؼ تككف لو 

 .2قرابة اك مصاىرة حتى الدرجة الرابعة  ةاك تعيينيـ صم

 : شركط المياقة -ك

 ام االمكانيات العممية ك التعميمية التي يممكيا المرشح قبؿ تكظيفو لشغؿ منصب عمؿ : المياقة العممية، 

 .ب عمؿام اثبات جدارتو ك مقدرتو العممية لتكلي منص

 قمية ك السبلمة مف االمراض     ام يككف العامؿ عمى شيء مف القدرة البدنية ك الع : المياقة البدنية

مف القانكف  54ك ذلؾ ما نصت عميو المادة  ،العاىات التي قد تتبلءـ مع نكع منصب العمؿ المطمكب شغموك 

 .3االساسي لمعامؿ

 

                                       
 32.،ص  1997،]ف .د.ب: [ االسكندرية .التشريعات االجتماعية العمالية االسريةمحمد شفيؽ، - 1
 33.مرجع سابؽ، صالرييف،االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائ- 2
كمية جامعة الجزائر، ،رسالة ماجستير، ،"تولية المناصب العامة عمى ضوء القانون االساسي العام لمعمال"مصطفى شريؼ- 3

  128. ،ص2009،عمـك االقتصادية
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 ي عدـ صدكر ام حكـ في جناية   حسف ك ىذا يقتضضركرة تمتع المكاطف بخمؽ  : المياقة الخمقية

مف القانكف االساسي  42كلـ يسبؽ فصمو مف ام عمؿ كاف ك ذلؾ ما جسدتو المادة  ،جريمة مخمة بالشرؼاك 

 .1لمعامؿ

 سس و محددات التشغيلا: المطمب الثالث

 اسس التشغيل : 

لتي جاءت نتيجة ظيكر النظـ الديمقراطية تخضع عممية التشغيؿ الى مجمكع مف المبادئ القانكنية العامة ا   

عمى خريطة العالـ المتحضر كقد سنت قكانيف جعمت منيا مبادئ عامة في عممية التكظيؼ كنذكر مف ىذه 

 : المبادئ ما يمي

 كىك مبدأ يجد تطبيقو في عدـ التمييز بيف النساء ك الرجاؿ عمى اساس الجنس كفي  : مبدأ المساكاة

 .اس عمى اساس الديف ك المعتقد ك الرأمعدـ المقارنة بيف الن

 2الذم يفترض في المرشح لمعمؿ قدرات ك امكانيات عممية كمينية كبدنية معينة : مبدا الجدارة. 

 محددات التشغيل : 

 : تندرج سياسة التشغيؿ ضمف عدة محددات يمكف ايجازىا فيما يمي    

 ك االجتماعي فاألكؿ يركز عمى طبيعة االنشطة يشمؿ ذلؾ المجاليف االقتصادم  : مستكل التنمية لكؿ بمد

اما الثاني  ،االقتصادية مف خبلؿ ايجاد تكامؿ بيف مردكدية ادائيا االقتصادم ك امكانية تكثيفيا لميد العاممة

فييتـ بطبيعة العبلقات بيف مختمؼ العماؿ ك النقابات ك المؤسسات المستخدمة مرده الى ارتفاع مستكيات 

فاف طبيعة العبلقة بيف العامؿ ك المؤسسة التي تستغمو قد تدفعو لمتضحية  ،جكر منياالتكاليؼ خاصة اال

 مف جية اخرل ىذه االجراءات مف شانيا اف تمنع معدالت البطالة عمى االقؿ مف ،لمحفاظ عمى منصب عممو

                                       
 199.،المرجع السابؽ،ص االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف- 1
 36.،المرجع السابؽ، صمحمد شفيؽ- 2
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اجكرىـ  خفضمف عماليا  %68حيث قبؿ  SABENAكما حدث في شركة الطيراف البمجيكية  ،االرتفاع

 .1إلنقاذ شركاتيـ %15الى  %2بنسبة تتراكح بيف 

 مف حيث حجـ النمك مستكيات التأىيؿ ك التككيف ك اكتساب  : قدرة الدكلة عمى تنمية المكارد البشرية

 .الخبرات

 يقصد بيا المعمكمات المرتبطة بالتشغيؿ ك حجـ القكة العاممة مف  : تكفير نظاـ دقيؽ ك متكامؿ لممعمكمات

  .…تصنيفيا حسب الجنس كتحديد طبيعة ك خصائص ىيكؿ البطالة السائدة ،لتأىيؿ بياحيث مستكيات ا

ك تكمف قاعدة المعمكمات ىذه مف تدعيـ نظاـ التخطيط المستقبمي ك التنبؤ بمستكيات التشغيؿ قصد تكفير    

 . مناصب العمؿ الضركرية لتجنب الضغكطات االجتماعية التي قد تنشا في المستقبؿ

 التشغيل اىداف: رابعالمطمب ال

 : يمكف اف نحدد االىداؼ االساسية لمتشغيؿ ك التي تتمثؿ في   

 مف اجؿ تحديد االحتياجات  ،تخضع ىذه العممية الى عنصر تخطيط  القكل العاممة : تكفير فرص عمؿ

 .الكمية ك النكعية لميد العاممة ك كيفية تكزيعيا عمى القطاعات االقتصادية

  اف عممية التدريب تمثؿ كؿ عممية يتـ عف طريقيا تنمية اك زيادة الميارة  : ل العاممةتككيف ك اعداد القك  

 يتمثؿ في تحقيؽ تاىيؿ ميني ك ميارة عالية مف الدقة  ،ك المعرفة لدل العامميف مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف

 .ك كذا في االداء،في الكقت ،ك االداء حيث االقتصاد في الجيد    

 ك تتـ مف خبلؿ االطار القانكني ك التشريعي الذم تحدده المراسيـ  ك تشريعات  : مؿتنظيـ عبلقات الع

         مف اجؿ تنظيـ عبلقة ارباب العمؿ بقكة العمؿ ضمف اطار قانكني يضمف الحقكؽ  ،العمؿ لكؿ دكلة

 .ك الكاجبات

                                       
البطالة و اشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الييكمي لالقتصاد من خالل ر دادم عدكف،عبد الرحماف العايب،ناص- 1

 166.،ص 2001،ديكاف المطبكعات الجامعية  : لجزائرا .حالة الجزائر
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 اشراؾ كؿ فرد في الحياة االقتصادية لممجتمع. 

 رفع مناصب الشغؿ. 

 الخ..…لبطالة ك بالتالي ما يصاحبيا مف افات اجتماعية خطيرة كالفقر ك التخمؼ ك االمية القضاء عمى ا. 

 1خمؽ مناصب اكثر انتاجية مما يحقؽ زيادة في مداخيؿ المجمكعات المحركمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1
 167. ناصر دادم عدكف،عبد الرحماف العايب،المرجع السابؽ،ص - 
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 : خالصة الفصل االول

 

مف مفيكـ  لمتغيرات الدراسة المفاىيمي ك النظرم اإلطار أك الجانب عمى الفصؿ ىذا في التركيز تـ     

العامة ك كذا التشغيؿ،فاف عممية االصبلح تستدعي عدة عكامؿ ك جكانب لتحقيقيا عمى  االصبلح ك السياسة

                        .ارض الكاقع ك تتخذ اجراءات ك تدابير جذرية في جميع نكاحي لبناء التنمية ك القضاء عمى الفساد

 مف   صنعيا عمميات مختمؼ كتحديد ،العامة السياسة مفيـك خبلؿ تكضيح مف لعامةاما بالنسبة لمسياسة ا

 في تؤثر بيئة ضمف ىذاك ، العممية ىذه ليا خكؿ التي المؤسسات كتكضيح مختمؼ .كتقكيـ تنفيذ إعداد ،

 .صنعيا

ا مف حيث التشغيؿ ك الذم يعتبر صمب المكضكع فاف العمماء ك الباحثيف ك المنظمات الدكلية اختمفك    

ك رفع مف مستكل ك متطمبات ،ك كجية نظره ك معرفة اىميتو في تحقيؽ التنمية  ،تعريفو ك كؿ حسب معاييره

 .ك تاثيره عمى المجاؿ االقتصادم المجتمع ك سكؽ العمؿ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثاني

 وضعية قطاع التشغيل في الجزائر
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 تكاجييا التي التحديات أىـ مف البطالة ظاىرة لمكاجية الجيكد تكثيؼ ك التشغيؿ بقضايا اإلىتماـ يعتبر   
 متخصصة ك قكية ىياكؿ كضع ك البلزمة الشركط تكفير عمييا يحتـ الذم الجزائر،األمر فييا بما العالـ دكؿ
 .المرجكة األىداؼ بتحقيؽ ليا تسمح رشيدة اقتصادية انتياج استراتيجيات ك

 نسبة في كبير بارتفاع 1999 عاـ غاية الى لمثمانينات الثاني النصؼ مند جزائربال الشغؿ سكؽ تميز لقد   
 خبلؿ عاشتيا التي الحادة اإلقتصادية فاألزمة ، % 30 مف أكثر إلى األحياف بعض في كصمت ،البطالة

 بدرجة المتاحة العمؿ فرص تقمصت بحيث ،الشغؿ سكؽ في كبيرة اختبلالت بركز أدت الى قد الفترة ىذه
  .العمؿ لطالبي أكبر تزايد فيو الذم سجؿ الكقت نفس في بيرةك
ا كاف البطالة لظاىرة التصدم أجؿ مف ك  مف التخفيؼ أجؿ مف سياسة كاضحة انتياج الدكلة عمى لزامن

 ترقية  في ساىمت ك آليات برامج عّدة تسطير تـ حيث ، 1999 سنة أكاخر مف ابتداءا البطالة معدالت
 ك تحديات الدكلة، مف طرؼ المعتمدة برامجال ألىـ دراستنا سنتطرؽ في ليذا ،لبطالةا محاربة ك التشغيؿ
 . الجزائر في نجاحيا معكقات
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 التشغيل و البطالة في الجزائر  : المبحث االول

 مشكمة البطالة في الجزائر : المطمب االول

رغـ اختبلؼ معدالتيا إال انيا قائمة ال ف ،تكاد تككف البطالة المشكؿ المشترؾ بيف مختمؼ دكؿ العالـ   

 نجد اف ىناؾ بطالة احتكاكية ناجمة ،ك رغـ اف المدرسة الكبلسيكية تكممت عف مصطمح التشغيؿ .محالة 

 تختمؼ قد أف كثافتيا يجعؿ العمؿ طبيعة اختبلؼ أف كما أفضؿ، عمؿ عف لمبحث العمؿ عف التخمي عف

 .العمؿ مف النكع بيذا لممرتبطيف دكرية ةبطال إلى حتما يؤدم مما ،ألخر مكسـ مف

الجزائر جراء  في حدث كما ،االقتصادية السياسة في ىيكمي تغيير عف يحدث ما البطالة مف ىناؾ   

 . لمسبباتيا تبعا البطالة أنكاع تختمؼ كىكذا ،السكؽ اقتصاد في لمدخكؿ اإلصبلحات

 : اسباب البطالة

 ، الدكلة مف سياسة نابع ىك ما كىك الدكلة إرادة عف خارج ىك ما منيا ك متنكعة كثيرة أسباب لمبطالة إف   

 .كالعمؿ العرض جانب في تؤثر كميا األسباب اختمفت ميما كلكف

اف تزايد كتيرة معدؿ المكاليد مف شانو اف يؤدم الى الزيادة في عدد السكاف  : النمو الديموغرافي .1

ك ليس ىناؾ ام تخكؼ اف  .الكافديف عمى سكؽ العمؿ عامة ك كذا في عدد العماؿ النشطيف ام في عدد 

فالنمك الديمكغرافي يشكؿ ىاجس بالنسبة لمدكؿ النامية العتمادىا عمى  .اقترف ذلؾ بزيادة في االنتاج 

اقتصاد ىش كما ىك الحاؿ بالنسبة لبلقتصاد الجزائرم الذم ىك رىف تقمبات اسعار النفط فتذبذبت ايرادات 

مشاريعيا االستثمارية مما يؤدم الى كبح عمميات التكظيؼ لمتخفيؼ مف اعبائيا في حيف يؤثر عمى  .الدكلة 

 . 1النمك الديمكغرافي يعرؼ منحى تصاعدم مما يعقد مف تكازف سكؽ العمؿ

                                       
1
 -PNUD, rapport mondial sur le développement humain,2011. 
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فالنمك الديمكغرافي سمة خاصة بدكؿ العالـ الثالث ك يجعؿ الحككمات تتسابؽ في البحث عف السبؿ    

مف  1ك لعؿ نظرية مالتس ،لما يشكمو مف خطر عمى مستكل معيشة افراد المجتمع ،الكفيمة لمتقميص منو

 .النظريات القديمة التي تناكلت ىذا المجاؿ 

 مف فبالرغـ .سنكيا%4 بنسبة الجزائر في السكاف عدد ارتفاع يشيد حيث المتزايد الديمكغرافي االرتفاع     

 ىناؾ حيث ،الديمكغرافي نمكىا في الجزائر ديناميكية تشيدس أنو إال الكالدة معدالت في الممحكظ االنخفاض

 ديمكغرافي نمك معدؿ كالعشريف الكاحد القرف مف األكلى الخمسة عشرة خبلؿ الجزائر ستشيد أنو" يرل مف

 .2سنكيا %2 ب يقدر

 التطكر الديمكغرافي في الجزائر : (01)الجدكؿ رقـ 

 2015 1997 1975 البياف

 مميكف نسمة 41.2 مميكف نسمة 29.4 يكف نسمةمم 16.1  عدد السكاف

 %1.9 %2.8 / نسبة التزايد السنكم

 1997تقرير التنمية البشرية لمجزائر لسنة  : تقديرات برنامج االمـ المتحدة لمتنمية: المصدر . 

 Source: Bernard Fourcade, les observatoires de l’emploi et de la formation professionnelle, outils de gestion des 

transformations du marché du travail ? Les cas de l’Algérie et de la Tunisie, les notes du LIRHE, note n° 333- 

Décembre 2000, p16. 

 

 

                                       
 البشرم، الجنس مستقبؿ بخصكص التشاـؤ في مالتس كإسراؼ االنتقادات، مف العديد إلى مالتس نظرية تعرضت لقد - 1
 إضافة الزراعي النشاط زيادة إلى يؤدم سكؼ التكنكلكجي التقدـ أف يتكقع لـ حيث لئلنتاج المستكل الفني ثبات افتراض ككذا
 الحجم حول ىيكس كتصكر ماركس انتقادات أنظر التفصيؿ مف لمزيد) .السكاف قمة مشكمة إلى تتطرؽ لـ النظرية أف إلى

          الجامعية، الدار ،االقتصاد عمم أساسيات ،مبارؾ محمد النعيـ عبد .د محمد، يكنس محمكد انظر .لمسكان األمثل
 466). ص

2
 -PNUD, op.cit. 
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  : انعدام الكفاءات و الخبرات .2

 باالستشياد  ية لمبطالةيمكف اظيار اك الكقكؼ عمى مدل مصداقية ىذا العنصر كإحدل المسببات االساس   

ية مجاؿ السياحة ك تعرؼ نشاطات استثمارية كاسعة ك عال ،بالدكؿ التي تتميز بحجـ سكاني قميؿ

فالبطالة فييا ترجع لضعؼ  ،(…االمارات العربية  ،ليبيا ،المحركقات مثبل )كما ىك الحاؿ في تكنساك 

في تمؾ االعماؿ البسيطة ك يتزاحـ عمييا  فقد نجد السكاف النشطيف ال يساىمكف إال ،الكفاءة ك التخصص

ك تتشبع بذلؾ الكظائؼ التي ال تحتاج الى تأىيؿ عاؿ ك يبقى الفائض مف ىذه الشريحة  ،طالبكا العمؿ

ك التي تسمح ليـ بشغؿ الكظائؼ  ،ك السبب في ذلؾ يعكد الى عدـ تمتعيـ بالخبرة ك الكفاءة ،يعاني البطالة

 .جمب اليد العاممة االجنبية االخرل ك تمجا الحككمات الى 

فبل نكاد نتعمـ ضبط الة  ،لقد عرفت االكنة االخيرة تطكرا مذىبل في مجاؿ التكنكلكجية : التكنولوجيا .3

 .معينة ك معرفة مكاصفاتيا ك تركيبيا اال ك تظير تكنكلكجيا جديدة ليصبح ما تعممناه متجاكزا 

تتكفر عميو مف مكاصفات تسمح بالقياـ بأعماؿ  لما )اصبحت التكنكلكجيا) احدل مسببات البطالة   

ك ال يصبح العامؿ البشرم سكل مبلحظا سكاء الكتشاؼ  ،ك بدقة متناىية ك في زمف قياسي متعددة 

ك ىكذا يتقمص دكره في المؤسسة االنتاجية ك تقتضي نجاعة  ،ك تصميح االعطاؿ ك االعطاب العيكب

 .بتسريح العماؿ ك االحتفاظ بأدنى قدر ممكف التخمص مف التكاليؼ االضافية في المؤسسة 

ك ما ساىـ في ازدياد البطالة ىك اعتماد التكنكلكجيا العالية ك االلية التي ادت الى اختزاؿ العديد مف    

  .التي كانت تنفذ يدكيا يطمؽ عمى البطالة الناجمة بالبطالة الييكمية ،المراحؿ ك الخطكط االنتاجية

 1بؿ كثيرا ما ،ذلؾ ال يمكف اعتبار التطكر التكنكلكجي سببا في تفشي البطالة فقط إال انو بالرغـ مف   

                                       
1
 107.،ص 1999،دار االفاؽ : الجزائر .ادالكامل في االقتص،حرفكش مدني - 
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تككف في فتح االسكاؽ ك المشاريع االستثمارية التي تساىـ في استقطاب العماؿ كما ىك الحاؿ في مجاؿ  

  .االتصاالت

يا كاداة سياسية اف اعتبار المؤسسات االقتصادية ك خاصة العمكمية من : تغييرات ىيكمية لممؤسسة .4

فتكظيؼ حجـ زائد مف العمالة  ،اجتماعية في يد الدكلة يمكف اف يحكؿ دكف تحقيؽ مردكديتيا االقتصادية

 1كما اف تبني سياسة تصحيحية ىيكمية ،دكف الحاجة اليو يساىـ في ظيكر ما يعرؼ بالبطالة المقنعة

و اف يؤدم الى تسريح اجبارم سيعتمد في التشغيؿ ك تخصيص المكارد عمى اساس عقبلني مف شان

 .لمعمالة الفائضة 

فالمؤسسة  ،اف ظاىرة العكلمة ترفع مف حدة المنافسة بيف المؤسسات المنتجة لنكع معيف : المنافسة .5

في حيف المؤسسات  ،في حالة ركاج ك تتكسع اكثر ك تزداد فرص التكظيؼ بيا االمتفكقة يككف منتكجي

فالبطالة في ىذه الحالة يمكف اف تعكد الى  ،تككف بذلؾ في حالة كسادالفاشمة يقؿ الطمب عمى منتكجيا ك 

اك تعكد البطالة الى  ،المؤسسة الفاشمة التي ليس بقدرتيا ادخاؿ تحديثات ك تحسينات في مستكل المنافس

بحث اصحاب ىذه المؤسسات عمى ذكم ميارات ك كفاءات عالية ك التي ترل انيا ضركرية لمكاجية 

كما قد تعكد البطالة ايضا  . حيف ىي غير متكفرة لدل عماليا مما يستدعي االستغناء عنيـفي  ،المنافسة

 . الى افبلس ىذه المؤسسات

اف كانت ىذه الشركات العمبلقة تساىـ في امتصاص البطالة لما  : الشركات المتعددة الجنسيات .6

انتقاليا عبر الحدكد بحثا عف اال اف عدـ استقرارىا ك  ،تكفره مف فرص عمؿ لمختمؼ مستكيات العمالة

سيؤدم لتسريح مف كانكا يعممكف بيا سابقا ليصبحكا في حالة بطالة ىيكمية فيذا  ،اسكاؽ في مكاطف اخرل

                                       
1
 107.،ص  ،المرجع السابؽحرفكش مدني - 
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فضبل عف االيدم العاممة الرخيصة  ،النكع مف المؤسسات يستيدؼ البمداف التي تمنحيا حكافز لبلستثمار بيا

 1.ص عمؿ اينما كجدت فرصة لتعظيـ ربحيا كما ىك في البمداف النامية فيي تخمؽ فر 

 ،تقمصت فرص العمؿ المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الكقت الذم سجؿ فيو تزايد اكبر لطالبي العمؿ   

اضافة لما ترتب عف االصبلحات االقتصادية التي باشرتيا الجزائر ك شركعيا في تطبيؽ مخطط اعادة 

 .المؤسسات ك تسريح آالؼ العماؿ الييكمة الذم كانت اكلى نتائجو غمؽ مئات 

 : يمكف القكؿ أف أسباب ىذه الزيادة ك التفاقـ مكجكدة بسببك    

 .خارج المحركقات في ىذه األثناء  % 03تراجع النمك االقتصادم بحيث لـ يتجاكز حدكد  -

 .1998مميكف دكالر سنة  220قمة االستثمار الداخمي ك الذم لـ يتجاكز  -

 .1986ذ سنة تراجع مناصب الشغؿ من -

 .300إلى  250تزايد اليد العاممة سنكيا بمعدؿ  -

 )فترة التعديؿ الييكمي(. 1998-1994ألؼ منصب خبلؿ اإلصبلحات  360فقداف أكثر مف  -

 ألؼ تمميذ سنكيا. 600زيادة عمى ظاىرة التسربات المدرسية التي تقدر ب  -

الذم يحقؽ معدالت نمك سمبية منذ باإلضافة إلى عكامؿ أخرل منيا تراجع نمك القطاع الصناعي    

 .2ك سكء استعماؿ الطاقة اإلنتاجية % 10.5بنسبة  1998، رغـ استئناؼ النمك سنة 1991

 ( 2000-2009تطور معدل البطالة في الجزائر خالل الفترة ) : ( 02الجدول)

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

                                       
1

 107.ص  ،نفسوالمرجع  -
،رسالة " "دراسة تحميمية وقياسية لظاىرة البطالة في الجزائر باستعمال تقنية نماذج تصحيح الخطأ،فريد بختي -2

 103. ص،2005 ،المعيد الكطني التخطيط ك االحصاء،جامعة الجزائر،ماجستير



 وضعية قطاع التشغيل في الجزائر: الفصل الثاني
 

[52] 

 معدل 

 البطالة

% 

29.77 27.3 25 23.7 17.7 15.3 12.3 13.8 11.3 10.2 

 .الديكاف الكطني لئلحصاء : المصدر

 .( …ك تتميز البطالة في االقتصاد الجزائرم بتنكعيا فيي متعددة االشكاؿ )ىيكمية ك احتكاكية ك دكرية    

مبينة في الجدكؿ الى ك تشير البيانات االحصائية ال ،ككذلؾ بارتفاع معدليا لكنو في اتجاه نحك االنخفاض

سنة  %29الى اكثر مف  1994سنة  %24,36ارتفاع نسبة البطالة في التسعينات حيث انتقمت مف 

 2006سنة  %12,3ثـ الى   ، 2002سنة  %25ثـ انخفضت الى  1999سنة  %29,2ثـ  ،1997

 . 2009في نياية  %10,2لتصؿ الى 

 :الريفية اليجرة ظاىرة أىمية

 1966 مف سنة سنكيا شخص 120000 تمس  اليجرة ىذه كانت الرباعي لممخطط اـالع التقرير حسب   

 معدؿ إلى لتصؿ فيما بعد الحركة ىذه ارتفعت ، 1977 سنة تقريبا شخص 130000 ك ، 1973 إلى

 1.الثمانينات لعشرية األكلى السنكات خبلؿ شخص 135000

     مباشرة كانت سكاء الدكلة نطاؽ خارج تكان التي األسباب كىي :الدولة إرادة عن الخارجة أسباب1 -

 .مباشرة غير أك

 كبيرة أىمية المحركقات قطاع فيو يحتؿ طاقكم بمد الجزائر أف بما :المحروقات أسعار انخفاض، 

 أف إال، % 96 بنسبة المحركقات كتصدير إنتاج عمى األكلى بالدرجة اإلقتصاد يعتمد بحيث

 في اقتصادم انكماش إلى أدل مما الثمانينات فترة خبلؿ بصكرة مستمرة البتركؿ أسعار انخفاض

                                       
 103. ،المرجع السابؽ، صفريد بختي-1
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 حجـ تقميص إلى أدل ما كىذا البتركلي الربيع بسبب تدىكر يديةمتق سياسات إتباع نتيجة ،الجزائر

 .عمؿ جديدة مناصب إيجاد تقميص ثـ كمف المحمية االستثمارات

 سياسة إتباع ذلؾ عف تبكتتر  :الكبرى الصناعية الدول في االقتصادي النمو معدالت انخفاض 

 تمؾ في اإلجمالي المحمي الناتج النمك ألف ،المتقدمة الدكؿ قبؿ مف الثمانينات فترة في انكماشية

 سنة في% 3.3 ثـ 1983 سنة في% 5.3 إلى 1980 في سنة % 94 مف انخفض قد الدكؿ

 فإف بالتالي ك، الجزائر منيا النامية مف الدكؿ الدكؿ ىذه كاردات تناقص إلى أدل مما،  1986

 قطاع مستكل عمى مف ثـ ك الدخؿ مستكل عمى أثر لو كاف العالمي االقتصادم الرككد ظاىرة

 .التصدير قطاعات في خاصة التشغيؿ

 أم الدكلي التبادؿ لعممية الصرؼ أسعار انخفاض إف : الدولي التجاري التبادل شروط تدىور 

 بالدكالر محركقاتيا بيع في تتعامؿ الجزائر ألف ،الشرائية لقكتيا الجزائر إضعاؼ إلىل أد الدكالر

 20 أك % 30 نحك الدكالر صرؼ سعر انخفض حيث ،السمع إستراداتيا مف تأثير كبالتالي األمريكي

 عمى أثر ذلؾ كؿ ،الثمانينات بداية في التكالي األلماني عمى المارؾ ك الياباني اليف مف كبل أماـ %

 الكطني الدخؿ مستكل عمى يؤثر التبادؿ التجارم أطراؼ في انكماش مأ ك    التجارية المبادالت حجـ

 .1جديدة عمؿ فرص خمؽ عمى الجزائر قدرة ك

 أدت التي الحككمة سياسات مف نابعة أسباب كىي : الجزائرية الدولة اتجاىات من النابعة األسباب 

 .البطالة إلى زيادة

 خريجي كذلؾ ك الجامعية ك العميا ياداتالش لحاممي السياسة إف: الخريجين تعيين عن التوقف 

 الدكلة تكفؿ كاف بحيث ،الجزائرية الحككمة مياـ أىـ مف كانت المتخصصة المدارس ك المعاىد

                                       
  ص ،2009كالتكزيع، لمنشر حامد دار:عماف.الجزائرية التجربة:التشغيل وسياسة اإلقتصادي ،اإلصالحشيرة بف مدني -1

 254.،252ص
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 اجتماعية سياسة ضمف العمكمية ك االقتصادية المؤسسات ك الحككمية القطاعات في بتعينيـ

 ىائؿ عدد بإنشاء خاصة سياسة ألف جيزةاأل بيذه المقنعة البطالة ظيكر ىإل لأد ما ىذا ك ،متكاممة

 في الدائمكف األجراء العماؿ نسبة في ارتفاع عنو نجـ العمكمي القطاع في العمؿ المناصب مف

 بينما 1982 سنة الشغؿ المناصب مف % 66.55 يمثمكف األجراء أصبح حيث ،الكظائؼ مجمؿ

 تميز .( 1985-1989) الثاني الخماسي لممخطط المرافؽ ك الثمانينات مف الثاني النصؼ خبلؿ

 تعيف في الدكلة دكر كتغيير، 1986 لسنة النفطية الصدمة منيا العكامؿ مف بسمسمة الشغؿ تطكر

 .األمييف بطالة مف بدال اليـك المتعمميف بطالة لتظير البطالة مشكمة كتغيرات الخرجيف

 عائد تراجع إلى يؤدم قد ؼالتكظي ك التنسيؽ عدـ إف: العمل السوق و التعميم بين التنسيق عدم 

 إف حيث ،التعميمية التخصصات مراعاة بدكف عمؿ مناصب عمى الحصكؿ نتيجة ىذه ك ،التعميـ

 المؤىبلت كمذ خاصة ك خريجي أعداد تزايد إلى أدل مما كغير متطكرة نمطية  األخيرة ىذه

 تجانس عدـ ك العمؿ السكؽ حاجة عف مف الخرجيف المعركض في زيادة إلى أدل مما ،المتكسطة

 مع أخرل تخصصات في مقابؿ فائض التخصصات بعض في عجز ىناؾ كاف بحيث ،ىيكمة في

  .1السكؽ آليات لنمط مكاكبتيا عدـ ك ،ليا مماثؿ طمب كجكد عدـ

 مباشرة بطريقة أسيمت قد العمؿ بقانكف الخاصة التشريعات محتكل إف: وتشريعاتو العمل القوانين 

 عبلقة لو محتكاه أف بحيث ، 1990 سنة في الصادر التشريع في ةالبطال معدالت ارتفاع في

 كذلؾ األمر كاف ك ،الدكلية العمؿ كمنظمة الدكلية المنظمات ك اتجاه الييئات الجزائر بالتزامات

  لمعماؿ النقابية الحرية 98 كاتفاقية الجماعية المتعمقة بالمفاكضات األساسية المبادئ إلى بالنسبة

                                       
 ،2011/09/20 ."عالجيا لسياسات وتقييم الجزائر في البطالة مشكمة أسباببعنكاف" مداخمة خدايمية، بمقاسـ،آماؿ ماضي-1

 08. ص



 وضعية قطاع التشغيل في الجزائر: الفصل الثاني
 

[55] 

 تناسؽ يكجد ال انو كما لدييا البحث تطكير أجؿ مف مالية مبالغ تخصيص عدـ ك المؤسسات ىذه 

 التدفقات في ضالة إلى أدل مما االقتصادية المؤسسات بيف التطبيقية البحكث ك الدراسات مراكز بيف

دارة العمؿ مفتشيو كدكر  87) اتفاقية(اإلضراب  كحؽ 1987) العمؿ )اتفاقية كأرباب   ،الشغؿ كا 

 لتسيير الجماعية العقكد قانكف كالتنظيمي إلى األساسي القانكني نظاـ مف االنتقاؿ أف بو ّمـالمس فمف

 إلى درجة العامؿ مف انتقاؿ مسار بحيث ،التكظيؼ سياسة تغيير عمى يدؿ أمر العمؿ عبلقات

 تتحدد األجكر أف ذلؾ إلى يضاؼ ،الكفاءة ك الميارة حسابات عف بعيدة شكمية بعكامؿ مرتبط أخرل

 انخفاض إلى أدل الذم األمر ،اإلنتاجية الكفاءة حسابات عف النظر بصرؼ التشريعات ليذه كفؽ

 في األجكر نظاـ أف كما ،العمكمية االقتصادية المؤسسات ك الحككمي القطاع في العامؿ إنتاجية

 عماؿأ عف البحث ظاىرة بركز ك ،البطالة تزايد عف مسؤكال جعمو مما بالجمكد يتسـ الخاص القطاع

 1 .الخاص القطاع في خاصة إضافية

 بيا تتمتع التي االبتكارات ك االختراعات ك اإلنتاج أساليب تطكر إف :البحثية المؤسسات قمة 

 القدرة ضعؼ إلى أدت إنتاج في التقميدية الطرؽ أما،تكنكلكجية ثكرة تحدث أف شأنيا مف المؤسسة

 في الخارجية االستثمارية للد البحث مخابر جكدة عدـ لىا باإلضافة ،الكطف القتصاد التصديرية

 العالي التعميـ كزارة أعطت األزمة فترة انقضاء كبعد أنو إال .2البطالة زيادة سبابا أحد بمثابة الجزائر

 لمتنسيؽ الباب فتحت حيث العالي لمتعميـ التكجييي القانكف خبلؿ مف كذلؾ، العممية لؤلبحاث أىمية

 .المختمفة طاعاتكالق البحث مخابر جيكد بيف

 أف حيث ،البطالة حدة زيادة في جكىريا سببا العاممة القكل تخطيط سكء إف : العاممة القوى تخطيط 

 لممكارد األمثؿ االستخداـ تحقؽ التي األعماؿ ك الكظائؼ خمؽ ىك العاممة القكل تخطيط ىدؼ

