ﻃﻤﻮح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﻮاﻗــﻊ ــ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
د.ﻣﻨﺬر ﻟﻌﺴﺎﺳﻲ
ﺑﺎﺣﺚ وﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﻃــﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ

و د.ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨّ ﻪ
ﺑﺎﺣﺚ وﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

تعانــي الجزائــر ،علــى غرار الدول العربية األخرى ،من انتشــار

وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

قدر
ظاهــرة العمــل غير الرســمي أو العمــل غير المهيكلّ ،

تضاعف عدد السكان الناشطين في الجزائر بين سنتي  1966و2015

بحوالــى  37,7بالمئــة مــن مجمــل العاملين )غير القطاع

بحوالى  5مرات ،لينتقل من مليونين و 455ألف شخص سنة  1966إلى

يميز العمل غيــر المهيكل في الجزائر،
الفالحــي( .غيــر أن مــا ّ
ً
ارتفاعا بين
هــو انخفاضــه منــذ ســنة  2011بعد أن عرف

ً
مليونا و 932ألف شخص سنة  .2015وقدر معدل النشاط في سنة
11
 2015بحوالى  .%41,8وانخفض معدل البطالة في الجزائر بشكل محسوس

ســنتي  2003و .2010ويمكن أن نعزو هذا االنخفاض إلى

في السنوات األخيرة بحوالى  21,7نقطة بين سنتي  1966و .2015وبالقيم

اآلليــات العموميــة المحفزة لخلق مناصب الشــغل بمختلف

المطلقة ،انخفض عدد العاطلين عن العمل بحوالى النصف لينتقل من

أشــكالها .ولكن انخفاض أســعار النفط منذ ســنة ،2014

مليونين و 78ألف شخص إلى مليون و 34ألف شخص.

شــكل صدمة لالقتصاد الجزائري المعتمد بشــكل كبير على

ويمكننا تمييز ثالث مراحل من تطور مستوى البطالة في الجزائر .المرحلة

عائــدات تصديــر هــذه المادة األولية ،ما يمكن أن يســاهم

األولى ،والتي ندعوها بمرحلة ما قبل األزمة ( ،)1985-1966وتميز معدل

فــي ارتفــاع العمــل غير المهيكل مرة أخرى ،كنتيجة مباشــرة

البطالة في هذه الفترة باالنخفاض .حيث انتقل مستوى البطالة من

لهــذه األزمــة االقتصادية .سنســتعرض في الورقة «العمل

 %34إلى  %10في الفترة نفسها .ويمكن أن نعزو هذا االنخفاض إلى

غيــر المهيــكل في الجزائــر» مختلف أوجه هذه الظاهرة،

ثالثة عوامل رئيسية  )1 :التوظيف الكثيف ،والذي بلغ في بعض األحيان

الديموغرافية ،والعمل
التوجهــات
مــن خــالل التطرق إلى
ّ
ّ

ثالثة أضعاف ما تحتاجه في الحقيقة ،من قبل المؤسسات العمومية

غيــر المهيــكل فــي الجزائر ،والسياســات المنتهجة لمكافحة

ً
حديثا ؛  )2كان سوق العمل في الجزائر يتميز بهيمنة الرجال
المنشأة

العمــل غير المهيكل.

دون النساء ،والذي يفسر بالمساهمة الضعيفة للنساء فيه .أما العامل
الثالث  )3فيتعلق باتفاقات التعاون في ما يخص الهجرة من أجل العمل

اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ

ً
وخصوصا فرنسا والتي كانت تسير
التي وقعتها الجزائر مع عديد الدول

تضاعف عدد السكان في الجزائر ثالثة أضعاف خالل الـ 44سنة الماضية،

من قبل الديوان الوطني للقوى العاملة لغاية سنة  .1973أما الفترة

ً
ويعزى
لينتقل من  12مليون نسمة سنة  1966إلى 39
مليونا سنة ُ .2014

الثانية والتي يمكن التأريخ لها منذ سنة  1986وهي السنة التي عرفت

األمر في هذه الزيادة إلى معدل الوالدات المرتفع المسجل مند سنة

ً
ً
كبيرا ،ما أدى إلى تباطؤ النشاط االقتصادي،
انخفاضا
فيها أسعار النفط

 ،2002والذي بلغ ما نسبته  ‰25.93في سنة  2014من جهة ،وانخفاض

وتقلص إنتاج المؤسسات العمومية بحوالى  ،%30فيما عمدت أخرى إلى

الوفيات من جهة أخرى .وانخفض معدل الوفيات أربع مرات بين 1970

توقيف التوظيف ،وهذا ما ساهم في ارتفاع معدل البطالة .وفي الفترة

و .2014ويعود هذا باألساس إلى تحسن الظروف الصحية في الجزائر.

الثالثة والتي تنطلق من  1997وهي مرحلة ما بعد األزمة ،شهد فيها

ً
ً
ملحوظا خالل الـ 15سنة
تطورا
نمو السكان في الجزائر
كما شهد
ّ
معدل ّ

ً
ً
محسوسا ليصل إلى حدود  11,2%في سنة .2015
انخفاضا
معدل البطالة

الماضية ،حيث انتقل من  %1,48سنة  2000إلى  %2,15سنة  .2015وترجع

بلغ عدد السكان المشتغلين  10ماليين و 594ألف شخص في سنة 2015

هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل االوالدات وانخفاض معدل وفيات األطفال

أي ما نسبته  ،%26.4في حين تشكل النساء  %18.3من مجمل السكان

على طول الفترة .ويوضح المسح الوطني الشامل للسكان ()2008

المشتغلين ،وهذا ما يساوي مليون و 934ألف امرأة.

أن نسبة  %21من السكان في الجزائر تبلغ من العمر بين  24-15سنة.

ً
متخطيا نسبة  %60لدى
يبلغ معدل الشغل اإلجمالي في الجزائر %37.1

ً
ارتفاعا بست نقاط كاملة في سنة
وشهدت هذه الشريحة من السكان

الرجال ،في حين وصلت  %13.6فقط لدى للنساء .ويالحظ أن معدل

 2008بعد أن كانت  %15.6في سنة  .1966وبالقيم المطلقة ،تضاعف

التشغيل لدى الشباب منخفض بشكل كبير ( %30.1بالنسبة للرجال

العدد أربع مرات خالل  42سنة ،حيث انتقل من  1.8مليون نسمة في

و %4.8بالنسبة للنساء) ،مقارنة بالبالغين ( %69.9بالنسبة للرجال و%16.4

سنة  ،1966إلى  7.4ماليين نسمة في سنة .2008

بالنسبة للنساء).

تشير هيكلة السكان الحالية في الجزائر إلى تناقص عدد الشبان ،وارتفاع
ً
معلنا
عدد البالغين ،وتزايد ملحوظ في عمر شريحة كبيرة من السكان

اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

بذلك شيخوخة السكان .ومن المنتظر أن تنجم عن هذه الوضعية آثار

قدر العمل غير المهيكل (غير الفالحي) في سنة  2014بحوالى  3ماليين
ّ

ً
خصوصا في ما يتعلق بنمو السكان النشطين.
اقتصادية واجتماعية،

و 517ألف مشتغل والذين صرحوا بأنهم غير منخرطين في نظام الحماية

ً
أيضا في ارتفاع نسبة
وبالموازاة مع ذلك ،تساهم هذه الوضعية

االجتماعية ،وهذا ما يمثل حوالى  %37.7من مجمل اليد العاملة في القطاع

البطالة ،يغذيها في ذلك األعداد الكبيرة من الشبان الوافدين إلى سوق

غير الفالحي .ويمكن التمييز بين مرحلتين ميزتا تطور العمل غير المهيكل

العمل .وتطرح مسألة ارتفاع نسبة السكان المسنين إشكالية التوازنات

في الجزائر .تمتد المرحلة األولى من  2003لغاية  ،2010والتي اتسمت بارتفاع

أصال من اختالالت هيكلية.
المالية لنظام التقاعد الذي يعاني
ً

العمل غير المهيكل .أما الفترة الثانية والتي تبدأ مع  2011تزامنا مع إطالق
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ً
انخفاضا
الجيل الثالث من اآلليات المحفزة لخلق مناصب الشغل ،فشهدت

غير المحمية وفي قطاع العمل األجير غير المصرح به لدى الضمان

ً
محسوسا للعمل غير المهيكل مقارنة بالفترة السابقة.

ً
كثيرا
االجتماعي في القطاع الخاص .وبالتالي فإن الوضعية لم تتحسن

وإذا قمنا بالمقارنة بين تطور هذين النوعين من العمل في الفترة

بين  1997و.2010

نفسها ،نستطيع أن نستخلص أن العمل غير المهيكل استطاع أن

نميز ثالثة مصادر رئيسية للعمل غير المهيكل في الجزائر
استطعنا أن ّ

عمال .وهذا ما
يستوعب حصة من األشخاص الذين استطاعوا أن يجدوا
ً

والمتمثلة في التسرب المدرسي ،وحاملي شهادات التكوين المهني

يعطينا نظرة فاحصة حول نوعية العمل وهشاشته والتي تم خلقها خالل

والتعليم العالي ،واإلصالحات االقتصادية ،والخوصصة وإعادة هيكلة

هذه الفترة.

المؤسسات العمومية.

وتُ ظهر مقارنة تطور هيكلة العمل المهيكل وغير المهيكل بين سنتي

في دراسة اليونسيف لسنة  1999أحصت حوالى  500ألف قاصر يعملون

ً
ً
محسوسا للنوع الثاني من العمل بمعدل نمو يقارب
ارتفاعا
 2003و2014

بالجزائر أي حوالى  %5من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  15و18

 ،%86.6في حين سجل العمل المهيكل نسبة نمو قاربت  %71.9في

سنة %60 ،منهم يعملون في المدن والحواضر .وذهب االتحاد العام

الفترة نفسها.

للعمال الجزائريين إلى إعطاء أرقام أكبر بكثير من التي تسوقها عادة

وفي ما يتعلق بتطور العمل غير المهيكل حسب القطاعات ،فقد شهد

ً
معلنا عن وجود مليون و 300ألف يعملون تقل
الهيئات الرسمية،

قطاع الصناعة ،تضاعف العمل غير المهيكل ( 2مرتان) في هذه الفترة

أعمارهم عن  18سنة بما فيهم  700ألف فتاة .وإن كانت هذه األرقام

ً
ارتفاعا
( ،)2003-2013في حين سجل قطاع السكن واألشغال العمومية

ً
نوعا ما ،لكن يمكن تبرير ذلك باعتبار الفرضية القائلة
تبدو «مخيفة»

للعمل غير المهيكل بـ  16نقطة .وفي المقابل ،انخفض العمل غير

بأن كل طفل يتخلى عن الدراسة سيبحث ال محالة عن عمل لصالحه أو

المهيكل في قطاع التجارة (انخفض بـ 12.2نقطة) ،وقطاع الخدمات

لصالح أسرته.

ً
تضررا
(انخفض بـ 12.6نقطة) في الفترة نفسها .كما أن القطاع األكثر

وبلغ عدد الحاصلين على الشهادات في سنة  2001حوالى  200ألف وهو

من ظاهرة القطاع غير الرسمي هو قطاع السكن واألشغال العمومية

ً
خصوصا مع إعادة هيكلة القطاع الصناعي
ما يطرح اشكالية تشغيلهم

وقطاع التجارة .فقد ارتفع معدل التشغيل غير الرسمي (غير المهيكل) في

العمومي وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يحل محل هذا األخير.

قطاع السكن واألشغال العمومية بحوالى  ،%75,6في حين بلغ في قطاع

ويزداد الوضع هشاشة إذا ما أضفنا إلى هذه الوضعية عجز النظام

التجارة حوالى  %36,8حسب احصائيات الديوان الوطني لإلحصائيات

التعليمي والتكويني في الجزائر من المواءمة بين شهادات التكوين

( .)2013أما في ما يخص قطاعي الصناعة والخدمات ،فقد بلغ معدل

والتعليم ومتطلبات سوق العمل في الجزائر .وحسب إحصائية المجلس

العمل غير الرسمي  %36,8و %14,2على التوالي .وشهد معدل نمو العمل

الوطني االقتصادي واالجتماعي ( )2004بلغت نسبة إدماج حاملي

غير الرسمي وتيرة أسرع من تلك المسجلة في القطاع الرسمي باستثناء

شهادات التكوين المهني حوالى .%15

قطاع التجارة .فعلى سبيل المثال ،بلغ معدل نمو الوظائف غير الرسمي

ساهمت عمليات الخوصصة وغلق المؤسسات العمومية في زيادة

في قطاع الصناعة حوالى ( %7,6مقابل  %6,7بالنسبة للعمل الرسمي)،

عدد العاطلين عن العمل ،بل حتى المؤسسات العمومية التي لم تغلق

وفي قطاع السكن واألشغال العمومية بلغ هذا المعدل ( %9مقابل

طبقت برامج إعادة هيكلة داخلية نجم عنها تسريح طوعي للعمال .وفي

 %8,1في القطاع الرسمي) .أما بالنسبة لقطاع الخدمات فبلغ معدل نمو

عامال بمن فيهم 161.215
المسرحين 198.637
سنة  1998بلغ عدد العمال
ً
ّ

الوظائف غير الرسمي حوالى  %6,4مقابل  %6,1في القطاع الرسمي.

استفادوا من آلية التأمين على البطالة و 37.422منهم اختاروا التقاعد

في حين سجل قطاع التجارة االستثناء مقارنة بالقطاعات األخرى حيث

المسبق .وتشير آليات التقاعد المسبق وتسريح العمال والتسريح

سجل معدل نمو العمل غير الرسمي نسبة أقل تقدر بـ %6,6مقابل %7

الطوعي إلى نوع من االقصاء االقتصادي لألعوان االقتصاديين للقطاع

في العمل الرسمي.

ً
فغالبا ما يعود
السوق.
الحديث أو بعبارة ّأدق للجزء المحمي من ّ

يتمركز الشبان البالغون من العمر بين  15و  24سنة بصفة خاصة في

السوق المستقلة أو التنافسية.
«المقصون» ألخذ مواقع لهم في أجزاء ّ

القطاع الفالحي مقارنة بالبالغين بين  25و 64سنة .وكان الفارق بين

المسرحون يشكلون شركات ذات مسؤولية
فقد لوحظ أن األشخاص
ّ

الفئتين  6نقاط كاملة في سنة  1997ليرتفع بنقطة كاملة في سنة .2010

محدودة للعمل في النشاطات الهامشية لمؤسساتهم السابقة .كما

وفي سنة  1997كان الشبان يشتغلون في قطاع الفالحة بشكل أساسي

أن األشخاص المتقاعدين يعاودون شغل المناصب نفسها التي كانوا
َّ

( .)%20أما في سنة  2010فقد ارتفع عددهم ليصل إلى أكثر من %34.7

يشغلونها لكن بصفة مؤقتين.

في فئة العمل األجير غير المصرح به من قبل الخواص .وتقلص تمثيل

لقد اتضح أن حصة العمل غير المهيكل ما زالت في ارتفاع مطرد منذ

الشبان بالمقارنة مع البالغين في القطاعات المحمية :اإلدارة والقطاع

بداية عقد التسعينيات ،وهذا ما يظهره تحليلنا الذي يشير إلى أن ظاهرة

العمومي االقتصادي .كما أنهم غير ممثلين بشكل كبير في فئة العمل
األجير المصرح به في القطاع الخاص مقارنة مع البالغين .غير أن هذه
الوضعية انقلبت في سنة  ،2010فلقد لوحظ تواجد متزايد في الفئات
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العمل غير المهيكل ال تمس بشكل عشوائي كل األجيال .إن األجيال

ً
إرتفاعا من  17ألف
التنصيبات المحققة في إطار عقود العمل المدعمة

ً
تضررا من ظاهرة العمل غير المهيكل ،على الرغم
الجديدة هي األكثر

عقد عمل مدعم سنة  2010إلى  47ألف عقد عمل مدعم سنة ،2014

من مستوى التكوين العالي الذي حصلت عليه ،وبالتالي نحن في عمق

أي بنسبة تطور تعادل أكثر من  .%179وسمح وجود مخططات لترقية

الثنائية الذين هم في الداخل والذين هم في الخارج .وهذا ما يمكن أن

التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليه من طرف الحكومة سنة ،2008

يؤدي إلى صراع أجيال مع ما يحمله من آثار على المستويين السياسي

والذي بموجبه نص على إنشاء هيئات تنسيق بين القطاعات بهدف

والمحيط االجتماعي .ويستحق هذا العمل تتمة عن طريق تمييز

إشراكها في إعداد وتطبيق وتقييم السياسة الوطنية للتشغيل ،بالحفاظ

األشخاص حسب مستوى التأهيل .وما قمنا به في الحقيقة هو تحليل

على ديناميكية إحداث مناصب العمل ،وكذا تقليص البطالة ،ما أدى

اآلثار المتوسطة مهما كان مستوى تأهيل األشخاص ،ونحن هنا أمام

إلى تخفيض نسبة البطالة من حوالى  %30سنة  1999إلى  %11.2في

أثر الهيكلة بالنظر إلى ارتفاع مستوى التأهيل والتعليم لدى األشخاص

سبتمبر .2015غير أن هذه األهمية الممنوحة لهذه المسائل لم تسعف

ً
وخصوصا لدى النساء.

الشبان الباحثين عن فرص عمل قارة ،بل لم يجدوا ً
بدا من الدخول

وسمح التحليل الديناميكي للعمل غير المهيكل في الجزائر بالقول إنه

في مغامرة العمل غير المهيكل عساهم أن يظفروا بعمل يتماشى

بعد االنخفاض الذي سجل في السنوات التي أعقبت االستقالل ،بدأ

ومؤهالتهم .لكن هذه المغامرة التي يعتبرها الكثير من الشبان مرحلة

معدل العمل غير المهيكل باالرتفاع مع األجيال التي تصل إلى لى سوق

انتقالية ،أو هم وفي وضعية انتظار قطار الشغل الرسمي الذي ال يقدر

العمل ابتداء من عقد الثمانينيات .وتزامن وصول هذه األجيال مع األزمة

ً
إطالقا.
كثيرون على اللحاق به أو أنه ال يأتي

االقتصادية والتحوالت العميقة التي شهدها االقتصاد الجزائري .والمحير
ً
تضررا من ظاهرة العمل غير المهيكل على
أن األجيال الجديدة هي األكثر
الرغم من مستوى التكوين العالي الذي حصلت عليه.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ
على الرغم من تعدد البرامج الموجهة لمكافحة البطالة وترقية التشغيل،
ً
خصيصا
فال يوجد برنامج مخصص لمكافحة العمل غير المهيكل موجه
لهذه الفئة من العمال .والمالحظ أن سياسة التشغيل في الجزائر
تعتمد على ركيزتين أساسيتين :ترقية الشغل عن طريق تحفيز المبادرات
المقاوالتية وترقية العمل المأجور.
وترتكز مبادرة ترقية الشغل عن طريق فتح المجال للمبادرات الفردية
إلنشاء المؤسسات على فكرة مفادها أن العمل المأجور ال يمكن
ً
لزاما التفكير في آلية
حال لمشكلة البطالة ،وعليه كان
لوحده أن يكون ً
يمكن معها توفير العمل للشبان الطامحين إلثبات ذواتهم عن طريق
فسح المجال لهم للدخول في عالم المقاوالتية .ولغاية تجسيد هذه
األهداف ،قامت السلطات العمومية بإنشاء آلية مؤسساتية تتمثل
في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،والوكالة الوطنية لتسيير
القرض المصغر ،والصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ،والصندوق
الوطني لدعم القرض المصغر ،والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
كما اتخذت عدة آليات لدعم هذا النوع من العمل تقوم عليها بعض
المؤسسات كالوكالة الوطنية للتشغيل ،ومديريات التشغيل ،واألجهزة
المختلفة لإلدماج المهني .وأما عن نتائج هذه البرامج فقد انتقل عدد
عروض العمل المسجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل من 235
ألف عرض عمل سنة  2010إلى  400ألف فرصة عمل سنة  ،2014أي
بارتفاع يقدر بأكثر من  .%70كما ارتفع عدد التنصيبات المحققة من طرف
الوكالة الوطنية للتشغيل من  180ألف تنصيب سنة  2010إلى  308آالف
تنصيب سنة  ،2014أي بمعدل تطور يقدر بأكثر من  .%71في حين عرفت
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اﻟﺮاﺻﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻮل اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ :ﻃﻤﻮح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻣﻦ
إﻋﺪاد :د.ﻣﻨﺬر ﻟﻌﺴﺎﺳﻲ ود.ﺧﺎﻟﺪ ّ
 ٢٥ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ﺗﻮﻃﺌﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻟﻔﺼﻞ ا_ول:
ّ
ّ
 1.1ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 2.1ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 3.1ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 1.2ﺗﻄﻮر أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
) 1966ــ (2015
 2.2ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
) 1966ــ (2015
 3.2ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 4.2إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 5.2وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 1.3ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) 2001ــ
(2014
 2.3ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 3.3ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 4.3اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 3.5اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ
 1.4أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
 2.4ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ wﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 2.4دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺄﺟﻮر
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﻼﺣﻖ
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺗﻮﻃﺌﺔ

االقتصاديــة .وإلــى جانب هؤالء األوائل ،عمدت المحاســبة الوطنية

ينــدرج هــذا التقريــر عــن العمــل غير المهيكل في الجزائر ضمن تقرير أشــمل

القتــراح طرائــق لتقديــر القطاع التقليدي :الفالحــي وغير الفالحي ،النقدي

عــن هــذه الظاهــرة يصدره الراصد العربــي حول الحقوق االقتصادية

وغيــر النقــدي ،وهــذا في محاولتهم لحســاب الناتج الداخلي الخام.

واالجتماعيــة ،بعــد تقريريــن حــول «الحق في العمــل» و»الحق في التعليم»

(,OECD ; 1975 ,BLADES ; 1989 ,CHARMES ; 2003 ,OCDE

وأنظمــة الحمايــة االجتماعيــة .ومن المؤمــل أن يعالج التقرير ظاهرة

 .)1965ارتكــز المفهــوم األول الــذي أدخله هارت على الشــخص والذي كان

العمــل غيــر المهيــكل مــن وجهة نظر المجتمــع المدني في الدول العربية

الســبب في ظهور عديد الدراســات االجتماعية واالنثروبولجية في أفريقيا

مــع التركيــز علــى حقــوق العاملين في هذه الدائرة الواســعة من اقتصاد

وغيرهــا .أمــا تعريــف المنظمــة الدولية للعمــل فارتكز بصفة خاصة على

المنطقــة العربيــة وكذلــك علــى البعــد الجندري .ونهدف في هذا العمل

المؤسســة ،والذي ســمح للقيام بعديد الدراســات حول هذه الظاهرة في

إلــى تســليط الضــوء علــى واقع العمل غير المهيــكل في الجزائر ووضعية

كل مــن أفريقيا ،وآســيا ،وأمريكا الالتينية.

العامليــن فيــه ،وكــذا السياســات الحكومية المتبعــة للتقليص من هذه

ولتفادي عدم االتســاق في التعاريف والمفاهيم ،نســتعير تعريف

الظاهرة.

جاك شــارم وفيلب أدار ( )2014 ,CHARMES ET ADAIRاللذين

ويشــمل هذا التقرير أربعة أجزاء رئيســية تشــمل دراســة أهم التوجهات

أوردا أن القطــاع غيــر الرســمي يمكــن أن يعتبــر كجزء من االقتصاد غير

الديموغرافية ،واســتعراض وضعية ســوق العمل في الجزائر ،وهذا

الرســمي ،وبالتالي يتشــكل العمل غير المهيكل من كل األشــخاص

بالتركيز بشــكل خاص على إشــكالية بطالة حاملي الشــهادات الجامعية.

(مهما كانت وضعيتهم المهنية) الذين يشــتغلون في مؤسســات غير

ونخصــص الجــزء الثالــث لدراســة العمل غيــر الميهكل في الجزائر ،وكيف

مهيكلــة أو يعملــون بصفــة أجــراء غير مهيكلين في مؤسســات تابعة

أن تنامــي هــذا النــوع مــن العمــل ما هو فــي الحقيقة إال تعبير عن إخفاق

لقطاعــات اقتصاديــة أخــرى :المؤسســات التي تعمل في القطاع

السياســات التنمويــة المتبعــة لضمان منصــب عمل الئق لطالبيه .أما

الرســمي ،والعائالت التي تســتخدم أجراء (العمال في المنازل) ،والعمال

الجــزء األخير فســنخصصه للسياســات الحكوميــة المنتهجة لمكافحة ،أو

المســتقلون المنتجون للســلع والخدمات (الســلع األولية والبضائع)

علــى األقــل التقليل من هذه الظاهرة.

ً
وتعريفا كل المســاعدات
من أجل اســتعمال نهائي من قبل العائالت.

أملنــا كبيــر فــي أن يســاهم هذا التقرير فــي التعريف بهذا النوع من

عمال غير مهيكل.
العائليــة (غيــر المأجورة) تعتبــر
ً

ً
وخصوصا االســتفادة من تغطية
العمــل الــذي يحــرم الكثيــر من حقوقهم،

بدأ العمل غير المهيكل بالظهور بشــكل محســوس منذ حوالى  30ســنة،

اجتماعيــة تســمح لهــم بالحصــول علــى تأمين صحي وتقاعد .كما أن

وهــذا بالنظــر لوجــود احتياجات اجتماعية (العمل ،والســكن ،والمداخيل)،

اســتعراض التجارب المحلية يتيح الفرصة الســتخالص أفضلها بالنســبة

وأيضـ ًـا كاســتجابة لعــدم المرونــة التي كانــت تطبع عمل االقتصاد ككل

لواضعي السياســات في ســبيل التقليل من هذه الظاهرة.

وباألخص األجور ،والضرائب ،وخلق المؤسســات ،والولوج إلى األســواق

ﻣﻘــﺪﻣـــﺔ

الخارجيــة ،ومعــدل ســعر الصــرف ،والتمويل .وعلى الرغم من آثاره

ظهــر مفهــوم االقتصــاد غير الرســمي فــي بلدين يقعان على طرفي

االقتصاديــة واالجتماعيــة الضارة ،اســتطاع العمــل غير المهيكل ،على

القارة الســمراء .ففي ســنة  1971ظهر في غانا بحث لتوصيف الفرص

غرار البلدان األخرى التي تعرف الظاهرة نفســها ،أن يخلق نشــاطات،

غير الرســمية للدخل ( )1971 ,HARTونشــر البحث في ســنة  .1973وفي

ويقلــص مــن البطالــة .وهــذا ما يعتبــر كتعويض عن النقص الذي لم

كينيا بمناســبة نشــر التقرير العالمي حول التشــغيل من طرف المنظمة

يســتطع القطاع الرســمي تعويضه .وليس من المؤمل أن تختفي هذه

الدوليــة للعمــل ( )1972 ,ILOالــذي عـ ّـدد فيه المعاييــر المتعددة للقطاع

الظاهــرة طالمــا لــم تصل اإلصالحــات االقتصادية إلى غايتها ،ويكون
ً
ـتقرة ،وتنخفض
القطاع الخاص
قادرا على خلق مناصب شــغل مسـ ّ

غير الرســمي والمتمثلة في ســهولة الولوج إلى القطاعّ ،
واللجوء إلى

المصــادر المحليــة ،والملكية العائلية للمؤسســة ،وصغر حجم النشــاط،

نسبة البطالة.

واســتعمال تكنولوجيــا كثيفــة اليد العاملة ،والمهارات المكتســبة خارج

ســنحاول في هذا التقرير التعرض ألهم ســمات العمل غير المهيكل في

النظام التعليمي الرســمي ،واألســواق غير المنظمة وغير التنافســية.