                                       
 257 .السابؽ،ص ،المرجع شيرة بف مدني-1
 . 10 السابؽ،ص المرجع خدايمية، ،آماؿ بمقاسـ ماضي-2
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 عمؿ فرص خمؽ إلى يؤدم ـث مف ك استثماره يعاد رأسماليا تراكما ك فائضا حقيؽت ربما ك ،البشرية

 1 .جديدة

 حيث المناطؽ في كثافتيـ ك السكاف تكزيع في اختبلؿ مف الجزائر تعاني: لمسكان الجغرافي التوزيع 

 عدد انخفاض إلى لأد مما المدف عدد ارتفع حيث ،المدف عدد إنشاء في سريعا نمكا الجزائر شيدت

 الداخمية اليجرة أف كما ،العمؿ عف بالبحث اأساس المرتبطة الداخمية اليجرة بحسب األرياؼ سكاف

 الكاليات إلى العمؿ لفرص جاذبية األقؿ الكاليات مف أيضا بؿ ،المدينة إلى الريؼ مف فقط تليس

 العاـ لبلنفاؽ كاضحة تكزيعية سياسة غياب بسبب ذلؾ ك. العمؿ لفرص جاذبية األكثر الكبرل

 2 .الشمالية المدف في اإلنتاجية المؤسسات كتمركز

 التحكؿ فكرة مع جاءت ك الثمانينات أكاخر في الجزائر في الخكصصة فكرة انطمقت : الخوصصة 

 إلييا كصؿ التي المتدنية الكضعية بسبب الكحيد الحؿ بمثابة تعتبر التي ،السكؽ اقتصاد إلى

 االقتصادية اإلصبلحات ضمف الخكصصة فكرة تندرج ك ،المياديف مختمؼ في الجزائرم االقتصاد

(  1995مارس-الى 1989/05/31االستقرار االقتصادم ) برنامجي خاصة الجزائر بيا قامت لتيا

 الخكصصة ضركرة عمى ك الذم يؤكد ، ( 1998افريؿ– 1995كبرنامج التعديؿ الييكمي )مام 

 ،االقتصادية التنمية تحقيؽ أجؿ مف العالمي بنؾ ك الدكلي النقد الصندكؽ قبؿ مف مقدمة ككصفة

 رغبة االعتبار بعيف األخذ فيجب عصرنتو ك الكطني االقتصاد إلصبلح حتمية أداة أنيا عمى

 إطار في الجنسيات المتعددة الشركات إستراتيجية كذلؾك  دكلية تعاكف عبلقات إرساء في الجزائر

 .3عكلمةال

                                       
 10 .المرجع السابؽ ، ص-1
 .  260مدني بف شيرة، المرجع السابؽ ، ص-2

  12 .، اماؿ خدايمية، المرجع السابؽ، صماضي بمقاسـ- 3
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 سوق العمل في الجزائر : المطمب الثاني

لك اف الشيء مكضكع  ،عرض ك جانب يمثؿ الطمبيتككف ام سكؽ مف االسكاؽ مف جانبيف جانب يمثؿ ال   

ففي سكؽ العمؿ تعتبر خدمة العمؿ محؿ التبادؿ في  ،التبادؿ في السكؽ قد يككف المنتج مف سمعة اك خدمة

 .كال يمكف فصميا عف مف يقكـ بتأديتيا ،1ىذا السكؽ

 مفيوم سوق العمل : اوال 

في  ،مف المشتريف ك البائعيف لخدمات العمؿ ك البائعالمكاف الذم يجتمع فيو كؿ "يعرؼ سكؽ العمؿ بأنو   

كالمشترم ىك الذم يرغب في الحصكؿ عمى خدمات ، ىذه الحالة ىك العامؿ الذم يرغب في تأجير خدماتو

ك بعد حصكؿ التطكر في كسائؿ االتصاؿ المختمفة اصبح سكؽ العمؿ ىك االطار الذم تتـ فيو  . 2 "العمؿ

 .سكاء كاف ىذا االطار مكاف اك اجيزة الكتركنية كاالنترنيت اك الياتؼ اك الفاكس  ،عممية التبادؿ االقتصادم

  ام عميو، الطمب ك العمؿ عرض فييا يتفاعؿ التي اإلقتصادية التنظيمية المؤسسةك"ىسكؽ العمؿ 

 . 3 )العمؿ خدمات تسعير كبالتالي(شراؤىا ك العمؿ خدمات بيع فييا يتـ

 ككدماف يعطي "good man " فييا تفتش التي المنطقة"بأنو فيعرفو المحمي، العمؿ لسكؽ عمميا يفاتعر 

 4 . "القاطنيف معظـ يشتغؿ فييا التي ك العماؿ عف المؤسسات

                                       
1

 . 252،ص  2004دار الحامد لمنشر ك التكزيع، : عماف .مبادئ االقتصاد الجزئيؿ،ابراىيـ سميماف قطؼ،عمي محمد خمي -
 . 21،ص2007،دار كائؿ لمنشر : عماف .اقتصاديات العمل،مدحت القريشي-2
 : متحصؿ عميو مف،العمل اقتصاد في األساسية المفاىيمكديع، عدناف محمد-3

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/27_C27-2.pdf ،2014/02/19  24.،ص  
  ،ةالجامعي المطبكعات ديكاف:الجزائر .الحرة السوق اقتصاد في العمالية النقابات و العمل سوق ، المكسكم مجيد ضياء -4

 . 77 ص
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 التكظيؼ ك األجكر مستكيات خبلليا مف تتحدد التي اآللية"بأنو إقتصاديا ، العمؿ سكؽ تعريؼ يمكف، 

 ."* 1العمؿ خدمات عمى العرض ك الطمب قكل تفاعؿ أم

   العمؿ، لخدمات البائعيف ك المشتريف مف كؿ فيو يجتمع الذم المكاف" بأنو العمؿ سكؽ يعرؼ 

 كأف المنشأة صاحب ىك المشترم ك ،خدماتو تأجير في يرغب الذم العامؿ ىك الحالة ىذه في كالبائع

 ىي العمؿ سكؽ مككنات بيذا فإف ك ،العمؿ خدمات عمى الحصكؿ في يرغب الذم العمؿ صاحب

 .2"المشترم ك البائع

 :العمل عرض مفيوم

 أم ."العمؿ عف عاطميف أك فعبل عامميف كانكا سكاء العاممة القكة أفراد مجمكع" العمؿ مف العرض يمثؿ   

 . 3(فيو رغبة أك( العمؿ الى نزعة لدييـ مف جميع يمثؿ عرض العمؿ أف

العمؿ   خدمة بيف الفصؿ يمكننا ال أنو يثح ،)العائبلت أك( العماؿ عف يصدر فإنو العمؿ لعرض بالنسبة   

 العامؿ طمب ك لمعمؿ األسبكعية الساعات عدد ك طبيعتو ك العمؿ فظركؼ ذاتو ، يقدميا الذم كالعامؿ 

 عرض ظركؼ تحديد في تدخؿ التكاليؼ ك األجكر عامؿ جانب الى عكامؿ كميا الفراغ ، نفسو لكقت

  .4العمؿ

 : العرض محددات

 : مككنات عّدة الى العمؿ عرض قسمة يمكف   

 .تركيبيـ ك السكاف حجـ-
                                       

 . 11،ص1997 ،رالنش ك لمطباعة الجمعية الدار: مصر .العمل اقتصاد نظرية ابراىيـ، نجيب اهلل نعمة -1
 .العمؿ سكؽ في التبادؿ محؿ السمعة ىي العمؿ ةخدم*
 92 .،ص2007التكزيع، ك لمنشر كائؿ دار : عماف .العمل اقتصادياتالقريشي، مدحت -2
 ، 2002 التكزيع، ك لمنشر الثقافة دار ك التكزيع ك لمنشر العممية الدكلية الدار: عماف .الكمي اإلقتصاد األشقر، أحمد  -3
  290. ص 

 . 18،19ص  ،المرجع السابؽ، نجيب ابراىيـنعمة اهلل - 4
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 . )أخرل استعماالت ك العمؿ بيف المتاح الكقت استعماؿ في القرار أم( العمؿ قكة في المشاركة-

 .لمبيع عرضيا العمؿ قكة في المشارؾ يرغب التي الساعات عدد-

 . )عكائده لتاليبا ك المفركض العمؿ نكعية لتحسيف( البشرم الماؿ رأس في االستثمار-

 .القطاع ك المينة خيار-

العرؽ  ك العمر ك، (مثبل النسائي العمؿ عرض( الجنس حسب معدالتو ك العمؿ عرض محددات كتختمؼ   

 .1األخرل االجتماعية ك االقتصادية المؤثرات ك التعميـ كمستكل 

 : العمل عمى الطمب مفيوم

 العاممة األيدم تكظيؼ عمى الكطني االقتصاد قدرة مثؿي اإلجمالي المستكل عمى العمؿ عمى الطمب إف   

 مف العمؿ عمى الطمب ك األعماؿ، ألصحاب الفردية الطمبات تجميع ذلؾ يعني ك معيف، حقيقي أجر عند

 أجر عند العمؿ عنصر تكظيؼ في العمؿ صاحب رغبة يعكس )الفردم الطمب( العمؿ نظر صاحب كجية

 صاحب فاف عميو ك ثابثة، األخرل العكامؿ بقاء مع معيف، مكاف ك معينة زمنية فترة كفي ،معيف حقيقي

 2 .العمؿ مف المطمكبة يحدد الكمية الذم ىك العمؿ

 يعتمد العمؿ لخدمة المنتج طمب أف كما العمؿ، لخدمات المنتج طمب في يتمثؿ العمؿ عمى الطمب إف   

 طمب أنو العمؿ خدمات عمى الطمب عرؼي لذلؾ انتاجيا، في العامؿ يساىـ التي لمسمعة طمب السكؽ عمى

 .3إنتاجيا في العامؿ يساىـ التي النيائية السمعة عمى الطمب مف مشتؽ بمعنى انو مشتؽ،

 

 

                                       
1
  24.،صالمرجع السابؽكديع، عدناف محمد - 

 31.مدحت القريشي، المرجع السابؽ، ص- 2
 19.،18نعمة اهلل نجيب ابراىيـ، المرجع السابؽ، ص- 3
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 : العمل عمى الطمب محددات

 السمع إلنتاج )العمؿ ك الماؿ رأس خاص شكؿ( المختمفة اإلنتاج عناصر مزج عمى المنشآت تعمؿ   

  عمى العمؿ ك الماؿ رأس مزج بيا يتـ التي الطريقة ك الكمي اإلنتاج يعتمد ك ؽ،السك  في تباع التي الخدماتك 

 .المنتج عمى الطمب-

 .معينة أسعار عند عميو الحصكؿ يمكف الذم الماؿ رأس-

 .لئلنتاج المتكفرة التقنية اختيار-

 .العماؿ لرمز النسبية األجكر-

 في بالتغيرات تكظيفيـ يتـ الذيف العماؿ عدد أثرت كيفية بدراسة نيتـ العمؿ عمى الطمب دراسة كعند   

 .األجر في بالتغيرات العمؿ عمى الطمب يتغير األكلى الثبلثة العناصر ثباث عند ك أعبله، العناصر

 قمة بالتالي ك المنتج أسعار في زيادة الى تؤدم ما عادة ك التكاليؼ في زيادة تعني األجر في فالزيادة   

 سعر ثباث بفرض األجكر زادت كمما آخر جانب مف ك ،)الحجـ تأثير(االستخداـ ميصتق بالتالي ك اإلنتاج

 تبني طريؽ عف التكاليؼ لتقميص العمؿ أرباب لدل دافع ىناؾ كاف كمما ،)البداية في األقؿ عمى( الماؿ رأس

 1.اإلحبلؿ( تأثير( اإلستخداـ تقميص بالتالي ك الماؿ رأس عمى أكبر بدرجة تعتمد إنتاج أساليب

 خصائص سوق العمل الجزائري  : ثانيا

التي تتفرع الى اسكاؽ  ،يتميز سكؽ العمؿ الجزائرم بالعديد مف الخصائص اىميا تجزؤه الى اسكاؽ رئيسية   

 .فرعية ك جمكده ك ظيكر البطالة فيو 

 ينقسـ سكؽ العمؿ الجزائرم الى سكقيف رئيسييف ك ىما سكؽ العمؿ الرسمي    : تجزؤ سوق العمل

 .سكؽ العمؿ الغير رسمي ك كؿ منيما ينقسـ الى اسكاؽ فرعية  ك
                                       

1
 . 32ص ،المرجع السابؽكديع، عدناف محمد - 
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 كىك سكؽ مستقر ضمف كظائؼ الحككمة ك يخضع لمجمكعة مف القكانيف  : سوق العمل الرسمي

  : الممـز ألطراؼ التعاقد ك مف بينيا

فر قدر كبير الذيف يعممكف في القطاع الحككمي ك الشركات الكبيرة العامة ك تك  ك ىـ : القطاع الحكومي1.1

 .كما تفتح فرص زيادة التأىيؿ ك مف ثـ الترقية  .مف االستقرار في العمؿ ك ثبات الدخؿ

لعبت المؤسسات االقتصادية العمكمية دكرا كبيرا في استيعاب اليد العاممة  : قطاع المؤسسات العمومية 2.1

جعؿ المؤسسات ,ع عدة مراتك لكف اعادة ىيكمة ىذا القطا , بجانب القطاع الحككمي قبؿ الثمانينات

العمكمية تستغني تدريجيا عف التكظيؼ ك خاصة عند تطبيؽ مبدأ تنفيذ برنامج الخكصصة باالتفاؽ مع 

المؤسسات المالية العالمية حيث تـ تصفيتو ك بيع الكثير مف ىذه المؤسسات مما ترتب عف ذلؾ انخفاض 

اليد العاممة الى اىـ مصدر مف مصادر افراز عدد العامميف بشركات القطاع العاـ مف قطاع الستيعاب 

  .البطالة في الجزائر

ك ىي فئة العامميف لحسابيـ الخاص ك كذلؾ مف عمؿ معيـ مف افراد العائمة ك ىذه  : القطاع الخاص 3.1

  . 1الفئة تعتبر مف الكتمة الرئيسية مف مجمؿ العمالة في المجتمع

ك بو متكسط عدد  ,تخدـ ىذا القطاع تكنكلكجيا بسيطة ك يس : سوق القطاع الخاص التقميدي 3.1. 1

 .اشخاص ك بو رأسماؿ منخفض  4العماؿ 

يستخدـ ىذا القطاع تكنكلكجيا كثيفة راس الماؿ ك متكسط عدد  : سوق القطاع الخاص الحديث 2.3.1

 .عامؿ  15-20العماؿ بو 

الماؿ كىك يشمؿ فركع الشركات الدكلية يستخدـ ىذا القطاع تكنكلكجيا كثيفة راس  : القطاع االجنبي 3.3.1

ك يستكعب يد عاممة متميزة ذات خبرة ك مؤىبلت كبيرة غالبا مف خريجي الجامعات  ،المتعاقدة مع الجزائر

                                       
1
- Philippe Hugon, Ajustement structurel emploi et rôle des partenaires sociaux en Afrique Francophone, Naima 

PAGES,p 27,28 
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ك ينشط ىذا القطاع في ميداف المحركقات ك بدرجة اقؿ في قطاع البناء ك االشغاؿ  ،الكطنية اك الخارجية

  .ذا القطاع باألجكر العالية ك مستكيات عالية مف التككيفالعمكمية ك يتميز العاممكف في ى

 ،انو يمثؿ السكؽ الرئيسي الثاني لمعمؿ كىك سكؽ تتزايد فيو حركية العمؿ : سوق العمل غير رسمي-2

 فإذا كانت درجة  ،بحيث ال يضبطو ام تنظيـ قانكني ك يحدده مستكل البطالة في سكؽ العمؿ الرسمي

اف ، ك منظمة قميمة فانو مف الضركرم اف تككف درجة حركية السكؽ غير الرسمية كثيرةاالستيعاب في السكؽ ال

نمك العمؿ في القطاع غير الرسمي يتحدد حسب الدكرة االقتصادية حيث انو ينمك ك يتسع عندما تتجو الدكرة 

ك لقد مس  1،صعكدفي حيف انو ينكمش اك يميؿ الى التباطؤ عندما تبدأ الدكرة في ال ،االقتصادية نحك اليبكط

 .2رسمي حتى الدكؿ الصناعية الىذا العمؿ غير 

o اف ضعؼ االنتقاؿ مف كظيفة ألخرل جعؿ مف سكؽ العمؿ الجزائرم باف  : جمود سوق العمل

ك يككف ذلؾ اما جمكدا افقيا كىك االنتقاؿ مف عمؿ لعمؿ اخر افضؿ مف حيث ظركؼ  ،يصبح جامدا

تجانس عنصر العمؿ في حد ذاتو  ك ذلؾ راجع لعدـ ،المكافآت العمؿ كالترقية ك التككيف ك االجر ك

 .3جمكد راسيا ك يعني ذلؾ ضعؼ الترقيات بناءا عمى الكفاءة اك 

 :مايمي األسكاؽ كذلؾ مف غيره عف العمؿ سكؽ يميز ما أىـ كمف   

 سبابأ كمف ،المتشابية األعماؿ مقابؿ لمسكؽ كاحد أجر كجكد عدـ يعني  :الكاممة المنافسة غياب  

 بالنسبة العمالية األجكر ذات التكظيؼ فرص عف المعمكمات نقص ىك الكاممة المنافسة غياب

 األجكر حيث الميني أك الجغرافي اإلنتقاؿ في رغبة لدييـ ليست العماؿ بعض ىناؾ كذلؾ .لمعماؿ

                                       
1
 -Philippe Hugon, op.cit,p 27,28. 

مكتب العمؿ  : القاىرة.السياسات المحفزة لمتشغيل ونمو االنتاجية في القطاع غير المنظم في مصرسعاد كماؿ رزؽ،-2
    . 371،ص2005الدكلي بالييئة المصرية العامة لمكتاب،

الخصائص المشتركة في ظاىرة البطالة في بمدان العالم الثالث مع اشارة اسماعيؿ صبرم عبد اهلل،تحرير سمكل سميماف،-3
 . 41،ص1989،دار النيضة العربية : القاىرة .خاصة لمصر
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 .العالية

 المكف ك سكالجن عنصرية ألسباب سكاء تشابيت لك ك حتى : العمؿ خدمات بيف التمييز سيكلة    

 ... الثقافة أك السف اختبلؼ ألسباب أك ،كالديف

 الفراغ،مستكل كقت كمية( المختمفة  تفضيبلتيـ ك العماؿ بسمكؾ ذلؾ ك : العرض عرض تأثر  

 .المؤسسة( داخؿ اإلنسانية العبلقات الدخؿ،نكعية

 في البطالة عمى كلكجيالتكن التقدـ آثار تنعكس ك :التكنكلكجي بالتقدـ ارتباطو ك العمؿ سكؽ تأثر 

 :المظيريف أحد في العمؿ سكؽ        

 .البطالة تظير بالتالي ك الكظائؼ بعض الغاء يتـ العاممة ، األيدم محؿ اآللة تحؿ عندما-     

 .أعمى تعميمي مستكل ك جديدة خبرات ظيكر نتيجة بعضيا الغاء أك الكظائؼ بعض تغيير-      

 بالمعنى سكقايصبح  حتى العرض ك الطمب عنصرم تكافر يتطمب آخر سكؽ كأم العمؿ سكؽ  

 1 .اإلقتصادم       

 : العمل سوق مؤسسات مشاكل

 المصالح ىذه تستطع لـ ثحي ،التشريعي العائؽ العمؿ سكؽ مؤسسات منيا تعاني التي العكائؽ أىـ مف   

 :يمي فيما حصرىا يمكف كالتي اإلدارية القيكد مف بعد تتحرر أف

 : الوصية لمسمطة المباشرة التبعية-1

 التشريعية القكانيف إصبلح يجب األساسية كظيفتيا أداء مف العمؿ لسكؽ العمكمية المصالح تتمكف حتى   

 تسيير في طكيمة تجربة ليا التي المتقدمة الدكؿ بمصالح المصالح ىذه مقارنة فعندا،كتنظمي بيا تعمؿ التي

 كظيفة أداء ألف (الحككمة،العماؿالعمالية، نقاباتال الثبلثية) مع سيؽبالتن تعمؿ األخيرة ىذه فإف ،العمؿ سكؽ

                                       
 العمـك الجزائر،كمية معة،جاماجستير مذكرة،الجزائر" في البطالة مشكل معالجة في التشغيل سياسة دور"فارس، شبللي -1

 . 11،ص2004التسيير، عمـك ك االقتصادية
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 سكؽ مؤسسات يدفع ما كىك ،جميعيا أك الثبلثة األطراؼ أحد اشتراكات  عمى كثيرا يعتمد المصالح ىذه

 تعتمد التي البطالة لتسيير بالنسبة خاصة ك ،العمؿ سكؽ عمى إيجابية نتائج كتظير أدائيا تحسيف إلى العمؿ

 . الدكلة ميزانية إلى مباشرة تابعة فإنيا لمجزائر بالنسبة أما ،لمبطالة التأمينات صندكؽ عمى أساسا

 الكصية كالحماية االجتماعية السمطات الشغؿ كزارة أك، العمؿ كزارة إلى المصالح ىذه تبعية فإف عميو ك    

 أثناء المصالح ىذه كجو في عض المشاكؿب ظيكر إلى يؤدم مما (كالتشريعية التقنية،اإلدارية الناحية مف)

 السير ألداء داخمية قرارات شكؿ في الشخصية بعض المبادرات اتخاذ حالة في كخاصة ،كظائفيا أداء

 .التسيير في شديدة مركنة يحتاج إلى الذم العمؿ لسكؽ الحسف

 :ةالعمومي المصالح لعمال المينية الكفاءة-2

 الجية الكصية أف كخاصة ،الكصية السمطات طرؼ مف تيميش فم يعاني العمؿ سكؽ مؤسسات عماؿ    

 أنيا رغـ ،ذلؾ المنظمات في يذهل أىمية ترل كال المصالح ىذهفي   رؾاتش ال التشغيمية السياسة تسطير في

 .أنكاعيا بمختمؼ النشيطة بالفئة مباشرة لبلحتكاؾ الحالية الكحيدة الكسيمة

 اليد أغمب مكاتب في فنجد ،كالنكعية الكمية الناحية مف كبير نقص فم لمتشغيؿ العمكمية المصالح تعاني   

 التي كماتمالمع التعامؿ بمختمؼ تقنيا ليـ تسمح ال مينية مؤىبلت ذكم ك فقط ثبلثة أك عكنيف العاممة

 مما لمشغؿ الطالبيف طرؼ مف التخصصات المعركضة مختمؼ عمى التعرؼ ال ك ،العمؿ صاحب يطمبيا

 1. المصالح ىذه عمى مستكل المتاحة العركض حسب مباتالط تكجيو يعيؽ

 فاف مختمؼ ،اقتصاد ألم الجيد األداء في المعمكماتية األنظمة أىمية فرغـ التقنية، الناحية مف أما   

 الخاصة لممعمكمات بخمؽ بنؾ ليا يسمح معمكماتي بنظاـ مجيزة غير الجزائر في العمؿ لسكؽ المؤسسات

                                       
-
كمية  ،اطركحة دكتكراة دكلة،" 1990-2004"اختالالت سوق العمل وفعاليات سوق التشغيل في الجزائر ، قصاب سعدية1
  169.،ص 2007،لعمـك االقتصادية ك عمـك التسييرا
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 عماؿ في التأىيؿ غياب إلى جانب المجاؿ ىذا في الفعمية المساعدة مف كفتتم حتى ، العمؿ بسكؽ

 .عامة بصفة بالتكجيو المكمفيف المصالح

 : العمل سوق مستوى عمى البيانات نقص3-

 يعيؽ ، مماالمعمكمات ك البيانات قمة بسبب التشغيمية السياسة تسطير في المصالح ىذه مشاركة عدـ إف   

 تشكؿ الدراسات ك التقارير أف ىذه الجيكية، رغـ أك المحمية السكؽ سكاء العمؿ  اؽأسك  عف دراسات تحضير

 اإلحصائييف ك االقتصادييف المتعامميف، ، كالمخططيف أخرل لييئات األساسية المدخبلت إحدل ك ىامة مادة

 بكاسطة ة االقتصادي ك اإلحصائية المؤشرات تحديد في كثيرا المعمكمات تساعد ىذه ألف ،العمؿ سكؽ في

 الخاصة نقصيا ك المعمكمات قمة نبلحظ عميو ك.... .البطالة،األجكر،التشغيؿ بيا عف تقـك التي التحقيقات

 التشغيمية المسطرة السياسة طرؼ مف االعتبار بعيف تؤخذ لـ ،التخصص ك بالتأىيؿ المتعمقة بالجانب التقني

 .1اسنكي التشغيمية العركض آالؼ تمبية عدـ إلى أدل ما كىك

 اليات و اجيزة التشغيل في الجزائر : المطمب الثالث

كمختمفة  ار تنفيذ سياستيا متعددة كمتنكعةتعتبر آليات كبرامج التشغيؿ التي اعتمدتيا الدكلة في إط   

، كمنيا ما يتعمؽ بتشجيع خمؽ المؤسسات التي تكفر  الطرؽ، منيا ما يتعمؽ بالتشغيؿ المباشر المناىج ك

العمالية، مثؿ  ص العمؿ، كمنيا ما يتعمؽ بتنظيـ بعض أنماط التكظيؼ الخاص ببعض الفئاتالمزيد مف فر 

لتعميـ ، الباحثيف عف العمؿ القادميف مف مختمؼ مؤسسات احاممي الشيادات الجامعية، التككيف الميني

بالتجربة  الذم شكؿ ما يمكف كصفو ألمرا، حتى بالنسبة لمف ىـ دكف تأىيؿ. كالتككيف العالي كالمتكسط

، عمى أساس أف ىذه الشريحة تشكؿ ، كتشغيؿ الشباب بصفة خاصةكطنية في مجاؿ التشغيؿ بصفة عامةال

 اإلشكالية المعقدة لسياسة التشغيؿ في الجزائر.

                                       
 . 170قصاب سعدية،المرجع السابؽ،ص 1-



 وضعية قطاع التشغيل في الجزائر: الفصل الثاني
 

[66] 

 ككالة تشغيؿ الشباب  : اليات مباشرة لمتشغيؿ اىميا مف حيث االعتماد المالية 6ك تستخدـ الجزائر حاليا    

ك ىناؾ اليات غير .عقكد االدماج ك الشبكة االجتماعية ،صندكؽ التاميف عمى البطالة ،لمصغرك القرض ا  

البرنامج الكطني لتأىيؿ  ،صندكؽ ضماف القركض المكجية لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة : مباشرة مثؿ

 .المؤسسات 

ضغط عمى سكؽ الشغؿ مف ك تتمحكر االىداؼ االستراتيجية لقطاع التشغيؿ بمختمؼ ىياكمو حكؿ تخفيؼ ال

خبلؿ تطبيؽ اجيزة ك برامج ترقية الشغؿ المشار الييا التي تمكليا الدكلة ك التي تعتبر احدل ركائز المساعي 

                                               .ك التشجيع عمى االدماج الميني الرامية الى محاربة البطالة

 . 1دعـ ك تنمية المبادرات المقاكالتية ك دعـ الشغؿ المأجكر : ر عمىك ترتكز سياسة التشغيؿ في الجزائ

 دعم تنمية روح المبادرات المقاوالتية: اوال

المحكر األكؿ لمتجربة  ،يعتبر محكر استحداث النشاطات كتنمية ركح المبادرة المقاكالتية عند الشباب   

 عمى برامج عديدة كمتنكعة نذكر منيا:الجزائرية في مجاؿ التشغيؿ كمحاربة البطالة الذم يحتكم 

   (ANEM):لمتشغيل الوطنية الوكالة

المؤرخ في  90/259التنفيذم  المرسـك بمكجب انشأت إدارم طابع ذات عمكمية مؤسسة ىي   

 مف تعتبر الككالة فاف بذلؾ ك ،1971/6/17المؤرخ في  71/42رقـ  لؤلمرالمعدؿ كالمكمؿ  1990/9/8

 : مف تتككف الجزائر،ك في لمتشغيؿ عمكميةال الييئات أقدـ بيف

 العامة المديرية 

  99 جيكية مديرية 

                                       
1
- Agence Pational de Soutien a l’Emploi des Jeunes : www.anseg.dz,19-04-2015. 
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  محمية ككالة 165 حكالي 

 .1الطمب ك العرض كتسيير الشغؿ سكؽ تنظيـ في األساسية مياميا تكمف 

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب :  الوكالة

 ،البطاؿ ك تدعيـ ك مرافقة الشبابك ىي مؤسسة عمكمية مكمفة بتشجيع  1996أنشأت الككالة في سنة    

مراحؿ إنشاء مؤسستو  الذيف لدييـ فكرة مشركع إنشاء مؤسسة. يستفيد الشاب صاحب المشركع، مف خبلؿ

 :2كتكسيعيا مف

 تككيف(. -مرافقة -إعبلـ -مساعدة مجانية )استقباؿ  -

 مركية في مرحمة امتيازات جبائية ) اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة كتخفيض الحقكؽ الج  -

 اإلنجاز كاإلعفاء مف الضرائب في مرحة االستغبلؿ(.

 تخفيض نسب الفكائد البنكية(. –اإلعانات المالية )قرض بدكف فائدة  -

كيتكلى  ، (4تتمتع الككالة الكطنية لدعـ كتشغيؿ الشباب بالشخصية المعنكية كاالستغبلؿ المالي )المادة    

لمتابعة العممية بجميع نشاطات الككالة كتكضع الككالة تحت سمطة رئيس الكزير المكمؼ بتشغيؿ الشباب ا

 الحككمة.

يكليك  24المكافؽ لػ  1417صفر عاـ  18المؤرخ في  96-14مف األمر  16كعمبل بأحكاـ المادة     

ا المرسـك تسمى الككالة الكطنية ذالمذككر أدناه تحت ىيئة ذات طابع خاص تسرم عمييا أحكاـ ى،1996

 .1ـ تشغيؿ الشبابلدع

                                       
1

مذكرة ،" 1970-2008دراسة قياسية لسوق العمل في الجزائر خالل الفترة "،عبد الرحماف محمد بف طجيف-
 . 73ص ،2010كرقمة، ،جامعةماجستير

2
 - Agence Pational de Soutien a l’Emploi des Jeunes : www.anseg.dz, 19-04-2015. 
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 : اإلطار العام لدعم تشغيل الشباب

 يتمثؿ دعـ تشغيؿ الشباب في ما يمي:   

 .تشجيع استحداث أنشطة إنتاج السمع كالخدمات مف قبؿ الشباب ذكم المشاريع 

  تشجيع كؿ أشكاؿ األعماؿ كالتدابير الرامية إلى ترقية تشغيؿ الشباب، السيما مف خبلؿ برامج 

 ككيف كالتشغيؿ كالتكظيؼ .الت          

 طة بالسف كالتأىيؿ كمستكل المجيكديجب أف يستكفي الشباب ذكم المشاريع الشركط المرتب                     

 عمى الخصكص.     الشخصي

يستفيد الشباب ذكم المشاريع مف االمتيازات المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو كالممنكح في إطار    

لقائمة، كيستفيدكف أيضا مف إعانة الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب المنصكص عميو في اإلجراءات ا

 ، كتكتسي ىذه اإلعانة األشكاؿ العديدة اآلتية:1996مف قانكف المالية التكميمي لسنة  16المادة  

   .إعانات في شكؿ قركض مكافأة 

 ا.تخفيؼ في نسب الفائدة بالنسبة لمقركض البنكية المحصؿ عميي 

   تتكفؿ بالمصاريؼ المحتممة المرتبطة بالدراسات كالخبرات التي تنجزىا كتطمبيا الككالة في إطار  

  مساعدة الشباب ذكم المشاريع.

 :ميام الوكالة 

                                                                                                                           
1
، يتضمف انشاء الككالة  9>>4سبتمبر  ;المكافؽ ؿ  :474ربيع األكؿ  57المؤرخ في  9>9/5>مرسـك تنفيذم رقـ  - 

ربيع  االكؿ   >4المؤرخ في  7;/564الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب كتحديد   قانكنيا األساسي )المتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 
المكافؽ ؿ  4757رجب عاـ  >3المؤرخ في  36/;;5م رقـ لتنفيذا كالمعدؿ كالمتمـ بالمرسـك  ;>>4 يكليك  >4المكافؽ  ؿ 

 .5336سبتمبر  39
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 :1تقـك الككالة باالتصاؿ بالمؤسسات كالييئات المعنية بالمياـ اآلتية   

  يع في إطار تطبيؽ مشاريعيـ االستثماريةتدعيـ كتقديـ االستشارات كترافؽ الشباب ذكم المشار. 