الديموغرافية ،ووضعية
بالتوجهــات
الجزائــر ،وخصوصـ ًـا فــي ما يتعلق
ّ
ّ

وينطــوي االقتصــاد غير الرســمي على مفاهيــم عديدة ومتنوعة وتعاريف

ســوق العمل في الجزائر ،عارضين في ذلك تطور أهم مؤشــرات هذه

وتصورات لوقائع مختلفة حســب الجهة التي تصدر عنها ،ســواء أكانت

الســوق ،وإشــكالية بطالة حاملي الشــهادات في الجزائر .وســتأخذ دراسة

هيئــة دوليــة ،أو خبيـ ً
ـرا اقتصاديـ ًـا أو اجتماعيـ ًـا أو هيئة بحثية .ومن ضمن

ً
ً
ً
وخصوصا في
وافرا من هــذا التقرير
حيزا
العمــل غيــر المهيــكل فــي الجزائر

األوائــل الذيــن خاضــوا في الموضوع ،نجد أعمال بويك حول أندونيســيا

مــا يتعلــق بتطــور هــذا النــوع من العمل ،مبرزين في ذلــك نتائج التحليل

( ،)1953 ,BOEKEولويــس(  ،)1954 ,LEWISوغييرتــز (,GEERTZ

الديناميكي الذي قمنا به للعمل غير المهيكل في الجزائر .كما ال يغفل

 )1963الذيــن قامــوا بفتــح باب البحوث أمــام المقاربات الثنائية :قبل

التقرير ذكر أهم السياسات المنتهجة لمكافحة العمل غير المهيكل في

أن يتــم التغاضــي عنهــا ،كانت تمثل توسـ ً
ـعا للنظريــات الجديدة للتنمية

الجزائر.
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اﻟﻔﺼﻞ ا_ول
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﻔﺼﻞ ا_ول
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .2ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ )1966

عند تحليل تطور ســوق العمل في الجزائر ،من المفيد البدء بدراســة

(2015 - 2008 -

تحليل التوجهات الديموغرافية للســكان .وفي هذا الجزء من الدراســة،
يتعلق األمر بتحليل تطور عدد الســكان ،وهيكلة الســكان حســب الســن
والجنــس والنمو الطبيعي للســكان.

ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

نموا مضطـ ً
ً
ـردا على غرار الدول النامية.
عــرف عــدد الســكان فــي الجزائر

وتضاعف عدد الســكان في الجزائر ثالثة أضعاف خالل الســنوات الـ44
الماضية ،لينتقل من  12مليون نســمة ســنة  1966إلى  39مليون نســمة

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على المســوح الوطنية الشــاملة للســكان ،1998 ،1987 ،1966
 .2008الديــوان الوطني لإلحصائيات.

ســنة ( 2014الشــكل رقم  .)1ويعزى األمر في هذه الزيادة إلى معدل

تغيرا نسـ ً
ً
ً
ـبيا ،حيث بدأت
وانطالقا من ســنة  ،1998عرف هرم األعمار

الوالدات المرتفع المســجل منذ ســنة  12002والذي بلغ ما نســبته %25.93

ـال متجهة نحو األعلى ،ومع وجود
القاعــدة بالتقلــص والقمــة باالتســاع قليـ ً

فــي ســنة  2014مــن جهــة ،وانخفــاض الوفيات من جهة أخرى .وانخفض

تطــورات مهمــة للســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين  15ــ  ،19و  20ــ ،24

معــدل الوفيــات بأربــع مرات بين  1970و ،2014وهذا راجع باألســاس إلى

و 25ــ  29ســنة.

تحســن الظروف الصحية في الجزائر.

ويشــير توزيع الســكان حســب الجنس إلى وجود  %49.8نســاء مقابل

ً
ً
ملحوظا خالل الـ 15ســنة
تطورا
شــهد معدل نمو الســكان في الجزائر

 %50.2رجال في  .1966ولم تتغير هذه النســبة في المســوح الوطنية

الماضية ،حيث انتقل من  %1,48ســنة  2000إلى  %2,15ســنة .2015
وترجــع هــذه الزيــادة إلى ارتفاع معــدل الوالدات وانخفاض معدل وفيات

الشــاملة للســكان (.)2008 ،1998 ،1987

األطفــال طوال هذه الفترة.

 .٣٫١ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺸﺒﺎب
يوضح المســح الوطني الشــامل للســكان ( )2008أن نســبة  %21من
الســكان في الجزائر تبلغ من العمر بين  15ــ  24ســنة .وشــهدت هذه
ً
ارتفاعا بســت نقاط كاملة في ســنة  ،2008بعد أن
الشــريحة من الســكان
كانــت  %15.6فــي ســنة  .1966وبالقيــم المطلقــة تضاعف العدد أربع مرات
خالل  42ســنة ،حيث انتقل من  1.8مليون نســمة في ســنة  ،1966إلى
 7.4ماليين نســمة في ســنة .2008

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .٣ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺸﺒﺎب ) ١٥ــ

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على المعطيات الديموغرافية للديــوان الوطني لإلحصائيات.

 ٢٤ﺳﻨﺔ( ﻣﻦ  ١٩٦٦إﻟﻰ ٢٠٠٨

 .٢٫١ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
قيمة حــول التغيرات الهيكلية
يمنــح لنــا الهــرم العمري معلومات ّ
للســكان .ويظهر لنا هذا الهرم ،بشــكل خاص ،توزيع الســكان حســب
تعبر بشــكل
فئات الشــباب ،والبالغين ،واألشــخاص المســنين ،والتي ّ
أساســي عن تطور معدل الزيادات والوفيات.
ً
نظاميا
ـكال
بين ســنتي  1966و 1987كان لهرم أعمار الســكان في الجزائر شـ ً
تنم عن وجود فئة واســعة من الشــباب
يتمثل في وجود قاعدة عريضة ّ
قمة الهرم مدببة
البالغيــن ،والمراهقيــن ،واألطفــال .في حيــن تظهر ّ

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على المســوح الوطنية الشــاملة للســكان .2008 ،1998 ،1987 ،1966
الديــوان الوطني لإلحصائيات.

بالنظر لضعف نســبة األشــخاص المســنين .وتعبر هذه الهيكلة عن ارتفاع

تشــير هيكلة الســكان الحالية في الجزائر إلى تناقص عدد الشــبان،

في الخصوبة لدى النســاء.

وارتفاع عدد البالغين وتزايد ملحوظ في عمر شــريحة كبيرة من الســكان
ً
معلنا بذلك شــيخوخة الســكان .ومن المنتظر أن ينجم عن هذه الوضعية
آثار اقتصادية واجتماعية خاصة في ما يتعلق بنمو الســكان النشــطين.
ً
أيضا في ارتفاع نســبة
وبالموازاة مع ذلك ،تســاهم هذه الوضعية

-1تمثل ســنة  2002البداية الفعلية لتحســن األوضاع األمنية بعد عشــرية كاملة من القالقل السياســية
واألمنية ،يضاف إلى ذلك التحســن في الوضعية االقتصادية واالجتماعية للســكان.
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البطالة ،يغذيها في ذلك األعداد الكبيرة من الشــبان الوافدين إلى ســوق

هذا المؤشــر بعض الصعوبات ،ويالقي بعض المحاذير ،على رأســها أنه

العمل .وتطرح مســألة ارتفاع نســبة الســكان المســنين إشكالية التوازنات

يحســب على أســاس الســكان المحتملين أنهم يســاهمون في اشتراكات

ـال من اختالالت هيكلية.
الماليــة لنظــام التقاعــد الذي يعاني أصـ ً

صنــدوق الضمــان االجتماعــي ،غير أن الواقع يشــير إلى غير ذلك.
فحســب آخر معطيات متوفرة عن مســح الشــغل أجري ســنة  ،2013بلغ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .٤ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  ١٩٦٦ــ ٢٠٠٨

عدد األشــخاص المشــغولين غير المصرح عنهم لدى صناديق الضمان
االجتماعي حوالى ( %42وصلت هذه النســبة إلى حوالى  %50في ســنة
 .)2008وفــي الواقــع ،بلــغ معدل التبعية في ســنة  2008حوالى %16
ً
ـخصا وليس ثمانية
(عــوض  ،)%8,2وهــذا يعنــي أنــه يتوجب توفير  16شـ
لتغطية  100شــخص مســن (أكثر من  65ســنة).
-2شــخص محال على المعاش.

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على المســوح الوطنية الشــاملة للســكان .2008 ،1998 ،1987 ،1966
الديــوان الوطني لإلحصائيات.

وعليــه يمكننــا تلخيــص النتائج االقتصاديــة واالجتماعية للتطورات
الديموغرافية المالحظة خالل الســنوات األخيرة في ثالث نقاط رئيســية:
أوال :الضغوط على ســوق العمل مع وصول الشــبان (الطالبين للعمل
ً
ً
عاليا ،في حين ال يمكن
ألول مــرة) وخصوصـ ًـا أولئــك المكونيــن تكوينـ ًـا
لالقتصــاد أن يســتوعب الطالبيــن الجدد للعمــل بالنظر إلى محدودية
ً
ثانيا :شــيخوخة الســكان ،ما يؤثر
قدرته على خلق وظائف جديدة.
بشــكل ســلبي على توازنات الصندوق الوطني للتقاعد مع ارتفاع عدد
المتقاعديــن وارتفــاع األمــل فــي الحياة في الجزائر .أمــا النقطة الثالثة
واألخيــرة فتتعلــق بوتيــرة نمو التشــغيل غير المهيــكل ،والتي تتجاوز تلك
المســجلة في العمل المهيكل .والمالحظ أن ســوق العمل في الجزائر
يخلــق وظائــف غيــر مهيكلة ،ما يؤثر بشــكل كبيــر على ميزانية صناديق
الضمــان االجتماعــي بفعــل انخفاض اشــتراكات العمال الناجمة عن عدم
التصريــح عنهــم لدى هذه الصناديق.
ويعتبر معدل التبعية االقتصادية لألشــخاص المســنين مقياسـ ًـا للجهد
ُ
االقتصــادي المحتمــل بذلــه من قبل األجيال في ســن العمل (ومن
المفروض أن يســاهموا باشــتراكاتهم في صناديق الضمان االجتماعي).
ويعرف هذا المعدل على أنه النســبة بين الســكان البالغين  65ســنة
ّ

وأكثر واألشــخاص البالغين بين  15و 64ســنة .ويســمح معدل التبعية

االقتصادية باإلحاطة بحجم العبء الذي تمثله نســبة األشــخاص
المســنين بالنســبة للســكان في ســن العمل .وهو يشــير إلى الضغط
المحتمل على النفقات العمومية الناجم أساسـ ًـا عن هيكلة الســكان
حسب السن.
وخــالل الســنوات األخيــرة انخفض معدل التبعيــة االقتصادية في الجزائر
بشــكل محســوس ،لينتقل من  %111في ســنة  1966إلى  %50,3ســنة
 .2008وهذا يعني أنه يجب توافر  100شــخص مســاهم لتغطية 111
ً
ـخصا لتغطية  100متقاعد.
متقاعد .2أما في ســنة  2008فيكفي  50شـ
وعلى الرغم من ارتفاع معدل األشــخاص المســنين نسـ ً
ـبيا ،غير أن مثيله
لدى األشــخاص في ســن العمل ارتفع بشــكل محســوس .وانخفض
معدل التبعية لألشــخاص المســنين بين ســنتي  1966و 1978لينتقل من
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

عمــدت أخــرى إلــى توقيــف التوظيف .وهذا ما ســاهم في ارتفاع معدل

ســنتطرق في هذا الفصل إلى تطور أهم مؤشــرات ســوق العمل في

البطالــة .وفــي الفتــرة الثالثــة والتي تنطلــق من  1997وهي مرحلة ما بعد

الجزائر ،وتطور مســتوى نشــاط الســكان حســب الجنس ( 1966ــ ،)2015

ً
انخفاضا محسوسـ ًـا ليصل إلى حدود
األزمة ،شــهد فيها معدل البطالة

ومســاهمة الســكان في الجزائر في النشــاط االقتصادي ،وإشــكالية بطالة

 11,2%في ســنة .2015

ً
وأخيرا وضعية الشــباب في ســوق العمل.
حاملي الشــهادات في الجزائر،

ً
انخفاضا محسوسـ ًـا لعدة عوامل نذكر من
شــهدت معدالت البطالة
أهمهــا ،ارتفــاع أســعار النفــط وما تاله من إطــالق برامج عمومية كبرى

 .١٫٢ﺗﻄﻮر أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
) ١٩٦٦ــ (٢٠١٥

لالســتثمار في البنى التحتية ،وهذا ما ســمح بخلق فرص عمل في
القطاع االقتصادي ســواء العام أو الخاص .كما ســاهم تحســن الوضعية

تضاعف عدد الســكان الناشــطين في الجزائر بين ســنتي  1966و2015

ً
نوعا من الثقة
األمنيــة فــي عــودة االســتقرار إلى مناخ األعمال ،مــا خلق

بحوالى 5مرات لينتقل من مليونين و 455ألف شــخص ســنة  1966إلى

لدى المســتثمرين .وشــهدت هذه المرحلة انطالق الجيل الثاني والثالث

ً
وقدر معدل النشــاط في ســنة
مليونا و 932ألف شــخص ســنة .2015
11
ّ

من برامج التشــغيل الموجهة لفئة الشــباب.

 2015بحوالى .%41,8

يعتبر ســعر برميل النفط في الجزائر المؤشــر األهم لتحليل وضعية ســوق

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .٥ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط وﻣﻌﺪل

العمــل فيهــا .وتنبــع أهميتــه من الثقل الــذي يمثله قطاع المحروقات في

اﻟﺸﻐﻞ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ) ١٩٦٦ــ (٢٠١٥

الجزائــر ،وهــذا مــا يعبــر عنه بالتبعية شــبه المطلقة لقطاع المحروقات.
وعلــى الرغــم مــن المجهودات المبذولــة لتنويع االقتصاد الجزائري ،ال يزال
هــذا األخيــر تابعـ ًـا لقطــاع المحروقات بشــكل كبير ،حيث تمثل الصادرات
مــن النفــط والغــاز قرابــة 73,3 ( %97مليار دوالر) ســنة  2012وأكثر من ثلثي
مداخيل ميزانية الدولة .كما تبلغ نســبة مســاهمة قطاع المحروقات
فــي الناتــج الداخلــي اإلجمالــي حوالى  %41في ســنة  .2012وهذا ما يدل
ً
وخصوصا ســوق
علــى أهميــة قطــاع المحروقات في االقتصاد الجزائري
العمل .وســاهم ارتفاع أســعار النفط في بداية األلفية الثانية في تحســن
وضعيــة االقتصــاد الجزائــري ومن ثمة انخفاض مســتوى البطالة .وتراجع

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على اإلحصاء العام للســكان ،1998 ،والمســوح الوطنية للتشــغيل 1982
ــــ  2015الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات ومعطيات وزارة الطاقة والمناجم.

معــدل البطالــة فــي هــذه الفترة بـ 17نقطة كاملــة ،وهذا ما يؤكد تبعية

انخفض معدل البطالة في الجزائر بشــكل محســوس في الســنوات

االقتصاد الجزائري لتقلبات أســعار النفط في الســوق العالمية .إن

األخيــرة بحوالــى  21,7نقطــة بين ســنتي  1966و .2015وبالقيم المطلقة،

ارتفــاع النفقــات العموميــة مــا بعد  ،1997نتيجــة ارتفاع مداخيل النفط،

انخفــض عــدد العاطليــن عــن العمل بحوالى النصــف لينتقل من مليونين

ســاهم في خلق دينامية في ســوق العمل وخلق المؤسســات الصغيرة

و 78ألف شــخص إلى مليون و 34ألف شــخص.

والمتوســطة والمتناهية الصغر ،وهذا ما ســمح بخلق فرص عمل في

ويمكننــا تمييــز ثــالث مراحــل من تطور مســتوى البطالة في الجزائر

القطــاع االقتصــادي ســواء العــام أو الخــاص .ونميز في الجزائر ما بين

(الشــكل رقــم  .)4المرحلــة األولــى ،والتي ندعوهــا بمرحلة ما قبل األزمة

التوظيــف فــي قطــاع الوظيفة العمومية والتشــغيل في القطاع العام
ً
عالقا في األذهان :ما هي
المملــوك للدولــة .غيــر أن الســؤال الــذي يبقى

وتميــز معــدل البطالــة في هــذه الفترة باالنخفاض .حيث
( 1966ــــ )1985
ّ
انتقل مســتوى البطالة من  %34إلى  %10في الفترة نفســها .ويمكن أن

النتائــج المترتبــة علــى هــذا االنخفاض الكبير لمعــدل البطالة على نوعية

نعــزو هــذا االنخفــاض إلى ثالثة عوامل رئيســية )1 :التوظيف الكثيف،

العمل؟

والــذي بلــغ فــي بعض األحيان ثالثة أضعاف احتياجات المؤسســات

بعــد تطبيــق برنامــج التعديــل الهيكلي ( 11994ــ  ،)1998بدأت األمور

العموميــة المنشــأة حديثـ ًـا ؛  )2كان ســوق العمــل في الجزائــر يتميز بهيمنة

 .بالتحســن على المســتوى االقتصادي ،على إثر ارتفاع أســعار النفط مع
ً
دوالرا للبرميل الواحد في
بداية ســنة  2000لتصل ســنة  2008إلى 148

الرجال دون النســاء والذي يفســر بالمســاهمة الضعيفة للنســاء فيه .أما
العامــل الثالــث  )3فيتعلــق باتفاقــات التعــاون في ما يخص الهجرة 3من

منتصف شــهر ماي .وهذا ما ســمح للحكومة الجزائرية بالشــروع في

ً
وخصوصا فرنســا والتي
أجــل العمــل التــي وقعتهــا الجزائر مع عديد الدول

برنامج طموح لالســتثمارات العمومية اتخذ شــكل برامج خماســية.

كانت تســير من قبل الديوان الوطني للقوى العاملة 4لغاية ســنة .1973

النمو لمدة ثالث ( )3ســنوات ( 2001ـــ
هدف البرنامج األول تنشــيط ّ

ً
ً
كبيرا ،ما أدى إلى تباطؤ النشــاط
انخفاضا
التي عرفت فيها أســعار النفط

ً
وخصوصا في المناطق
األســاس إلعادة تأهيل البنية التحتية األساســية،

االقتصــادي ،وتقلــص إنتــاج المؤسســات العمومية بحوالى  ،%30فيما

التــي طالتهــا أعمــال اإلرهاب ،وتلــك التي تضررت من الجفاف .وكان

 )2004ورصــد لــه مبلــغ ســبعة مليــارات دوالر أمريكي .خصص البرنامج في

أما الفترة الثانية والتي يمكن التأريخ لها منذ ســنة  1986وهي الســنة
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

هــذا البرنامــج إيذانـ ًـا إلطالق برامج اســتثمار عمومية أخرى كانت أكثر

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .٦ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ

أهميــة مــن حيــث المبالغ المرصودة والمناطــق المعنية بهذه البرامج.

اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ اﻟﺨﻤﺴﻲ ) ١٩٦٦ــ (٢٠١٥

وســاعد فــي تمويــل هــذه األخيرة فوائض الميزانيــة الكبيرة الناتجة من

اﻟﺸﻜﻞ أ .اﻟﻨﺴﺎء

االرتفاع غير المســبوق في أســعار النفط .وغطى البرنامج الثاني فترة ما
بيــن  2005و 2009والمســمى بالبرنامــج التكميلــي لدعم النمو والبرنامج
الخــاص بالجنــوب والهضــاب العليا .واســتهدف هذا البرنامج ،الذي
خصصــت لــه ميزانيــة قدرت بـ 200مليار دوالر ،أساسـ ًـا تعزيــز البنية التحتية
(الطريق السـ ّـيار ،ومد خطوط الســكة الحديد) ،إلى جانب الهياكل ذات
الصبغــة االجتماعيــة والتعليمية (المستشــفيات ،والجامعات والمدارس).
وفــي ســنة  2010تــم اعتمــاد برنامج ثالــث بمبلغ  286مليار دوالر تم
تخصيصه الســتكمال البرامج التي شــرع فيها في البرنامج الســابق
(البرنامــج التكميلــي لدعــم النمــو) ،بما فيها قطاعات النقل بالســكك

اﻟﺸﻜﻞ ب .اﻟﺮﺟﺎل

الحديــد ،والطرقــات ،والميــاه بمبلــغ قدر بـ  130مليار دوالر .وخصص
المبلــغ المتبقــي ( 156مليار دوالر) إلطالق مشــاريع جديدة.

 .٢٫٢ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
) ١٩٦٦ــ (٢٠١٥
تســمح دراســة لتموضع مســتوى النشــاط المقسم عبر خمس سنوات
مــن  1966إلــى غايــة  2015بمالحظــة أنه ما عــدا الحدين األقصيين :الحد
األقصى من اليســار للشــباب أقل من  25ســنة والحد األقصى من
اليمين بالنســبة لألشــخاص البالغين من العمر  59ســنة فما فوق ،ارتفع
مســتوى النشــاط بالنســبة لألشــخاص البالغين من العمر بين  25و59

ً
انطالقا من المســح الوطني لســنة  1966ومســوح التشــغيل لســنة  ،2015الديوان
المصدر :من إعداد الباحثين
الوطني لإلحصائيات.

ســنة .وبالنســبة للشــباب البالغ ما بين  15و 24ســنةُ ،يعزى انخفاض

التغيــرات فــي النســب الناجمة عن التموضع في دور
والمالحــظ أن
ّ

مســتوى النشــاط لديهم الرتفاع مســتوى التعليم في صفوفهم ،وهذا

الحياة متباينة بالنســبة للجنســين .وإذا كان النشــاط المهني للرجال يبلغ

بســبب مكوثهم فترة أطول في التكوين والدراســة ،ما يؤدي بالنتيجة

مــداه فــي الســن  ،54فــإن مثيله لدى المــرأة يتميز بالتذبذب ،وفي بعض

إلى تأخر دخولهم إلى ســوق العمل .وبالنســبة لألكبر سـ ً
ـنا ( 60ســنة فما

األحيــان باالنقطــاع ،نتيجــة اضطرار المرأة للتوقف لفتــرة معينة لتربية

ً
باكرا من ســوق العمل ،بشــكل متزايد،
فوق) ،فيالحظ أنهم يخرجون

األوالد (الشــكل أ) .غير أن نســبة من النســاء المتوقفات عن العمل

وهذا بســبب تحســن تغطية الضمان االجتماعي .والمالحظة المهمة

ألســباب أســرية يفضلن أو يضطررن إلى عدم الرجوع إلى ســوق العمل.

التي يمكن أن نشــير إليها تتمثل في ظاهرة الدخول المتأخر لســوق

 .3.2مســاهمة الســكان في النشاط االقتصادي

العمــل والخروج المبكر منه.

بلغ عدد الســكان المشــتغلين  10ماليين و 594ألف شــخص في ســنة

ً
وخصوصا الثانية منها ،آثار على مســتوى النشــاط
ولهذه التوجهات،

 ،2015أي ما نســبته  ،%26.4في حين تشــكل النســاء  %18.3من مجمل

بالنســبة لألشــخاص البالغين من العمر بين  25و 59ســنة .وعلى طول

الســكان المشــتغلين ،وهذا ما يســاوي مليون و 934ألف امرأة.

الفترة ،تتغير هذه المعدالت بحيث تعبر عن ارتفاع نســبة المشــاركة لدى

ً
متخطيا نســبة  %60لدى
يبلغ معدل الشــغل اإلجمالي في الجزائر %37.1

النســاء وانخفاضها لدى الرجال.

الرجال ،في حين وصلت هذه النســبة إلى  %13.6فقط لدى النســاء.

ويظهــر التحليــل المقــارن بيــن النســاء والرجال ،أن التغير في طرائق
ُ

ويالحظ أن معدل التشــغيل لدى الشــباب منخفض بشــكل كبير (%30.1

المشــاركة في الحياة النشــطة مالحظ لدى النســاء أكثر منه لدى الرجال

بالنســبة للرجال و %4.8بالنســبة للنســاء) مقارنة بالبالغين ( %69.9بالنســبة

(الشــكل رقم  .)5وارتفع مســتوى النشــاط لدى النســاء لكل الفئات

للرجال و %16.4بالنســبة للنساء).

ً
تقريبا .ويظهر (الشــكل أ) تطور مســتوى النشــاط لدى النســاءعبر
العمرية
الزمــن لــكل الفئــات العمريــة ما عدا في الحدود القصوى لســنة .2015
ً
ثابتا
وبالمقابل ،وبالنســبة للرجال (الشــكل ب) ،بقي مســتوى النشــاط
بشــكل شــبه كلي بالنســبة لألشــخاص البالغين بين  25و 54ســنة.

 -3ال تتوفر المســوح الوطنية بجميع أنواعها (مســوح قوة العمل ،اإلحصاء العام للســكان) على معلومات
الهجرة الخارجية الســنوية.
 -4أنشــئ الديوان الوطني للقوى العاملة بالمرســوم المنشــور في  29ديســمبر  .1962وكان الهدف الرئيس
من وراء إنشــائه تســيير تدفقات المهاجرين الجزائريين نحو فرنســا وألمانيا .وفي ســنة  1990تحول اســم هذا
الديوان إلى الوكالة الوطنية للتشــغيل والتي تعمل كوســيط عمومي للتشــغيل.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .٧ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎن

أما بالنســبة لهيكلة الســكان المشــغولين بين  2003و 2015فيظهر ارتفاع

واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ٢٠٠٣و٢٠١٥

نســبة العمال األجراء بخمس نقاط كاملة ،وكذا بالنســبة لألشــخاص
المســتقلين الذيــن يقومــون بعمــل لصالحهم الخاص بمقدار  4نقاط.
ً
وأيضا
في حين انخفضت نســبة أرباب العمل المشـ ّـغلين بـ 2.1نقطتين،
بالنســبة لإلعانــات العائليــة التــي انخفضت بـ 5.8نقاط بالنســبة للفترة
نفسها.
يواصــل العمــل المأجــور هيمنتــه على أشــكال العمل في الجزائر ،فمن
أصل ثالثة مشــغولين ،اثنان منهم يعمالن بصفة أجير ( )%70,9حســب
معطيــات الديــوان الوطنــي لإلحصائيات لســنة  .2014غير أن المالحظ

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتماد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل للديوان الوطني

خالل العشــر ســنوات األخيرة هو اتســاع رقعة العمل غير الدائم الذي

لإلحصائيــات ــ الجزائر ــ

وتُ ظهر هيكلة الســكان المشــتغلين حســب الوضعية المهنية ســنة 2015

ســجل نســبة نمو تقدر بـ %139مقابل  %28,7خالل الفترة  2003ــ .2013

أن الوضعيــة األجيــرة هــي الســمة الطاغية علــى الوضعية المهنية في

وســجل هذا األخير نســبة نمو تقدر بـ %2,3كمعدل ســنوي مقابل %8,2

الجزائر .وهذا ما تؤكده اإلحصائيات التي تشــير إلى أن ثلثي األشــخاص

بالنســبة للعمــل غيــر الدائــم .وبالقيم المطلقــة تجاوز عدد العمال غير

المشــغولين هم في وضعية أجير .أما العمال المســتقلون فيمثلون

الدائمين مثيلهم من الدائمين بقليل في ســنة  .2010أما في ســنة 2014

ً
ـخصا من كل
 %24.8من الســكان المشــغولين .وبعبارة أخرى فإن شـ

فقــد قــارب عــدد العمــال غير الدائمين نظيره بالنســبة للعمال الدائمين،

أربعــة أشــخاص يقــوم بعمل لصالحه الخــاص .وتبلغ اإلعانات العائلية

وهو ما يؤشــر بجالء إلى هشاشــة وضعية العمال خالل العشــر ســنوات

 %1.5من مجمل الســكان المشــغولين في حين ال يبلغ عدد أرباب العمل

األخيــرة في الجزائر.

جزءا يسـ ً
ً
ـيرا بنســبة تقارب  .%3.9الشــكل رقم  .8هيكلة
المشـ ّـغلين ســوى
الســكان المشــغولين حســب الوضعية المهنية ( 2003ــ )2015

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .٨ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﻦ
ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ) ٢٠٠٣ــ (٢٠١٥
اﻟﺸﻜﻞ أ.اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺸﻜﻞ ب .اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﺸﻜﻞ ج .اﻟﺠﻨﺴﺎن

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 2003ــ  )2015للديوان
الوطنــي لإلحصائيــات ــ الجزائر ــ
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .٨ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﻦ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .٩ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﻦ

ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ) ٢٠٠٣ــ (٢٠١٥

ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ ) ٢٠٠٣ــ (٢٠١٤

اﻟﺸﻜﻞ أ.اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺸﻜﻞ ب .اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﺸﻜﻞ أ.اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺸﻜﻞ ب .اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﺸﻜﻞ ج .اﻟﺠﻨﺴﺎن
اﻟﺸﻜﻞ ج .اﻟﺠﻨﺴﺎن

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 2003ــ  )2015للديوان
الوطنــي لإلحصائيــات ــ الجزائر ــ

ً
ً
كبيرا للعمل المأجور لدى النســاء
تمركزا
ويوضح التوزيع حســب الجنس

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 2003ــ  )2015للديوان

مقارنــة بالرجــال ( %40,7مــن مجموع النســاء العامالت مقابل  %34,7لدى

الوطنــي لإلحصائيــات ــ الجزائر ــ

الرجــال) .غيــر أن تحليــل طبيعــة العمل لدى الرجال والنســاء يوضح بجالء

أما بالنســبة لهيكلة الســكان المشــغولين بين  2003و 2015فيظهر ارتفاع

هيمنة العمل غير الدائم لدى النســاء بمعدل نمو يقارب  %15,3سـ ً
ـنويا

نســبة العمال األجراء بخمس نقاط كاملة ،وكذا بالنســبة لألشــخاص

مقارنة بـ %6,8لدى الرجال .وتشــير هذه المعطيات إلى الوضعية الهشــة

المســتقلين الذيــن يقومــون بعمــل لصالحهم الخاص بمقدار  4نقاط.