 ا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيماتسير كفق. 

  السيما منيا اإلعفاءات كتخفيض نسب الفكائد  ،تخصيصات الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب

 ات التي يضعيا الكزير المكمؼ بالتشغيؿ تحت تصرفيا.   حيبلصفي حدكد ال

  االمتيازات ك  بمختمؼ اإلعانات التي يمنحيا الصندكؽ لدعـ تشغيؿ الشبابتبمغ الشباب ذكم المشاريع

 األخرل التي يحصكف عمييا.

  .تقكـ بمتابعة االستثمارات التي ينجزىا الشباب ذكم المشاريع مع الحرص عمى احتراـ بنكد الدفاتر 

  2برنامج القرض المصغر: 

ك التيميش  ات التشغيؿ لمدكلة لمقاكمة البطالةالقرض المصغر جزءا ال يتجزأ مف سياس يعتبر برنامج   

كاإلقصاء االجتماعي، كيمس شريحة ال بأس بيا مف السكاف كيمثؿ أداة فعالة لممعالجة االجتماعية لئلقصاء 

االقتصادم، كبركز نشاطات اقتصادية صغيرة ) تشغيؿ ذاتي، عمؿ بالمنزؿ، نشاطات حرفية كخدماتية 

كىدفو األساسي ىك ترقية النمك االجتماعي عف طريؽ النشاط االقتصادم كغيرىا مف مختمؼ النشاطات(. 

بؿ يرتكز أساسا عمى "االعتماد عمى  ،كمحاربة التيميش بفضؿ نكع مف الدعـ ال يكرس فكرة االتكاؿ المحض

ف القرض المصغر يكفر خدمات مالية النفس"، "المبادرة الذاتية" ك"عمى ركح المقاكلة". ليذا الغرض فإ

مف فئة  القرض البنكي كالمشكميف أساسا  لبلستفادة مف ،شية مع احتياجات المكاطنيف غير المؤىميفمتما

كالذيف ينشطكف عمكما في القطاع غير  ،األشخاص بدكف دخؿ أك ذكم الدخؿ غير المستقر أك البطاليف

                                       
1
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، عمى تطبيقو كتجسيده الجية المسيرة ليذا البرنامج الشرعي. كتعمؿ الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر

ميدانيا بتمكيف المكاطنيف كالمكاطنات الذيف يسعكف لخمؽ نشاط خاص بيـ ك االنطبلؽ بمشاريع مصغرة 

 منتجة لمسمع ك الخدمات مع استثناء النشاطات التجارية. 

 كمف المساعدات كالخدمات التي يكفرىا الجياز:   

  ء المكاد األكلية.دج مكجية لشرا 30.000سمفة بدكف فائدة ال تتعدل 

   مميكف سنتيـ  05دج أم  50000قرض بنكي صغير لممشاريع التي تتراكح قيمتيا ما بيف

 %. 90% إلى  80مميكف سنتيـ بفكائد مخفضة بنسبة  40دج أم   400.000ك

 ك باإلمكاف االستفادة مف ىذه الخدمات إذا ما تكفرت الشركط الضركرية ك ىي:   

  1سنة فما فكؽ 18أك السمفة عمره أف يككف سف طالب القرض. 

 خيؿ غير ثابتة أك ضعيفة.ال يمتمؾ أم مدخكؿ أك يمتمؾ مدا أف 

 .التمتع بالكفاءات التي تتبلءـ مع المشركع المرغكب إنجازه 

 .عدـ االستفادة مف مساعدات أخرل إلنشاء نشاطات مف أم جياز آخر 

  مف الكمفة اإلجمالية 05% أك  03القدرة عمى دفع المساىمة الشخصية التي تساكم %    

 لممشركع.

 .دفع االشتراكات لدل صندكؽ الضماف المشترؾ لمقركض المصغرة 

  االلتزاـ بتسديد مبمغ القركض كالفكائد إلى البنؾ كااللتزاـ بتسديد مبمغ القرض بدكف

 فكائد لمككالة حسب الجدكؿ الزمني.

                                       
1
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لفكائد إلى البنؾ في مدة تصؿ إلى الخمس سنكات، كيمتـز المستفيد بعد تمكيمو بتسديد مبمغ القرض كا   

كيسدد بعد ذلؾ السمفة بدكف فائدة الخاصة بالككالة في مدة أقصاىا  ،حسب الجدكؿ الزمني الذم يحدده البنؾ

شيرا  15ثبلث سنكات. أما بالنسبة لمسمفة بدكف فائدة المكجية لشراء المكاد األكلية فتسدد في مدة  أقصاىا 

المالية فقط، بؿ  تحؿ.كال تمنح الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر لممستفيد مف المساعداعمى أربعة مرا

يتعدل ذلؾ إلى مساعدات غير مالية كالتكجيو كالمرافقة، الدراسة التقنية كاالقتصادية لممشركع، كالتككيف في 

ف المشاركة في المعارض التربية المالية كتسيير المؤسسة، ككذا إعطاء الفرصة ليؤالء المستفيديف م

 1كالصالكنات أيف يتـ التعارؼ بينيـ ك اكتساب خبرات مختمفة ككذا خمؽ فضاءات جديدة لتسكيؽ منتجاتيـ.

 2جياز الصندوق الوطني لمتامين من البطالة: 

كمؤسسة عمكمية لمضماف االجتماعي تحت كصاية كزارة العمؿ كالتشغيؿ  1994تـ إنشاؤه منذ سنة    

الناجمة عف تسريح العماؿ األجراء في  تعمؿ عمى تخفيؼ اآلثار االجتماعية المتعاقبة  ،جتماعيكالضماف اال

ّتمت في الفترة الممتّدة بيف سنتي  كأكبر مكجة تسجيؿ في نظاـ التأميف عف البطالة القطاع االقتصادم.

في  االنتساب نى، بعد ذلؾ بدأ منحيذ إجراءات مخطط التعديؿ الييكميالتي سايرت تنف،1999ك 1996

 . 1998 ، انطبلقا مف سنةالتقمص

، قاـ الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة بتنفيذ إجراءات احتياطية بإعادة إدماج 2004إلى غاية سنة 

كالمساعدة عمى العمؿ الحّر تحت رعاية  ،عف طريؽ المرافقة في البحث عف الشغؿ ،البطاليف المستفيديف

عمى مستكل مراكز مزكدة  ،ككينيـ خصيصا ليصبحكا مستشاريف منشطيفتكظيفيـ ك ت مستخدميف تّـ
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ميف في نظاـ التأميف عف كبتقّمص عدد المسجّ  2004بتجييزات كمعدات مخصصة ليذا الشأف.منذ سنة 

ذكم المشاريع ك المؤّسسات المدمجة في  ،، تـّ تسطير التككيف بإعادة التأىيؿ لصالح البطاليفالبطالة

 لتشغيؿ.إجراءات ترقية ا

، يسمح نظاـ التأميف عف البطالة لممستخدميف العمكمييف كالخكاص بحيازة آلية لمكاجية كمف جية أخرل   

، المالية كالتقنية التي تعّرض مصير مؤسساتيـ لمخطر بتقميص تعدادىا كاضمحبلؿ كبات االقتصاديةالّصع

 كظائفيا المأجكرة .

باشر  ، عمى ىذا األساس القانكنيسنة 35ك 30البالغيف مابيف  كما أكلى الجياز اىتماما بفئة البطاليف   

كبناء شراكة كطيدة مع كزارات  ،ميةالصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة في إرساء ميكانيزمات داخ

ف الخدمات المكّجية لذكم المشاريع عبر المراكز كمكمؤسسات تعمؿ عمى تجسيد صبلحياتو الجديدة. ت

ة الّشخصية طيمة مراحؿ إنشاء النشاط ك الّتصديؽ عمى الخبرات المينّية كالمساعدة المتخّصصة في المرافق

  عمى دراسة المشاريع المعركضة عمى لجاف االنتقاء ك االعتماد .

يشترؾ فيو كؿ مف صاحب  ،تتركز االستثمارات المنجزة في الميداف عمى أساس نمط تمكيمي ثبلثيك    

ديناران  ( مبلييف10بتكمفة استثمارية ال تتعّدل عشرة ) ي لمتأميف عف البطالةكالصندكؽ الكطن المشركع كالبنؾ

 جزائريَا.

ـّ تقرير م      1يستكفي شركط االلتحاؽ شخصلصالح كّؿ ساعدات كامتيازات مالّية كجبائية فضبل عف ذلؾ، ت

المراد إنجازه كالقدرة عمى  نشاطأك الميارة المكتسبة، في ال بالجياز بما في ذلؾ : الّسف كفترة البطالة كالتأىيؿ 

، فإنيا تتـّ بخصكص عممية تقكيـ خبرات أصحاب المشاريع المينية المساىمة في تمكيؿ المشركع.

                                       
1
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سياـ  مف كزارة التككيف كالتعميـ المينييف كباقي القطاعات  بتمكيؿ   مف الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة كا 

 عبلكة عمى ذلؾ، خّصص لصالح ذكم المشاريع المؤىميف امتيازات متمثمة في: .المعنية

 .تخفيض نسب فكائد القركض البنكية 

 .تخفيض نسب الرسـك الجمركية 

 .اإلعفاء الضريبي ك شبو الضريبي 

 طالة.االستفادة مف قرض بدكف فائدة ممنكح مف طرؼ الصندكؽ الكطني لمتأميف عف الب 

ـّ إنشاء صندكؽ الضماف لمرافقة البنكؾ الشريكة كاستيفاء  فيما يتعّمؽ بمخاطر قركض االستثمارات،     ت

 .( بالمائة70الديكف ك الفكائد المترتبة في حدكد سبعيف)

 1برنامج ترقية االستثمارات: 

مطات العمكمية إلى إصدار الس ،رفعت سياسة التحرير االقتصادم المعمنة منذ السنكات األكلى لمتسعينيات   

نصكص قانكنية كتنظيمية تترؾ لممؤسسة العمكمية مبادرة كبيرة في اإلبداع. حيث تعطي حرية اكبر لممبادرة 

بفضؿ دعـ االستثمار كالمساعدة عمى إنشاء  ،الخاصة كذلؾ عف طريؽ السياسات النشيطة لمكافحة البطالة

االتجاه تيدؼ إلى تحسيف المحيط اإلدارم كالقانكني المؤسسات، حيث تـ اتخاذ عدة إجراءات في ىذا 

 لممؤسسة عامة كترقية االستثمار خاصة، كمف بيف ىذه اإلجراءات نذكر:

 .إنشاء مجمس كطني لبلستثمار تحت سمطة رئيس الحككمة 

 .إنشاء صندكؽ دعـ االستثمار لمتكفؿ بمساىمة الدكلة في المشاريع المكافؽ عمييا 

 نمية االستثمار.إنشاء ككالة كطنية لت 

                                       
1
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  دعم ترقية الشغل المأجور: ثانيا

يعتبر محكر التشغيؿ المأجكر لمشباب المحكر الثاني لمتجربة الجزائرية كالذم يحتكم بدكره عمى مجمكعة    

 أجيزة كبرامج نذكر منيا:

 1برنامج الشبكة االجتماعية: 

كذلؾ مف خبلؿ تخصيص إعانات  ، 1992لقد تـ الشركع في برنامج الشبكة االجتماعية منذ سنة    

نتيجة لمقيكد التي  ،إلى حماية كتدعيـ الفئات األكثر فقرا كاألكثر تضررا ،تعكيضات مالية تيدؼ في مجممياك 

 فرضتيا طبيعة التكجو االنكماشي لبلقتصاد الكطني.

ة إلى تكفير كيتككف برنامج الشبكة االجتماعية المعتمد بالجزائر، مف مجمكعة مف اإلجراءات اليادف   

مداخيؿ لفائدة الفئة التي تأثرت ببرنامج التعديؿ الييكمي، مف حيث اشتغاليا كتعطميا. ذلؾ أف انخفاض حجـ 

كمستكيات التشغيؿ كاف نتيجة لتراكمات في اختبلؿ سكؽ العمالة مف جية، كنتيجة لمكجة التسريحات التي 

نتيجة  ما تمت اإلشارة إلى ذلؾ سابقا مف جية أخرل.عرفتيا اليد العاممة الكطنية نتيجة لبرنامج الخكصصة ك

ر القدرة ليذا االختبلؿ ظيرت مفارقة كبيرة مف حيث األجكر ك المداخيؿ المتاحة، كىك ما أدل إلى تدىك 

 الشرائية كاتساع الفقر.

 2برنامج عقود ما قبل التشغيل: 

بغض النظر  ،بشكؿ عاـ الفئة البطالةعمى اعتبار أف جؿ البرامج المعتمدة لرفع مستكيات التشغيؿ تمس    

عف مستكياتيا التعميمية، كعمى اعتبار أف أغمبيا مكجية لمشباب الذيف ىـ دكف المستكيات الجامعية، فقد تـ 
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تبني ىذا البرنامج لمفئة الجامعية بالدرجة األكلى، خصكصا كأف المؤسسات العارضة لمناصب العمؿ النادرة 

مثؿ الخبرة المينية لعدة سنكات  ،الجامعات ييصعب أف يكتسبيا خريجأصبل تفرض بعض القيكد التي 

 )خمسة سنكات في المتكسط(.

كعمى ىذا األساس تـ العمؿ عمى تكسيع برامج ترقية الشغؿ مف خبلؿ تعميـ عقكد ما قبؿ التشغيؿ بالنسبة    

المؤرخ في  96-234ي لممؤسسات العمكمية كالخاصة، كتأكد ىذا التكجو مف خبلؿ المرسـك الرئاس

التشغيؿ كالتكظيؼ. إضافة إلى ؿ الشباب مف خبلؿ برامج التككيف،المتضمف دعـ تشغيك  02/07/1996

، مف (ANSEJ)الذم يحدد كظيفة الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب 96-295المرسـك التنفيذم رقـ 

 خبلؿ تقديمو لمتسييبلت الضركرية لتمكيؿ مشاريع الشباب العاطؿ.

 بالنسبة لؤلىداؼ المنتظرة مف البرنامج فيمكف تمخيص أىميا فيما يمي:أما    

 :بالنسبة لمشباب البطال

  محاكلة إدماج خريجي الجامعات لمتككيف القصير )ثبلثة سنكات لمتقني السامي(، أك طكيؿ المدل

)أربعة أك خمسة سنكات لميسانس أك الميندس(، في سكؽ العمؿ بشكؿ يتبلءـ مع مؤىبلتيـ 

 تكياتيـ التعميمية.كمس

 .تمكيف ىذه الفئة مف اكتساب الخبرة المينية الكافية إلدماجيـ 

  زيادة إمكانية تكفير فرص العمؿ الدائمة بعد انقضاء المدة القانكنية لبرنامج(CPE). 
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 :بالنسبة لممؤسسات المستخدمة  

 1تحسيف معدؿ التأطير بالنظر إلى طبيعة اليد العاممة المؤىمة نسبيا. 

 فض حجـ التكاليؼ مف خبلؿ مجمكعة امتيازات مثؿ تخفيض قيمة الضرائب كاألعباء خ 

 االجتماعية.

  2التعميـ كالشغؿيف،تكطيد العبلقة المفقكدة بيف التكك. 

 3جياز اإلدماج الميني: 

ييدؼ ىذا الجياز إلى تشجيع الشباب كتفعيؿ دكر الشركاء المحمييف مف خبلؿ إنشاء كظائؼ كمشاريع،    

كز تككيف لفائدة الشباب العاطؿ عف العمؿ.كما ييدؼ إلى استغبلؿ كؿ الطاقات البشرية المتاحة بما كمرا

ىي عبارة ك  ،عف طريؽ عممية اإلدماج في الكظائؼ المأجكرة بمبادرة  محمية،يتبلءـ كاألنشطة الممكف تكفيرىا

عف العمؿ الذم ال يتمتع الجماعات المحمية يستفيد منيا الشباب العاطؿ عف مناصب مؤقتة أنشأتيا 

 بمؤىبلت كبيرة.

 الزكاة صندوق:  

 الكالئية ك المركزية) المجاف طريؽ عف ينشط كاف حيث ،2003سنة  في الجزائرم الزكاة صندكؽ إنشاء تـ   

 تنظيـ المتضمف ك تنفيذم مرسـك بمكجب  2005سنة لمزكاة الفرعية المديرية إنشاء تـ ذلؾ بعد ، )القاعدية

 التي الزكاة مديرية إنشاء عمى منو الثالثة المادة تنص حيث ،األكقاؼ ك الدينية الشؤكف لكزارة مركزيةال اإلدارة

 ىذا يمنحيا التي الصيغ أىـ مف.اصرفي طرؽ تحديد ك تكزيعيا ك الزكاة مكارد جمع عمى باإلشراؼ تكمؼ
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 282عدون،عبد الرحمان العايب،المرجع السابق، ص ناصر دادي -
2
 282،صنفسوالمرجع  - 

جامعة  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير،" ،" دور سياسة التشغيل في معالجة مشكمة البطالة في الجزائرشبللي فارس- 3
 .105،ص 2005 - 2004 كمية العمـك اإلقتصادية ك عمـك التسيير،قسـ العمـك االقتصادية،الجزائر،
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 يتعدل أجؿ ال في يسدد ك ،فالجنسي مف العمؿ عمى لمقادريف يمنح مصغر قرض بتقديـ يتكفؿ أنو ،الصندكؽ

 .1سنكات أربع

  : تنظيم صندوق الزكاة

  : ينقسـ صندكؽ الزكاة الى قسميف رئيسييف ىما الجياز االدارم ك المجاف حيث يضـ كؿ منيما   

 نيابة مديرية الزكاة،مكاتب الزكاة الكالئية : الجياز االدارم. 

 دكؽ الزكاةالمجنة الكزارية المكمفة بممؼ صن- : لجاف الصندكؽ. 

 .المجاف الكالئية لصندكؽ الزكاة-                 

 .2المجاف القاعدية لصندكؽ الزكاة-                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 . 114،ص2010،الحقكؽ  ،كميةالجزائر ،جامعةماجستير رسالة،اآلفاق" و الواقع بين الزكاة صندوقسميرة دارني،" -1
استراتيجية الحككمة  : "،الممتقى الكطني االكؿ حكؿدور صندوق الزكاة في الحد من البطالة" : ،مداخمة بعنكافعامر ىكارم- 2

  . 12ص،البميدة ،جامعة ية المستدامةفي القضاء عمى البطالة ك تحقيؽ التنم
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  2001-2014  في الجزائر من برامج االصالحات االقتصادية : المبحث الثاني

 برنامج االنتعاش االقتصادي : المطمب االول

ضمف برنامج االنعاش االقتصادم ىك اعادة تنشيط الطمب ك دعـ النشاطات اف اليدؼ العممي الذم يت   

التي تكفر القيمة المضافة ك مناصب التشغيؿ السيما ترقية المستثمرات الفبلحية ك المؤسسات المحمية      

تماعية ية ك تغطية الطمبات االجكاعادة االعتبار لميياكؿ القاعدية ك تعزيز التجييزات االجتماعية ك الجماع

التخفيؼ مف اثار  ،ك منو فانو ينتظر مف خبلؿ ىذا البرنامج1.التربكية لتشجيع تطكر المكارد البشرية ك 

 .االصبلحات المدعكمة عمى سكؽ العمؿ بالجزائر ك منو خمؽ فرص عمؿ جديدة 

 : االثار المتوقعة من برنامج االنعاش االقتصادي في مجال التشغيل : الفرع االول

ظير تكجو كاضح  ،رتباط الكثيؽ بيف تفعيؿ معدالت النمك االقتصادم ك تخفيض نسبة البطالةنظرا لبل   

لبرنامج دعـ االنعاش االقتصادم لمتركيز عمى المشاريع التي بامكانيا امتصاص اكبر قدر ممكف مف اليد 

عمى  اك ىذا بناء ،كاالعتماد الكبير عمى قطاع البناء ك االشغاؿ العمكمية خير دليؿ عمى ذلؾ ،العاممة

ك مف ىنا فاف اىـ االثار المترتبة عمى مختمؼ  .حرص الحككمة عمى تكفير ظركؼ اجتماعية افضؿ

ىك خمؽ ديناميكية في سكؽ العمؿ ك ىك ما حرصت الحككمة  ،القطاعات الحككمية االقتصادية التي تمكليا

يمكف اف يكفرىا كؿ قطاع طيمة  مف خبلؿ كضع احصائيات تنبؤية لحجـ اليد العاممة التي ،عمى ابرازه

االقتصادم  مف الغبلؼ المالي المتخصص لبرنامج االنعاش %90حيث اف اكثر مف  ،سنكات البرنامج

                                       
 : "،ابحاث المؤتمر الدكلي 2001 سياسة التشغيل و فاعمية برامج االصالحات االقتصادية بالجزائر منذزكرياء مسعكدم ،"-1

، 2001-2004تقييـ اثار برامج االستثمارات العامة ك انعكاساتيا عمى التشغيؿ ك االستثمار ك النمك االقتصادم خبلؿ الفترة
 17.،ص 2013مارس  12/11جامعة فرحات عباس،سطيؼ ،
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كجيت إلنعاش مختمؼ القطاعات االقتصادية المحركة لمشغؿ كما ىك  ،مميار دينار جزائرم 525ب  كالمقدر

 1.مخطط في البرنامج 

مميار دينار  53ك ىك ما يقارب ،%10متبقية مف الغبلؼ المالي اقترب مف اما فيما يتعمؽ بالنسبة ال   

  فقد كجو مباشرة لتعزيز السياسات التشغيمية ك مؤسساتيا لتتمكف مف تعديؿ سكؽ العمؿ بصكرة  ،جزائرم

ام نسبة  ،منصب دائـ 296300منصب عمؿ منيا  713315يتكقع مف خبلؿ ىذا البرنامج انشاء .فعالة

 %46,3ك تنحصر القطاعات التي تكفر مناصب الشغؿ في قطاع الفبلحة  %42,5الى  معتبرة تصؿ

ك بدرجة اقؿ في السكف ك اشغاؿ المنفعة العامة ذات الكثافة العالية مف ،%14,02ك مكارد الصيد  الصيد

 .لكؿ منيا %9,81اليد العاممة 

 2يل نتائج برنامج االنعاش االقتصادي عمى مستوى التشغ : الفرع الثاني

تعتبر مساىمة برنامج االنعاش االقتصادم في مجاؿ انشاء مناصب الشغؿ مساىمة معتبرة منذ انطبلقتو    

ك ييدؼ ىذا البرنامج االنعاشي الى اعادة تمكيؿ العجمة االقتصادية مما  ،2004الى نياية  2001سنة 

 ؿ ىي مف ضمف ىذهاسية لترقية الشغحيث انو مف المحاكر االس ،يؤدم الى انشاء مناصب عمؿ

كىي دعـ القطاعات االقتصادية المكلدة لمشغؿ في مختمؼ المناطؽ الجزائرية بيدؼ  ،االستراتيجية التنمكية

  .التكفؿ بالبطالة في المناطؽ النائية

 ،ك يتكقؼ تقييـ نتائج البرنامج عمى التشغيؿ في مدل تحقيقو لمعدد المتكقع الستحداث مناصب الشغؿ

رسمية التي اعمنت بشاف برنامج االنعاش االقتصادم التي تغطي الفترة الممتدة مف سبتمبر فحسب الحصيمة ال

ك يمكف االعتماد عمى ىذه الحصيمة باعتبار اف اغمب المشاريع المنجزة كانت  ،2003الى غاية  2001

                                       
 221. ، ص2006جكاف ،"تقويم اجيزة التشغيل "المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعي،تقرير حكؿ- 1
 18.،المرجع السابؽ، ص زكريا مسعكدم- 2
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ك الجدكؿ  ،منصب عمؿ 619534حيث سمح ىذا البرنامج بإحداث  ، (2001-2003)خبلؿ الفترة 

 .الي يبيف لنا تكزيع ىذه المناصب عمى مختمؼ القطاعات االقتصادية المك 

-2003)مناصب الشغؿ المستحدثة في اطار برنامج دعـ االنعاش االقتصادم لمفترة 03: جدول رقم

2001) 

 %النسبة المئوية  مناصب الشغل الموفرة القطاعات

 %44.22 273976 الفبلحة ك الصيد البحرم

 %13.53 83805 السكف ك العمراف

 %10.44 64661 التعميـ العالي ك البحث العمميك الميني التربية كالتككيف 

 %7.77 48166 الرم

 %5.82 36033 شغاؿ العمكميةاال

 %5.52 34197 مساعدات ك حماية اجتماعية

 %3.13 19381 منشات ادارية

 %2.80 17331 منشات شبابية ك ثقافية 

 %1.82 11250 طاقة ال

 %1.78 11028 صحة ال

 %1.65 10253 تصاالت اال

 %0.84 5182 بيئةال
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 %0.34 2119 صناعةال

 %0.28 1744 نقؿ ال

 %0.07 408 دراسات ميدانية

 100 619534 المجمكع

 27.مرجع سابؽ، ص ضيؼ احمد، سياسة االنفاؽ العاـ في الجزائر ك اثرىا عمى سكؽ العمؿ، : المصدر

  عبله باف اكبر نسبة مف مناصب الشغؿ المستحدثة كانت في قطاع الفبلحة يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ ا   

نتيجة لآلثار االيجابية التي نتجت عف تطبيؽ البرنامج الكطني لمتنمية  ،%44.2كالصيد البحرم بنسبة  

ك كبل مف القطاعيف ،%13.53ثـ يميو قطاع السكف ك العمراف بنسبة ،2000منذ سنة  (PNDA)الفبلحية

مما يجعؿ بعض ىذه المناصب معرضة لمزكاؿ في حالة تكقؼ تمكيؿ  ،تيا مؤقتةيبمناصب عمؿ غالب يمتازاف

اما نسبة مشاركة بقية  ،عدـ مبلئمة الظركؼ الطبيعية ك المناخية بالنسبة لمقطاع الفبلحي،اك ىذيف القطاعيف

 .1القطاعات في استحداث مناصب شغؿ فإنيا تبقى ضعيفة خاصة القطاع الصناعي

ك لكف في المقابؿ نجد اف معدالت النمك االقتصادم ك التي يستيدفيا ىذا البرنامج قد ارتفعت خبلؿ الفترة    

كىك اعمى  %4.8حيث بمغ متكسط معدالت النمك االقتصادم خبلؿ الفترة المعنية حكالي ، (2004-2001)

المشاريع ك االستثمارات  كىذا راجع الى زيادة %3.2كالذم بمغ ، (1995-2000)ما قد حقؽ في الفترة 

 خارج قطاع المحركقات.

كذلؾ عمى زيادة حجـ العمالة خبلؿ الفترة  ،ك قد انعكس ىذا التحسيف في معدالت النمك بشكؿ ايجابي   

ام  ،منصبا دائما 457500منصب منيا  728666ك تحقؽ كنتيجة لتطبيقو حكالي  (2004-2001)

                                       
1
 . 19المرجع نفسو،ص- 
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  .مختمؼ قطاعات االقتصاد الكطني مت في انشائياكقد ساى، %37منصب مؤقت ام  27116ك  63%

البرنامج عمى مستكل التشغيؿ ك معدالت البطالة مف خبلؿ  يمكف اف نممس االثر غير المباشر الذم احدثوك 

متابعة تطكر القطاعات االقتصادية التي ساىمت في رفع نسبة التشغيؿ ك نمك اليد المشتغمة كما يكضحو 

 : 1الجدكؿ التالي

 (2000-2004)تطكر معدؿ نمك اليد العاممة حسب القطاعات االقتصادية لمفترة 04: قمجدول ر 

 2004 2003 2002 2001 2000 القطاعات االقتصادية

 %14.52 %8.8 %8.2 %12 / الفبلحة

قطاع البناء ك االشغاؿ 

 العمكمية 

5.1% 2.8% 7.0% 5.4% 31.84% 

 %21.02 %1.1 %0.3 %1.0 %0.8 قطاع الصناعة 

 %13.22 %3.7 %3.7 %2.0 %1.4 قطاع الخدمات 

 %20.15 %4.75 %4.8 %4.45 / المعدؿ العاـ

 . 179ضيؼ احمد سياسة االنفاؽ العاـ ك اثرىا عمى سكؽ الشغؿ مرجع سابؽ ص: المصدر

 ك يعتبر%37.15اف القراءة في الجدكؿ اعبله تظير اف نمك اليد المشتغمة خبلؿ فترة تطبيؽ البرنامج بمغ    

ك قد استحكذ قطاع الفبلحة ك قطاع البناء ك االشغاؿ  ،ىذا المعدؿ ذا اثر ايجابي عمى مستكل التشغيؿ

                                       
1

 . 19صالمرجع نفسو،-
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ك ذلؾ بسبب الحجـ الكبير لمنفقات العامة  ،العمكمية عمى النسبة الكبيرة مف ىذا النمك في اليد المشتغمة

 1.المبرمجة في اطار ىذا البرنامج ليذيف القطاعيف

اظيرت اف برنامج دعـ االنعاش االقتصادم كاف لو اثر ايجابي عمى زيادة التشغيؿ       اف ىذه الدراسة   

إال اف ىذا التأثير يبقى تأثيرا ظرفيا ك مرىكنا باستمرار االنفاؽ عمى ىذه  ،ك التقميص مف معدؿ البطالة

باعتبار  ،ادة االنتاجنتيجة التأثير الضعيؼ ليذا البرنامج عمى زي ،القطاعات لممحافظة عمى مستكل التشغيؿ

ك بالتالي فاف االعتماد عمى سياسة  ،اف الرفع مف االنتاج ىك الكسيمة المثمى لخمؽ مناصب عمؿ جديدة

يبقى مرىكنا بمدل مركنة الجياز االنتاجي ليذه  ،انفاقية تكسعية مف اجؿ تحفيز النمك ك خمؽ مناصب عمؿ

النفاؽ االستثمارم بحيث تككف االكلكية لممشركعات كما يجب مراجعة ترتيب بنكد ا ،الزيادة في النفقات

اك تمؾ المحفزة لمقطاع الخاص حتى يكلد مزيدا مف فرص العمؿ في ،المكلدة ألكبر قدر ممكف مف العمؿ

 .االقتصاد الكطني

ك ىذا ما يجعؿ الحككمة تقدـ عمى صياغة سياسة انفاقية متكازنة تعمؿ عمى زيادة التشغيؿ دكف ارتفاع    

مف خبلؿ تشجيع القطاع الخاص عمى مزيد مف االنفاؽ ك مزيد مف االستثمار ك تكفير  ،دؿ التضخـفي مع

 .المناخ المناسب

كاف اخذىا بعيف االعتبار امرا  ،كقد خمص تطبيؽ مخطط دعـ االنعاش االقتصادم الى ثبلثة نقاط رئيسية   

لضماف فعاليتو في التأثير االيجابي ، (2005-2009)ميما في تطبيؽ البرنامج التكميمي لدعـ النمك لمفترة 

فالنقطة االكلى تتمثؿ في محدكدية االستراتيجيات القطاعية المتبعة في تنفيذ برامج   .عمى االقتصاد الكطني

                                       
1

 21.، 20نفسو، ص المرجع-
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ك تتمثؿ ،اما الثانية ىي ضعؼ الدراسات التقنية لممشركعات،ك مشاريع مخطط دعـ االنعاش االقتصادم

 . 1تحميؿ التكاليؼ النقطة الثالثة في سكء عممية

  (2005-2009)اىداف برنامج دعم النمو  : المطمب الثاني

لمكاصمة كتيرة االزدىار في النشاط  (2005-2009)جاء ىذا البرنامج التكميمي لدعـ النمك لمفترة    

حيث انو يختمؼ عف سابقو مف حيث المدة  ،التي نتجت عف مخطط دعـ االنعاش االقتصادم االقتصادم

ك التي تزيد عف قيمة مخطط دعـ االنعاش ،التي يمتد مف خبلليا ك مف خبلؿ القيمة االجمالية ليذا البرنامج

ك ذلؾ يرجع باألساس مف جية الى ضركرة تغطية النقائص التي سجمت بعد  ،اضعاؼ 6االقتصادم بحكالي 

ك مف جية اخرل نتيجة تراكـ االدخار الكطني بعد االرتفاع الذم  .متطبيؽ مخطط دعـ االنعاش االقتصاد

 .سجمتو اسعار المحركقات منذ بداية االلفية الثالثة

   عمى مستوى  (2005-2009)االثار المتوقعة لبرنامج دعم النمو االقتصادي لمفترة  : الفرع االول

 التشغيل

 ،عمى مستكل التشغيؿ (2005-2009)دعـ النمك لمفترة  ك يجدر التذكير باف االثار المتكقعة مف برنامج   

حيث يسعى ىذا البرنامج الى ربح ،يمكف استخبلصيا مف خبلؿ االلتزاـ الرئاسي الكارد في ىذا البرنامج

الى غاية  الؼ مؤسسة صغيرة جديدة في الفترة الممتدة100يتعمؽ االمر االكؿ بفتح  ،رىانيف اساسييف

   ، (2010-2013)خبلؿ الفترة %9فيتعمؽ بتخفيض معدالت البطالة الى اقؿ مف اما االمر الثاني  ،2009

حيث اصبح ، (2005-2009)ك ذلؾ مف خبلؿ خمؽ مميكني منصب شغؿ خبلؿ فترة البرنامج دعـ النمك 

                                       
1
 . 21، 20صالمرجع نفسو،  - 
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ك قد خصص قانكف المالية التكميمي ،ىذا االخير احد االىداؼ االستراتيجية الدائمة لمسياسة الكطنية لمتنمية

  : عدة ترتيبات لصالح انشاء مؤسسات ك ترقية الشغؿ منيا 2009سنة ل

  الذم انشا بمكجب القرار  ،لفترة االعفاء فيما يخص الضريبة عمى الدخؿ الكمي (02)تمديد سنتيف

لصالح المؤسسات الصغيرة  1997عمى قانكف المالية  1996ديسمبر  30المؤرخ في  31-96رقـ 

كالتي تمتـز بتكظيؼ خمسة عماؿ ، (ANSEJ)لدعـ تشغيؿ الشباب  المؤىمة في الصندكؽ الكطني

 .1 (CDI)عمى االقؿ بعقد لمدة غير محددة 

  تمديد فترة االعفاء فيما يخص الضريبة عمى الفكائد لممؤسسات(IBS) التي تـ ، ك الى خمس سنكات

طكير المتعمؽ بت، ك 2001اكت  20المؤرخ في  (01-03)انشاؤىا بمكجب احكاـ القرار رقـ 

 .منصب شغؿ عند بداية نشاطيـ 100االستثمارات لصالح المستثمريف الذيف يكفركف اكثر مف 

 رفع التخصصات المالية لصندكؽ الضماف الخاصة بالككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب. 