التي عانتها وســتعانيها النســاء في ســوق العمل من أجل الحصول على

ً
وأيضا
في حين انخفضت نســبة أرباب العمل المشـ ّـغلين بـ 2.1نقطتين،

منصب عمل يتالءم مع مؤهالتهن .ويظهر توزيع المشــغولين حســب

بالنســبة لإلعانــات العائليــة التــي انخفضت بـ 5.8نقاط بالنســبة للفترة

الوضعيــة المهنيــة بيــن ســنتي  2003و 2010تغيـ ً
ـرا في نوعية العمل خالل

نفسها.

هذه الفترة ولكن إلى األســوأ واألكثر هشاشــة .وتشــير اإلحصائيات

يواصــل العمــل المأجــور هيمنتــه على أشــكال العمل في الجزائر ،فمن

المتوفــرة إلــى انخفــاض خلق الوظائف بالنســبة للمديرين واالطارات

أصل ثالثة مشــغولين ،اثنان منهم يعمالن بصفة أجير ( )%70,9حســب

والمســيرين بحوالى أربع نقاط كاملة .وحتى بالنســبة للوظائف في قســم

معطيــات الديــوان الوطنــي لإلحصائيات لســنة  .2014غير أن المالحظ

المهن الوســيطة انخفضت هي األخرى بشــكل ملحوظ بحوالى  6نقاط

خالل العشــر ســنوات األخيرة هو اتســاع رقعة العمل غير الدائم الذي

كاملــة ،فــي حيــن بلــغ االنخفاض في قســم العمال المهرة في الفالحة

ســجل نســبة نمو تقدر بـ %139مقابل  %28,7خالل الفترة  2003ــ .2013

بســبع نقــاط .ومقابــل هذا االنخفاض لوحــظ ارتفاع في عدد المناصب

وســجل هذا األخير نســبة نمو تقدر بـ %2,3كمعدل ســنوي مقابل %8,2

التي تم خلقها في قســم «األشــخاص القائمون على تأدية خدمات

بالنســبة للعمــل غيــر الدائــم .وبالقيم المطلقــة تجاوز عدد العمال غير

للغيــر ،والتجــار والبائعــون» ،والمهن المؤهلة فــي الصناعة والصناعات

الدائمين مثيلهم من الدائمين بقليل في ســنة  .2010أما في ســنة 2014

التقليديــة ،وأيضـ ًـا للعمال والمســتخدمين غير المهرة.

فقــد قــارب عــدد العمــال غير الدائمين نظيره بالنســبة للعمال الدائمين،
وهو ما يؤشــر بجالء إلى هشاشــة وضعية العمال خالل العشــر ســنوات
األخيــرة في الجزائر.
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شــغل جديدة في الوظيفة العمومية.

تعد بطالة حاملي الشــهادات من المشــاكل العويصة التي تعتبر
ّ

جلي أن حاملي الشــهادات في الجزائر
توضح اإلحصائيات المتاحة بشــكل
ّ

تحديـ ًـا ألي سياســة عموميــة لمكافحــة البطالة .ويتيح لنا الشــكل التالي

ً
خصوصا النســاء ،على الرغم من انخفاض
هــم األكثــر تعرضـ ًـا للبطالــة،

(الشــكل رقم  )10مالحظة أن البطالة تمس بشــكل خاص األشــخاص

مســتوى البطالة لدى هذه الفئة في الســنوات الماضية .ومن المنطقي

المؤهلين الحاصلين على شــهادات .وبلغ معدل البطالة لســنة 2015

أن حامل الشــهادة يســعى إلى العمل بصفة مهيكلة لتثمين الشــهادة

فــي صفــوف الحائزيــن شــهادات التعليــم العالي حوالى  %14مع فارق بين

التــي يحوزهــا ،وهــو يســعى لتعظيــم المنفعة من وراء الجهد الذي بذله

النســاء ( )%20.5والرجــال ( .)%8.5وعليــه فــإن من بين خمس حاصالت

فــي التحصيــل العلمــي .بمعنــى أن العمل غير المهيكل لحامل الشــهادة

علــى شــهادة يوجــد واحــدة منهن في وضعية بطالــة بعد حصولها على

ً
انتقاصا من قيمته الذاتية كشــخص ومســتوى الدخل المؤمل
يعتبر

الشــهادة ،في حين أن أقل من واحد من ضمن عشــرة حاصلين على

( .)1974 ,BECKER ,1974 ,MINCERوإذا لم يجد حامل الشــهادة

الشــهادة يوجد في وضعية بطالة.

ـكال ،ســيتجه ال محالــة إلى العمل غير المهيــكل كفترة انتقالية
ـال مهيـ ً
عمـ ً

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .١٠ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ

لغايــة حصولــه علــى عمل مســتقر .غير أن الفتــرة االنتقالية التي يمضيها
حامل الشــهادة في العمل غير المهيكل ،يمكنها أن تمتد لعدة ســنوات

اﻟﺠﻨﺲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

خصوصـ ًـا فــي فترات الركود االقتصادي.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .١١ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﺣﺴﺐ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟﺸﻜﻞ أ.اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺸﻜﻞ ب .اﻟﺮﺟﺎل

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 2010ــ  )2015للديوان
الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر.

وعلــى الرغــم مــن انخفاض معدل البطالة في الســنوات األخيرة ،إال
أن تحليــل تطــور عــدد العاطلين حســب درجــة التأهيل يظهر أن معدل
المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 2015ــ  )2003للديوان

العاطليــن قــد انخفــض بالنســبة للحاصلين على مســتوى تأهيل أدنى من

الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر

المســتوى العالي .وبالمقابل ،ارتفع عدد العاطلين بشــكل كبير (أكثر من

ً
وانطالقا من هذه النتائج يحق لنا أن نتســاءل عن مدى نجاعة سياســات

 17نقطة) لألشــخاص الحاملين شــهادات عليا وهو مؤشــر على مدى

التشــغيل المنتهجة لحد اآلن والتي اهتمت بشــكل أســاس باألشــخاص

تفشــي البطالة فــي صفوف الجامعيين.

ً
آنفا ليســوا هم
المتعلمين .غير أن هؤالء األشــخاص ،كما مر معنا

ً
إيالما لدى النســاء ،حيث ســجل ارتفاع عدد
يالحظ أن الوضعية أكثر

المعنييــن بالبطالــة على األقل بالنســبة للرجال.

النســاء العاطالت الحامالت شــهادات جامعية (أكثر من  18نقطة بين

.٥٫٢وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ســنتي  2003و .)2015وتعاني النســاء المؤهالت البطالة أكثر من النســاء

يســمح لنا تحليل تطور مســتوى النشــاط بالنســبة للشــباب ( 15ــ 24

ـال أقل من الجامعي .غير أن
الالئــي ال يحملــن شــهادات أو يحملــن تأهيـ ً

ســنة) والبالغين ( 25ســنة فما فوق) بين ســنتي  2003و 2015بمالحظة

الوضــع يختلــف بالنســبة للرجــال على الرغم مــن ارتفاع عدد العاطلين

أن النســبة بين معدل النشــاط للشــباب والبالغين اســتقرت بين 1.5و1.8

ً
جامعيا ،ولكن عددهم
ـال
بـــ 14نقطــة كاملــة للرجــال الذين يملكون تأهيـ ً

نقطة بالنســبة للرجال .أما بالنســبة للنســاء فتتغير هذه النســبة من 1.6

ً
ً
ونظرا ،للنســبة
منخفضا بالنســبة للذين يملكون مســتوى أدنى.
يبقى

إلى  2.2نقطتين .وفي ســنة  ،2015بلغ عدد الرجال المشــتغلين النشــطين

المرتفعــة للفتيــات الملتحقــات بالتعليــم العالــي ( %60من الطلبة) والالئي

 1.8أكثر من الشــباب األقل من  25ســنة .وبالنســبة للنســاء ،فالبالغات

يفضلــن فــي غالــب األحيان المناصب في قطــاع الوظيفة العمومية

منهن أكثر من  25ســنة بلغت نســبة النشــاط لديهن  2.1أكثر من الفتيات

(التعليــم العالــي ،والصحــة ،واإلدارة) ســتزداد البطالة في صفوفهن لعدة

التي تقل أعمارهن عن  25ســنة .وفي الفترة نفســها تقلص مســتوى

أســباب .ومن بينها الظرفية االقتصادية الحالية المتســمة بانخفاض

النشــاط لدى الشــباب بحوالى  7.9نقاط في حين بلغت هذه النســبة

أســعار النفط وسياســة ترشــيد النفقات العمومية ،أو ما يعرف بسياســة

بالنســبة للفتيات البالغات من العمر بين  - 24 15ســنة أكثر من 1.3

ً
خصوصا في خلق مناصب
التقشــف ،التــي تطبقهــا الحكومة الجزائريــة

نقطة.
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انخفض معدل البطالة في صفوف الشــباب كما لدى الرجال الراشــدين

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  .١ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺪى

في الســنوات العشــر األخيرة .غير أن البطالة في صفوف الشــباب ما بين

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻴﻦ  ٢٠٠٣و٢٠١٥

 15ــ  24ســنة هي أكثر بثالث مرات مقارنة بالبالغين ســن  25فما فوق.
واســتقر الفارق بين معدلي البطالة في صفوف الشــبان والبالغين في
حدود ثالث ( )3نقاط كاملة بين ســنتي  2003و.2015

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ .١٢ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ) ٢٠٠٣ــ (٢٠١٥

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 2003ــ  )2015للديوان
الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر.

بلغ مســتوى التشــغيل اإلجمالي للســكان البالغين من العمر 15ســنة فما
المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد علــى معطيــات المســوح الوطنيــة للتشــغيل ( 2003ــــ  )2015للديــوان

ـامال بذلك للرجال  %60.2و%13.6
فوق ما نســبته  %37.1ســنة  2015شـ ً

الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر.

ً
أيضا إلى أن معدل التشــغيل
فقط بالنســبة للنســاء .وتشــير اإلحصائيات

ً
خصيصا للتقليل
وتكمــن أهميــة هــذه النتائــج في كون البرامج المطبقــة

ً
ضعيفا ( %30.1بالنســبة للرجال و %4.8بالنســبة
بالنســبة للشــباب يبقى
للنساء).

ِ
تؤت ثمارها المرجوة بســبب انخفاض مســتوى
من بطالة الشــباب لم

ويظهر المســح الوطني للتشــغيل لســنة  2013أن  %59من الســكان في

البطالة في صفوف الشــباب والبالغين بنفس النســبة خالل العشــرية

ســن العمل لم يدخلوا ً
أبدا الحياة العملية ،ويتعلق األمر باألســاس

الســابقة .وهذا ما يدعونا إلى التســاؤل عن مدى نجاعة هذه البرامج.
وانطالقـ ًـا مــن المقارنــة بيــن تطور معدل البطالة بين الشــباب والبالغين

بمــا يصطلــح عليــه «ببطالة االندماج» و  %41من الذين اســتطاعوا
افتكاك منصب شــغل ولم يســتطيعوا الحفاظ عليه .وهم في الحقيقة

مقســمين حســب الجنس يمكننا مالحظة ما يأتي :تشــمل البطالة

عاطلون تحصلوا على شــغل من قبل ،حيث بلغت نســبتهم %67.4

كن فتيات يافعات أو
النســاء بشــكل أكبر مهما كانت وضعيتهن ســواء ّ

اشــتغلوا كأجــراء فــي مناصــب عمل غير دائمــة أو يتلقون إعانات عائلية.

نســاء بالغــات .وارتفــع الفارق بين معــدل البطالة في صفوف الرجال

أما نســبة األشــخاص الذين تحصلوا على منصب عمل دائم فبلغت

والنســاء البالغين بشــكل مضطرد بين ســنتي  2003و  .2015واســتقر هذا

 ،%13.8في حين بلغت نســبة األشــخاص المســتقلين والذين يقومون

الفارق بين ســنتي  2003و 2006في حدود نقطتين ،ولكن بعد ســنة 2006

ً
تأثرا ببطالة
بعمل لحســابهم الخاص  .%13.7وتعتبر النســاء أكثر الفئات

تضاعف هذا الفارق مرتين ( )4.2في ســنة  2007و ثالث مرات ()6.1

االندمــاج حيــث تمثــل هــذه الفئة حوالى  %72من النســاء الالئي لم يعملن

في ســنة  2008ليصل إلى  9.6ســنة  .2010وشــهدت ســنة  2010بداية

في حياتهن مقابل  %53لدى الرجال .أما انخفاض مســتوى النشــاط في

االنخفــاض فــي هــذا الفــارق ليصل إلى حدود  5.3نقاط في ســنة .2015

صفوف الشــباب فيعود لعدة عوامل من أهمها مشــكلة اإلدماج وارتفاع

وبلــغ الفــارق بيــن الفتيــة والفتيات  18.6نقطة في ســنة  2015ما يعادل
ارتفاعـ ًـا بنحــو  12.4نقــاط بين  2003و .2015

مســتوى التأهيل لديهم بشــكل مضطرد في الســنوات األخيرة ،ما يؤخر
دخولهم إلى ســوق العمل ،وهذا ما يفســر انخفاض نســبة النشــاط في
صفوفهم.
ويســمح لنا توزيع معدل البطالة حســب العمر الخمســي ( )2015من
أوال أن مســتوى البطالة مرتفع لدى الشــباب .فأكثر من %38
مالحظة ً )1:

ّ
البطاليــن تقــل أعمارهــم عن  25ســنة وأن  %68تقل أعمارهم عن 30
مــن
ســنة .أما معدل البطالة لدى الشــباب المتراوحة أعمارهم بين  15ــ 24

ســنة فهــو ثالثــة أضعــاف أكبر من مثيله لــدى البالغين )2 .أما المالحظة
الثانية فهي أن وضعية النســاء تبقى معقدة حيث تمس البطالة النســاء
أكثــر مــن الرجــال .فمعــدل البطالة لدى النســاء  2.35مرتان أكثر من الرجال.
وهــذا مــا يقودنــا إلــى القول بوجود إقصاء مزدوج :إقصاء بالنســبة لولوج
عالم الشــغل بالنســبة للشــباب وإقصاء أكثر قســوة بالنسبة للنساء.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

 .١٫٣ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) ٢٠٠١ــ
(٢٠١٤
قـ ّـدر العمــل غيــر المهيكل( 5غير الفالحي) في ســنة  2014بحوالى3
المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 2001ــ  )2014للديوان

مالييــن و 517ألــف مشــغول والذين صرحوا بأنهــم غير منخرطين في

الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر.

نظــام الحمايــة االجتماعيــة ،وهــذا ما يمثــل حوالى  %37.7من مجمل اليد

 .٢٫٣ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

العاملــة فــي القطــاع غيــر الفالحي .ويمكن التمييز بيــن مرحلتين ميزتا

فــي مــا يتعلــق بقطــاع الصناعة ،تضاعف العمل غيــر المهيكل مرتين

تطــور العمــل غيــر المهيــكل في الجزائــر .تمتد المرحلة األولى من 2003

في هذه الفترة( ،)2003-2013في حين ســجل قطاع الســكن واألشــغال

لغايــة  ،2010والتــي اتســمت بارتفــاع العمل غيــر المهيكل .أما الفترة

العموميــة ارتفاعـ ًـا للعمــل غير المهيكل بـــ 16نقطة .وفي المقابل،

ً
تزامنا مع إطــالق الجيل الثالث من اآلليات
الثانيــة والتــي تبــدأ مــع ،2011

انخفــض العمــل غيــر المهيــكل في قطــاع التجارة (بـ 12.2نقطة) ،وقطاع

ً
انخفاضا محسوسـ ًـا للعمل غير
المحفزة لخلق مناصب الشــغل ،فشــهدت

الخدمــات (بـ 12.6نقطة) في الفترة نفســها.

المهيــكل مقارنة بالفترة الســابقة.
وإذا قمنــا بالمقارنــة بيــن تطــور هذين النوعيــن من العمل في الفترة

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .١٤ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﺣﺴﺐ

نفســها نســتطيع أن نســتخلص أن العمل غير المهيكل اســتطاع أن

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ) ٢٠٠٣ــ (٢٠١٤

عمال .وهذا
يســتوعب حصة من األشــخاص الذين اســتطاعوا أن يجدوا
ً
مــا يعطينــا نظــرة فاحصــة حول نوعية العمل وهشاشــته والتي تم خلقها
خــالل هذه الفترة.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ .١٣ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ) ٢٠٠٣ــ
(٢٠١٤
اﻟﺸﻜﻞ أ.اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﺸﻜﻞ ب .اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﺸﻜﻞ ج.

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 2003ــ  )2014للديوان
الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر

اﻟﺠﻨﺴﺎن

تظهــر معطيــات الجــدول أن القطــاع األكثر تضـ ً
ـررا من ظاهرة القطاع غير
الرســمي هو قطاع الســكن واألشــغال العمومية وقطاع التجارة .فقد
ارتفع معدل التشــغيل غير الرســمي (غير المهيكل) في قطاع الســكن
واألشــغال العموميــة بحوالــى  ،%75,6في حيــن بلغ في قطاع التجارة
حوالــى  %36,8حســب إحصائيات الديــوان الوطني لإلحصائيات (.)2013
أمــا فــي مــا يخــص قطاعي الصناعة والخدمــات فقد بلغ معدل العمل

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 2003ــ  )2014للديوان
الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر.

غير الرســمي  %36,8و %14,2على التوالي .وشــهد معدل نمو العمل
غير الرســمي وتيرة أســرع من تلك المســجلة في القطاع الرســمي ما

وتُ ظهــر مقارنــة تطــور هيكلــة العمل المهيكل وغير المهيكل بين ســنتي

عــدا فــي قطــاع التجارة .فعلى ســبيل المثــال ،بلغ معدل نمو الوظائف

 2003و 2014ارتفاعـ ًـا محسوسـ ًـا للنــوع الثاني مــن العمل بمعدل نمو

غير الرســمي في قطاع الصناعة حوالى ( %7,6مقابل  %6,7بالنســبة

يقارب  %86.6في حين ســجل العمل المهيكل نســبة نمو قاربت %71.9

للعمل لإلجابة عن هذه األســئلة ســنعمد إلى اســتغالل المســوح الوطنية

في الفترة نفســها.

للشــغل لــدى العائــالت التــي قام بها الديــوان الوطني لإلحصائيات من

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  .٢ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﺴﺐ

ســنة  1992إلى ســنة  .2007أما بالنســبة لتحليل البيانات والمعطيات

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ســنقوم باســتعمال تقنيات قياســية خاصة بالتحليل عبر الفئات .ســنهتم
باألســاس بمعدل العمل غير المهيكل والذي هو في الحقيقة النســبة
بيــن العمــل غير المهيكل وعدد الســكان اإلجمالي.
بالنســبة لســنة  ،2007قمنا بإدراج تحليل قياســي للعمل غير المهيكل
باســتعمال تقنية قياســية تتمثل في الفصل بين أثر الجيل والســن وســنة
المالحظــة علــى تطــور العمــل غير المهيكل في الجزائــر إليماننا العميق
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-٣ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق:

الرســمي) ،وفي قطاع الســكن واألشــغال العمومية بلغ هذا المعدل %9

تعتبــر تجــارة التجزئــة مــن أهم النشــاطات االقتصادية في الجزائر .وظهر

(مقابل  %8,1في القطاع الرســمي) .أما بالنســبة لقطاع الخدمات فبلغ

ً
عبثا حاولت الســلطات
على إثرها ما يعرف «باألســواق الفوضوية» التي

معــدل نمــو الوظائــف غيــر الرســمي حوالى  %6,4مقابل  %6,1في القطاع

العموميــة أن تزيلهــا لكنهــا لم تفلح في ذلك لعدة أســباب.

الرســمي .في حين ســجل قطاع التجارة االســتثناء مقارنة بالقطاعات

ً
ونادرا مــا يكون العاملون فيها
وتنتشــر المطاعــم والفنــادق فــي كل مكان،

األخرى حيث ســجل معدل نمو العمل غير الرســمي نســبة أقل تقدر

مــن أصحــاب الشــهادات في االختصاص التي تمنحهــم امكانية المطالبة

بـ %6,6مقابل  %7في العمل الرســمي.

بعقــد عمــل محــدد يضمــن حقوقهم .إن أغلــب العاملين في هذا القطاع

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  .٣ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ وﻏﻴﺮ

من الشــبان الذين يأتون من الريف نحو الحواضر ،في حين يأنف شــباب

اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط

المــدن مــن العمــل فيهــا .ويقبل العاملــون في هذه المطاعم باألجور
الزهيــدة نظيــر ســماح صاحــب المطعــم المبيت فيه .والمالحظ أن أغلب
العامليــن فــي هــذه المطاعــم ال يلبثــون أن يتركوها للبحث عن فرص
ً
ـتقرارا .أمــا الفنادق فتختلف درجة العمل غيــر المهيكل فيها
عمــل أكثــر اسـ
حســب التصنيف والموقع.

-٤اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت:

بخالف المؤسســات العمومية الكبرى

التي تقدم خدماتها وفق المعايير القانونية والتجارية وتمســك حســابات
يمكــن مراقبتهــا وبالتالــي تدخل ضمن حســاب القيمــة المضافة الكلية
والتشــغيل المهيكل ،يشــكل النقل في الحواضر والريف وما بين
ـال مهمــا للعمــل غير المهيكل فــي الجزائر .ففي بداية عقد
المــدن معقـ ً

المصــدر :تــم إعــداد وحســاب النســب باالعتمــاد على معطيات الديوان الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر

التســعينيات ،ومــع االنفتــاح على القطــاع الخاص ،قررت الحكومة منح

ويمكن تفســير ارتفاع العمل غير الرســمي في قطاع الســكن واألشــغال

تراخيص مزاولة نشــاط النقل بالحافالت في المدن وما بينها للشــبان

العموميــة بالبرامــج العمومية الكبرى لالســتثمار التــي أطلقتها الحكومة

ّ
البطاليــن منهم وتوفير خدمة
كمحاولــة المتصــاص األعــداد الكبيرة من

بين  2001و ،2014وشــملت ثالثة برامج عمومية لالســتثمار ،كان فيها

النقــل .غيــر أن غالبيتهــم يزاولــون هذا العمل بصفة غيــر مهيكلة ويقومون

والري ،والسدود نصيب األسد.6
لقطاع السكن ،واألشغال العموميةّ ،

بتوظيــف شــباب فــي هــذه المهنــة ال يملكون أي تكوين وبالتالي ال

وظهرت بالتالي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل عن طريق المناولة

يقومــون بالمطالبــة بأجور عالية.

مع مؤسسات البناء الكبرى لتنفيذ هذا البرنامج .وعادة ما ال تحترم هذه

ً
أعدادا
-٥اﻟﺒﻨﺎء وا_ﺷــﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :يشغل هذا القطاع

المؤسسات الصغيرة القواعد المتعلقة بالتشغيل والتصريح لدى صناديق
الضمان االجتماعي .كما أن استراتيجية العاملين في هذا القطاع تعزف

يصعب مــن عملية التصريح عنهم
كبيــرة مــن العامليــن باألجــر اليومي ،ما
ّ

عن التصريح لدى صناديق الضمان االجتماعي نتيجة حساب اقتصادي آني

لــدى الضمــان االجتماعــي .ويعمد الكثيــر من أصحاب المقاوالت بعدم

(وهو ناجم عن قصر نظر وجهل واضحين) بين المنافع من وراء ما يجنيه

التصريــح عــن أجرائهــم ،ليــس رغبة منهم ،بل بطلب شــخصي من األجراء.

من التصريح وبين الفائدة من وراء تحصيله على أجر أعلى.

كامال عوض
فعــادة مــا يفضــل العاملــون في هــذا القطاع تقاضي األجر
ً

ً
منقوصا من اشــتراكات الضمــان االجتماعي والضريبة على
تقاضــي األجــر

وأظهرت بعض الدراسات أن العمل غير المهيكل يشمل قطاعات يمكن أن
ً
بعضا منها:
نورد

-١اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ:

األجــر اإلجمالــي .وهــم بالتالي يقومون بعمليــة مفاضلة بين المنافع
التــي يمكــن أن يجنوهــا مــن االنخراط فــي الضمان االجتماعي من عدمه

يمكن لهذه الصناعات أن تضم

(تعويض األدوية ،والعطل المرضية ،وغيرها) والمبلغ الذي يدفعونه ً
آنيا.

ً
ً
عماال
جزئيا ،والتي توظف
إطالقا ،أو المسجلة
الوحدات غير المسجلة
ً
غير مصرح عنهم لدى الضمان االجتماعي أو مصرح عنهم ،ولكن ليس

-٦اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

بالمبلغ الحقيقي لألجر الذي يتقاضونه .ويتضمن هذا القطاع بعض

واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :تشمل كل

األشخاص العاملين في الخدمات الشخصية مثل قاعات الحالقة،

األنشطة التي تعتبر نشاطات غير رسمية مثل خياطة المالبس ،وإنتاج

والتجميل ،والمغاسل ،وتنظيف المساكن .وهي األعمال التي يقوم بها

األلبان ومشتقاتها ،والصناعات الحرفية واليدوية التي يعمل فيها أقل من

عادة أشخاص يحتاجون إلى هذه األعمال بصورة ملحة وبالتالي ال يمكنهم

 5أشخاص وليس لديها حسابات نظامية.

المطالبة بحقوقهم .أما الفئة األخرى من العاملين في هذه الفئة فهم

-2التعدين والمحاجر :أغلب منتجات هذا النشاط مثل الرمل والجبس

ً
معاشا ويقومون بهذه األعمال كأعمال ثانوية
المتقاعدون الذين يملكون

والطين وغيرها ال توجد عنها بيانات رسمية منشورة.
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ
تبرر التضحيات» (حيدوســي ،1997 ،ص .)65
ألفا و 630مقابل ً 532
وقدر عدد المتســربين من المدارس في ســنة  2001حوالى ً 426
ألفا ســنة  .1998ويبلغ

عــدد المطروديــن مــن الــى  %55,8من مجموع هذه الفئة.

ودخل إضافي لتحسين ظروف المعيشة.

ال توجد إحصائيات رســمية ومســوح حول عمالة االطفال بالجزائر بســبب

 .٣٫٣ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

النظــرة الرســمية للحكومــة القائلــة بضآلة هــذا النوع من العمالة .حيث

ً
لزاما انتظار سنة  1986حتى تظهر عيوب نظام التخطيط المركزي
كان

صــرح وزيــر العمل والتشــغيل والضمــان االجتماعي في اليوم العالمي

ً
ً
كبيرا في مداخيل
انخفاضا
بصورة قاسية 7بحيث شهدت هذه السنة

للطفولــة المصــادف ليــوم  1جــوان من كل ســنة أن «عمالة األطفال

العملة الصعبة من صادرات المحروقات التي قدرت بحوالى .%50

منخفضــة جـ ً
ـدا إذ إن نتائــج التحقيقــات التي أجرتها مفتشــية العمل أثبتت

ولمواجهة هذه الوضعية عمدت الجزائر إلى تطبيق حزمة من اإلصالحات

أن عمالــة األطفــال «منخفضــة ً
جدا» في الجزائر وأن حصيلة الســنوات

االقتصادية شملت ميادين عدة بما فيها إجراءات تخص التشغيل .وكان

األخيــرة أثبتــت أن النســبة «ال تتجــاوز  0.5بالمائــة مقارنة بالعدد اإلجمالي

لهذه السياسة أثرها البالغ على فرص العمل ،مفضية بذلك إلى ارتفاع

للعمــال فــي مختلــف أماكــن العمل التي تمــت مراقبتها» وأنه «لم يتم

معدل البطالة .ومقابل ما يعرف عن العمل غير المهيكل بأنه لعبة يؤديها

تســجيل أي حالة تتعلق بوجود أســوأ أشــكال عمالة األطفال» في الجزائر.