ئر يمكف القكؿ اف ىذا البرنامج قادر عمى تعديؿ سكؽ العمؿ في الجزا،ك مف خبلؿ قراءة ىذه التكقعات   

     .كىذا ما ستكضحو الدراسة في النقطة المكالية،مف خبلؿ احتكاء عدد كبير مف العاطميف عف العمؿ

 نتائج برنامج دعم النمو عمى مستوى التشغيل : الفرع الثاني

خصكصا اختبلالت سكؽ ،ك تعتبر المبالغ المخصصة ليذا البرنامج جديرة لتغيير االختبلالت االقتصادية   

خبلؿ فترة تطبيؽ ،ف مبلحظة اىـ نتائج ىذا البرنامج مف خبلؿ مناصب الشغؿ المستحدثةالعمؿ ك يمك

 : البرنامج ك التي يبينيا الجدكؿ التالي

 2(2005-2009)مناصب الشغؿ المستحدثة خبلؿ الفترة  (04)جدول رقم

                                       
1
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خالل  مناصب الشغل المستحدثة 

 2005-2009الفترة 

  ات العمومية و المؤسساتمناصب الشغل التي استحدثتيا االدار  (1

مناصب الشغؿ التي استحدثتيا المؤسسات العمكمية )المؤسسات العمكمية  .1

ك –المؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي ك التجارم –االقتصادية 

 مؤسسات اخرل(

571797 

 675947 مناصب الشغؿ التي استحدثت لدل الكظيؼ العمكمي .2

االستثمارات المنجزة في القطاع  مناصب الشغؿ التي استحدثت في اطار .3

 الفبلحي

666510 

مناصب الشغؿ التي استحدثت في اطار االستثمارات الممكلة مف قبؿ  .4

البنكؾ )خارج اطار الككالة الكطنية لدعـ ك تشغيؿ الشباب ك خارج اطار 

 الفبلحة(

155110 

 225353 مناصب الشغؿ التي في اطار ترتيب العقكد ما قبؿ التشغيؿ  .5

 441914 ب المساعدة عمى االدماج المينيترتي .6

مناصب الشغؿ التي استحدثت في اطار القرض المصغر )الككالة  .7

الككالة الكطنية لتسيير القركض -الكطنية لدعـ ك تشغيؿ الشباب

 الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة -المصغرة

428613 

 3166374 (1)المجموع  

ت في اطار الورشات التي مناصب الشغل الدائمة التي استحدث (2

 تستعمل اليد العاممة الكثيفة
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مناصب الشغؿ التي استحدثت في اطار تراتيب )التعكيضات عف  .1

االشغاؿ ذات المنفعة العامة ذات اليد  -النشاطات ذات المنفعة العامة

 مناصب الشغؿ الماجكرة ذات المبادرة المحمية(-العاممة الكثيفة

1865318 

 1865318  (2)المجموع 

 5031692  (1)+(2)المجموع 

Source :Services du premier ministre, Annexe a la Déclaration de Politique Générale, 16 octobre 2010, P1. 

  : مف خبلؿ مبلحظة البيانات االحصائية في الجدكؿ فإننا نستخمص النتائج التالية   

  انقسمت بيف  (2005-2009)التي تـ فييا تطبيؽ البرنامج شغؿ المستحدثة خبلؿ الفترة الاف المناصب

المؤسسات التي اخذت النصيب االكبر في تكفير ،ك عف طريؽ االدارات العمكميةمناصب شغؿ تـ تكفيرىا 

اما القسـ الثاني لمناصب ،%70منصب شغؿ بنسبة تقارب  3.166.374حيث قدرت ب،مناصب شغؿ

فيي مناصب استحدثت في اطار الكرشات التي تستعمؿ اليد ،الشغؿ المستحدثة مف خبلؿ ىذا البرنامج

ىذا يعني اف ،ك  %30منصب شغؿ بنسبة تقارب  1.865.318التي قدرت مناصبيا ب ،ك العاممة الكثيفة

ىي ، ك شغؿ منصب 5.031.692مجمكع المناصب التي تـ استحداثيا مف خبلؿ ىذا البرنامج الطمكح ىي 

 .ثيا مف خبلؿ ىذا البرنامج تفكؽ عدد المناصب المتكقع استحدا

 ك كذلؾ ،اف ىناؾ نسبة معتبرة مف المناصب المستحدثة ىي عف طريؽ برنامج العقكد ما قبؿ التشغيؿ

       ،ك المناصب المستحدثة في اطار برنامج االدماج الميني،المستحدثة في اطار برنامج االدماج الميني

مؿ اليد العاممة الكثيفة كالتي تعتبر في معظميا مناصب التي تستع،كالمناصب المستحدثة في اطار الكرشات

ىذا ما يؤدم الى اف نسبة كبيرة معتبرة مف ىؤالء المشتغميف سكؼ يصبحكف في حالة بطالة ، ك مؤقتة ظرفية

 . 1بعد انتياء فترة العمؿ

                                       
1
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  (2010-2014)البرنامج الخماسي  : المطمب الثالث

 عمى مستوى التشغيل و البطالة (2010-2014)امج الخماسي االثار المتوقعة من البرن : الفرع االول

انو لجدير بالتذكير في اف اليدؼ المعمف في برنامج السيد رئيس الجميكرية ك الذم تتكفؿ الحككمة    

 2014يتمثؿ بالنسبة ليذه السنكات الخمس في استحداث ثبلثة مبلييف منصب شغؿ جديد آلفاؽ ،بتجسيده

في ىذا االطار فاف برامج دعـ ،ك اطار البرامج العمكمية لدعـ التشغيؿمنصب في  1500000منيا 

مميار دينار جزائرم( لمرافقة االدماج الميني  (350استحداث مناصب الشغؿ ستستفيد مف غبلؼ مالي قدره 

 ك دعـ استحداث المنشات المصغرة ك برامج التشغيؿ ك نتائج الدعـ،لخريجي التعميـ العالي ك التككيف الميني

الى جانب تمؾ التي ،ستضاؼ لحجـ التكظيفات التي تتـ في اطار تنفيذ البرنامج الخماسي،العمكمي لمتشغيؿ

 1.يفرزىا النمك االقتصادم 

فإنيا ،ك بما اف الحككمة الجزائرية ترل نجاعة سياساتيا التشغيمية ك ترل اثرىا في تقميص معدؿ البطالة   

حيث انو بالنسبة إلحداث مناصب الشغؿ عف ،ياسات ك التدابيرقررت االستمرار في ىذه االليات ك الس

 : تفيد بما يمي 2010-2014فاف التكقعات لمفترة ،طريؽ االجيزة العمكمية لترقية الشغؿ

  منصب شغؿ في اطار اجيزة دعـ استحداث المنشات  100000متكسط استحداث سنكم قدره

الصندكؽ الكطني لمتاميف عف البطالة ،ك  (ANSEJ)ب الميسرة مف قبؿ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشبا

(CNAC) . 

  طالب عمؿ سنكيا في اطار جياز دعـ االدماج الميني  300.000تنصيب(DAIP) .  في ىذا

تشكؿ محكرا ميما في مخطط العمؿ ،االطار تجدر االشارة الى اف الجكانب المتصمة بتثميف المكارد البشرية

                                       
1
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ك قد كاف ليذا اليدؼ ،2008الة الذم شرع في تنفيذه ابتداء مف شير جكاف لترقية التشغيؿ ك مكافحة البط

  : اك التكقع عدة مبررات منيا

  1. %6السعي لبمكغ نسبة نمك اقتصادم سنكم تقدر بمعدؿ 

  تخصيص ىاـ لمكارد مالية لمقطاعات ذات االستعماؿ المكثؼ لميد العاممة )البناء ك االشغاؿ 

 .ك النقؿ( ك القطاعات المكلدة لمناصب الشغؿالعمكمية ك الرم ك السكف 

 ( مميار 1.000مميار دينار جزائرم( ك الفبلحة ) 2.000دعـ مالي ىاـ لفائدة قطاعي الصناعة

 .ك تنمية المكارد البشرية )التربية ك التككيف( عامؿ حاسـ في االدماج الميني ، دينار جزائرم(

 ار دينار جزائرمممي 350 : جيد مالي معتبر لدعـ تشغيؿ الشباب. 

مف طرؼ كزارة العمؿ    ،ك بخصكص اليدؼ المتمثؿ في احداث مناصب الشغؿ في اطار االجيزة المسيرة   

  : ك الضماف االجتماعي بالنسبة لمفترة الخاصة بالمخطط الخماسي يتكقع

 السنة /منصب شغؿ 200.000 : تنصيب الككالة الكطنية لمتشغيؿ. 

 السنة /منصب شغؿ 300.000 : ج المينيجياز المساعدة عمى االدما. 

  اجيزة احداث النشاطات )الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب ك الصندكؽ الكطني لمتاميف عف

 .السنة /منصب شغؿ 100000 : البطالة (

، منصب شغؿ سنكيا 600000( يجب احداث معدؿ 2010-2014في المجمكع ك خبلؿ الفترة )   

 . 20142الفاؽ   %10بطالة الى اقؿ مف بالتالي تخفيض نسبة الك 

                                       
برنامج و  2005-2009حصيمة -تقرير ممخص-خطة عمل و برامج قطاع االشغال العمومية" كزارة االشغاؿ العمكمية ، - 1

 13.، ص2009، نكفمبر"2014-2010
 28.ص، السابؽالمرجع زكريا مسعكدم،- 2
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 90000ك المبلحظ اف المخطط شمؿ كؿ القطاعات تقريبا فيتكقع مف قطاع االشغاؿ العمكمية خمؽ    

كما اف قطاع السياحة ىك ايضا اككمت لو ميمة خمؽ مناصب .(2010-2014منصب شغؿ في الفترة )

فطبقا لتقديرات ،اف بيا مف فرص العمؿ جديدةانو قطاع اقتصادم رئيسي لتكفير اعدادا ال يستي،ك شغؿ

يؤدم الى خمؽ منصب شغؿ كاحد  (02)المنظمة العالمية لمسياحة المتعمقة بالشغؿ فاف انجاز سريريف 

 ك قياسا عمى ذلؾ ك في ظؿ.مناصب غير مباشرة متعمقة بالنشاطات الممحقة (03)ك ثبلثة ،مباشر

فانو مف المتكقع الكصكؿ الى ،2014الى  2010الخماسي المعطيات ك التكقعات المبرمجة ضمف المخطط 

 .سرير15.000 طاقة استيعابية اضافية تقدر ب 

 ،منصب غير مباشر 172500ك،منصب عمؿ مباشر 57500ام اف المناصب المحتمؿ خمقيا تقدر ب   

 . 2013منصب شغؿ جديد في افاؽ  230.000ام بمجمكع 

 عمى مستوى التشغيل و البطالة (2010-2014)ي نتائج البرنامج الخماس : الفرع الثاني

مف خبلؿ ،عمى مستكل التشغيؿ ك البطالة (2010-2014)يمكف تقييـ انعكاسات البرنامج الخماسي    

ك ىي حركية ستتكاصؿ ،العدد المعتبر لمناصب الشغؿ التي تستحدثو مختمؼ القطاعات االقتصادية سنكيا

ك ستتنامى اكثر فأكثر مع انعاش ، نامج الجديد لبلستثمارات العمكمية (بنفس الكتيرة )بالنظر الى اىمية البر 

 ،ك مردكدية التراتيب الخاصة بالقركض المصغرة الستحداث النشاطات التي بمغت مستكل معتبرا .االستثمار

 . 12011ك ىذا حسب البيانات االحصائية المكجكدة خبلؿ سنة 
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 . 2011خبلؿ سنة مناصب الشغؿ المستحدثة  : (05)جدول رقم

مناصب الشغل المستحدثة  

 2011خالل 

مناصب الشغل التي استحدثتيا االدارات العمومية و المؤسسات و في اطار  (1

 االستثمارات

 

مناصب الشغؿ التي استحدثتيا المؤسسات ك الييئات العمكمية )المؤسسات  .1

–تجارم المؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي ك ال-العمكمية االقتصادية

 مؤسسات اخرل(

 منصب135.248

مناصب الشغؿ التي استحدثت مف طرؼ االدارات العمكمية )الكظيؼ  .2

 (DAIPخارج -العمكمي

 منصب 162.764

مناصب الشغؿ التي استحدثت في اطار االستثمارات المنجزة في  .3

 القطاع الفبلحي 

 منصب 213.848

لممكلة مف قبؿ البنكؾ مناصب الشغؿ التي استحدثت في اطار االستثمارات ا .4

 )خارج اطار الككالة الكطنية لدعـ ك تشغيؿ الشباب ك خارج اطار الفبلحة (

 منصب 25.666

 منصب 48.784   مناصب الشغؿ التي استحدثت في اطار ترتيب العقكد ما قبؿ التشغيؿ  .5

 منصب 660.810 ترتيب المساعدة عمى االندماج الميني .6

-)الككالة الكطنية لدعـ ك تشغيؿ الشباب مناصب الشغؿ التي استحدثت في .7

 الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة(

 منصب 128.357 

 منصب 162.648 مناصب الشغؿ المستحدثة في اطار الككالة الكطنية لتسيير القركض المصغرة  .8

 منصب 1.538.235 (1)المجموع 
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شات التي معدل مناصب الشغل الدائمة سنويا التي استحدثت في اطار الور  (2

 تستعمل اليد العاممة الكثيفة

 

مناصب الشغؿ التي استحدثت في اطار تراتيب )التعكيضات عف النشاطات ذات  .1

مناصب الشغؿ  -االشغاؿ ذات المنفعة العامة اليد العاممة الكثيفة -المنفعة العامة

 المأجكرة ذات المبادرة المحمية(

 منصب 396.796

 منصب 396.796 (2)المجموع 

 منصب 1.935.031   (1+2مجموع العام )ال

 06.، ص2012مارس 2011،15حصيمة االنجازات االقتصادية ك االجتماعية لسنةمصالح الكزير االكؿ، : رالمصد

بتراجع اكثر لنسبة  ،كتكحي2011تؤكد ىذه النتائج االكلية عمى مدل حركية التشغيؿ التي طبعت سنة    

ك ىذا مع  ،2014بخمؽ ثبلثة مبلييف منصب عمؿ في افاؽ سنة  البطالة ك تحقيؽ االلتزاـ الرئاسي

ؿ عف طريؽ التكظيؼ في االدارات منصب شغ 1.538.235منصب شغؿ منيا  1.935.031استحداث 

مناصب عمؿ في اطار اشغاؿ المنفعة العامة ك ذات اليد  396.796ك  ،في مختمؼ القطاعات االقتصاديةك 

 .1العاممة الكثيفة

 جيود الدولة من اجل تطوير مؤسسات الصغيرة و المتوسطة : المبحث الرابع

اصبحت المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة تقكـ بدكر محكرم في االقتصاديات الحديثة لمختمؼ الدكؿ    

      ،ك تزايدت اىميتيا نظرا لمساىمتيا المتزايدة في الناتج الداخمي الخاـ،المتطكرة ك السائرة في طريؽ النمك

 .ة ك تحسيف االكضاع االجتماعيةالعمى القضاء عمى البطك عمميا 
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كمف  . ىذا ك تكجد العديد مف المعايير المستخدمة في تصنيؼ ك تعريؼ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة   

 .ك حجـ االنتاج ك المبيعات ، راس الماؿ المستثمر )مجمكع المكجكدات( ،عدد العماؿ :اىـ ىذه المعايير

  : رع الجزائري لممؤسسات الصغيرة و المتوسطةتعريف المش: اوال

جاء في القانكف التكجييي لترقية المؤسسات  يمكف تعريؼ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة كفؽ ما   

رقـ االعماؿ  ،عدد العماؿ : ك الذم يرتكز عمى ثبلث معايير كىي، 2001الصغيرة ك المتكسطة في عاـ 

االطار تعرؼ المؤسسة الصغيرة ك المتكسطة بأنيا "كؿ مؤسسة ك في ىذا  .ك مجمكع االصكؿ  السنكم

 .مميار دينارجزائرم 2حيث رقـ اعماليا السنكم ال يتجاكز ،عامؿ 250الى1اك خدماتية تكظؼ مف انتاجية

ك يمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ  .مميكف دينار جزائرم" 500اف اجمالي الحصيمة السنكية ال يتجاكز ك  

 1: الجدكؿ االتي

 اسس تصنيؼ المؤسسات المصغرة ك الصغيرة ك المتكسطة كفؽ القانكف الجزائرم : 06ول الجد

معايير          

 مؤسسة

 مجمكع االصكؿ راس الماؿ عدد العماؿ

 [1-10[ مصغرة

 عامؿ

مميكف  20اقؿ مف 

 دينار جزائرم

دينار مبلييف  10ال يتجاكز 

 جزائرم

 [10-50[ صغيرة

 عامؿ

مميكف  200اقؿ مف 

 جزائرم دينار

دينار  مميكف 100-10

 جزائرم

                                       
رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه  ،"، "بورصة القيم المتداولة و دورىا في تحقيق التنمية مع دراسة حالة الجزائرمحمد براؽ-1

 .40،ص 1999نقكد ك مالية، قسـ، معيد العمـك االقتصادية،رجامعة الجزائ ،دكلة في العمـك االقتصادية
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 [50-250[ متكسطة

 عامؿ

مميار  2-مميكف200

 دينار جزائرم

دينار مميكف  500-100

 جزائرم

 

كجييي لترقية المؤسسات الصغيرة ك المتضمف القانكف الت 2001ديسمبر  12المؤرخ في 01-18القانكف رقـ  : المصدر

 .2001مبر ديس 15العدد  ،الجريدة الرسمية،المتكسطةك 

كيككف رقـ اعماليا محصكر بيف ،  250ك50 تعرؼ عمى انيا مؤسسة تشغؿ مابيف  : المؤسسة المتوسطة

 مميكف دينار. 500ك100يككف مجمكع حصيمتيا السنكية مابيف  مميكف دينار اك 200

 ك ال يتجاكز رقـ اعماليا،شخصا 49 ك10تعرؼ عمى انيا مؤسسة تشغؿ مابيف  : المؤسسات الصغيرة

 مميكف دينار.  100مميكف دينار اك ال يتجاكز مجمكع حصمتيا السنكية  200السنكم 

ك تحقؽ رقـ اعماؿ اقؿ مف ،عماؿ 9تعرؼ بأنيا مؤسسة تشغيؿ مابيف عامؿ كاحد  : المؤسسات المصغرة

 مبلييف دينار . 10مميكف دينار اك ال يتجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية  20

 الصغيرة و المتوسطة خصائص المؤسسات  : ثانيا

 : تتميز المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة بجممة مف الخصائص نذكر منيا   

 المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الغالب ىي منشات فردية اك عائمية اك شركات اشخاص،      

ية في ك يساعد ىذا النكع مف الممكية عمى استقطاب ك ابراز الخبرات ك الميارات التنظيمية ك االدار 

 البيئة المحمية ك تنميتيا .

 اف طبيعة الممكية في المؤسسات الصغيرة        ك ،المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة يديرىا اصحابيا

ذلؾ بسبب ك ،ك المتكسطة عادة ما جعؿ مياـ االدارة تسند الى مالؾ المؤسسة في غالب االحياف

فيي ال تطمب ميارات ،ؤسسة المتكسطةبساطة العمميات التي تقكـ بيا المؤسسة الصغيرة اك الم

 عالية الدارتيا .
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 تتميز ىذه المؤسسات بصغر حجميا في ،ك ليا حجـ صغير نسبيا في الصناعة التي تنتمي الييا

 1فيي تككف في غالب االحياف في قطاع النسيج ك تفصيؿ المبلبس ك في قطاع الخشب ،الصناعة

الباطف فيي ال تستخدـ تكنكلكجيات عالية إال اف االثاث الجمكد ك قد تككف عمى شكؿ مقاكلة مف  

 ىناؾ بعض الصناعات تتطمب بعض الميندسيف ك االطارات .

 ما يبلحظ عمى ىذا  : تعتمد ىذه المؤسسات بشكؿ كبير عمى المصادر الداخمية لتمكيؿ راس الماؿ

مف االصدقاء  النكع مف المؤسسات انو يعتمد بشكؿ كبير عمى التمكيؿ الذاتي اك القركض المقدمة

 اك افراد العائمة .

 2.تككف ىذه المؤسسات محمية الى حد كبير في المنطقة التي يعمؿ بيا 

  : اىمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 كىك ما ،تاخذ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة حصة كبيرة في اقتصاديات بمداف العالـ المتقدمة ك النامية   

  : ؼ اقتصاديات العالمية مف خبلؿيبرز دكرىا الكبير في مختم

مف خبلؿ القيمة المضافة التي تمنحيا ىذه المشاريع في مختمؼ ،رفع مستكل الناتج الداخمي الخاـ لمدكلة -

 ك بالتالي الرفع مف رفاىية االفراد .،القطاعات

 .3كبالتالي التخفيؼ مف حدة البطالة ،انشاء كخمؽ مناصب شغؿ جديدة -

  : تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي  االجراءات الحكومية

  : اليات و برامج دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المحمية .1

                                       
1
كمية العمـك االقتصادية ، اطركحة دكتكراة"،"واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل دعميا و تنميتيا،عثماف لخمؼ - 
 .54،55،ص2004،الجزائرعمـك التسيير،ك 

2
 .54،55،صالمرجع السابؽ،عثماف لخمؼ- 

، ]-دراسة حالة بورصة الجزائر–و المتوسطة سوق االوراق المالية و تمويل المؤسسات الصغيرة [،نكر الديف كركش- 3
 .64ص ،11،قسـ العمـك االقتصادية ك القانكنية،العدد  مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية ك االنسانية
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  : قامت الجزائر بإنشاء اليات ك برامج دعـ لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة متمثمة في

 تأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : 

الى تحسيف ك تقكية تنافسية المؤسسات المحمية في  ترمي برامج تأىيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة   

حيث انو يساىـ في ،اضافة الى النظرة الكجكدية ليذا البرنامج اطار انفتاح الحدكد ك تصاعد كتيرة المنافسة

يتمثؿ في خمؽ فرص عمؿ انتاجية عف ،اف لو مكانة ابعد مف ذلؾ عمى المستكل الكمي إال،تحسيف االداء

 نمك االقتصادم في اطار تنامي سريع لمفئة العمرية النشطة .طريؽ تسريع كتيرة ال

 االقتصادية التجمعات ىيمنة ظؿ في االقتصادم الميداف في الحاصمة كالتغيرات التبادالت عالمية إف   

 تقتصر ال التي التأىيؿ عممية في كالناجعة الحديثة الطرؽ إيجاد عمينا تفرض،األسكاؽ العالمية عمى الكبرل

 .1 ككؿ االقتصادم المحيط إلى ذلؾ بؿ تتعدل فحسب المؤسسات مشاكؿ حؿ عمى

 منافسة تصبح كلكي االقتصادم، الميداف في الحاصمة التطكرات مكاكبة مف القطاع مؤسسات كلتمكيف   

 لتأىيؿ كطنيا برنامجا الكزارة أعدت تنتظرىا، التي آنفا المذككرة لمتحديات العالـ، كبالنظر في لنظيراتيا

 يستيدؼ كىك، 2013 سنة غاية إلى يمتد سنكيا دينار مميار 01 بقيمة كالمتكسطة الصغيرة سساتالمؤ 

 :التالية المؤسسات مف شريحة

 .كالمتكسطة الصغيرة مؤسسات -

 .كالمتكسطة الصغيرة لممؤسسات القريب محيط -

 .كالمتكسطة الصغيرة لممؤسسات الدعـ ىياكؿ -

 الصغيرة المؤسسات لتأىيؿ الكطني الصندكؽ في متمثؿ الدكلة زانيةمي مف البرنامج ىذا تمكيؿ يتـ    

 .كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات لتطكير الككالة الكطنية كتنفذه كالمتكسطة،

                                       
 .2000، رزائ، الج"البرنامج الوطني لتاىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة "كزارة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ،- 1
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 ترتبط كخصكصيات بمؤىبلت تتمتع التي المؤسسات باألكلكية تخص التأىيؿ عممية أف بالذكر كالجدير   

 إلى باإلضافة،لمنتجاتيا كاعدة أسكاؽ كفتح جديدة كظائؼ كخمؽ التشغيؿ كمستكيات،االقتصادم باألداء

 عمؿ فرص كخمؽ المناطؽ، تمؾ مف الحرفييف ىجرة لمنع كاليضاب العميا الجنكبية المناطؽ في المؤسسات

قدرات  تمتمؾ التي المؤسسات إلى باإلضافة،المناطؽ تمؾ في االقتصادم النشاط عمى المحافظة ك ليـ

 .الخارجية باألسكاؽ نتجاتيالم عالية تصديرية

 :إلى التأىيؿ برنامج ييدؼ   

 .القركض( كحجـ التنظيـ حيث )مف التمكيؿ تحسيف -

 .العمكمية الخدمات مستكل تحسيف -

 .كالتطكير( المؤسسات)كالبحث بيف التعاكف أماـ زجالحكا إزالة -

 .االنتاج عكامؿ أنماط تحسيف -

 لمتنظيـ  الدكلية المعايير كفؽ تنافسيتيا تحسيف مف تتمكف حتى ةكالمتكسط الصغيرة المؤسسات مرافقة -

 .كالتسيير

 .المستمر التككيف بكاسطة البشرم الماؿ رأس ترقية -

 :عمى قادرة تككف كالمتكسطة الصغيرة مؤسسات إلى الكصكؿ إلى البرنامج ىذا سيسمح كما   

 .العالمية كاألسكاؽ التكنكلكجي التطكر في التحكـ -

 .اإلبداع ،النكعية السعر، مستكل عمى نافسيةالت -

 : 1 بكاسطة تنافسيتيا تحسيف بغية الصغيرة ك المتكسطة المؤسسات مستكل عمى التأىيؿ عممية تتـ   

                                       
1
  2000.لمؤسسات الصغيرة ك المتكسطة،المرجع السابؽ،كزارة ا- 
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 التككيف كالية)عمميات كؿ خصكصيات بحسب أك النشاط فركع بحسب مييكمة جماعية عمميات تنفيذ -

 .السكؽ( الجماعية كدراسات

 .تأىيميا كالمتكسطة ك مخطط الصغيرة لممؤسسة عاـ إستراتيجي صتشخي إعداد -

 بكاسطة المينية المؤىبلت بترقية يتعمؽ فيما خاصة التأىيؿ عمميات تنفيذ مخطط تمكيؿ في المساىمة -

 لمنكعية المطابقة عمى اإلشياد عمى الحيازة ،التسيير كأجيزة التنظيمية الجكانب في المستكل التككيف، تحسيف

 .التسكيؽ في مخططات ، المساىمة) يزكاإل(

 · : والمتوسطة الصغيرة المؤسسات محيط ترقية

 ففي .كضعيتيا عمى المؤشرات أىـ مف كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات فيو تنشط الذم المحيط يعتبر   

 الذم اليالم لممحيط فباإلضافة،المؤسسات ىذه نمك تؤخر التي المشاكؿ مف المحيط الكثير ىذا يميز الجزائر

 بالنظر بطيئا يعتبر اإلدارم المحيط فإف ،كالمتكسطة المؤسسات الصغيرة خصكصية مع كثيرا يتبلءـ ال

 .النشاط أثناء أك اإلنشاء عند سكاء المطمكبة اإلجراءات مف لمعديد

 كصعكبة ،التمكيؿ مشكمة كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات منيا تعاني التي المشاكؿ أىـ مف أنو حيث   

 تسييؿ في لممساىمة ماليتيف مؤسستيف إنشاء إلى العميا بالييئات دفع مما ،القركض البنكية عمى لحصكؿا

 :كىما البنكية القركض عمى الحصكؿ

 :المخاطر رأسمال صندوق-

 ماؿ رأس بشركات تدعى شركات بكاسطة االستثمارية المشاريع لتمكيؿ تقنية أك أسمكب عف عبارة كىك   

 عمى تقـك بؿ المصرفي التمكيؿ في الحاؿ ىك كما فحسب النقد تقديـ عمى تقـك ال لتقنيةكىذه ا المخاطر،

 1أساس

                                       
1
 .المرجع نفسه- 
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 .بأمكالو يخاطر فيك كبذلؾ مبمغ، كال العائد ضماف دكف مف المشركع بتمكيؿ يقـك المشارؾ حيث المشاركة، 

 ىذا في صعكبات تكاجو يالت التكسعية أك الجديدة كالمتكسطة المؤسسات الصغيرة أكثر تساعد التقنية ىذه

 لنظاـ مستحدثة كىي .الضمانات تكفر لعدـ نظرا منحيا القركض يرفض المصرفي النظاـ أف حيث المجاؿ

 تمعبو الذم لمدكر نظرا التقنية ىذه اتبعت الجزائر كقد .منو االستفادة بمحدكدية يتميز الذم التقميدم التمكيؿ

 بإنشاء الجزائر قامت ىذه المخاطر حدة مف التخفيؼ أجؿ كمف كالمتكسطة، الصغيرة المؤسسات تمكيؿ في

 .المخاطر ىذه مف جزء الدكؿ تتحمؿ الذم المخاطرة الماؿ رأس صندكؽ

 : FGARكالمتكسطة  الصغيرة لممؤسسات القركض ضماف صندكؽ-

 صندكؽ إنشاء تـ التكجييي القانكف في عمييا المنصكص لؤلحكاـ كتطبيقا السابقة، التقنية إلى إضافة   

 رقـ ت .ـ– 74البنكية المكجية لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة )الجريدة الرسمية رقـ   القركض لضماف

 في بدكره سيساىـ كالذم 2004 مارس منذ فعميا (الذم انطمؽ 2002/11/11المؤرخ في  373- 02