ً
وفقا لمبادئ
العاملون إزاء ما هو قانوني بهدف كسبها ويكون تحقيقها

فــي حيــن قــدرت دراســة الهيئة الوطنية لترقيــة الصحة والبحث العلمي أن

أساسية تقوم على تصوراتهم واستراتيجياهم (تشوافت )2014 ،لم يجد

عــدد األطفــال العامليــن فــي الجزائــر بلغ ما بين  250إلى  300ألف طفل.

ً
الشبان ُب ً
بعيدا عن سياقات العمل
دا من االنخراط في مسار تدبر حياتهم

ارتبطــت عمالــة األطفــال في الجزائر حســب ظــروف كل مرحلة زمنية مرت

نميز ثالثة مصادر رئيسية للعمل غير المهيكل في
المهيكل .واستطعنا أن ّ

بها البالد .ففي العهد االســتعماري ،عمل األطفال في ميادين شــتى

الجزائر والمتمثلة في التسرب المدرسي ،وحاملي شهادات التكوين المهني

لمســاعدة عائالتهــم خاصــة فــي الريف ،في مــزارع المعمرين أو في حقول

والتعليم العالي ،واإلصالحات االقتصادية ،والخوصصة وإعادة هيكلة

آبائهــم الصغيــرة .أمــا في المــدن والحواضر ،فكان من المألوف رؤية

المؤسسات العمومية.

األطفال الصغار هزيلي األجســاد يصيحون في الشــوارع لبيع الجرائد أو

اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ

كماســحي أحذيــة .وحفــل األدب الجزائري ،الــذي تناول هذه الفترة ،بنماذج
صارخــة عــن مثــل هــؤالء األطفال كعمــر الصغير في رائعة محمد ديب

المقصود بذلك األطفال الذين لم يرتادوا المدارس أو الذين تركوا مقاعد

«الدار الكبيرة».

ً
مبكرا سواء بإرادتهم أو طردوا من النظام التعليمي أو فشلوا في
الدراسة

وتضافــرت عوامــل أخــرى ،بعد االســتقالل ،دفعت باألطفال في الجزائر

اجتياز امتحانات القبول من طور مدرسي إلى آخر .وبلغ عدد التالميذ في

إلــى العمــل دون الســن القانونيــة .ولعــل من أهم هذه العوامل الظروف

سنة  ،2001مليون وً 931
ألفا و 110تالميذ ،تتراوح أعمارهم بين  6و 18سنة

االقتصاديــة ،والعوامــل االجتماعية واألســرية ،والعوامل الثقافية

أي ما نسبته  .%20,3أما نسبة التالميذ البالغين من العمر بين  16ــ  18سنة

والتعليميــة .وزادت حــدة هــذه الظاهرة مع تطبيق التدابير التقشــفية

فتبلغ حوالى  .%71,5ويغادر عدد كبير من هؤالء التالميذ مقاعد الدراسة

لبرنامــج التعديــل الهيكلــي ( 1994ــــ  )1998والــذي طبقته الجزائر تحت إمرة

جيد يمكنهم من افتكاك منصب عمل قار وينضمون
من دون تأهيل ّ

صنــدوق النقــد الدولــي للخــروج من أزمة المديونيــة الخانقة التي وقعت

بالتالي إلى صفوف العاملين في القطاع غير المهيكل.

فيها.

وتمنحنا هذه األرقام صورة عن الجهد الذي على السلطات العمومية

وأوضــح تحقيــق ميدانــي أنجــزه مرصد حقوق الطفل التابــع للهيئة الوطنية

أن تقوم به في ما يخص تعليم هذه الفئة من الشباب خاصة الذين ال

لترقية الصحة وتطوير البحث شــمل ثماني واليات من الوســط الجزائري

يملكون تعليما فنيا (مهنيا) يسمح له بالحصول على منصب عمل قار

ـال تتراوح أعمارهم بين  13و 16ســنة ،وأن %77
ـال عامـ ً
عــن وجــود  2979طفـ ً

من جهة ،وتخفيف الضغط على سوق العمل من خالل تأخير دخول هؤالء

من األطفال الذين شــملهم التحقيق هم من الذكور ،فيما تمثل نســبة

ً
ً
مهنيا .يتسرب
تكوينا
الشبان إلى سوق العمل بسبب مزاولتهم الدراسة أو

الفتيــات العامالت .%23

عدد كبير من التالميذ خالل مشوارهم الدراسي ،وهو ما يوضحه العدد

فــي مقالــه حــول عمالة األطفال في الجزائر حاول كمال بوشــرف

الضخم من الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات القبول أو إعادة السنة أو

( )2014 ,BOUCHERFتفســير هــذه الظاهــرة من خــالل متغيرتين :فقر

ً
نهائيا من السياق المدرسي.
الخروج

العائالت التي ينتمي إليها األطفال واســتراتيجيات عائالتهم .وباســتعمال
نتائج مســح قام به الباحث ســنة  2005ألغراض الدراســة شــمل  981عائلة
طفال تتراوح أعمارهم بين 6
موزعــة علــى  12واليــة (محافظــة) ،و2194
ً
و 15ســنة مــن ضمنهــم  536يعملــون بصفــة منتظمة ،توصل إلى أن
عمــل األطفــال غير منتظم وال يتســم بالديمومة.

عبر غازي حيدوســي ،وزير ســابق في حكومة مولود حمروش ( ،)1991-1989عن الجو الســائد في االدارات
ّ -6

العموميــة قبــل الصدمــة البتروليــة لســنة  1986بالقــول« :إذا لــم تعد القدرة التصديريــة كافية لتغطية حاجات
السـ ّـكان أو اإلنتــاج ،فــال داعــي بنحــو خــاص لكــي تقترح الحكومة إجراءات تقشــفية .وإذا كانت المالية العامة

-8محمــد الغــازي ،وزيــر العمــل والتشــغيل والضمــان االجتماعي في تصريحات صحفية عشــية االحتفال باليوم
العالمــي للطفولــة في جــوان  ،2016وكالة األنباء الجزائرية.

فــي حالــة إفــالس أو عجــز ،فــال داعــي لتحميلهــا عبئه؛ وإذا افتقر البلد إلى وســائل المدفوعات الخارجية ،فإن
ً
كثيرا لدرجة
مــن واجــب األســواق الماليــة والبلــدان الغربيــة أن تدفع لنا .فنحن بلد كبير وســوق مرغــوب فيها
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عمال
فحوالــى  %63,97مــن األطفــال المبحوثيــن صرحوا بأنهم يزاولون
ً

العمومــي وعــدم قــدرة القطــاع الخــاص أن يحل محل هذا األخير .ويزداد

لكنهــم لــم ينقطعــوا عن الدراســة .وهذا مــا يناقض التصورات النظرية

الوضــع هشاشــة إذا مــا أضفنــا إلى هذه الوضعية عجــز النظام التعليمي

حــول عمالــة األطفــال فــي الدول النامية والتــي تقضي بأن الطفل العامل

والتكوينــي فــي الجزائــر من المواءمة بين شــهادات التكوين والتعليم

ـال .وال تعتبر هذه الظاهرة
يتــرك ال محالــة مقاعــد الدراســة ليزاول عمـ ً

ومتطلبات ســوق العمل في الجزائر .وحســب إحصائية المجلس الوطني

محــل بحــث كبيــر فــي الجزائر ما عدا مســحين قــام بهما كل من منظمة

االقتصادي واالجتماعي ( )2004بلغت نســبة إدماج حاملي شــهادات

اليونســيف ســنة  1999ومسح .MICS3

التكويــن المهني حوالى .%15

وفي دراســة اليونســيف لســنة  1999أحصت حوالى  500ألف قاصر

وال يمكننا التطرق إلى البطالة في صفوف الشــباب من دون اإلشــارة

يعملــون فــي الجزائــر ،أي حوالــى  %5مــن األطفال الذين تتراوح أعمارهم

ً
فغالبا ما تكون
إلــى نوعيــة العمــل المقتــرح من قبل المؤسســات.

بيــن  15و 18ســنة %60 ،منهــم يعملــون في المدن والحواضر .وذهب

نوعيــة العمــل المقــدم مــن قبيل العمــل بعقود محددة المدة أو مناصب

االتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن إلى إعطاء أرقــام أكبر بكثير من التي

ّ
البطالين بل
شــغل غير قارة .وال تكفي هشاشــة العمل في زيادة عدد

ً
معلنا عن وجود مليون و 300ألف
تســوقها عادة الهيئات الرســمية،

تقســيمها حســب التخصصات بشــكل متكافئ وحتى بين المناطق.

يعملــون تقــل أعمارهــم عــن  18ســنة بمن فيهم  700ألف فتاة .وإن

ً
ً
نظرا لعدد الســكان
فغالبا ما تحظى المناطق الشــمالية بحصة أكبر،

ً
نوعا ما لكنه يمكــن تبرير ذلك باعتبار
كانــت هــذه األرقــام تبــدو «مخيفة»

ً
أيضا بالنظــر إلى عوامل أخرى تتعلق
الكبيــر مقارنــة بالجنــوب ،ولكــن

الفرضية القائلة بأن كل طفل يتخلى عن الدراســة ســيبحث ال محالة عن

بالمحابــاة فــي توزيع هذه المناصب.

عمل لصالحه أو لصالح أســرته.

ج .اwﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻮﺻﺼﺔ وإﻋﺎدة

وفــي مــا يخــص المهــن التي يتعاطاها األطفــال نجد البيع الجوال هو

ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

المهيمــن بحوالــى  %40,30مــن الحاالت الممســوحة .وتعتبر هذه المهنة

ال ينبغــي عنــد دراســة اآلثــار االجتماعية لمثل هــذه البرامج التوقف فقط

مــن أســهل المهــن التــي يمكن لألطفــال مزاولتها بالنظر إلى أنها ال

عند أرقام التشــغيل والبطالة ،بل من المفيد ،كما ذكر ســعيد شــيخي

تحتــاج إلــى أي تأهيــل أو خبــرة في المجــال .وتتمثل المواد المباعة في

«دراســة هيكلة النظام االجتماعي»(ّ .)1994 ,CHIKHI
وأثر انســحاب

المــواد االســتهالكية ،والمواد المرتبطــة باألحداث االجتماعية (الدخول

الدولــة مــن النواحــي االقتصاديــة على زيادة حــدة الفقر لدى فئة عريضة

المدرســي ،وشــهر رمضان ،والمولد النبوي الشــريف) .ويبرز العمل

ً
أيضا فرص خلق مناصب الشــغل .وســاهمت
مس
من العمال ،كما ّ

الفالحــي كمهنــة ثانيــة يزاولهــا األطفال على الرغم من طابعها الشــاق.

عمليــات تســريح العمــال وتحويــل عقودهم إلى عقود محددة األجل في

ويضــاف إلــى هــذه الفئــة من العمل ،رعي األغنــام ،التي يقوم بها حوالى

الرفــع مــن هشاشــة وضعيتهم االجتماعية .وكان لتطبيــق برنامج التكييف

 %11,8من األطفال الذين شــملهم المســح .أما في ما يخص الفتيات

الهيكلــي أثــره البالغ على التشــغيل والبطالة.

فتتمثــل المهــن الرئيســية الالئي يزاولنها فــي العمل المنزلي والحرف

فعادة ما تكون آثار هذه البرامج على التشــغيل سـ ّـيئة وهي نتيجة

التقليديــة .ويمــارس  %40مــن األطفــال المهن لدى عائالتهم و %23,5لدى

منطقيــة لخفــض النفقــات العمومية وغلق المؤسســات العمومية أو

عمال لدى أقاربهن
أشــخاص أجانــب .أمــا الفتيات فيمــارس  %67منهن
ً

خوصصتهــا .كمــا ينخفــض األجر الحقيقي نتيجة تحرير األســعار وارتفاع

و %6فقط لدى أشــخاص أجانب.

التضخم بســبب خفض الدعم عن الســلع والمواد الغذائية بشــكل

وإذا كان انخفاض دخل العائالت ،والتســرب المدرســي ،وتدني مســتوى

الســكان .ومن غير
خاص وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع مســتوى الفقر بين ّ

األبوين والعنف األســري أسـ ً
ـبابا رئيســية لعمالة األطفال ،إال أن عوامل

المنطقــي أن تكــون لمثــل هــذه البرامج آثار إيجابية على التشــغيل لكن

أخرى ســاهمت في هذه الظاهرة .ومن أبرزها االســتراتيجية التي تتبناها

الســكان
من المفيد التســاؤل عن حدود هذه اآلثار السـ ّـيئة ودرجة تحمل ّ

العائلــة أو حتــى الطفــل ،الذي يســعى في مرحلــة متقدمة من المراهقة

لهــا .وفــي مثــل هــذه الحالة يصبح من الصعــب الحديث عن رفع إنتاجية

للحصــول علــى نــوع مــن الحرية تجاه أبويه عــن طريق حصوله على دخل

أن انتشــار
العمال في ظل انخفاض قدرتهم الشــرائية ،من جهة ،كما َّ

مســتقل عن العائلة مهما كان دخل هذه األخيرة .وهذا ما تؤكده دراســة

الفقــر بيــن فئــات كبيــرة من المجتمع يهدد التالحم والســلم االجتماعيين

علــي جغدلــي (جغدلــي )2008 ،الذي وجد في عينة دراســته حول واقع

من جهة أخرى .وســاهمت عمليات الخوصصة وغلق المؤسســات

الطفــل الجزائــري بيــن الدراســة والعمــل ،أن أكثر من  %40من األطفال

العموميــة فــي زيــادة عــدد العاطلين عن العمل بل حتى المؤسســات

المبحوثيــن يلجــون عالــم الشــغل مــن دون ضغط األولياء على الرغم من

العموميــة التــي لــم تغلــق طبقت برامج إعادة هيكلــة داخلية نجم عنها

صغر سنهم.