 .التمكيؿ مشكؿ حدة مف التخفيؼ

 فعاؿ تنسيؽ إيجاد إلى رامية عمميات إنجاز بكاسطة ـ ك ص لممؤسسات القريب المحيط تأىيؿ عممية تتـ   

 : 1 بكاسطة كذلؾ القريب المؤسسة صغيرة ك متكسطة كمحيطيا بيف

 .لمكالية كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات كاحتياجات الميني التككيف مراكز منتكج بيف التنسيؽ -

 .المناكلة كبكرصات المينية الجمعيات ترقية -

 المينية المقاءات بكاسطة كالمتكسطة الصغيرة كالمؤسسات البحث كمعاىد عةالجام بيف التكامؿ تطكير -

 .المتخصصة

                                       
  .المرجع نفسو- 1
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 التسييؿ كمراكز كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات لخدمة متخصصة جكاريو دعـ ىيئات تطكير -

 .المحاظف كنظاـ كاالستشارة كالخبرة التكنكلكجية التقني لمفركع كالمركز

 .ككاقعية مبلئمة أكثر كالمتكسطة الصغيرة لممؤسسات لمنظـا كاالجتماعي الجبائي التشريع جعؿ -

 مناصب تفتح كالتي تأىيميا عممية في البيئي البعد تدمج التي كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات تشجيع -

 .شغؿ

 مؤسستيف بيف تنشأ التي كالتكاممية التعاكنية العبلقات جميع ىي كتعريؼ المناكلة : كالشراكة المناكلة ترقية

 أكثر أك منشأة بتكميؼ لؤلعماؿ مقدمة منشأة تقـك بمكجبيا اإلنتاجية، العممية مراحؿ خبلؿ مف ثرأك·اك

 .لمطرفيف كممـز مسبقا محدد لعقد طبقا اإلنتاج عمميات مف أكثر أك النجاز مرحمة متخصصة

 :كالمتكسطة الصغيرة لممؤسسات بالنسبة المناكلة أىمية

 :يمي فيما تتمثؿ عديدة فكائد ناكلةالم إطار في المتعاقدة لممؤسسات إف

 .الكبيرة لممؤسسات الخدماتية ك الفنية الخبرات مف االستفادة خبلؿ مف كذلؾ خبرتيا، تطكير -

 .المالية المؤسسات غير مف تمكيؿ مصدر تكفير -

 .أدائيا كتحسيف كيسر بسيكلة منتجاتيا تسكيؽ تأميف -

 .النشاط مف النكع ىذا في تساىـ جديدة عمشاري إقامة عمى الكفاءات كأصحاب المبدعيف، تشجيع -

 ألحكاـ طبقا كالشراكة المناكلة بكرصة إنشاء تـ الجزائر كفي / 04 في المؤرخ 90 /12/ كالخاص 1990

 مف كتتككف ربحي، غير طابع ذات جمعيات البكرصات ىذه تعتبر حيث بالجمعيات، 31 رقـ القانكف

 بأشكاليا المتخصصة الييئات كمساىمة العامة، اتالسمط إلى دعـ إضافة كخاصة، عمكمية 1مؤسسات

 :ما يمي كالشراكة لممناكلة الجزائرية البكرصة مياـ بيف كمف المختمفة،

                                       
1
 : متحصؿ عميو مف المكقع - 
  www.pmeart-dz.org 
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 .لممناكلة الجزائرية لممؤسسات الحقيقية الطاقة إحصاء -

 .كالدكلي الكطني المستكل عمى كاالشتراؾ المناكلة، كطمبات عركض بيف العبلقات إجراء -

 يتـ التي أك حاليا المكجكدة الصناعات بيا تمتاز التي اإلنتاجية، لمقدرات األمثؿ ؿاالستعما تشجيع -

 .إنشاؤىا

 .المناسبة بالكثائؽ المؤسسات كتزكيد كتكجيو إعبلـ -

 .البلزمة كالمعمكمات النصائح تقديـ طريؽ عف المؤسسات مساعدة -

 .المناكلة مكضكع حكؿ كالمؤتمرات المقاءات كتنشيط تنظيـ -

 .كالصالكنات المعارض في لممشاركة الجزائرية ؤسساتالم إعداد -

 1 : نجد الذكر السابقة اآلليات إلى باإلضافة   

 :التشاور ترقية-

 كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات كزارة بيا تضطمع التي األساسية المياـ مف تعتبر التشاكر ترقية عممية إف   

 كمنظمات المينية الجمعيات طريؽ عف كالمتكسطة ةالصغير  المؤسسات نشاط لتفعيؿ ،التقميدية كالصناعة

 كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات قطاع تنمية تعيؽ التي المشاكؿ مختمؼ كمناقشة بدراسة العمؿ، أرباب

 قصد العمكمية لمسمطات المقترحات في تقديـ لتساىـ دكريا تجتمع تقنية لجاف مف خبلؿ ،التقميدية كالصناعة

 كتنصيب كطني استشارم مجمس بتأسيس العمؿ ىذا تدعـ كقد القطاع، لترقية ةاإلستراتيجي الخطط إعداد

كالشركاء  العمكمية السمطات بيف كمستمر دائـ حكار ضماف بيدؼ كىذا التنظيمية، ىياكمو مختمؼ

 .كاالجتماعييف االقتصادييف
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[002] 

 :واإلحصائية االقتصادية المعموماتية المنظومة-

 تعريؼ غياب كالمتكسطة، الصغيرة لممؤسسات اإلحصائية المعمكمات في التضارب أسباب بيف مف إف    

 بناء إلى التقميدية كالصناعة كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات لترقية التكجييي جاء القانكف كلذلؾ ليا، دقيؽ

حصائي اقتصادم معمكمات نظاـ  مف العمكمية كالسمطات االقتصادية مؤسساتلم يمكف ،قكم كفعاؿ كا 

 تكفرىا التي المعطيات طريؽ عف عمى المؤسسة ترتكز التي المنظكمة ىذه .أحسف ظركؼ في استغبللو

 كزارة قامت كما لتكسيع نشاطيا، كاإلحصائية االقتصادية المعطيات تكفير بفضؿ ،كاحد آف في إلييا كتتكجو

 ،اقتصادية كتحقيقات دراسات بإنجاز 2003 سنة خبلؿ التقميدية كالصناعة كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات

 تجنيد تـ أخرل ناحية كمف صيدلة، – كيمياء البناء، مكاد الغذائية، الصناعة :كىي صناعية شعب ثبلث في

 .االقتصادية كالتحقيقات الدراسات مف مجمكعة إلنجاز دج مميكف 100 ب مقدر الكزارة ميزانية مالي في مبمغ

 النشاط قطاعات مختمؼ كضعية عف دقيقة رةصك  أخذ مف محالة ال الكزارة الدراسات ستمكف ىذه أف حيث

نشاء مخططات إعداد فرصة ليا كستتيح  .معمكمات بنكؾ التأىيؿ كا 

 :المحمية والتنمية المشاريع أصحاب مرافقة-

 لمتسييؿ مركز 14 بإنشاء الكزارة قامت االستثمارية المشاريع حاممي مف المعنية اإلدارة تقريب أجؿ مف   

 عف ،كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات إنشاء كدعـ كالتكجيو كاإلعبلـ التأسيس اءاتإجر  تسييؿ ،بميمة مكمؼ

 أىـ في لممؤسسات مشتمة 14 بإنشاء الكزارة قامت ذلؾ، إضافة إلى المشاريع، أصحاب مرافقة طريؽ

 .1األقطاب
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[003] 

 : المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لدعم الدولي التعاون2-

 الذم لمدكر كنظرا العالـ، أنحاء سائر في لمنمك األساسي المحرؾ متكسطةكال الصغيرة المؤسسات باعتبار   

 مف عدد مع تعاكف اتفاقيات عدة بعقد الجزائر قامت المؤسسات، ىذه كترقية دعـ في المنظمات الدكلية تمعبو

 : نذكر الدكلي التعاكف برامج بيف كمف .المنظمات ىذه

 بالجزائر وسطةوالمت الصغيرة المؤسسات لتنمية ميدا برنامج : 

 الشريؾ مع الدكلي التعاكف إطار في كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات كتطكير دعـ برنامج ىك ميدا   

 كتأىيؿ تأىيميا طريؽ عف كالمتكسطة الصغيرة لممؤسسات التنافسية القدرة إلى تحسيف أساسا كييدؼ ،األكربي

 إطار في كتككيف كتشخيص تأىيؿ ميةعم 400 حكالي ،2004جكاف  غاية إلى تحقيؽ تـ حيث .محيطيا

 ظركؼ سيحسف كالذم .أكرك مميكف 20بقيمة المالية الضمانات لتغطية جياز إنجاز ككذا ،المباشر الدعـ

 .القركض عمى المؤسسات حصكؿ

 كمتكسطة، صغيرة مؤسسة 450 لفائدة تأىيؿ عممية 2500 مف أكثر بتحقيؽ تميزت 2007 سنة في أما   

 برنامج نشاطات مف فعبل استفادت متكسطةك  صغيرة مؤسسة 49 أف نذكر اليات الجنكبك  لكؿ بالنسبة أما

 .تأىيؿ عممية133 يعادؿ ما أم ،اتنافسيتي لتحسيف ميدا

 لمتنمية اإلسالمي البنك مع التعاون : 

 مساعدة تقديـ ككذا ، المتكسطة ك الصغيرة لممؤسسات تمكيؿ خط فتح عمى االتفاؽ تـ اإلطار ىذا في   

 متطمبات لمكاكبة الكطنية الصناعات تأىيؿ سبؿ كلدراسة معمكماتية استحداث نظـ لدعـ متكاممة يةفن

 1العكلمة

                                       
1
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[004] 

حداث ، كالمنافسة   كتطكير كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات كتطكير نمكذجية لرعاية )مشاتؿ(محاضف كا 

 .كتركيا إندكنيسيا ك الميداف كماليزيا في متقدمة تجارب تممؾ كالتي األعضاء الدكؿ مع التعاكف

 مع تقني تعاكف برنامج إعداد ( تـSFIالدكلية ) المالية الشركة مع كبالخصكص العالمي البنؾ مع بالتعاكف

 قصد كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات باركمتر إلعداد ( كذلؾNAEDإفريقيا لتنمية المؤسسات ) شماؿ برنامج

 لفركع اقتصادية دراسات بإعداد أيضا البرنامج ىذا ـكيقك  ، كضعيتيا  عمى تطرأ التي التغيرات متابعة

 .النشاط

 الصناعية لمتنمية المتحدة األمـ منظمة مع التعاكف : · 

 الصناعات فرع في كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات لتأىيؿ فنية مساعدة عمى االتفاؽ تـ اإلطار ىذا كفي   

 .الفرع ليذا تشخيص إلعداد دراسات مكتب ختياركا ، البرنامج لتسيير كحدة جسدت بإحداث كالتي الغذائية

 الثنائي التعاون : · 

 الجزائرم التعاكف برنامج نذكر كاالستشارة التككيف مجاؿ في كخصكصا الثنائي التعاكف مجاؿ كفي   

 كالجمعيات لممؤسسات االستشارة كتكفير الميداف ىذا في الخبراء مف مجمكعة تككيف إلى أدل األلماني الذم

 .الكطف جيات مختمؼ في المتكاجدة الدعـ لمراكز شبكتو بتكسيع البرنامج ىذا قاـ ية كماالمين

 كفيرة ك كاسعة خبرة تكتسب التي البمداف مع كخاصة الثنائي التعاكف برامج مف العديد ىناؾ ذلؾ إلى إضافة

يطاليا كفرنسا كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات تنمية كترقية ميداف في سبانيا كا   .1ككندا كياكتر  كا 

 :التشغيل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساىمة -رابعا

 كبذلؾ ، جديدة شغؿ مناصب خمؽ في زيادة إلى الصغيرة ك المتكسطة ك تطكرىا المؤسسات خمؽ يؤدم   

 الحد

                                       
1
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 دكؿ في مؤسسة مميكف 18 كجكد عف 1996 عاـ أجريت أسفرت إحصائيات حيث ، البطالة مشكؿ مف 

 مف % 66.52 تشغيؿ في كتساىـ ، أجيرا250 مف أقؿ % 99.8    نسبة منيا تشغؿ ، بياألكر  االتحاد

 .اإلجمالي األعماؿ رقـ مف % 85.64 نسبة كتّحقؽ ، العاممة اليد

 ( فاف عدد المؤسسات الصغيرةcnesاما في الجزائر ك حسب الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي )

 .1عامؿ 550386 تشغؿ  ، ةمؤسس 27441بمغ  2008ك المتكسطة لسنة  
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 : خبلصة الفصؿ الثاني

 األبعاد تتداخؿ كما اإلقتصادية،ك  اإلجتماعية أبعادىا تتداخؿ حديثة قديمة مشكمة ىي التشغيؿ مشكمة إف   

 ،متكازف حؿ الى لمكصكؿ القضية ليذه الجزئية ليست ك المتكاممة النظرة مف البد فانو ثـ كمف لحميا، الزمنية

 القطاعات كؿ بيف التنسيؽ بذلؾ، ككذلؾ المعنية األطراؼ كؿ مساىمة مف البد التشغيؿ سياسات لنجاح ك

 ربطو ك التشغيؿ قطاع عصرنة عمى العمؿك  الشغؿ، لمناصب المكلد االستثمار تحفيز ك تدعيـ ك كاليياكؿ،

 .بسكؽ العمؿ

كتفاقـ  االمني، الكضع تردم ك الييكمي، بالتعديؿ بدءا التسعينات مرحمة ظؿ في معاناتيا كرغـ الجزائر إف   

 تجاكز عمى قادرة أنيا إال الجزائرم، المجتمع كاقع عمى الكخيمة تأثيراتيا ك الفترة ىاتو خبلؿ البطالة معدالت

ك مف الرغـ ليا، الجيد التسيير ك المشكمة ألسباب الثاقبة النظرة طريؽ عف المالية ك البشرية المشكمة بمكاردىا

اال اف تكاجد بعض النكاقص ك الثغكر  ،االحصائيات ك نتائج االصبلح االقتصادم في قطاع التشغيؿ مف

السباب لـ تتحكـ فييا الحككمة ك قد تككف داخمية ك عكامؿ  ،في تشغيؿ االفراد كتزايد نسبة البطالة مع الكقت

 ،ات التنمكية لقطاع التشغيؿتجاكز اسباب ك معيقات التي تكاجو برامج ك المخطط عميياخارجية ك لذلؾ 

 . باتخاذ اجراءات صارمة كتفعيؿ الجانب الرقابي
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 تحديات و معوقات برامج االصالح في قطاع التشغيل بالجزائر : المبحث االول

 شغيلتقييم سياسة ت : المطمب االول

المجيكدات المبذكلة مف طرؼ السمطات العمكمية مف أجؿ مكاجية ظاىرة البطالة، ال ترافقيا الدراسات    

كالكقفات التقييمية مف طرؼ مؤسسات كىيئات رسمية، كىذا ما يفسر نظرية مشيكرة في دكؿ العالـ الثالث، 

قييـ النتائج. كىذا بدكره ينعكس عف عدـ أف اإلدارات المحمية أك المركزية تركز عمى تنفيذ العمميات دكف ت

 .قدرة السمطات العمكمية عمى تحديد مدل نجاعة سياسات التشغيؿ المتبعة

: تـ تبني ىذا النيج قبؿ أكثر مف عشريف سنة كاستمر إلى تقييم إجراءات الوظائف المؤجرة بمبادرة محمية• 

النتيجة ك ،اب في المناطؽ المحركمة بالدرجة األكلىيكمنا ىذا، خاصة كأنو يعتبر الكسيمة الكحيدة لتشغيؿ الشب

بقاء الكظائؼ المنشأة في إطار ىذا اإلجراء تعاني اختبلال في تكزيعيا كفؽ القطاعات االقتصادية، حيث 

% بحسب ككالة التنمية 95.2% ك48تتركز أغمب ىذه المناصب في قطاع الخدمات بنسب تتراكح بيف 

ي لمكظائؼ في ىذا السياؽ، يخضع لمستكل التمكيؿ في إطار الغبلؼ االجتماعية، كما أف الحجـ الكم

 ،المالي المكجو ألجيزة التشغيؿ، مما يجعؿ ىذه الكظائؼ تحت رحمة األكضاع المالية التي تمر بيا الببلد

كالتي أساسا مرتبطة بتقمبات أسعار النفط، كلحسف حظ الجزائر أنيا تعرؼ منذ سنكات كفرة مالية غير 

مف أجؿ تنفيذ سياسات تمكيؿ المشاريع االستثمارية في إطار  ،سمحت ليا باإلنفاؽ تقريبا دكف حسابمسبكقة 

 .1مختمؼ الككاالت المستحدثة ليذا الغرض

                                       
-ك-،دراسة"رامج لتدارك النقائص و اشراك البمديات ضروري لمواجية بطالة الشباب،"دراسة و تقييم البالعربي غكيني - 1

 الشباب-بطالة-لمكاجية-ضركرم-البمديات-اشراؾ-ك-النقائص-لتدارؾ-البرامج-تقييـ

 http://www.ech-chaab.com/ar/widgetkit/ 
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: امتازت ىذه اإلجراءات بنكع مف السيكلة اإلدارية كتنكع تقييم إجراءات التعاونيات الفردية والجماعية• 

% مف ىذه 58كبحسب تقرير المجمس االقتصادم كاالجتماعي، فإف نسبة اإلعانات كاإلعفاءات الضريبية، 

 1التعاكنيات قد تكقفت نيائيا، أما النسبة الباقية فإنيا تعاني كضعية مالية صعبة خاصة تجاه تسديد ديكنيا

ؿ معو : تـ إنشاءه لمرافقة الشباب. كلقي ىذا اإلجراء عدـ التعام تقييم إجراءات اإلدماج الميني والتكوين• 

باعتباره ينتج عماؿ إدماج مينييف، كبالتالي فالعديد مف الشباب بحسب المجمس االقتصادم كاالجتماعي لـ 

 يستفد مف الكسائؿ الضركرية المناسبة كالكافية.

: ساىـ في خمؽ العديد مف مناصب شغؿ، األنشطة ذات المنفعة العامة واليد العاممة الكثيفة تقييم برنامج• 

 14743ك ،منصب في إطار اإلدماج الشيرم 176976لسنكات القميمة الماضية إدماج حيث تـ في ا

بحسب  ،دينار جزائرم 6067020000منصب في إطار اإلدماج السنكم بمخصصات مالية إجمالية قدرت بػ

 إحصائيات الديكاف الكطني لئلحصائيات.

  عرؼ ىذا البرنامج جممة مف النقائص مف بينيا:   

 بمديات عمى االشتراؾ في اختيار قطاعات المشاريع المؤثرة في الحياة اليكمية لممكاطف.عدـ تشجيع ال• 

 التعقيدات اإلدارية في تمكيؿ كرشات ىذا الجياز مف مندكب التشغيؿ إلى البنؾ.• 

  اقتصار ىذا البرنامج فقط عمى المستكل المحمي دكف تكسيعو ليككف جيكيا أك كطنيا.• 

 ترقية القطاع الخاص، السيما المقاكلة كالمؤسسات المصغرة. المساىمة الضعيفة في• 

، لكنيا التزاؿ مرتفعة في صفكؼ حاممي 2013مف المائة في سنة  9,8تراجع مستكل البطالة إلى حدكد    

 : ك السبب في ذلؾ الشيادات الجامعية

دماج حاممي الشيادات، تـ تبني ىذا ا *  ألسمكب بعد االرتفاع الحاد في تقييـ برنامج عقكد ما قبؿ التشغيؿ كا 
                                       

  .المرجع السابؽ،العربي غكيني- 1
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 ،نسب البطالة في كسط خريجي الجامعات، حيث أصبحت الجامعة الجزائرية تبحث عف الكـّ بدؿ النكعية

كفؽ ككالة التنمية االجتماعية  ،2011كمف ثـ بمغت مناصب الشغؿ المنشأة في إطار ىذا البرنامج إلى غاية 

 .1في أحدث إحصائيات رسمية ألؼ 800منصب شغؿ لتنتقؿ إلى حكالي  410754

 عرؼ ىذا البرنامج كذلؾ، جممة مف النقائص مف بينيا:   

عدـ كجكد معايير كاضحة لتشغيؿ الجامعييف مثؿ التخصص كسنة التخرج مما ترؾ ثغرة ليست باليّينة • 

 أثرت عمى التكزيع العادؿ ليذا الفئة.

 االستفادة مف اإلدماج بصفة دائمة. تعرضت ىذه الفئة إلى الضغكطات كالتيديد بالطرد كعدـ• 

ارتفاع معدالت البطالة المقنعة في ىذا النكع مف التشغيؿ مما يؤدم إلى عدـ اكتساب الخبرة كالميارة، • 

 األمر الذم انعكس سمبا عمى المردكدية كالنكعية بطبيعة الحاؿ.

اف مع أصحاب الشيادات ضعؼ الركاتب الممنكحة لممستفيديف كالتي ال تتبلءـ في كثير مف األحي• 

 الجامعية.

تداخؿ الصبلحيات بيف أكثر مف ىيئة رسمية لتسجيؿ طالبي العمؿ ليذه الفئة، مما أدل إلى خمؽ نكع مف • 

 الفكضى في استفادتيـ مف فرص العمؿ.

 ضعؼ نسب التثبيت في القطاعات االقتصادية بالمقارنة مع عدد المسجميف كالراغبيف في العمؿ.• 

عمى حساب القطاعات ،الكبير لممستفيديف مف مناصب شغؿ في إطار ىذا البرنامج في اإلدارة التمركز• 

 األخرل.

عدـ المراقبة كالمتابعة مما ينجر عنو تكاطؤ بيف حاممي الشيادات الجامعية كبعض الخكاص عمى تسجيؿ • 

                                       
 . المرجع نفسو- 1
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ف عدـ ممارسة أم عمؿ مف كبالتالي تتحمؿ خزينة الدكلة األعباء عمى الرغـ م ،أنفسيـ عمى أنيـ مشتغمكف

 طرؼ المستفيديف.

ذلؾ  ،إّف النسب المعمف عنيا كالمتعمقة بالبطالة ال تعّبر في كاقع األمر عف المستكل الحقيقي لمبطالة   *

ألنو جرت العادة تقديـ إحصائيات ال تعكس حقيقة الكاقع، فمك ضربنا مثاال فيما يتعمؽ بكؿ مف الككالة 

، لكجدنا أف المستثمريف عند إيداعيـ رالككالة الكطنية لتطكير االستثماباب أك الكطنية لدعـ تشغيؿ الش

الممفات حكؿ الدراسات كالبطاقات الفنية لدل المصالح المعنية، يمجأكف إلى تضخيـ عدد المناصب التي 

جبائية( يحتاجكنيا، لكف عندما يحصمكف عمى قرارات االستثمار )التي تحتكم عمى المزايا الجبائية كشبو ال

نجدىـ ال يتعيدكف بما صرحكا بو. كانطبلقا مف ىذا، فإف ىذه اإلحصائيات المقدمة مف ىذه الككاالت ال 

كاقعي  تعّبر عف حقيقة البطالة في الجزائر كتحتاج إلى إعادة النظر كالتقييـ مف أجؿ احتساب حقيقي ك

خاصة كأف الكافديف عمى سكؽ العمؿ لمعدالت البطالة كمف ثـ تكفير األعداد المناسبة لمناصب الشغؿ، 

 يتزايدكف سنكيا.

ألؼ عامؿ، ك الحؿ الحالي المطركح مف طرؼ  800مشكمة عقكد ما قبؿ التشغيؿ المعني بيا أكثر مف    *

جكانب األخرل كالسيما ألؼ منيـ ، ك ال يأخذ بعيف االعتبار ال 140الحككمة في إدماج ما ال يقؿ عف 

، مكرر 87إعادة النظر في المادة  ماج أصحاب عقكد ما قبؿ التشغيؿ أك حتى، فاف عممية إداالقتصادية

نقكؿ يمكف  ،البد أف ال ينظر إلييا مف ىذه الزاكية أك تعالج بيذه الطريقة، ألنو لك أجبنا اقتصاديا أك ماليان 

 ؿ عمىشرط أف تحافظ أسعار البترك  لخزينة الدكلة أف تتحمؿ عبء ىذا اإلدماج أك ىذه الزيادة، لكف

 1االرتفاع، كىذا األمر في الحقيقة ال تتحكـ فيو الجزائر كال الدكؿ المصدرة لمنفط، بؿ تسّيره العكامؿ

 الجيكسياسية المرتبطة بالتطكرات الدكلية. لكف إذا فكرنا كخططنا إلحداث إقبلع اقتصادم يمس قطاعات 

                                       
1
 .المرجع نفسه- 
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مالية الحالية في النيكض بيذه القطاعات، حيكية، عمى غرار الصناعة كالفبلحة كالسياحة، كنستغؿ الكفرة ال

نستطيع عندئذ أف نقكؿ إف ميزانية الدكلة تستطيع أف تتحمؿ عممية اإلدماج أك الزيادة، كذلؾ انطبلقا مف 

  تنكيع مصادر إيرادات الدكلة.

كأنو  ،ديةأما إذا بقي الحاؿ عمى ما ىك عميو حاليا، نقكؿ إف ىذا اإلجراء لو أبعاد سياسية أكثر منيا اقتصا

التي يفترض أف تكضع انطبلقا مف  ،في نياية المطاؼ لف يتحقؽ اليدؼ األساسي مف سياسات التشغيؿ

قكاعد كأسس المردكدية التي لف تأتي إال مف االستثمارات المنتجة كحدىا الكفيمة بخمؽ الثركة كبتكفير مناصب 

 .1الشغؿ باألعداد المبلئمة كالمطمكبة

  2015 سنة في البطالة نسبة ارتفاع: الثاني المطمب

 بنسب الكطني االقتصاد بتطكر فييا تنبأ التي الجزائر عف اإليجابية تقاريره سمسمةب الدكلي النقد صندكؽ قاـ

شادتو المقبمة السنكات خبلؿ ،كبيرة  مف الكثير تكقؼ مقابؿ في الجزائرم االقتصاد نمك باستمرار كا 

 عمى مؤخرا أصدره الذم التقرير غرار عمى ،األكركبي االتحاد دكؿ خاصة النمك، عف الكبرل االقتصاديات

 االقتصاد يحققيا التي الجيدة النتائج كعمى بالمائة 3.4 بنسبة كالمقدر 2013 سنة الجزائر في النمك نسبة

 .الجزائرم

 الدكلي دالنق صندكؽ أكد ،مؤخرا كذلؾ انعقد الذم العالمية االقتصادية التكقعات كؿح األخير تقريره كفي   

 مقابؿ 11.3% نسبة إلى ليصؿ ،2015 سنة خبلؿ معتبرا ارتفاعا سيعرؼ الجزائر في البطالة نسبة أف

 .3.4% مقابؿ 2.5% إلى النمك مؤشر نسبة تراجع مقابؿ 2013 سنة 9.8%ك 2014 سنة %10.8

 .العربية الدكؿ في النمك لنسبة لو مراجعة آخر في أشير عدة قبؿ الدكلي النقد صندكؽ عنيا كشؼ

                                       
 .لمرجع نفسوا- 1
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 بنسب ،الماضي أفريؿ شير منذ الجزائر في البطالة نسبة ارتفاع أسباب الدكلي النقد صندكؽ كيرجع   

 كعدـ ،الناشئة األسكاؽ في النمك نسب انخفاض إلى 2015ك 2014 لسنتي 9%ك 9.4% بيف تراكحت

 تكقعاتو مقابؿ في ،متقدمةال الدكؿ اقتصادات كرككد ،الجيكسياسية التكترات إلى إضافة أمنيا، استقرارىا

 أف أكد حيث الدكلي، 1البنؾ عنيا كشؼ التي األرقاـ بآخر مقارنة لمجزائر الخاـ الداخمي الناتج بانخفاض

 النقد صندكؽ كيتكقع .2015 سنة 4%ك 2014 في 3.8% ستبمغ الجزائر في االقتصػػادم النمػػػػك نسبة

 مف 3% يبمغ أف ذاتو المصدر يتكقع الذم ،العمكمية خزينةلم الجارية الحسابات ميزاف بشأف تراجعا الدكلي

 مقابؿ في ،2013 سنة 0.4%مقابؿ 2015 عاـ المائة مف 2.9%ك 2014 عاـ اإلجمالي المحمي الناتج

 3.3%ك 3.2% مقابؿ ،2015 سنة 4% إلى لتصؿ الحككمة اطمئناف مف الرغـ عمى التضخـ نسب ارتفاع

 .2013 سنة

 تتحسف لـ الجزائر "اف2014 لسنة االنمائي المتحدة االمـ برنامج يصدره الذم البشرية التنمية تقرير قاؿ    

 البشرية في تقرير التنمية،لمجزائر المتدنية المرتبة تتغير لـ اذ،2015لسنة العالمي البشرية التنمية مؤشر في

 187يا مف بيف عرب11ك المرتبة ،2013عالميا التي حصمت عمييا في  93فحافظت عمى المرتبة ،2014

 : ك يقاس مؤشر التنمية البشرية عمى مجمكعة مف العكامؿ مف اىميا ."دكلة شمميا المسح في التقرير

  …اؽ العاـكاالنف ،كسكؽ العمؿ ،كالتمكيف ،الفكارؽ بيف الجنسيف ،الصحة ،العمر ،ك التعميـ،الدخؿ

كمعدؿ البطالة  ،فالبنية التحتية ىشة ،باكالحديث عف الفقر في بمد غني مصدر لمنفط ك الغاز امرا مستغر    

 بأشكاؿاالمر الذم ادل الى تكريس ظاىرة الفقر  ،كدخؿ الفرد منخفض ،ك مستكل المعيشة متدف ،مرتفع

فالنظاـ الحاكـ في الجزائر كبفعؿ سياساتو االقتصادية الخاطئة ك تزايد الحديث عف تنامي  ،كنسب مرتفعة

                                       
متحصؿ عميو ،" ُمقابل انخفاض نسبة النمو 5112األفـــامي يتوقـــع ارتفــاع مستوى البطالة في الجزائر فــــــي " ،إيمان.م-1

 : مف المكقع
 http://www.elbilad.net/article/detail?id=20947،08-10-2014 
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بما يتفؽ مع تزايد نسب الفقر كالبطالة نظرا لتكجيو رؤكس  ،سات الدكلةحاالت الفساد يؤثر سمبا عمى مؤس

 .1االمكاؿ العامة الى مشاريع ليست ذات اكلكية ممحة

 سياسة التقشف و تجميد التوظيف و تسريح العمال: المطمب الرابع

 ،كؽ العالميةأعمنت الحككمة الجزائرية عف إجراءات جديدة لمتقشؼ بعد انخفاض أسعار البتركؿ في الس   

كصكال إلى إمكانية تسريح آالؼ العماؿ مف المؤسسات  ،بداية مف حث المكاطنيف عمى عدـ اإلسراؼ

كأثارت اإلجراءات الجديدة صدمة الشارع الجزائرم كما عرضت الحككمة إلى انتقادات شديدة مف  .العمكمية

 .قبؿ أحزاب المعارضة

بعد إعبلف الحككمة الدخكؿ في سياسة التقشؼ بعد انخفاض كعمت حالة مف القمؽ في الشارع الجزائرم    

 .دكالرا 60% نتيجة انخفاض سعره إلى أقؿ مف 50عائدات الجزائر مف النفط بنسبة 

أكؿ سياسات الحككمة في التعامؿ مع ىذه األزمة كانت بتحذير المكاطنيف ضمنيا مف إمكانية تسريح    

أمر بضركرة تقييـ التي أثبتت عدـ جدكاىا اقتصاديا بعدما  آالؼ العماؿ بسبب غمؽ المؤسسات العمكمية

لتخفيض  2015، باإلضافة إلى إلغاء جميع مسابقات التكظيؼ في القطاع العمكمي لسنة جدكل استمرارىا

 .2المصاريؼ

 

 

 
                                       

1
 : المكقع مف عميو ،متحصؿ"رده ىائل بفسادهاالقتصاد الجزائري.. غني بموا،"عبد الكريـ حمكدم -

 .14657.html-hamel.com/RMF/archive/index.php/t www.  

2
جراءات تقشف "صعبة سارة بف عيشكبة،"- -االؼ-لتسريح-تتجو-الجزائر html،" "الجزائر تتجو لتسريح آالف العمال وا 

 05: 11.ـ،2014ديسمبر  http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2014/12/28/،28 تقشفية-ك اجراءات-العماؿ

http://www.el-hamel.com/RMF/showthread.php?14657-%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF-%C7%E1%CC%D2%C7%C6%D1%ED-%DB%E4%ED-%C8%E3%E6%C7%D1%CF%E5-%E5%C7%C6%E1-%C8%DD%D3%C7%CF%E5-%C8%E1%C7%CF-%E3%E6%CD-%D4%DF%C8-%C3%E6%D1%E6%CD&s=2dea8ea7e313aaa2ce255147dee466a7
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 االصالح التشريعي لقوانين العمل  :الثاني المبحث

 مف يسمح بحمايتو مما ،لمعامؿ اإلنساني بالجانب تـكتي العمؿ عبلقات لتأطير التشريعات ىذه جاءت لقد   

 جمعيات االتفاقيات إلنشاء ىذه تدعيـ خبلؿ مف أكثر حماية لمعامؿ تكفر فيي ،االستغبلؿ أشكاؿ جميع

 إلى إضافة تشغيؿ األطفاؿ بعمميات القياـ تمنع أخرل جية كمف ... العمؿ مفتشيات النقابات ، العماؿ ،

 المتّعمقة الجكانب مف كتراعى العديد القانكنية الراحة تحدد كما ،الفئات مف بالعديد اصةالخ األحكاـ مف العديد

  ... الصحة التاميف ، كضماف بالعامؿ

 مف لذلؾ لما الجزائر عمييا صادقت التي الدكلية االتفاقيات أىـ التعرض إلى المبحث ىذا في كسنحاكؿ   

 .عامة بصفة كسياسة التشغيؿ العمؿ عبلقات عمى اثر

 التدابير المتخذة من خالل اتفاقيات الدولية لقوانين العمل :األول المطمب

 1 :العمؿ كاآلتي عبلقات مجاؿ في الدكلية المعاىدات مف العديد عمى التكقيع إلى الجزائر سعت لقد   

 1962 كبرأكت 19 في عمييا المصادقة الجماعية،تمت كالمفاكضة النقابي التنظيـ حؽ حكؿ دكلية اتفاقية -

 1962 أكتكبر 19 عمييا في المصادقة تمت األجكر ، في المساكاة تقر دكلية اتفاقية -

  1984 أفريؿ30 في عمييا المصادقة تمت ، 1973 لسنة العمؿ لسف األدنى بالحد تتعمؽ الدكلية اتفاقية -

 2001فيفرم  09 في عمييا المصادقة تمت ، 1999 لسنة األطفاؿ عمؿ أشكاؿ أسكا حضر اتفاقية -

 1969 جكاف 12 في عمييا المصادقة تمت الكظائؼ ، كشغؿ العمؿ في التمييز منع اتفاقية -

                                       
1
 -Programme United nation development,2011. 
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 :لبلستخداـ األدنى السف تحديد .أ

الخاصة  138، تمت المصادقة عمى اتفاقية رقـ 11983/09/03المؤرخ في  83-518كفقا لممرسكـ    

  1973/06/26المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في بالسف االدنى لمقبكؿ في العمؿ المكافؽ عمييا في 

 مف األدنى لبلستخداـ السف بتحديد يتعمؽ فيما الدكلية ، االتفاقية إلييا أشارت التي النصكص إلى بالرجكع   

 الثامنة دكرتو في في جنيؼ الدكلي العمؿ مكتب إدارة مجمس انعقاد تـ" :أنو نجد لمعمؿ الدكلي المكتب طرؼ

لمسف  األدنى التفاقية الحد السابقة األحكاـ إلى اإلشارة بعد حيث ، 1973 يكنيك 06 في يفكالخمس

 ،1921 األدنى لمسف )الزراعة( كالحد ،1920 البحرم( العمؿ لمسف) األدنى الحد كاتفاقية 1919 )الصناعة(

 :اعتماد المجمس قرر اتفاقيات مف تبعتيا ما إلى اإلشارة كبعد

 عمى فعميان  لمقضاء ترمي كطنية سياسة إتباع عمييا االتفاقية، ىذه عمى تصادؽ دكلة كؿ " :األكلى المادة   

 البدني النمك مع يتفؽ مستكل إلى تدريجية بصكرة العمؿ أك االستخداـ األدنى لسف الحد كرفع األطفاؿ، عمؿ

 ."كالذىني

 إنياء مف سف أقؿ يككف ال أف يجب االتفاقية فحسب  ،2لبلستخداـ األدنى السف تحديد يخص فيما آما   

 بعد كىذا كحد أدنى 14 سف اعتماد الفقيرة لمدكؿ كيجكز سنة، 15 عف يقؿ أف يجكز كال اإللزامية الدراسة

 .العمؿ كأصحاب المنظمات استشارة

 التي ببعض األعماؿ األمر يتعمؽ عندما سنة ، 18 إلى العمؿ لسف األدنى الحد رفع يتـ أخرل جية كمف   

 .فييا يؤدل الظركؼ التي أك طبيعتو بسبب األحداث ، أخبلؽ أك سبلمة أك صحة لمخطر يعرض فأ يحتمؿ

                                       
 1983/09/06في  مؤرخة 37 رقـ الرسمية الجريدة- 1
جكاف  26 الدكلية  العمؿ لمنظمة العامة الندكة خبلؿ عمييا مكقع 138 رقـ لبلستخداـ األدنى الحد بشأف الدكلية االتفاقية- 2

1973 
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 تككف صحة أف شريطة ،16ف س مف بدءا االستخداـ يككف أف باإلمكاف أنو أيضان  المجمس يرل كما   

 .المقصكد العمؿ عف مينيان  تدريبان  ىؤالء يتمقى كأف مصانة ، األحداث كأخبلؽ كسبلمة

 :عمييا لمقضاء الفورية واإلجراءات األطفال عمل أشكال أسوأ حظر ةاتفاقي . ب

 182تمت المصادقة عمى ىذه االتفاقية  1 2000/11/28ؿ  2000-387كفقا لممرسـك الرئاسي    

المعتمديف خبلؿ المؤتمر الدكلي لمعمؿ في دكرتو السابعة ك الثمانكف المنعقدة  190المكممة بالتكصية ك 

 . 1990/06/17بجنيؼ يكـ 

جراءات تدابير اتخاذ إلى أساسان  تيدؼ 2المقترحات مف العديد اعتماد كتـ     فعمي القضاء بشكؿ شأنيا مف كا 

عادة األساسي التّعمـ ضماف ضركرة في ذلؾ كيكمف األطفاؿ، عمؿ أشكاؿ أسكأ عمى  ىذه تأىيؿ المجاني كا 

 األساسي الدافع ىك أف الفقر المجمس يجـز إذ ألسرىـ اإلعانات كتقديـ اجتماعيا، إدماجيا إعادة بغية الفئة

 أشارت كلقد االقتصادم، تحقيؽ النمك في يكمف الطكيؿ األمد عمى الحؿ فإف .العمؿ عف الفئة ىذه لبحث

 3:في حصرىا تـ حيث األطفاؿ عمؿ أشكاؿ أسكء تحديد إلى االتفاقية

 كالعمؿ القسرم القنانة الديف ، بكديةع بيـ ، كاالتجار بالرؽ الشبيية كالممارسات الرؽ أشكاؿ كافة -

 .اإلجبارم التجنيد ذلؾ في بما أكاإلجبارم

 .إباحية أداء عركض أك إباحية ، أعماؿ إلنتاج أك الدعارة ألغراض عرضو أك تشغيمو أك طفؿ استخداـ -

                                       
 . 2000/12/03 في المؤرخ 73 رقـ الرسمية الجريدة -  1

 .الدكلي المكتب عف الصادرة 182 رقـ الدكلية االتفاقية  - 2

 . 182 رقـ الدكلية االتفاقية مف 3 المادة  - 3
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 .مشركعة غير أنشطة لمزاكلة عرضو أك تشغيمو أك طفؿ استخداـ -

 .األخبلقي سمككو ككذا صحتو عمى طراخ تشكؿ أف يمكف التي األعماؿ -

 في األطفاؿ ىدؼ لعمؿ حد كضع" بعنكاف 2006 سنة في الصادر الدكلي مكتب تقرير كشؼ كلقد   

 تتراكح اعمارىـ بيف مميكف 132 منيـ مميكف 218 بمغ العالـ في العامميف األطفاؿ عدد" :أف "المتناكؿ

 عمالة تّقمص تبيف التي النتائج تظيره اآلفة ىذه محاربة في كاألمؿ مختمفة نشاطات في يشغمكفك  سنة 14-5

 28 حكالي إلى األطفاؿ المشتغميف عدد تّقمص كما 2004 كسنة 2000 سنة بيف % 11 بنسبة األطفاؿ

 .( 2000-2006سنتي سنكات )بيف 06 خبلؿ مشتغؿ مميكف

 تدىكر مف عف ذلؾ نتج كما ،السكؽ اقتصاد في الدخكؿ مع الفئة بيذه االىتماـ فتزايد لمجزائر بالنسبة أما  

 كسبيؿ األطفاؿ ظاىرة تشغيؿ انتشار في كبير بشكؿ ساىـ مما العماؿ، الؼآ تسريح بسبب لؤلسر اجتماعي

 :الظاىرة ليذه حد كلكضع ،العائبلت نفقات لسد

المتحدة في  لؤلمـ العامة الجمعية قبؿ مف المعتمدة الطفؿ حقكؽ اتفاقية عمى الجزائر صادقت -

 .1 1992ديسمبر سنة  23كتمت المصادقة عمييا في  . 1989/11/20

 عميو المكّقع .كرفاىيتو كصحتو الطفؿ لحقكؽ اإلفريقي الميثاؽ عمى ، 2003 سنة في الجزائر صادقت -

 .  1990 سنة

 :كالتغيب كالعطؿ القانكنية الراحة يخص فيما أما   

                                       
 1992/11/23 في المؤرخة ، 91 رقـ الرسمية الجريدة - 1
  1990 فريؿ ا 25 في مؤرخة 27 رقـ الرسمية ، الجريدة 11/90مرسـك  *
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 إلى 33 المادة في أشار العمؿ بعبلقات المتّعمؽ  1990* أفريؿ 21 فى المؤرخ 90-11نجد اف القانكف 

 كالعطؿ المدفكعة األعياد إلى المكالية المادة أشارت كما .األسبكع في كامؿ بيـك الراحة في العامؿ حؽ

 الراحة كيمكف تأجيؿ الجمعة يـك تككف العادية األسبكعية الراحة أف إلى أيَضا القانكف أشار كما األجر،

 .االقتصادية الضركرات ذلؾ استدعت إذا آخر بيـك بيا عكالتمتّ  األسبكعية

 األجر اف لكؿ عامؿ الحؽ في عطمة سنكية مدفكعة  90-11 القانكف نفس مف 39 المادة خصت كما   

 مف كمالو العمؿ ظركؼ كطبيعة االعتبار بعيف األخذ عند العطمة ىذه مدة تزداد كقد المستخدـ، إياه يمنحيا

 10 عف تقؿ أف يمكف ال عطمة إضافية منح إلى 42 المادة أشارت حيث أداءىـ،ك  العماؿ صحة عمى أثر

 يكميف أساس عمى األجر المدفكعة العطمة كتحسب الجنكبية، المناطؽ في الكاحدة العمؿ سنة في أياـ

 .عمؿ شير كؿ في كنصؼ

 العمال حماية مجال في الخاصة الدولية المعاىدات

 العمؿ، يخص عبلقات فيما لمعمؿ الدكلي المكتب كنصكص لكائح عمى بالمصادقة فقط األمر يتكقؼ لـ   

 الدكلية إبراـ المعاىدات تـ اإلطار ىذا كفي .لمعماؿ الحماية تكفير مجاؿ في أيضا بيا االستعانة تـ بؿ

 :التالية

 .األمكمة حماية المتضمنة 13 رقـ المعاىدة -

 .1ؿالعم حكادث عف التعكيض المتضمنة 17 رقـ المعاىدة -

 .التأمينات المتضمنة 24 رقـ المعاىدة -

                                       
1
 . 2000 جنيؼ األمكمة بحماية المتعمقة 183 رقـ الدكلية االتفاقية مف 3 المادة - 



 اثار و نتائج سياسة االصالح على قطاع التشغيل في الجزائر  : الفصل الثالث

[021] 
 

 .البطالة مف الحماية المتضمنة 44 رقـ المعاىدة -

 .البناء قطاع في التشغيؿ المتضمنة 62 رقـ المعاىدة -

 .لمعمؿ المؤىؿ الطبي الفحص المتضمنة 77 رقـ المعاىدة -

 ىك العمؿ لمعماؿ فقانكف الحماية تؤمف تيال الكطنية، القانكنية النصكص إثراء في الدكلية المعاىدات تساىـ  

 عبلقة عف قد تنجـ التي األخطار كافة مف العامؿ حماية إلى كييدؼ األكلى، بالدرجة اجتماعي قانكف

 عف أك التسريح التعسفي، باالستغبلؿ، كقيامو العمؿ صاحب عف ناجمة األخطار ىذه تككف فقد .العمؿ

 طيمة العكارض مف أك غيرىا مينية، بأمراض اإلصابة أك لعمؿا حكادث إلى العامؿ كتعرض العمؿ طبيعة

 .المينية الحياة

 األمومة حماية اتفاقية :األول الفرع

 قرر فمقد كلذا 1952 األمكمة حماية كتكصيات اتفاقية لمراجعة الكقت حاف أنو لمعمؿ الدكلي المكتب يرل   

 إطار في ذلؾ كيندرج دكلية اتفاقية شكؿ تأخذ المقترحات مف مجمكعة اعتماد 2000 عاـ يكنيك 15 في

 .1كالطفؿ األـ كسبلمة كصحة العامبلت النساء لجميع المساكاة تعزيز

 المرضعة الحامؿ أك المرأة تضطر ال أف لضماف مناسبة تدابير اتخاذ كجكب" :2إلى االتفاقية أشارت فمقد   

 جسيـ خطر تقييـ بكجكد يقرر أك طفؿ ،ال أك األـ بصحة ضاران  المتخصصة السمطة تعتبره عمؿ أداء إلى

 ."طفميا صحة أك األـ صحة عمى

                                       
1
 . 2000 جنيؼ األمكمة بحماية المتعمقة 183 رقـ الدكلية االتفاقية مف 3 المادة - 

 . 2000 جنيؼ األمكمة بحماية المتعمقة 183 رقـ الدكلية االتفاقية مف 3 المادة  2-
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 عشر عف أربعة تقؿ ال أف يجب :حيث األمكمة أجازة تحديد" :أيضان  مكادىا في االتفاقية تضمنت كلقد   

 ، "2إلييا اإلجازة المشار في المتغيبات لمنساء نقدية إعانات منح ضركرة: "االتفاقية عمى كأكدت 1 ".أسبكعا

 األمكمة ال تشكؿ أف لضماف مناسبة تدابير تتخذ أف االتفاقية في عضك دكلة كؿ عمى التأكيد إلى إضافة

 في الحؽ" لممرأة المرضعة كما 3."العمؿ عمى الحصكؿ فرص ذلؾ في بما االستخداـ ، في لمتمييز سببان 

طبيعية  رضاعة طفميا ضاعاليكمية إلر  العمؿ ساعات تخفيض أك يكمية تكقؼ فترات أك فترة عمى الحصكؿ

 4 ."لذلؾ البلزمة المدة الكطنية كالممارسات القكانيف كتحدد ،

 البطالة من والحماية بالعمالة النيوض بشأن اتفاقية :الثاني الفرع

في جكاف  كذلؾ 168 رقـ دكلية اتفاقية شكؿ في المقترحات مف بمجمكعة لمعمؿ الدكلي المكتب تقدـ   

 أف كالبد دكلة عضك ، لكؿ البطالة مف الحماية نظاـ لتنسيؽ إجراءات اتخاذ كرةضر " عمى أكد حيث،1988

  5 ."الكاممة العمالة تعزيز في البطالة عف التعكيض طرؽ كالسيما الحماية نظاـ يساىـ

عمؿ  فرص إيجاد عمى كتعيف شغؿ مناصب بخمؽ تسمح خاصة برامج تعد أف عضك دكلة كؿ كعمى  

المعكقيف  الشباب ، النساء ، مثؿ دائـ عمؿ عمى العثكر في صعكبات تكاجو التي الفئات لبعض كخاصة

بصكرة قانكنية  البمد في المقيميف المياجريف طكيمة ،العماؿ لفترات العمؿ عف المتعطميف العماؿ مف المسّنيف

 حالة البطالة في إعانات دفع ضركرة إلى االتفاقية أشارت كما 6 ."الييكمية بالتغيرات المتأثريف كالعماؿ ،

                                       
 . 2000 جنيؼ األمكمة بحماية المتعمقة 183 رقـ االتفاقية الدكلية مف 4 المادة- 1
 .االتفاقية نفس مف 6 المادة- 2
 .االتفاقية نفس مف 9 المادة - 3
 .االتفاقية نفس مف 10 المادة - 4
 1988 جنيؼ لمعمؿ الدكلي لممكتب 168 رقـ الدكلية االتفاقية مف 2 المادة - 5
 168 رقـ الدكلية االتفاقية مف 8 المادة- 6
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 عمى المخمفات القضاء في كتساىـ كسبو ، فقد عف مؤقت جزئي بتعكيض يسمح إذ دكرم ، بشكؿ الكاممة

 .البطالة عف الناجمة

 قبؿ أبدان مف بيـ يعترؼ لـ الذيف العمالة عف الجدد الباحثيف فئة االعتبار بعيف أخذ بضركرة تنكه كما   

 حقكؽ تّكفؿ بحماية العمؿ قانكف أف كما  .المقررة بالطرائؽ اجتماعية إعانات يتمقكا أف كجب كلذا كعاطميف،

 .المستخدـ تعسؼ مف كعممو العامؿ

 إلى غمؽ أدل الييكمي التعديؿ مخطط تطبيؽ مع كاسعة اقتصادية إصبلحات عرفت الجزائر -       

 سعيا لتقميص الفائضة العمالة تسريح ذلؾ عف كنجـ العمكمية ، االقتصادية المؤسسات مف العديد كتصفية

 اشتغمكا قد مف كانكا تعني بأنيا" البطالة يعتبر الذم الجزائرم فالقانكف .المردكدية كتحسيف كاألعباء التكاليؼ

 كانكا الذيف" لمفئة األكلى فبالنسبة  .عنو يبحثكف كىـ بعد يشتغمكا كلـ لمعمؿ القانكني السف بمغكا كمف سابقان 

 ذلؾ في الجديد كالشيء  11-90 القانكف مف 66 المادة تضمنتيا ألسباب يككف العمؿ فقداف فإف "يشتغمكف

 ما كىدا المجاؿ ، ىذا في تعسؼ ألم حد لكضع العماؿ ، عدد مف لمتقميص التسريح بسبب العمؿ فقداف ىك

 ألسباب ذلؾ برر إذا المستخدميف عدد تقميص لممستخدـ يجكز أنو" القانكف نفس مف 69 المادة عمية نصت

ذا قتصادية ،ا  تسريحات شكؿ في تتـ ترجمتو فإف الجماعي ، التسريح إجراء عمى ينبني العدد تقميص كاف كا 

 بتكظيؼ يقـك أف بالتقميص قاـ الذم لممستخدـ يجكز كال ."جماعي تفاكض بعد قراره كّيتخذ متزامنة فردية

 يأتي نفسيا 11-90 القانكف نفس كنص .ذاتيا المؤسسة بالتقميص كفى المعنية المينية األصناؼ لنفس جديد

 :السيما التسريحات عدد مف التقميؿ شأنيا مف التي الكسائؿ جميع استنفاد بعد

 .اإلضافية بالساعات العمؿ تكقيؼ -

 .الجزئي العمؿ -
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 .بو المعمكؿ لمتشريع كفقا التقاعد عمى اإلحالة -

 لييئات أك تحكيميـ تطكيرىا المستخدمة ةلمييئ يمكف أخرل أنشطة إلى المستخدميف تحكيؿ إمكانية دراسة -

 .ذلؾ في يرغبكا لـ إذا أخرل

 .المسبؽ التقاعد مف استفادة -

 .بالتسريح المعنية لؤلصناؼ بالنسبة الجديد التكظيؼ تكقيؼ -

 عمى تـ بالتكقيع الجانب ىدا إثراء خبلؿ مف كالمرتبات األجكر بحماية الجزائرم القانكف اىتماـ يظير

 :التالية لدكليةا المعاىدات

 .العمؿ كساعات الركاتب بإحصاء المتعمقة 63 رقـ الدكلية المعاىدة -

 .1راألجك  بحماية المتعمقة 95 رقـ الدكلية المعاىدة -

 .الفبلحي( المجاؿ )في الدنيا األجكر تحديد المتضمنة 99 رقـ الدكلية المعاىدة -

 .كالنساء الرجاؿ بيف كالمرتبات األجكر دفع في العدالة المتضمنة 100 رقـ المعاىدة -

 محددة تككف األجكر أف تراعي إذ الكطنية ، التشريعات أقرتيا التي لمنصكص مكممة المعاىدات ىذه تعتبر

 :حيث استغبلؿ كؿ كتّجنب المستخدـ ، طرؼ مف تعسؼ دكف عقبلني بشكؿ

 بمكجبو المؤدل كيتقاضى باف لمعامؿ الحؽ في اجر مقابؿ  العمؿ 11-90القانكف مف 80 المادة أشارت-

 .الدخؿ كالراتب بيف التفرقة تضمف كما .العمؿ كنتائج يتناسب دخبل أك مرتبا

                                       
 .، الفصؿ االكؿمف الباب الرابع 90-11مف القانكف  81،82انظر المادة  -1
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 1بعد بمكجب مرسـك ، كتحديده المضمكف األدنى الكطني األجر إلى القانكف نفس مف 87 المادة أشارت -

 الكطني تحديد األجر عند كيراعى تمثيبلن، األكثر النقابية كالتنظيمات كالمستخدميف العمؿ نقابات استشارة 

 :المضمكف األدنى

 .المسجمة الكطنية اإلنتاجية متكسط -

 .االستيبلؾ ألسعار االستداللية األرقاـ -

 2 .العامة االقتصادية الظركؼ -

 3: بعيف االعتبار األخذ يجب أنو فنرل لؤلجر األدنى الحد تحديد بشأف الدكلية باالتفاقية يتعمؽ فيما أما

عانات كتكاليؼ لؤلجكر العاـ المستكل مراعاة مع كعائبلتيـ العماؿ تياجاتاح . أ  الضماف المعيشة كا 

 .األخرل االجتماعية لممجمكعات النسبية المعيشة االجتماعي كمستكيات

 مف بمكغ مستكل في كالرغبة اإلنتاجية كمستكل االقتصادية التنمية كمتطمبات االقتصادية، العكامؿ . ب

 .عمييا فاظكالح العمالة

 حرية احتراـ ك دائمان مع تخفيضيا يجكز كال القانكف بقكة الدنيا لؤلجكر تككف أف ضركرة عمى االتفاقية كأكدت

 .الجماعية المفاكضة

 

                                       
1
 .، الفصؿ االكؿمف الباب الرابع 90-11مف القانكف  81،82انظر المادة  - 

 .، الفصؿ االكؿمف الباب الرابع 90-11مف القانكف  81،82انظر المادة  - 2
 لؤلجر األدنى الحد بتحديد المتعمؽ 1970 جكاف 3 الدكلية االتفاقية- 3
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 : االجتماعين الشركاء أو بالمتعاممين المتّعمقة الدولية المعاىدات

 :التالية الدكلية المعاىدات تسجيؿ يمكف اإلطار ىذا كفي   

 .الفبلحة( الجمعيات )مجاؿ حؽ المتضمنة 11 الدكلية لمعاىدةا -

 .العمؿ مفتشيو المتضمنة الدكلية المعاىدة 81 الدكلية المعاىدة -

 .النقابي الحؽ كحماية النقابية الحرية المتضمنة 87 الدكلية المعاىدة -

 .الجماعية كالمفاكضة التنظيـ حؽ المتضمنة الدكلية 98 الدكلية المعاىدة -

 .العمؿ إدارة المتضمنة 150 الدكلية المعاىدة -

 أكثر حماية قانكنية بذلؾ ضمف قد الجزائرم العمؿ قانكف يككف المعاىدات ىذه عمى التكقيع كباستكماؿ   

 1ضماف الجانب أف نجد ك األجكر ، العماؿ حماية أك العمؿ عبلقات في كرد ما إلى فإضافة لمعامؿ ،

 العمؿ أخرل كمفتشيو ىيئات أك جمعيات أك نقابات إطار في الحقكؽ عف لدفاعا حؽ يكرس لمعماؿ التمثيمي

 .العماؿ حؽ في تعسؼ أم لتّجنب كالمراقبة المنازعات ، حؿ في دكر ليا يككف التي

 إلى التي تسعى 135 رقـ االتفاقية خبلؿ مف ذلؾ مف أبعد إلى اتجو فمقد لمعمؿ الدكلي المكتب عف أما   

االتفاقية  ىذه عمى المصادقة تمت المؤسسات ، في العماؿ لممثمي لتسييبلتكا الحماية تكفير
 بسبب يتخذ الذم التسريح فييا بما بيـ تضر تصرفات أم مف حمايتيـ" قصد ، كذلؾ  21971/06/23

                                       
1
 . 2006/02/12في  المؤرخة ، 07 رقـ الرسمية الجريدة - 

 2006/02/12.في  المؤرخة ، 07 رقـ الرسمية الجريدة - 2
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 عمى تسير كما . نقابية أنشطة في اشتراكيـ أك النقابية عضكيتيـ أك لمعماؿ كممثميف أنشطتيـ أك كضعيـ

 1 ."كفعالية بسرعة مياميـ أداء مف تمّكنيـ ييبلتتس ضماف

 العمالية الفئات ببعض الخاصة األحكام الجديدة :الثاني المطمب

 ببعض الفئات تتعمؽ أحكاـ ىناؾ أف نجد العماؿ ، جميع عمى تسرم التي السابقة القكانيف إلى إضافة   

 ببعض االمتيازات تنفرد أف الفيزيكلكجية اطبيعتي تستدعى التي لممرأة بالنسبة الحاؿ ىك كما غيرىا دكف

 ... بصحتيا ضرر تمحؽ أف يمكف بأعماؿ القياـ عدـ اإلرضاع ، فترة األمكمة ، كعطمة

إجراءات  كاتخذ دكليا ، عميو كالمتفؽ لمعمؿ القانكني السف تحديد تـ حيث لؤلطفاؿ بالنسبة الشيء كنفس   

 مف محركمة تككف تكاد كالتي االحتياجات الخاصة ئةف ىناؾ أخرل جية كمف .ذلؾ يخالؼ لمف عقابية

 طبيعة حسب كذلؾ بتشغيميا كيمـز لحمايتيا قانكف إيجاد الضركرم مف كاف كلذا .العمؿ الظفر بمنصب

الكطنية  العمالة حماية ىك منيا كاليدؼ باألجانب تتّعمؽ أخرل أحكاـ إلى إضافة .معينة شركط العمؿ ككفؽ

 .المناصب شغؿ في ليا األكلكية بإعطاء ذلؾك  األجانب المنافسيف مف

 : "األحداث" واألطفال النساء بعمل الخاصة األحكام- 1

 : النساء بعمل الخاصة األحكام

 كافة عمى الحقكؽ المطبقة نفس كتتمقى االلتزامات نفس إلى العامبلت النساء تخضع العاـ المبدأ حيث مف   

 .العمؿ عبلقات في لمبدأ المساكاة تطبيقا كىذا ... العرؽ، أك الجنس أساس عمى سكاء تمييز ، دكف العماؿ

 يخص فيما خاصة بأحكاـ المرأة تنفرد يجعؿ كالتقاليد ، لمعادات إضافة الفسيكلكجي التككيف طبيعة أف غير

 كليذا .عمييا خطكرة تشكؿ أعماؿ مف أداء كمنعيا المرأة ، فييا تشارؾ أف يجب التي األعماؿ كنكعية طبيعة
                                       

 1971 .جنيؼ لمعمؿ الدكلي لممكتب 135 االتفاقية مف 6 ك 1 المادة-  1
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 مضر خطر مصدر تككف كالتي الشاقة في األعماؿ النساء تشغيؿ الجزائر في العمالية القكانيف مختمؼ منعت"

 الطبيعة نفس مف األخرل األعماؿ ذلؾ مف إلى كما النظافة فييا تنعدـ التي تمؾ أك بصحتيف ،

 عمييا خطر لتشكيؿ عمميا يؤدم قد الحامؿ التي المرأة حالة االعتبار بعيف األخذ يجب كما 1. كالظركؼ"

  .جنينيا صحة كعمى

 خاصة كبترخيص حالة في إال بو يسمح ال ، الميمية األعماؿ في النساء تشغيؿ أف نجد أخرل جية كمف   

 األمف تكفير كذلؾ بعد ليبلن  النساء تشغيؿ العمؿ ظركؼ تستدعى التي المؤسسات بعض في العمؿ مفتش مف

 .ليف كالحماية

 مف كبل العماؿ تشغيؿ يجكز ال" أنو 1990 لسنة العمؿ عبلقات قانكف مف 28 المادة أشارت كلقد   

 عمى نفس القانكف مف 29 المادة كأكدت "ليمي عمؿ أم في كاممة سنة 19 عف أعمارىـ تقؿ الذم الجنسيف

 يان إقميم العمؿ المختص لمفتش يجكز أنو غير ، الميمية األعماؿ في العامبلت تشغيؿ مف المستخدـ يمنع" أنو

 مف كيستثنى "العمؿ كخصكصيات منصب النشاط طبيعة تستدعييا بضركرة ذلؾ يبرر عندما رخصة يمنح أف

 .زكجيا لمكافقة كاحتياجيا المتزكجة المرأة حرية الحكـ ىدا

 : باألحداث الخاصة األحكام

 عبلقات مف قانكف 15 المادة فحددت 2 المكاد مف العديد في الجانب ىذا العمؿ عبلقات قانكف تناكؿ لقد   

 تدخؿ التي في الحاالت إال ، لمعمؿ الدكلية االتفاقية أقرتو الذم السف كىك ، سنة 16 ب العمؿ سف العمؿ

القانكف  نفس مف 140 أشارت المادة حيث عقكبة عنو تترتب ذلؾ يخالؼ مف ككؿ .التمييف عقكد إطار في

                                       
 الجامعية المطبكعات ديكاف: الجزائر 2 . جزء ،الجزائري لتشريعا في العمل لعالقات القانون التنظيم ،سميماف احمية  - 1

 . 106ص ، 1998
 120.ص  ،2003 ىكمة ، دار  : الجزائر . في الجزائر االقتصادية اإلصالحات لظ في العمل عالقات رشيد كاضح ،- 2
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 التمييف عقد حالة في إال السف المقررة ، بمغي لـ قاصر عمؿ تكظيؼ كؿ عمى مالية بغرامة يعاقب« بأنو 

 . » بيما المعمكؿ كالتنظيـ لمتشريع طبقان  المحررة

 عمني بشكؿ أف تككف كتكاد عديدة ، ليا التجاكزات فاف الفئات ىده لحماية الخاصة األحكاـ ىده كجكد كرغـ

 في يككف ما غالبا ليده األحكاـ االمتثاؿ عدـ أف ىك يبلحظ كما المراقبة ، الييئات طرؼ مف اإلىماؿ بسبب

 أعماؿ في عادة يستغمكف فئة األطفاؿ مف الرخيصة العاممة األيدم تشغيؿ إلى يسعى الذم الخاص القطاع

 يعرضيـ مما "... الدىف البناء التنظيؼ ، أشغاؿ كاإلفراغ ، الشحف عمميات" سنيـ يفكؽ مجيكد تتطمب

 .كالضرر لمخطكرة

 : والمعوقين ينبالمؤقت الخاصة األحكام- 2

 :المؤقتين العمال .أ

 في لتجنب الفائض ىك ، محددة لمدة العقد إبراـ عمى يعتمد الذم التشغيؿ مف النكع ىذا إلى المجكء إف

 النشاطات الدكرية أك األعماؿ في لذلؾ بحاجة المؤسسة تككف عندما إال إلييـ المجكء يتـ ال حيث العمالة

 كيسمح .كالتكاليؼ اإلضافية األعباء مف بالتقميص ذلؾ يسمح حيث فبلحىال القطاع في ىك كما ، المكسمية

 الرقابة مف نكع ىذه العقكد عمى يمارس أصبح 1996 جكيمية مف كابتداء .العقد إنياء بسيكلة النكع ىدا

 لمدة العمؿ عقد أف مف المختص إقميميان  العمؿ مفتش يتأكد" أنو *مكرر 12 المادة تضمنت حيث اإلدارية ،

 لمنشاط مكافقة العقد في عمييا المدة المنصكص كأف عمييا المنصكص الحاالت إحدل أجؿ مف أبـر حدكدةم

 فإف الذكر، السابقة لمنصكص العمؿ احتراـ صاحب عدـ ثبكت حالة كفي" 1 ."العامؿ أجمو مف كظؼ الذم

 تتمّثؿ عقابية إجراءات ىناؾ ذلؾ إلى إضافة .غير محدد عقد إلى المعني العمؿ عقد تحكيؿ إلى يؤدم ذلؾ
                                       

 110 .ص السابؽ، المرجع سميماف، أحمية1-
  1996. جكيمية 09المؤرخ في  21/96االمرب المتممة العمؿ عبلقات قانكف مف 12 المادة*
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 الشباب فئة أف يبلحظ كما .المخالفات" عدد حسبدينار جزائرم مطبقة  1000-2000مالية غرامة دفع في

 فكرة تطبيؽ تكسع ظؿ كفي الرقابية الييئات ضعؼ أك غياب ظؿ في لبلستغبلؿ ، عرضة األكثر كانكا

 % 1.08 مف الجزائر في المدة المحددة عقكدال ممارسات ارتفاع إلى أدل مما المؤقت كالعمؿ العمؿ مركنة

 المؤسسات في األخيرة اآلكنة في تطكر المؤقت العمؿ عرؼ كلقد11997 سنة % 32 إلى 1987 سنة

 كذلؾ المدة، المحدكد التكظيؼ إلى أكثر كالميؿ الدائمة المناصب فتح مف التقميؿ إلى لجأت حيث ، العمكمية

 الجدكؿ في التشغيؿ إجمالي مف كحصتو المؤقت العمؿ تطكر فنبي أف كيمكف .التكاليؼ مف لمتخفيض

 .أدناه كالشكؿ

 (2001-1990نسبة العمؿ المؤقت الى عركض العمؿ الممنكحة ) : جدكؿ   

حصة العمؿ المؤقت  مناصب العمؿ الممنكحة  السنكات

 المشغكلة

 %النسبة 

1990 78783 27443 34.83% 

1991 53922 22837 42.35% 

1992 44815 21916 48.90% 

1993 43031 20258 47.08% 

1994 44205 24179 54.70% 

                                       
 العمؿ منظمة منشكرات "،لمشباب العمل فرص خمق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور :بعنكاف مقاؿ ،سميماف أحمية -1

 81 .ص ،2008 العربية ، 
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1995 48695 29885 61.37% 

1996 36768 25976 70.65% 

1997 27934 19740 70.67% 

1998 28192 22638 80.30% 

1999 24726 18650 75.43% 

2000 24533 19201 78.27% 

2001 25662 20505 79.90% 

 اف الكطني لبلحصاءالديك  : المصدر

 : الخاصة( االحتياجات ذوى المعوقين) العمال .ب 

 أك الجسدية الحسية قدراتو بعض في نقص مف يعاني الذم الشخص ذلؾ" انو عمى المعكؽ تعريؼ يمكف

 أك ، العمؿ جزئيا عف أك ّكميا لعجزه أدل كراثي عامؿ أك خمقي بسبب أك ، حادث أك مرض نتيجة الذىنية

 الحياة في األساسية األخرل الكظائؼ بإحدل القياـ عمى قدرتو أضعؼ ككذلؾ ، فيو كالترقي وب االستمرار

 االىتماـ اإلنساني الجانب يستدعي 1 ."المجتمع في دمجو إعادة أك دمجو أجؿ مف كالتأىيؿ الرعاية كيحتاج

 فئات أفراد مف ـغيرى مع الفئة ىذه االجتماعي إدماج الجانب يستدعي كما ، األشخاص مف الفئة بيذه

 مف كغيرىا الفئة ىذه بيف المساكاة مبدأ تنص عمى عامة أحكامان  الجزائرم التشريع تضمف كلذا ، المجتمع

 عمى يستكجب" :أنو 1990 العمؿ عبلقات قانكف مف 16 المادة كتؤكد .الحقكؽ بكافة لمتمتع األخرل الفئات

                                       
- 

 32 ص ترشادم ،اس نمكذج ، 2006 العربية العمؿ منظمة منشكرات المكحد ، العربي العمؿ قانكف مف 76 المادة 1
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 طريؽ عف كيفيات كفؽ تحدد كقيفالمع لؤلشخاص عمؿ مناصب تخصص المستخدمة أف المؤسسات

 1 ."التنظيـ

 ال لممعاقيف بنسبة عمبل تكفير عمى نشاطيا أك القانكنية طبيعتيا كانت ميما *المؤسسات إلزاـ تـ كما    

مف  معاقنا لسبب أصبح عامؿ كؿ بعمؿ االحتفاظ ضركرة كعمى ، أجرائيا مجمكع مف % 04 عمى تقؿ

 كحفاظا .لحدة اإلعاقة ذلؾ تّعذر إذا إال تأىيمو إعادة بعد إعاقتو نكع ءـيبل عمبل إليو يسند حيث ، األسباب

 المعكؽ تشغيؿ يمكف إعاقتو كال حدة مف تزيد أك ألضرار تعرضو أعماؿ في تشغيمو يمنع المعكؽ سبلمة عمى

 التي الكسائؿ بجميع العمؿ أماكف كتجييز تكفير العمؿ صاحب عمى كيجب ، الطبي لمفحص عرضو بعد إال

   .المينية الصحة كالسبلمة ليـ تضمف شركط كفي بيسر عمميا أداء مف الفئة ىذه تمّكف

 "االقتصادية المؤسسات ومسيري األجانب" بعمل الخاصة األحكام :الثالث المطمب

 :األجانب عمل -أ

 منافسة مف الكطنية العاممة اليد حماية إلى تيدؼ الجانب ىذا في صدرت التي القانكنية األحكاـ        

 عبلقات اما عف قانكف ،كيفيات ك شركط تشغيؿ العماؿ االجانب  10/81 قانكف تضمف كلقد .األجانب

 ال عندما األجانب اشارت الى انو"يجكز لممستخدـ اف يكظؼ العماؿ 21فاف المادة   90-11 الجديد العمؿ

 2 ."بيما نظيـ المعمكؿكالت التشريع في المحددة الشركط حسب كذلؾ مؤىمة ، كطنية عاممة يد تكجد

                                       
 123 ص ،سابؽ  مرجع ، رشيد كاضح- 1
 32،33 ، المرجع السابؽ ، صمف قانكف العمؿ العربي المكحد  76-83انظر النصكص القانكنية مف المادة  *

2
 112 ص السابؽ ، المرجع سميماف ، أحمية - 
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 بعد نشاط إال بأم القياـ األجنبي لمعامؿ يجكز فبل العمؿ حرية مبدأ حسب بو معمكؿ ىك لما كخبلفان 

 العمؿ عبلقة"فاف مدة   10/81القانكف نصكص إلى كبالرجكع .المختصة الييئة مف ترخيص عمى الحصكؿ

 1 ."المستخدمة جيةال مف مّعمؿ تقرير عمى بناء لمتجديد قابمة بسنتيف محددة

 :االقتصادية المؤسسات بمسيرم الخاصة األحكاـ .ب           

 اإلصبلحات االقتصادية بحكـ االقتصادية المؤسسات عمى تغيير مف طرأ ما ىك الجانب ىذا في الجديد

 كأصبح ،1988سنة  مف ابتداء االقتصادية العمكمية المؤسسات لتسيير جديدة قكانيف جاءت لممؤسسات ،

 يخضعكف إطارات عماؿ مجرد فيـ العمؿ قانكف لقكاعد مسيركىا يخضع بمكجبيا

 :نجد كلذا .خاص لقانكف

 عف خاصة أحكاـ االقتضاء عند تحدد" :أنو عمى تنص العمؿ عبلقات قانكف مف الرابعة المادة        

 الجكية المبلحة يكمستخدم المؤسسات مسيرم تعيف التي العمؿ لعبلقات النكعي النظاـ التنظيـ ، طريؽ

 ميمة كأصبحت 2 . "بو المعمكؿ التشريع إطار في القانكف ىذا أحكاـ عف النظر بغض كذلؾ كالبحرية ،

 .أيضان  عزليـ كيمكنيا لؤلسيـ المالكة الييئة مياـ مف المؤسسة كمديرم مسيرم تعييف

 بمسيرممؿ الخاصة المتضمف النظاـ الخاص بعبلقات الع 290/90* رقـ التنفيذم المرسـك جاء كلقد

 أعطى كما لؤلسيـ المالكة الييئة شاف مف المؤسسات كمديرم مسيرم تعييف ميمة كأصبحت المؤسسات ،

 لو يحؽ كال الداخمي لمقانكف يخضع ال كبالتالي أجير ، مسير صفة لممسير القانكف ىذا

 .األسيـ بأصحاب تتعمؽ بقضايا المرتبطة الداخمية االنتخابات في المشاركة

                                       
 123ص  ،ؽ ساب مرجع ، رشيد كاضح - 1

 123مرجع السابؽ ، ص 2 - 
 1990، سنة  42، الجريدة الرسمية رقـ   1990/09/29مؤرخ في 290/90ائرية، مرسـك تنفيذم  الجميكرية الجز *
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 عاكسة مرآة باعتبارىا التشغيؿ مسألة كتقنيف احتكاء القانكنية المنظكمة خبلؿ مند الجزائرم المشرع ىسع

 الجزائر في التشغيؿ سياسة كأىداؼ أبعاد تعدد أف" إذ لمببلد كاالجتماعية االقتصادية لمحالة رئيسية ككاجية

 1" ميدانيا تجسيدىا عمميات تضبط التي التنظيمية ك القانكنية النصكص مف بمجمكعة تأطيرىا حتمية اقتضى

نشير  أف يمكف أنو إال حصرىا، الصعب مف يجعؿ بالتشغيؿ المتعمقة القانكنية النصكص كتنكع تعدد إف   

 عمى تنظيـ منو الثالثة المادة في ينص الذم ك التشغيؿ، كمراقبة العماؿ بتنصيب المتعمؽ القانكف " إلى منيا

  : أف

 : ب يتعمؽ فيما خاصة التشغيؿ ميداف في تنظيـ صبلحيات الدكلة تضمف       

 .ترقيتو ك التشغيؿ عمى المحافظة -

 .بالتشغيؿ المتعمقة االستشرافية لدراسات -

 .مراقبتو ك التشغيؿ لتأطير التقنية ك القانكنية المقاييس -

 .التشغيؿ سياسة تقييـ ك تحميؿ أدكات -

    2"تطكره ك العمؿ سكؽ بمعرفة تسمح التي اإلعبلـ أنظمة -

ك " منو، األكلى مادتو في أىدافو حدد الذم التشغيؿ، ترقية ك لدعـ التشجيعية بالتدابير المتعمؽ القانكف ك 

 لفائدة االجتماعية األعباء تخفيؼ طريؽ عف التشغيؿ ترقية ك لدعـ التشجيعية التدابير كضع في تتمثؿ التي

 3 "المساعدة أشكاؿ مختمؼ ك طبيعة كتحديد المستخدميف،

                                       
 في دكرىا ك العامة السياسات حكؿ عممي ،ممتقىالجزائر" في البطالة ومكافحة لمتشغيل العامة السياسة سميماف احمية،"- 1

 ،الجزائر، 2009 أفريؿ 27 ك 26 بيف ما السياسية، العمـك ك الحقكؽ سعيدة، كمية جامعة المجتمع، تنمية ك الدكلة بناء
 04 .ص

 2004.ديسمبر  26، الصادرة في  83، الجريدة الرسمية ، العدد  2004ديسمبر  25المؤرخ في  04-19القانكف - 2
 2006.ديسمبر  11، الصادرة في  80، الجريدة الرسمية ، العدد  2006ديسمبر  11المؤرخ في   06-21القانكف - 3
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 كمفتيا التي ،*سيرىا ك تنظيميا ك لمتشغيؿ الكطنية الككالة لمياـ المحدد التنفيذم المرسـك ك        

 أف يمكف العمؿ، سكؽ تفاعبلت رصد ك التشغيؿ مجاؿ في األساسية المياـ مف بمجمكعة السمطات العمكمية

 :منو نذكر

 .ذلؾ ضماف ك تطكرىا ك العاممة اليد ك لمتشغيؿ الكطنية السكؽ كضعية معرفة تنظيـ -

         .تقييميا ك العمؿ سكؽ رصد كظيفة بتنمية تسمح التي اآلليات ك األدكات تطكر -

في تطبيؽ  المعنية الييئات ك المؤسسات مع كالمشاركة .العمؿ لطالبي المينية ك الجغرافية الحركية تشجيع -

عركض  متطمبات مع العمؿ طالبي مؤىبلت بتكييؼ الخاص يالتكميم التككيف أك الميني ، التحكيؿ عمميات

 .المتكفرة العمؿ

كؿ  ك المحمية ، الجماعات ك الدكلة تقررىا التي بالتشغيؿ الخاصة البرامج كتنفيذ تنظيـ في المشاركة -

 .إنجازىا ك المذككرة البرامج بتسيير إعبلميا ك معنية مؤسسة

 .الخارج في الجزائرييف العماؿ بتنصيب تسمح التي الفرص كؿ عف البحث -

 .تقييميا ك العمؿ طمب ك عرض عمى التدخؿ كأدكات العمؿ ، تسيير مناىج تطكير -

 األجانب، ك بتشغيؿ المتعمقيف التنظيـ ك التشريع إطار في بالجزائر األجنبية العاممة اليد تطكر متابعة -

 األجانب لمعماؿ الكطنية البطاقية تنظيـ

 1 تسييرىا ك 

الميني  اإلدماج تشجيع إلى ييدؼ الذم الميني اإلدماج عمى المساعدة بجياز المتعمؽ التنفيذم مرسكـال ك

 .المبتدئيف العمؿ طالب لمشباب

                                       
افريؿ  19، الصادرة في  09 د ، الجريدة الرسمية ، عد  2006فيفرم   18المؤرخ في  06-77المرسـك التنفيذم رقـ - 1

2006 . 



 اثار و نتائج سياسة االصالح على قطاع التشغيل في الجزائر  : الفصل الثالث

[034] 
 

عبر  سيما ال الشباب، تشغيؿ ترقية إلى الرامية األخرل التدابير ك النشاط أشكاؿ كافة تشجيع جانب إلى

 1 تكظيؼ ك تشغيؿ ك تككيف برامج

 مبادرات و حتمية اعادة االصالح في قطاع التشغيل بالجزائر : الثالمبحث الث

 لمضاعفة جيود التشغيل في جنوب الوطن 2015-2019برنامج  : المطمب االول

أشار مسؤكؿ بكزارة العمؿ كالتشغيؿ كالضماف االجتماعي إلى أف مختمؼ المشاريع المسجمة لفائدة جنكب  

 ستسمح بمضاعفة مشاريع التشغيؿ كتنكيعيا. 2019-2015الكطف في إطار البرنامج الخماسي 

ك صرح المدير العاـ لمتشغيؿ كاإلدماج عمى مستكل الكزارة فكضيؿ زايدم أف " البرنامج الخماسي الخاص 

بجنكب الكطف سيسمح بإطبلؽ مشاريع كبرل مف شأنيا تحقيؽ النمك عمى الصعيد المحمي مما يتيح فرصا 

 ض في مجاؿ التشغيؿ ك رفع نسبة إدماج الشباب في سكؽ التشغيؿ".تسمح بمضاعفة ك تنكيع العرك 

ك اعتبر المسؤكؿ أف ىذا البرنامج التنمكم "الطمكح" سيسمح أيضا بمضاعفة عدد مشاريع النشاطات التي 

أعدىا شباب المنطقة في إطار الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب ك الصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة 

 الت الفبلحة ك السياحة ك الطاقة.في مجا

ك يذكر أف االجتماع المصغر حكؿ التنمية المحمية بكاليات الجنكب ك اليضاب العميا الذم ترأسو رئيس 

كمناطؽ  2الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة كاف قد أعمف أيضا عف استحداث عدد كبير مف المناطؽ الصناعية

                                       
افريؿ  30، الصادرة في  22، الجريدة الرسمية ، عدد   2008افريؿ   19المؤرخ في  08-126المرسـك التنفيذم رقـ - 1

2008 . 
فرصة لمضاعفة جيود التشغيل بجنوب  2015-2019مج برناككالة االنباء الجزائرية،"- 2

الكطف -بجنكب-التشغيؿ-جيكد-لمضاعفة-فرصة -2019-2015 برنامج http://www.aps.dz/ar/economie/12201-"،الوطن
 . 39: 2015،13فيفرم 02،

http://www.aps.dz/ar/economie/12201-%20برنامج
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مميكف ىكتار مف األراضي  1ات ك استصبلح ما ال يقؿ عف النشاطات ك بناء مصانع لتكرير المحركق

 اضافة الى استغبلؿ الحقؿ العمبلؽ لمحديد بغار جبيبلت.

أشار السيد زايدم الى أف استغبلؿ حقؿ الحديد بغار جبيبلت سيسمح أيضا باستحداث   ك عمى سبيؿ المثاؿ

 مؤسسات التي ستقيـ بالمنطقة.نشاطات في مجاؿ نقؿ البضائع ك نشاطات تقديـ الخدمات لفائدة ال

اعتبر نفس المتحدث أف تنمية القطاع ستسمح بتدعيـ اليياكؿ القاعدية الخاصة   ك بخصكص قطاع السياحة

 بالفندقة ك بعث الميف المرتبطة بالخدمات السياحية.

سياحة ك ك أردؼ نفس المتدخؿ أف كزارة السياحة تعتـز فتح مدرستيف لمتككيف قريبا مختصتيف في مجاؿ ال

الفندقة كاحدة بأدرار ك أخرل ببشار " مما سيسمح بتكظيؼ طالبي الشغؿ مف جية ك تككيف اليد العاممة 

 المؤىمة مف جية أخرل".

 : " أولوية" التوفيق بين العرض و الطمب 

رض أشار السيد زايدم إلى أف كزارة العمؿ ستمنح أكلكية "خاصة" لتعزيز التكفيؽ بيف الع  مف جية أخرل   

 . 2015كاليات الجنكب بدءا مف سنة  كالطمب في تسيير سكؽ التشغيؿ عمى مستكل

نشاط التكفيؽ بيف العرض  ك لمعمـ فاف "قطاع العمؿ سيركز جيكده بداية مف السنة الجارية حكؿ تدعيـ 

 .1االطمب في مجاؿ تسيير سكؽ العمؿ بالمنطقة ك كذا حكؿ تكجيو التككيف حسب الحاجيات " المعبر عنيك 

                                       
 "،فرصة لمضاعفة جيود التشغيل بجنوب الوطن 2015-2019برنامج ،"ككالة االنباء الجزائرية- 1

-http://www.aps.dz/ar/economie/12201 ،02 13 39:،5201فيفرم. 

 

http://www.aps.dz/ar/economie/12201-%20برنامج
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ك يتعمؽ االمر بتقريب مناصب العمؿ الممنكحة مف طرؼ القطاع لصالح طالبي العمؿ الشباب المسجميف في 

المصالح المحمية لمككالة الكطنية لتدعيـ التشغيؿ ك تكجيو سياسة التككيف نحك الحاجيات المعبر عنيا" مف 

 قبؿ سكؽ التشغيؿ في مجاؿ الكفاءة المينية.

طالب عمؿ في إطار  47000ال سيما بتكظيؼ ؿ 2014عميمة أتت بنتائجيا سنة ك أكضح أف "تطبيؽ الت

 آخريف في إطار جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني". 20867الككالة الكطنية لمتشغيؿ ك إدماج 

مؤسسة مصغرة بيذه  7865ك في مجاؿ خمؽ النشاطات ذكر المسؤكؿ بأنو تـ خبلؿ السنة المنصرمة إنشاء 

إطار أجيزة التشغيؿ ال سيما الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب ك الصندكؽ الكطني لمتأميف المنطقة في 

 عمى البطالة.

% مف الطمب العمكمي لمشباب الحامميف لمشاريع بكاليات  20ك فيما يخص الترتيبات المتعمقة بتخصيص 

  .2014إلى  2012ة مف صفقة لمشباب خبلؿ الفترة الممتد 448الجنكب أشار السيد زايدم إلى منح 

  : المؤىالت المناسبة "ضرورية" لالقتصاد المحمي

ك أكد المدير العاـ لمتشغيؿ ك اإلدماج عمى أىمية "تكفر" المؤىبلت المينية المناسبة لبلستجابة    

الحتياجات االقتصاد المحمي في الجنكب.ك أضاؼ أف بمكغ ىذا اليدؼ "يتطمب بذؿ جيكد كبيرة في مجاؿ 

 يف ك اليد العاممة".التكك 

قد أظيرت  2013ك أكضح أف مسألة التشغيؿ بالمنطقة التي تـ التطرؽ إلييا مف جميع النكاحي خبلؿ    

أف "بعض المؤىبلت المينية المكجكدة ال تستجيب لمعركض المقترحة عمى مستكل السكؽ المحمية إضافة إلى 

 جاؿ التكظيؼ".بعض الشركط التقييدية التي تفرضيا بعض المؤسسات في م
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ك يتـ حاليا يضيؼ المتحدث بذؿ "جيكد معتبرة" في إطار عمؿ تنسيقي ما بيف القطاعات ال سيما بيف قطاع 

 .1شغؿ-العمؿ ك التككيف الميني مف خبلؿ التشاكر ك تبادؿ المعمكمات بيدؼ تحقيؽ المعادلة تككيف

 التشغيلالتوقيع عمى عدة اتفاقات شراكة من أجل ترقية : المطمب الثاني

تـ التكقيع عمى العديد مف اتفاقات الشراكة حكؿ ترقية التشغيؿ ك تطكير ركح المقاكالتية لدل الشباب        

 ".2015عمى ىامش حفؿ اختتاـ الطبعة الخامسة لمصالكف الدكلي لمتشغيؿ "سبلـ 

ة عمـك االقتصاد ك التجارة كمف بيف االتفاقيات تمؾ التي كقعت بيف الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب ك كمي

( مف اجؿ حث الطمبة عمى إنشاء المؤسسات ك تمكينيـ مف تطكير قدراتيـ 3ك عمـك التسيير )جامعة الجزائر 

 المقاكالتية.

كبمكجب ىذا االتفاؽ تمتـز الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب خاصة بتنظيـ جمسات إعبلمية ك تككينية   

مفات الطمبة أصحاب المشاريع. كمف جيتيا تمتـز كمية عمـك االقتصاد بتكفير لصالح الطمبة ك التكفؿ بم

محبلت ك فضاءات ك كذا األدكات البيداغكجية الضركرية لتجسيد األىداؼ المحددة في االتفاقية بحسب 

 الكسائؿ البشرية ك المادية المتكفرة.

إطار مع بنؾ الجزائر الخارجي بيدؼ ترقية -ككقعت الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب أيضا عمى اتفاقية  

إنشاء ك تطكير المؤسسات المصغرة الناشئة في مجاؿ تكنكلكجيات اإلعبلـ ك االتصاؿ. كسيعكؼ الطرفاف 

 عمى كضع لجنة مختمطة مف اجؿ تحديد ك كضع ك متابعة األعماؿ المشتركة المندرجة في إطار االتفاقية.

                                       
 "،ب الوطنفرصة لمضاعفة جيود التشغيل بجنو  2015-2019برنامج ككالة االنباء الجزائرية،"- 1

-http://www.aps.dz/ar/economie/12201 ،02 13 39:،2015فيفرم . 

http://www.aps.dz/ar/economie/12201-%20برنامج
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قية شراكة بيف الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة ك الشركة الكطنية كمف جية أخرل تـ التكقيع عمى اتفا

 .لمتاميف السيما اجؿ تعميـ منتجات التاميف المكجية لممقاكليف

كحسب االتفاؽ المكقع يمتـز الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة أيضا بتعميـ منتجات التاميف لمشركة   

 المستفيديف مف إجراء الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة مف خبلؿ الكطنية لمتاميف المكجية لممقاكليف 

 إعبلـ ىؤالء بشركط التاميف ذات االمتيازات التي تمنحيا الشركة الكطنية لمتاميف في إطار ىذه الشراكة.

راء كما تمتـز الشركة الكطنية لمتاميف بضماف تككيف عماؿ الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة المكمؼ بإج

سنة في مجاؿ  50ك  30االقتصادية لفائدة المقاكليف البطاليف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف -الدراسات التقنية

 1تقنيات التأمينات االقتصادية.

         مميون أورو لدعم التشغيل في الجزائر  12برنامج أوروبي بـ 

  والتكوين االتصال تحسين استراتيجية عمى يعتمد

  في االىتماـ نقاط أبرز اإلتصاؿ، إستراتيجية كتطكير المستخدميف كمينية اإلعبلـ تحديث محاكر شكمت   

 .بالجزائر التشغيؿ األكركبيمدعـ اإلتحاد يرعاه مشركع إطار في بجيجؿ المنظـ الجيكم التجمع

 التشغيؿ عقطا إطارات األكركبي، كاإلتحاد لمتشغيؿ الكطنية الككالة بيف بالشراكة المنظـ المقاء ىذا كضـ

  .لمتشغيؿ كالئية ك محمية ككالة 56 تشمؿ كالتي الببلد، شرؽ مف كاليات لعشر التابعة 

                                       
-ترقية–اجل -من-شراكة-اتفاقيات-عدة-عمى-عالتوقيع عمى عدة اتفاقات شراكة من أجل ترقية التشغيل"،التوقي "-1

 .18:26 ،2015ريؿ اف 12األحد, ،http://www.aps.dz/ar/economie/14762-التشغيل
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 كالمدير زغادم، رضا أحمد بقسنطينة، لمتشغيؿ الجيكم المدير مف كؿ حضره الذم المقاء ىذا افتتاح كخبلؿ

 أىمية لمية، مراد التشغيؿ ـلدع اإلتحاداألكركبي مشركع رئيس أكضح غزالي، أحمد بجيجؿ لمتشغيؿ الكالئي

  منيا أكرك، مميكف 15.3 قدره بسقؼ ممّكؿ المشركع ىذا أف بالمناسبة مؤكدا الجيكية، الكرشة ىذه 

  مف مساىمة تعد أكرك مميكف 1.24 جانب إلى األكركبي، مناإلتحاد مساىمة تعتبر أكرك مميكف 14.1

  .لمتشغيؿ الكطنية الككالة

  أنظمة كتحديث دعـ إلى شيرا، 30 يتعدل ال أجؿ كفي الماضي جكاف في ؽانطم الذم المشركع كيرمي

 ليذه الكطني الجياز مجمكع قدراتككفاءة تدعيـ جانب إلى لمتشغيؿ، الكطنية لمككالة كاالتصاؿ اإلعبلـ

  .المنظمكف بو أفاد كما الككالة، 

  حرفية المستخدميف كسابكا   كعممي دائـ إستراتيجي إعبلـ نظاـ كضع إلى أيضا المشركع كييدؼ   

طار اتصاؿ إستراتيجية ككضع أفضؿ،   سكؽ عف اإلعبلـ إلىجانب المتكسط، المدل عمى تخطيط كا 

 .الميداف في اإلستراتيجية ىذه كضع دعـ كأخيرا العمؿ،

 وعرض في حمك، بف سمير لمتشغيؿ يةالكطن لمككالة العامة لممديرية المالي المدير صرح اإلطار،  ىذا كفي  

  كتحسيف الخبرة ىك خاصة ييمنابصفة ما أبرز" إف قائبل "2008 منذ كاالستثمارات اإلصبلحات" كؿح

 ذات محمية ككالة 201ك كالئية ككالة 48ك لمتشغيؿ جيكية مديرية 11 الكطف عبر كتكجد ،"اإلعبلـ نظاـ

 ر    عب مستخدما 5002 الكطنية الككاالت ىذه تعداد يناىز فيما البمديات،من عدد عمى إقميمية صبلحيات

 .1نفسو المسؤكؿ يشير الكطف، 

 

    

                                       
 مميكف أكرك لدعـ التشغيؿ في الجزائر، 15برنامج أكركبي بػ  - 1
  ria.com/index.php/economie/item/14476hour-http://el 

http://el-hourria.com/index.php/economie/item/14476
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 الغاء الفوائد الربوية عمى قروض اونساج : المطمب الثالث

أعمف الكزير األكؿ عبد المالؾ سبلؿ، عف إجراءات جديدة لصالح الشباب البطاؿ الراغب في            

إلغاء نسبة الفائدة المفركضة عمى القركض  إقامة مشاريع استثمارية عبر إحدل أليات التشغيؿ، حيث تقرر

 المكجية لتمكيؿ مشاريع "أكنساج" ك"كناؾ" بصفة نيائية، مع مراجعة مدة االعفاء الضريبي كرفعيا مف

سنكات كاممة، كذلؾ ضمف مشركع قانكف المالية التكميمي لمسنة الجارية، كخطكة تحفيزية  10سنكات إلى  3 

 .حيز التطبيؽ بداية سبتمبر القادـلمشباب أصحاب المشاريع ستدخؿ 

كأكد سبلؿ أف الحككمة قررت تعميـ إلغاء نسبة الفائدة عمى القركض البنكية المكجية لتمكيؿ مشاريع 

الشباب، مشيرا أف الدكلة ستتكلى دفع نسبة الفائدة مف الخزينة العمكمية لمبنكؾ نيابة عف الشباب، مشيرا إلى 

، إلى نسبة تيّرب عند 2011بالمئة سنة  57ديكف "أكنساج" ارتفعت مف  أف نسبة تيّرب الشباب مف تسديد

  .2012بالمئة سنة  75

تفيمو احتجاجات شباب الجزائر عامة كشباب األغكاط بصفة خاصة، مبديا رفضو  الكزير االكؿىذا كأكد 

ا إلى أف النية محاكالت البعض ممف يحاكلكف القفز كاالستثمار في ضائقة الشباب لتيييجو ضد كطنو، مشير 

ف  الحسنة مكجكدة كاإليماف بإمكانية النيكض بالتنمية قكم، كمعالجة االختبلالت كالنقائص مكجكد كحتى كا 

اعترؼ سبلؿ بكجكدىا فقد أعمف أنو لف يسمح كحككمتو أك يتسامح مع أم محاكلة لكسر العزيمة التي تحدكه 

      .صكؿ إلى التنمية المرجكةفي معالجة االختبلالت، مطالبا الجزائرييف بالصبر لمك 



 اثار و نتائج سياسة االصالح على قطاع التشغيل في الجزائر  : الفصل الثالث

[041] 
 

كّجو أمس، الكزير األكؿ خبلؿ زيارتو لكالية األغكاط، التي تعد إحدل الكاليات التي شيدت مكجة احتجاجات 

 1اجتماعية مؤخرا، رسالة سياسية مف شقيف أكليا شرعية احتجاجات الشباب كالعمؿ عمى االستجابة لمطالبيـ 

شؽ الثاني مف الرسالة فمفاده أف ال تسامح مع مف يريد االستثمار في مف شغؿ كسكف كمرفؽ عمكمي، أما ال

حماس الشباب كاستغبللو لضرب االستقرار، كقطع طريؽ أصحاب النية في العمؿ، مبديا استعدادا لمتقييـ 

صبلح االختبلالت إف كجدت، بيذه العبارة مّيد الكزير األكؿ، لسماع انشغاالت الشباب كالمجتمع  كالتقكيـ كا 

المدني خبلؿ المقاء الذم جمعو بيؤالء في آخر نقطة مف برنامج زيارتو لكالية األغكاط، كقد اقتطعت شكاكل 

عدـ التزاـ المديريف التنفيذيف بمضمكف التعميمة المتعمقة بكيفية التشغيؿ بكاليات الجنكب كاليضاب العميا، 

 .الجزء األكبر مف التدخبلت

تمع المدني التـز الكزير األكؿ، في المحطة الثامنة مف زياراتو الكالئية، بمقابؿ شكاكل الشباب كمطالب المج

بالعمؿ عمى تسكية المشاكؿ كالنيكض بالتنمية، كلدل كؿ مشركع مف المشاريع التنمكية أصدر تكجييات 

إلنياء البرنامج التنمكم، حيث ذكر بأف الحككمة حددت بداية شير رمضاف القادـ، لطي ممؼ األسكاؽ 

ألؼ شاب في محبلت قارة ضمف فضاءات تجارية منظمة، خمفا لؤلسكاؽ  25كية كاالنتياء مف ترسيـ الفكض

غير الشرعية التي تـ القضاء عمييا، مذكرا بتعميمة سابقة أصدرىا لتحديدآجاؿ ترسيـ شباب األسكاؽ 

بالمئة مف  60نياء الفكضكية في أسكاؽ قارة، ألـز فييا الجماعات المحمية كالمؤسسة المعنية باإلنجاز بإ

البرنامج الكطني المتعمؽ باألسكاؽ كالفضاءات التجارية شير جكاف القادـ، عمى أف يطكل ممؼ ترسيـ شباب 

   .األسكاؽ الفكضكية بداية شير رمضاف

                                       
-

1
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كفي خطكة استباقية تحضيرا لتنظيـ السكؽ خبلؿ شير رمضاف المعظـ، أشار سبلؿ إلى ضركرة تمكيف 

 قديمة منيا بالسمع حتى تبقى األسعار تحت الرقابة كتحافظ عمى مستكياتيااألسكاؽ الجديدة كال

المعقكلة، مشيرا إلى ضركرة استغبلؿ كؿ الفضاءات الممكف استغبلليا لصالح الشباب المطركد مف 

 .الفضاءات التجارية العشكائية

ـ الشباب البطاؿ في ىذه كردا عمى المطالب المتعمقة بممؼ التشغيؿ بالكالية، قاؿ سبلؿ أف ال خيار أما

المنطقة، سكل قطاعي الفبلحة كالبناء كمجاليف لبلستثمار، كذلؾ انطبلقا مف إمكانات الكالية كالعكامؿ المادية 

كالطبيعية المتكفرة لدييا، كالتي تجعؿ قطاعي الفبلحة كالبناء أحسف كجية لبلستثمار، كما أكد الكزير األكؿ، 

اغب في االستثمار بقطاع الفبلحة مف خبلؿ إجراءات تحفيزية كتسييبلت، أف الحككمة سترافؽ الشباب الر 

يتقدميا تخصيص برنامج لمسكف الريفي، كاالستفادة مف عقكد استغبلؿ األراضي كمستثمرات فبلحية بصفة 

 1.مسبقة

 دور صندوق الوطني لالستثمار في قطاع التشغيل : المطمب الثالث

صندكؽ  48انشات الحككمة  9200مر المتعمؽ بقانكف المالية التكميمي مف اال 100كفقا الحكاـ المادة    

استثمار يخص جميع كاليات حيث اككمت ادارتيا لصالح حساب الدكلة ك بمكجب االتفاقات المكقعة مع كزارة 

 : ( منيا عممية االف 03( شركات استثمار ثبلثة ) 5 (المالية خمسة 

 (الجزائر استثمارEl Djazair Istithmar  تعكد مميكة راس ماليا الى البنؾ الجزائرم لمتنمية الريفية )

 لصالح الصندكؽ الكطني لمتكفير ك االحتياط  %30ك  70%

                                       
-

1
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 ( المؤسسة المالية لبلستثمار المساىمة ك التكظيؼSOFINANCE  تـ انشاؤه مف طرؼ المجمس )

 الكطني لمساىمات الدكلة

 (FINALEP  الشركة المالية الجزائرية االك ) ركبية لممساىمة شركة مشتركة جزائرية اكركبية ك

المتبقيف البنؾ الخارجي الجزائرم ك البنؾ الكطني الجزائرم ستككناف مسؤكلتاف عف ادارة ىذه 

 .الصناديؽ ريثما يتـ انشاء فرعييما المتخصصيف في راس الماؿ االستثمار

 : االحكاـ الرئيسية التي تحكـ ىذه الصناديؽ االستثمارية

 : اـالمي .1

  تمكيؿ المشاريع المنجزة مف طرؼ اصحاب المشاريع الشباب بالمساىمة في راس

 الماؿ شركاتيـ الصغيرة ك المتكسطة

  تسييؿ كصكؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ذات الراس الماؿ الضئيؿ الى

 1.االئتماف المصرفي مف خبلؿ تحسيف ىياكميا التمكيمية

 : تمكيؿ كؿ صندكؽ .2

 مميار في حساب تخصيص خاص لخزينة الدكلة1لدكرم ؿ عف طريؽ الكقؼ ا

 : مستكل الحد االقصى لمتدخؿ .3

في رأسماؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة مع كضع حد اعبله  %49المساىمة بنسبة 

 .مميكف دينار جزائرم ما عدا االستثناءات التي تسمح بيا كزارة المالية 50

 

                                       
 investissement-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/fonds،مكقع الككالة الكطنية لتطكير االستثمار-1 
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 : اشكاؿ التدخؿ .4

 : االت التاليةقد تككف المشاركة في الح

 راسماؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في طكر االنجاز 

 راسماؿ التنمية 

  اعادة ىيكمة التمكيؿ نقؿ كشراء االسيـ التي تحتفظ بيا شركة راسماؿ االخرل ك ذلؾ

 بيدؼ ضماف استدامة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ك المحافظة عمى مكظفييا 

 : االنشطة المؤىمة .5

ر عف انشطة التجارة ك الفبلحة التي ليست مؤىمة لمحصكؿ عمى ىذا النظاـ ك بصرؼ النظ

 سيككف عمى كؿ بنؾ اك شركة استثمارية تقترح عمى كزارة المالية االنشطة التي تكد دعميا

 : االشكاؿ القانكنية لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة المؤىمة .6

 صة بالشركات ذات االسيـ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ذات االنظمة الخا

(SPA ) 

  المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ذات االنظمة الخاصة بالشركات ذات المسؤكلية

 (SARLالمحدكدة )

 : معايير انتقاء المشاريع الممكلة .7

 نكعية المشركع ك خاصة مف حيث جدكل التقنية ك السكؽ 

 جكدة مخطط االعماؿ ك الربح المالي 

  نكعية االدارة 

 ي خمؽ مناصب الشغؿالمساىمة ف 

  المشاركة في التنمية االقتصادية لممنطقة 
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 المساىمة في الحفاظ عمى البيئة 

 : متابعة المساىمة .8

مؤسسة راسماؿ االستثمارم اك البنؾ المسير لصناديؽ االستثمار ممزمة اف يككف ليا تمثيؿ 

 اقبةفي المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة حيث اخذت المشاركة لتشمؿ المتابعة ك مر 

 : تسديد الصناديؽ .9

 5الى  3اخراج راسماؿ المستثمر مف المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة الممكلة يتـ مف 

 1سنكات مف تاريخ اسياـ المشاركة
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 : خبلصة الفصؿ الثالث

 بقائيا، الدكلة لضماف تدخؿ استدعى مما مرة كؿ في عجزىا أظيرت عمكمية، بمؤسسات العشكائي التشغيؿ

في  الشركع الدكلي كضركرة الصندكؽ شركط تطبيؽ عمى الدكلة أجبرت االقتصادية األزمة أف غير

 .االقتصادية اإلصبلحات

 :نستنتج الفصؿ ىذا في إليو التطرؽ تـ ما خبلؿ كمف

 العمكمية كاستمرار المؤسسات حجـ كبر بسبب لممؤسسات كالمالية العضكية الييكمة إعادة في الشركع -

 .ياب الخسائر تراكـ

 .العمكمية المؤسسات عرفتيا التي اإلختبلالت لتصحيح الييكمي التعديؿ مخطط تطبيؽ -

 مردكدية تضمف استمرارىا ذات لتصبح العمكمية، االقتصادية المؤسسات تصحيح بنية اإلصبلحات تطبيؽ -

 غير أكثر، عمؿ خمؽ فرص أيضا يعزز مما استثماراتيا، بتكسيع كيسمح السكؽ اقتصاد ظؿ في كتنافسيتيا

 :أنية عكاقب مف صاحبيا لما اجتماعيا جدا مّكمفة العممية كانت أف

مف  العديد كتصفية غمؽ بسبب االجتماعية، كاآلفات البطالة تفاقـ مف زاد مما لمعماؿ جماعي تسريح

 .المؤسسات

 لشرائية حتىا القدرة عمى انعكاس لو كاف مما المنتجات، كأسعار العمكمية لممؤسسات الدكلة دعـ رفع    

 ازدياد مف العمؿ، انطبلقا سكؽ كىيكؿ تركيبة تغيير في كاضح أثر اإلجراءات ليذه كاف كلقد .العامميف عمى

 يمثؿ ذلؾ كؿ .العمؿ المكازم كتنامي العمؿ، إلى المتقاعديف كعكدة األحداث عمؿ كانتشار الشباب بطالة

 حدث لأخر  جية كمف .التعديؿ الييكمي رنامجب تطبيؽ خبلؿ كخاصة االجتماعي الجانب تفاقـ عف مؤشرات

         :االنخفاض نحك أيف اتجيت األلفية بداية مع كخاصة الّكمية االقتصادية المؤشرات في تحسف

.البتركلي العكائد زيادة إلى كالعائد أساسا ذلؾ في دكر االقتصادم لمنمك ككاف المديكنية التضخـ، البطالة،
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 لكف االقتصادم اإلصبلح برنامج تطبيؽ مرحمة خبلؿ اإلصبلحات بعض عاتقيا عمى تذأخ الجزائر فا   

 أف يعني ما  البطالة مشكمة تفاقمت حيث ، خاصة االجتماعية ك االقتصادية النكاحي شممت عديدة آثار نجد

 2014 سنة البطالة معدؿ كصؿ حيث ، البطالة ك التشغيؿ مستكل عمى سمبي أثر االقتصادية لئلصبلحات

 .ك ما زاد حدة ارتفاعيا ازمة ارتفاع اسعار البتركؿ االخيرة%9,3 الى

 الخاصة األجيزة مف مجمكعة في تمثمت البطالة لمكافحة كإجراءات التدابير مف مجمكعة الجزائر أخذت   

 فعالة رغي أغمبيا انتك لكف ، ANSEJ ,ANDI...)) مثؿ  التشغيؿ بعممية ايجابية نتائج حققت التي ك

 ظرفية حمكؿ تمثؿ جتماعيةاال الحتكاء األزمة المعتمدة كالبرامج الحمكؿ تسييرىا أف في التحكـ لصعكبة نظرا

 المجتمع مف % 70 يفكؽ ما يمثمكا ألنيـ الشباب منيـ كخاصة االجتماعي الغضب امتصاص إلى تيدؼ

    :أف دراستنا في أشرنا ذلؾ كلتأكيد

 فئة مف كىـ التشغيؿ قبؿ ما عقكد في األول الصمام البطالة، تزايد لكبح آليات استخدمت اف الدكلة   

 آلية نظيؼ أف كيمكف.الميني مسارىـ بداية في كىـ العمؿ سكؽ إلى الجدد الكافدكف يمثمكف كىـ الشباب

 تساىبل خيرةاأل الفترة في نممس حيث الشغؿ عالـ نحك الثانكيات خريجي تدفؽ كبح في أساسا تمثمت أخرل

 مف العديد كبناء كالجامعات الجامعية المراكز انتشار أماـ الجامعات باتجاه الناجحيف عدد مستكل رفع في

 أما سنكات 04 يقارب لما الشغؿ عالـ الطاقات ىذه دخكؿ يعطؿ ما كىذا تقريبا الكاليات كؿ في األقطاب

 تدفقيـ ألف بيـ االحتفاظ مف كالبد المشغميف مف تعد بفئة يتعمؽ كىك البطالة عف التأميف فيك الثاني الصمام

 .أكبر تأزمان  األمر سيزيد البطالة سكؽ إلى

 .فقط كتيرتيا تباطؤ في فقط تساىـ ما بقدر البطالة عمى تقضي ال الحمكؿ ىذه مثؿ فإف كبيذا        

ضافة  تشجيع تسييؿ نممس فإننا العمؿ سكؽ إلى الجامعييف مف جيكش تدفؽ كلتفادم اآلليات ىذه إلى كا 
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 مستمزمات تكفير مف تمّكنيـ قركض مف يستفيدكف أصبحكا كغيرىـ الخكاص كاألطباء كالمحماة الحرة، لمميف

 .لبلستيعاب قادر غير أصبح الذم العاـ القطاع عف بعيدان  خاص إطار في بأعماؿ القياـ

 أف شأنو مف الذم لبلستثمار مجاؿ بفتح أساسان  تتعمؽ التي األخرل لآلليات بالنسبة الشيء كنفس       

 الشباب تشغيؿ ككالة تدعميا التي المصغرة المؤسسات في الحاؿ ىك كما جديدة عمؿ مناصب يخمؽ

 المكحد االستثمار كمتابعة لدعـ الكطنية الككالة إطار في تمنح التي االستثمارات تمؾ أك (APSI)، فالمشكؿ

ف انتقائيا، يف كالمحسكبية الممفات معالجة في التماطؿ ىك  لتسييؿ مخرج عف تبحث الدكلة كانت كا 

 عمى القضاء في السيكلة بتمؾ ليس األمر أف غير (الكحيد الشباؾ في) األمر ىك كما اإلجراءات

 .ذلؾ عمى القائميف األعكاف نزاىة بعدـ المتّعمقة البيركقراطية

 التشغيؿ عمى يحسب أنو حيف في شكمي البرامج ىذه دكر أف نجد كاالنتقادات النقائص ىذه ظؿ كفي        

 كليست ةترقعي حمكؿ ىي المتبّنية الحمكؿ فإف كىكذا .تمامان  ذلؾ غير الكاقع أف غير اسميا معدالتيا في كتزيد

 ، رشكة ، محسكبية) الذكر السالفة كالقيكد العراقيؿ مف العديد اعترضو تجسيدىا فإف الحمكؿ ىذه كحتى جذرية

 فالنظاـ ، المسطرة تنفيذ البرامج تعطؿ في ساىـ مما ، المتطكر غير البنكي النظاـ فع فضبلن  ،( بيركقراطية

 .نشاطاتو اتساع كعدـ ، التقميدم التسيير مف يعاني مازاؿ الجزائرم البنكي
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 : قائمة المراجع بالمغة العربية

  :الوثائق الرسمية-ا      

 . 1983/09/06المؤرخ في  37رقـ  المادةطية الشعبية،الجميكرية الجزائرية الديمقرا-1

 . 2000/12/03المؤرخ في  73رقـ المادة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،– 2

 . 1992/11/23  المؤرخ في 91رقـ  المادةالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-3

 . 11/90،المرسكـ 1990افريؿ  25المؤرخ في  27رقـ  ةالمادالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-4

 . 2006/02/12المؤرخ في  07رقـ  المادةالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-5

، 1990/09/29المؤرخ في  290/90الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسـك التنفيذم رقـ -6
 . 1990، سنة  42الجريدة الرسمية رقـ 

، الجريدة  2004ديسمبر  25المؤرخ في  04-19الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانكف -7
 . 2004 ديسمبر 26،الصادرة في  83الرسمية العدد 

 ، الجريدة2006ديسمبر  11المؤرخ في  06-21الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،القانكف -8

 . 2006ديسمبر 11ة في ، الصادر  80الرسمية ،العدد  

 2006فيفرم  18المؤرخ في  06-77الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المرسـك التنفيذم رقـ -9
 . 2006افريؿ  19،الصادرة في  09،الجريدة الرسمية ، العدد 

 2008ريؿ اف 19المؤرخ في  08-126الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المرسـك التنفيذم رقـ -10
 . 2008افريؿ  30، الصادرة في  22،الجريدة الرسمية ،العدد 

المؤرخ في  296/96الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المرسـك التنفيذم رقـ المرسـك التنفيذم -11
،يتضمف انشاء الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب  1996سبتمبر  8المكافؽ ؿ  1417ربيع االكؿ  24
 19ربيع االكؿ المكافؽ ؿ  19المؤرخ في  84/231ديد قانكنيا االساسي )المتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ كتح
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 1424رجب عاـ  09المؤرخ في  03/288ك المعدؿ ك المتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  1998جكيمية 
 .( 2003سبتمبر  06المكافؽ ؿ 

  . 296/96المرسكـ التنفيذم رقـ  06ة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الماد-12

، 2004جانفي  03المؤرخ في  04-02الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المرسـك التنفيذم رقـ -13
  المحدد لمستكيات 2010جكاف  20المؤرخ في  10-158المعدؿ ك المتمـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

 .سنة 50ك  30لمشاريع البالغيف مف شركط منح المساعدات لمبطاليف ذكم اك 

 .مف الباب الرابع ، الفصؿ االكؿ 90-11مف القانكف  81،82المادة -14

 . 1996جكيمية  09 المؤرخ في 21/96مف قانكف عبلقات العمؿ المتممة باالمر  12المادة -15

،نمكذج  2006مف قانكف العمؿ العربي المكحد ، منشكرات منظمة العمؿ العربية ، 76المادة -16
 .استرشادم

 .المتعمؽ بتحديد الحد االدنى لبلجر 1970 جكاف3 االتفاقية الدكلية،-17

 . 1971لممكتب الدكلي لمعمؿ بجنيؼ  135مف االتفاقية  6ك  1االتفاقية الدكلية ، المادة -18

امة لمنظمة العمؿ مكقع عمييا خبلؿ الندكة الع 138االتفاقية الدكلية ، بشاف الحد االدنى لبلستخداـ رقـ -19
 . 1973جكاف  26الدكلية 

 .الصادرة عف المكتب الدكلي  182االتفاقية الدكلية ، رقـ -20

 . 182، رقـ  3االتفاقية الدكلية ، المادة -21

 . 2000المتعمقة بحماية االمكمة ، جنيؼ  183، رقـ  3االتفاقية الدكلية ، المادة -22

 . 2000المتعمقة بحماية االمكمة ، جنيؼ  183رقـ ،  4االتفاقية الدكلية ، المادة -23

 . 2000المتعمقة بحماية االمكمة ، جنيؼ  183، رقـ  6االتفاقية الدكلية ، المادة -24

 . 2000المتعمقة بحماية االمكمة ، جنيؼ  183، رقـ  9االتفاقية الدكلية ، المادة -25
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 . 1988لدكلي لمعمؿ ،  جنيؼ لممكتب ا 168، رقـ  2االتفاقية الدكلية ، المادة -26

 . 1988لممكتب الدكلي لمعمؿ ، جنيؼ  168، رقـ  8االتفاقية الدكلية ، المادة -27

 : الكتب-ب        

الدار الجمعية لمطباعة ك النشر ،  : مصر .نظرية اقتصاد العملابراىيـ نعمة اهلل نجيب ،  -1
1997 .  

 .، لـ ترد السنة ، لـ ترد الطبعة  ساسي العام لمعمال، القانون االاالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف  -2

ديكاف  : الجزائر .، الجزء الثاني التنظيم القانون لعالقات العمل في التشريع الجزائرياحمية سميماف ،  -3
 . 1998المطبكعات الجامعية ، 

ع ك دار الثقافة لمنشر الدار الدكلية العممية لمنشر ك التكزي : عماف .االقتصاد الكمياالشقر احمد ،  -4
 . 2002كالتكزيع ، 

 .محمد زاىي بشير المغيربي : ، ترجمة اطار نظري : ، السياسة المقارنةالمكند جبرائيؿ ك اخركف  -5
  . 1996منشكرات جامعة قاريكنس ،  : بنغازم

     منشر دار المسيرة ل : عماف .عامر الكبيسي  : ، ترجمة، صنع السياسات العامة اندرسكف جيمس  -6
 . 1999ك التكزيع ك الطباعة ،   

  . 2001تالة لمطباعة ك النشر،  : ليبيا .نكرم الميدكم : ، ترجمةالتنمية السياسيةبادم بيرتراند ،  -7

منشاة         : االسكندرية . المبادئ في العموم السياسيةبدكم محمد طو ، مرسي ليمى اميف ،  -8
 . 2000المعارؼ ، 

 . 2013مكتبة العبيكاف ،  : . الرياضمبادئ عمم السياسةاـ ك اخركف ، بركات نظ -9

دار الحامد  : الجزائر.االصالح االقتصادي و سياسة التشغيل )التجربة الجزائرية(بف شيرة مدني ،  -10
 . 2009لمنشر ك التكزيع ، 
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 2004 لكتاب الحديث ،دار ا : . الجزائردور الصفوة في اتخاذ القرار السياسيبيكمي عمي محمد ،  -11
. 

مركز دراسات  : القاىرة .تحميل السياسات العامة في الوطن العربيجمعة شعراكم سمكل ك اخركف ،  -12
 . 2002ك استشارات االدارة العامة ، 

المجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف  : الككيت . االحزاب السياسية في العالم الثالثحرب اسامة غزالي ،  -13
 . 1987، سمسة عالـ المعارؼ ، ك االداب 

 . 1998ديكاف المطبكعات الجامعية ،  : . الجزائرالجماعات الضاغطةحميدشي فاركؽ ،  -14

دار مجدالكم  : عماف . النظم السياسية الحديثة و السياسات العامةالخزرجي ثامر كامؿ محمد ،  -15
 . 2004لمنشر ك التكزيع ، 

 .لمحفزة لمتشغيل و نمو االنتاجية في القطاع غير المنظم في مصرالسياسات ارزؽ سعاد كماؿ ،  -16
  . 2005مكتب العمؿ الدكلي بالييئة المصرية العامة لمكتاب،  : القاىرة

 : االسكندرية .الصفوة …الطبقة ، القوة  : في سوسيولوجيا بناء السمطةالزيات السيد عبد الحميـ ،  -17
 . 2003دار المعرفة الجامعية ، 

 . 1989مركز البحكث ك الدراسات السياسية،  : القاىرة .تحميل السياسة الخارجيةالسيد محمد سميـ ،  -18
  . 1997، ]ف.د.ب[ : االسكندرية .التشريعات االجتماعية العمالية االسريةشفيؽ محمد ،  -19

 . 2000شر ، دار الثقافية لمن : القاىرة . الدولة العصرية دولة المؤسساتالطيب حسف ابشر ،  -20

الخصائص المشتركة في ظاىرة البطالة في بمدان عبد اهلل اسماعيؿ صبرم ،سميماف تحرير سمكل ، -21
 . 1989دار النيضة العربية ،  : القاىرة .العالم الثالث مع اشارة خاصة لمصر

الييكمي  البطالة و اشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل، العايب عبد الرحمف ، عدكف ناصر دادم -22
 . 2001ديكاف المطبكعات الجامعية ،  : الجزائر .لالقتصاد من خالل حالة الجزائر
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، ديمقراطية االحزاب السياسية و جماعات الضاغطة_دراسة تحميمية في ضوء الغكيؿ سميماف صالح  -23
 . 2003منشكرات جامعة قاريكنس ،  : بنغازم .القوانين الدستورية المقارنة_

دار المسيرة  : االردف . منظور كمي  في البيئة و التحميل : السياسة العامةفيمي خميفة ،  الفيداكم -24
 . 2001لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ، 

 . 2007دار كائؿ لمنشر ك التكزيع ،  : عماف .اقتصاديات العملالقريشي مدحت ،  -25

       دار الحامد لمنشر : عماف .زئي، مبادئ االقتصاد الجقطؼ ابراىيـ سميماف ، خميؿ عمي محمد  -26
  . 2004ك التكزيع،     

دار المعرفة  : االسكندرية .االسس النظرية و المنيجية : العام وقياسو الرأيمجاىد جماؿ ،  -28
  . 2004الجامعية، 

               دار الحامد لمنشر  : عماف . 8، طالتربية الوطنية و النظام السياسي مشاقبة اميف ،  -29
 . 2010ك التكزيع  ،         

ديكاف  : الجزائر .سوق العمل و النقابات العمالية في اقتصاد السوق الحرةالمكسكم ضياء مجيد ،  -30
 . 2007المطبكعات الجامعية ، 

االحزاب السياسية و التحول الديموقراطي _دراسة تطبيقية عمى اليمن و بالد منصكر بمقيس احمد ،  -31
 . 2004مكتبة مدبكلي ،  : لقاىرةا .اخرى_

دار  : بيركت .سمية افمك  : ، ترجمة النظام السياسي لمجتمعات المتغيرةىنتنجتكف صمكئيؿ ،  -32
 . 1999المساقي ، 

             دار  : الجزائر .عالقات العمل في ظل االصالحات االقتصادية في الجزائركاضح رشيد ،  -33
   . 2003ىكمة ، 

 : _المجالت و الدورياتج       
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دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في خمق فرص العمل احمية سميماف ،مقاؿ بعنكاف" -1
 . 2008،منشكرات منظمة العمؿ العربية، لمشباب"

"،ممتقى عممي حكؿ السياسات السياسة العامة لمتشغيل و مكافحة البطالة في الجزائراحمية سميماف ،" -2
 26بناء الدكلة ك تنمية المجتمع ،كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ،جامعة سعيدة ،يكمي العامة ك دكرىا في 

 .، الجزائر 2009افريؿ  27ك

، العدد التاسع،  دفاتر السياسة ك القانكف،  ]محاكلة تأصيؿ مفيـك االصبلح السياسي[بابا عربي مسمـ ، -3
 .، جامعة كرقمة  2013جكاف

 .جامعة يرمكؾ : "، االردفاالصالح السياسي دراسة نظرية تركي محمد ، مقاؿ بعنكاف"-4

   "شكل التنظيم الحكومية في اطار السياسة العامة في تحميل السياسات رشيد احمد ،مقاؿ بعنكاف  -5
 . 1988مركز البحكث ك الدراسات السياسية ،  : "،القاىرةقضايا نظرية و منيجية  : العامة

لمدراسات   مجمة االكاديميةلتككيف الميني ك التشغيؿ في الجزائر"،ركاب عمار، غربي صباح ، "ا -6
  2011-2012 . ، بسكرة ،كمية العمـك السياسية، خيضر ،جامعة محمد االجتماعية ك االنسانية

         "سياسات التشغيل و دورىا في تحسين االداء عبد الصمد سميرة ،مداخمة بعنكاففرحاتي لكيزة، -7
، قسـ العمـك السياسية، السياسية ،كمية الحقكؽ ك العمكـر"،جامعة محمد خيضفسية لممؤسساتوتعزيز التنا   

 . 2011افريؿ  13-14بسكرة،

متكسطة_دراسة حالة بكرصة سكؽ االكراؽ المالية كتمكيؿ المؤسسات الصغيرة ك ال [كركش نكر الديف ، -8
 ،11، العدد  ،قسـ العمـك االقتصادية ك القانكنية ةمجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية ك االنساني،]الجزائر
 . 2014، جانفي  الجزائر

 لويات و اليات االصالح في العالممؤتمر او مركز القاىرة لدراسات حقكؽ االنساف ، " -9
 . 2004،القاىرة،العربي"
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بالجزائر منذ  "سياسة التشغيل و فاعمية برامج االصالحات االقتصاديةمسعكدم زكريا ،مداخمة بعنكاف -10
          تقييـ اثار برامج االستثمارات العامة ك انعكاساتيا عمى التشغيؿ : "،ابحاث المؤتمر الدكلي 2001

 .  2013مارس 12/11،جامعة سطيؼ ،  2004-2001ك االستثمار ك النمك االقتصادم خبلؿ الفترة 

كرقة غير منشكرة مقدمة الى كرشة عمؿ ، العربي" معوقات االصالح السياسي في الوطنمشاقبة اميف،" -11
 . 2005مركز الرأم لمدراسات ،  : االصبلح السياسي_رؤية مستقبمية_ ، عماف

 . 1979 ، القاىرة ،34، العدد  مجمة السياسة الدكلية، ]الثقافة السياسية المتغيرة[ماؿ، المنكفي ك -12

و اىميتو في القضاء عمى التسيب و الفساد "االصالح االداري نكرم منير ك اخركف ، مداخمة بعنكاف  -13
 .، كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسييرالشمؼ جامعة"،االداري و تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة

 . 2006المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعي ، تقرير حكؿ" تقكيـ اجيزة التشغيؿ"، جكاف -14

مؿ ك برامج قطاع االشغاؿ العمكمية _تقرير ممخص_ حصيمة كزارة االشغاؿ العمكمية ، خطة ع-15
 . 2009، نكفمبر  2010-2014ك برنامج  2009-2005

كزارة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ، البرنامج الكطني لتأىيؿ المؤسسات الصغيرة                  -16
 . 2000ك المتكسطة،الجزائر 

الكطني االكؿ الممتقى ،ق الزكاة في الحد من البطالةدور صندومداخمة بعنكاف"،ىكارم عامر -17
 .جامعة البميدة،استراتيجية الحككمة في القضاء عمى البطالة ك تحقيؽ التنمية المستدامة: حكؿ

 : دراسات غير المنشورةال -د                

شيادة دكتكراة ،قسـ ادريكش دحماني محمد،"اشكالية التشغيؿ في الجزائر محاكلة تحميؿ" ،اطركحة لنيؿ  -1
 . 2012-2013اقتصاد التنمية ، كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير ،جامعة ابك بكر بمقايد ، تممساف، 

براؽ محمد ، "بكرصة القيـ المتداكلة ك دكرىا في تحقيؽ التنمية مع دراسة حالة الجزائر"، رسالة مقدمة  -2
صادية ،التخصص نقكد كمالية ، معيد العمـك االقتصادية، جامعة لنيؿ شيادة دكتكراة دكلة في العمـك االقت

 . 1999الجزائر ، 
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مذكرة ،"1970-2010العمل في الجزائر خالل الفترة  دراسة قياسية لسوق"،بف طجيف عبد الرحمف-3
 . 2010،جامعة كرقمة،ماجستير

مف منظكر االقتراب المؤسسي  حسيني محمد العيد ،" السياسة العامة الصحية في الجزائر_دراسة تحميمية-4
"، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في العمـك السياسية ، قسـ العمـك السياسية   1990-2012الحديث_

 . 2013،كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقمة ،

"،مذكرة الماجستير في انونيةدراسة تحميمية ق : "مكانة المجتمع في الدساتير الجزائريةخمفة نادية ، -5
 . 2003-2004،، قسـ الحقكؽ ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ،جامعة باتنة  القانكف العاـ

،جامعة ،  رسالة دكتكراة"، نموذج الجزائر : ، "تحميل السياسات التعميمية العامةدخاف نكر الديف  -6
 . 2007ـك السياسية،، قسـ العم ، كمية العمـك السياسية ك االعبلـرالجزائ

 . 2010،كمية الحقكؽ،جامعة الجزائر،رسالة ماجستير،"صندوق الزكاة بين الواقع و االفاق"،دارني سميرة -7

،  "،رسالة ماجستيرتولية المناصب العامة عمى ضوء القانون االساسي العام لمعمالشريؼ مصطفى ، "-8
 . 2009،  ، كمية عمـك االقتصاديةجامعة الجزائر

"،مذكرة لنيؿ شيادة الجزائرلي فارس ، "دكر سياسة التشغيؿ في معالجة مشكمة البطالة في شبل-9
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 : ممخص الدراسة

اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة ىك عبلج مكضكع سياسة التشغيؿ في الجزائر ك التطرؽ الىـ برامج االصبلح 
لذلؾ تطرقنا في الفصؿ االكؿ حكؿ المفاىيـ االساسية لمدراسة حكؿ االصبلح ك السياسة .في قطاع التشغيؿ 
ادم في قطاع التشغيؿ ك نتائجيا احاطة حكؿ مخططات التنمكية لبلصبلح االقتصك قمنا ب.العامة ك التشغيؿ

ثـ تحميؿ ك تقييـ لسياسة التشغيؿ ك ما نتج عنو مف عراقيؿ ك اثارىا ،اىدافيا ك االحصائيات التي تتعمؽ بيا ك 
ت في برنامج ك تطرقنا الحدث تطكرا،عمى مستكل االفراد ك المؤسسات ك بما يميو مف ارتفاع لنسبة البطالة

 .في قطاع التشغيؿ في تحسيف سكؽ العمؿ ك المبادرات المتعمقة باليات التشغيؿ ك تعديؿ في البرامج  الحككمة

Abstract : 

The main objective of this study is to treat the subject of employment policy in 

Algeria and addressing the most important reform programmes in the boot 

sector so discussed in the first chapter about fundamental concepts for the study 

on the reform and the policy and operation. and we briefed on planned 

development of economic reform in the operation and its results and objectives 

and the related statistics and analysis and evaluation of employment policy and 

the resulting constraints and their impact on individuals, institutions and the 

subsequent rise of the unemployment rate, and Discussed the latest 

developments in the Government sector programme in improving labour 

market and operating mechanisms and initiatives in software. 

 