تسريح طوعي

حاملــو شــهادات التكوين المهنــي والتعليم العالي
بلغ عدد الحاصلين على الشــهادات في ســنة  2001حوالى  200ألف وهو

-9جغدلــي علــي .)2008( ،واقــع الطفــل الجزائــري بين الدراســة والعمل في الوســط الحضري (عينة ميدانية
من األبناء المتمدرســين العاملين من خالل أســرهم) .مذكرة مقدمة لنيل شــهادة الماجســتير في العلوم
المســرحين 198.637
االجتماعية ،جامعة الجزائر (غير منشــورة) .للعمال .وفي ســنة  1998بلغ عدد العمال
ّ

ما يطرح إشــكالية تشــغيلهم خاصة مع إعادة هيكلة القطاع الصناعي
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

بمــن فيهــم  161.215اســتفادوا مــن آليــة التأميــن على البطالة و 37.422منهم اختاروا التقاعد المســبق

تواجــد متزايــد للشــباب فــي الفئات غير المحميــة وفي قطاع العمل األجير

( .)1999,MUSETTE & HAMMMOUDAوتشــير آليات التقاعد المســبق

غيــر المصــرح عنــه لــدى الضمان االجتماعي فــي القطاع الخاص .وبالتالي

وتســريح العمال والتســريح الطوعي إلى نوع من اإلقصاء االقتصادي

ً
كثيرا بين  1997و .2010
فــإن الوضعيــة لــم تتحســن

لألعــوان االقتصادييــن للقطــاع الحديــث ،أو بعبــارة ّأدق للجزء المحمي من

ويســمح لنا تحليل تطور التشــغيل عبر الفئات بين ســنتي  1997و2010

ً
الســوق
الســوق.
فغالبا ما يعود «المقصون» ألخذ مواقع لهم في أجزاء ّ
ّ

بالتوصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن وضعية الشــغل في الجزائر في هذه

المســرحون يشكلون
المســتقلة أو التنافســية .فقد لوحظ أن األشــخاص
ّ

ً
وخصوصا بالنســبة
الفترة قد تدهورت في ما يخص ضمان الشــغل

شــركات ذات مســؤولية محدودة للعمل في النشــاطات الهامشــية

للشــبان .والحظنا أن القطاع العمومي االقتصادي لم يعد يســاهم في

أن األشــخاص المتقاعدون يعاودون شــغل
لمؤسســاتهم الســابقة .كما َّ

خلق فرص العمل ،في حين كان إلى وقت قريب المشــغل األساســي

المناصب نفســه التي كانوا يشــغلونها لكن بصفة مؤقتين.

والحامي لنوعية العمل المضمون .وأخذت المؤسســات غير الرســمية

وســاهم االنتقال من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد الســوق بدرجة

حصصـ ًـا هامــة فــي النســيج االقتصادي للبلد بمــا فيها العمل غير

كبيــرة فــي تضاعــف أعــداد العاطلين عــن العمل وعن الباحثين عن أي

المصرح به.

فرصــة عمــل حتــى ولو كانت فــي القطاع غير المهيكل.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .١٥وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎن ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

وأدى تطبيــق برنامــج التعديــل الهيكلــي ( 1994ــــ  )1998إلى تنظيم جديد

ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ  ١٩٩٧و٢٠١٠

ً
وخصوصا
لالقتصــاد يكــون فيــه للقطاع الخــاص دور أكبر من الماضي

اﻟﺸﻜﻞ أ .اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ) ٢٥ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ أﻛﺜﺮ(

فــي ما يأتي:
إعــادة هيكلــة القطــاع الصناعي العمومي وخفض االســتثمارات ،ما أدىإلــى حالة الركود؛
ارتفاع محســوس للمؤسســات التابعة للقطاع الخاص؛تحــول الشــبان إلــى العمل غير المهيــكل ومحاولة تدبير أمورهم
ومعيشــتهم بعيدا ًعــن القطاع المهيكل؛
الشــروع في تطبيق آلية تشــغيل الشــباب منذ ســنة  1988وتوســيعه فيمابعد بشــكل عشــوائي وغير منظم؛
اتســاع ظاهرة النســاء المشــتغالت بشــكل جزئي والعامالت في المنزل
والتي ال تخضع ألية رقابة رســمية؛
اتســاع ظاهــرة عمــل األطفال في الحواضــر الكبرى ،والمدن الصغيرة،واألرياف الناجمة أساسـ ًـا عن فقر العائالت؛
-اللجــوء إلــى إلغــاء العمل بعقود العمل الدائمة ،وتســريح العمال

اﻟﺸﻜﻞ ب .اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻴﻦ  ١٥ــ  ٢٤ﺳﻨﺔ

والتقاعد المســبق والتســريح الطوعي ألســباب اقتصادية مقابل
التعويض.

 .٤٫٣اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
يتمركز الشــبان البالغون من العمر بين  15و  24ســنة بصفة خاصة في
القطــاع الفالحــي مقارنــة بالبالغيــن بين  25و 64ســنة .وكان الفارق بين
الفئتين  6نقاط كاملة في ســنة  1997ليرتفع بنقطة كاملة في ســنة
 .2010وفي ســنة  1997كان الشــبان يشــتغلون في قطاع الفالحة بشــكل
أساســي ( .)%20أما في ســنة  2010فقد ارتفع عددهم ليصل إلى أكثر
مــن  %34.7فــي فئــة العمــل األجير غيــر المصرح عنه من قبل الخواص.
وتقلــص تمثيــل الشــبان بالمقارنــة مع البالغين فــي القطاعات المحمية:
اإلدارة والقطــاع العمومــي االقتصــادي .كما أنهم غير ممثلين بشــكل
كبيــر فــي فئــة العمــل األجير المصرح به فــي القطاع الخاص مقارنة مع

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 1997ــ  )2010للديوان
الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر.

البالغيــن .غيــر أن هــذه الوضعيــة انقلبت في ســنة  ،2010فلقد لوحظ
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للعمل عادة ما يشــغل الشــبان اليافعون ( 15ــ  24ســنة) وظائف في

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .١٦ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺣﺴﺐ

القطــاع الفالحــي أكثــر مــن البالغين ( 25ــ  .)64وارتفــع الفرق بين الفئتين،

وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺴﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ .١٦

الذي كان في حدود ســت نقاط ســنة  ،1997بنقطة واحدة ســنة .2007

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ

ولوحظ في ســنة  ،1997شــغل الشــبان لوظائف في القطاع الفالحي

اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺴﻦ

بنســبة  .%20ولكن في ســنة  2007ارتفعت نســبة هؤالء الشــبان لتبلغ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺑﺴﺒﻊﻓﺌﺎت

 %34,7فــي فئــة العمــال األجراء المشــتغلين لدى القطاع الخاص غير

اﻟﺸﻜﻞ أ .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺄرﺑﻊ

ﻓﺌﺎت

المصــرح بهــم لــدى مصالح الضمان االجتماعي .وال يمثل الشــبان إال
نســبة قليلة في القطاع المهيكل (الرســمي) على غرار اإلدارة والقطاع
ً
ً
كبيرا كأرباب عمل
حضورا
االقتصــادي العمومــي .كمــا ال نجد لهــم
ومســتقلين مهيكلين .وفي ســنة  ،1997طغت ســمة العمال األجراء
فــي القطــاع الخــاص أكثــر من األشــخاص البالغين ،غير أن هذه الوضعية
تمثيال في القطاعات
انقلبت في ســنة  ،2007بعد أصبح الشــبان أقل
ً
المهيكلة .ويالحــظ تواجــد الشــبان في القطاعات غيــر المهيكلة وقليلة
الحمايــة ،علــى غــرار األجــراء في القطاع الخــاص غير المصرح بهم لدى

ً
انطالقا من المســوح الوطنية للشــغل لســنة .2010الديوان الوطني لإلحصائيات
المصدر :من إعداد الباحثين
ــــ الجزائر ــ

الضمان االجتماعي .ولم يتم تســجيل أي تحســن في الوضعية بين
سنتي  1997و.2007

يظهــر المنحنــى أعــاله أن الشــبان الجزائرييــن يبــدؤون حياتهــم المهنيــة

أوضــح لوبيــز ( )1989 ,LOPEZفي دراســته حــول االنتقاالت المهنية

كأجــراء ومعتمديــن علــى اإلعانــات العائليــة ،وبمــرور الزمــن ،يغيرون

في كولومبيا أن الشــبان الذين تقل أعمارهم عن ســن العشــرين يأتون

مــن طبيعــة عملهــم إلــى مســتقلين أو أربــاب عمــل .وتتناقص نســبة

فــي المرتبــة األولــى مــن حيث إنهم يشــغلون وظائف في القطاع غير

اإلعانــات العائليــة كلمــا تقــدم الشــخص فــي العمــر ،وبالمــوازاة مع ذلك

المهيــكل .ويأتــي بعدهــم األجراء العاملون في المؤسســات الحديثة التي

ترتفــع نســبة األشــخاص الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص (مســتقلين)

تتــرواح أعمارهــم بيــن  20و  40ســنة .ويأتي فــي المرتبة األخيرة العاملون

وأربــاب العمــل .ويظهــر الشــكل أن المنحنييــن أعــاله متوازيان بشــكل

لحســابهم الخــاص فــي القطــاع غير المهيــكل أو أرباب العمل الصغار

شــبه تــام لغايــة ســن  59مــع ظهــور فئة المســتقلين وأربــاب العمل

ً
نوعا من االنتقال
انطالقـ ًـا مــن ســن األربعيــن .وبالتالي فقد وجــد الباحث

بشــكل بــارز .وتبقــى فئــة العمــال األجراء هــي المهمة بالنســبة

مــا بيــن القطاعــات مرتبــط بدورة الحياة وليــس باالنتقال من القطاع

لألشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و 59ســنة .غيــر أن مع

غيــر المهيــكل نحــو المهيــكل .ويعني قيام شــخص بلغ من العمر أربعين

بلوغهــم ســن الســتين تتناقــص فئــة المســتقلين .وهــذا مــا يشــير إلى أن

ســنة فمــا فــوق بالعمــل لصالحه في القطاع غيــر المهيكل بانخراطه في

فئــة كبيــرة مــن األجــراء الــذي أحيلــوا علــى التقاعد (المعــاش) يتحولون

نظــام بديــل أو مــواز لنظــام الحماية االجتماعية (في ما يتعلق بالشــغل

إلــى عمال مســتقلين.

والحصــول على معاش التقاعد).

ويخفــي هــذا التمثيــل البيانــي بعــض الحقائــق التــي يجــب أن نشــير إليها.

ويســمح انخراط الشــباب اليافعين في ســوق العمل في القطاع غير

اعتمدنــا تقســيمنا لســوق العمــل الــذي أوردنــاه آنفـ ًـا على أربعــة عناصر

المهيــكل بتفادي التشــريعات الناظمة لســوق العمــل ومعايير التوظيف

أساســية تتمثــل فــي :رب العمــل ،والمســتقل ،واألجيــر ،والمســاعدة

من قبيل ســن العمل والشــهادات المطلوبة.

العائليــة والتــي ال تســمح باإلحاطــة بشــكل كامــل بآليــة عمل ســوق

ويلعــب العمــل المســتقل ،فــي القطاع غيــر المهيكل ،من جهته دور

العمــل فــي الجزائــر بفعــل أننــا لــم ندمــج العمــل غيــر المهيكل في

المالذ بالنســبة لألجراء القدامى.

تحليلنــا.
ويظهــر المنحنــى «ب» أن األشــخاص يبــدؤون حياتهــم المهنيــة كأجــراء
غيــر مهيكليــن ،ويتلقــون إعانــات عائليــة أو مســتلقين فــي القطــاع
غيــر المهيــكل .ومــع التقــدم فــي العمــر تتقلــص نســبة العمال غير
المهيكليــن واالعانــات العائليــة .وبالمــوازاة مــع ذلــك ترتفع نســبة
أربــاب العمــل المهيلكيــن وغيــر المهيكليــن ،والمســتقلين المهيكليــن
وغيــر المهيكليــن حســب مســتقيم .وترتفــع أيضـ ًـا نســبة العمــال األجراء
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

لغايــة الشــريحة العمريــة بيــن  45و 49ســنة .ومــا فــوق ذلــك ،تبدأ هذه

في ما يتعلق في ســوق العمل.

النســبة فــي االنخفــاض .وفــي نهايــة دورة الحيــاة ،يهيمــن المســتقلون

وركزت الدراســات التجريبية بالفئات لســوق العمل حول البلدان

غيــر المهيكليــن ،متبوعيــن بالمســتقلين المهيكليــن .ويعتبــر العمــل

المتقدمــة وبلــدان أمريكا الالتينية (,HERNÁNDEZ &ROMANO

المســتقل ،خاصــة فــي القطــاع غيــر المهيــكل (غيــر الرســمي) كمالذ

 CALDERON ,2007 .ANTMAN & MCKENZIE ,2009ــــ مدريــد,

للمتقاعديــن القدامــى.

 2008بالنســبة للمكســيك,1999 ,BEAUDRY & LEMIEUX ,
1997 ,BEAUDRY & GREEN ,2000 ,PRUS ,2007 ,CRESPO

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .١٧ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﻦ

بالنســبة لكندا والواليات المتحدةBAUDELOT & ,1998 ,CHAUVEL ,

ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ
اﻟﺸﻜﻞ أ.اﻟﻨﺴﺎء

 1996 ,BOURDALLÉ & CASES ,1995 ,GOLLACلفرنســا).

اﻟﺸﻜﻞ ب .اﻟﺮﺟﺎل

وشــملت هذه الدراســات ميادين عدة من بينها تطور معدل نشــاط
النســاء ،ومســاهمة األطفال في ســوق العمل ،وتطور العمل غير
المهيــكل ،والهجــرة .أمــا بالنســبة للدول النامية ،بمــا فيها الجزائر ،تبقى
الوضعيــة غيــر معروفــة تمامـ ًـا .ونحاول في هذا العمل تحليل مســتوى
العمــل غيــر المهيــكل على مســتوى الفئات وهــذا باعتماد تحاليل مقارنة
ً
أيضا اإلجابة عن
بيــن النســاء والرجــال .ونحــاول من خالل هــذا العمل
األسئلة اآلتية:
-1كيف نســتطيع تفســير نمو العمل غير المهيكل في الجزائر؟

ً
انطالقا من المســوح الوطنية للشــغل لســنة .2010الديوان الوطني لإلحصائيات
المصدر :من إعداد الباحثين

-2مــا هــو تأثيــر كل من العمر ،والجيل والدور المســوح

ــــ الجزائر ــ

-3ما هي الفروق بين النســاء والرجال؟

يباشــر الرجــال حياتهــم المهنيــة كأجراء غيــر مصرح عنهم لدى مصالح

مــا بعــد  .2007وبعــد إجرائنا للتحاليل القياســية بالفئــات يمكننا مالحظة

الضمــان االجتماعــي ،في حين تبدأ النســاء حياتهــن المهنية باإلعانات

ما يأتي:

العائليــة .وفــي نهايــة دورة الحياة يالحــظ هيمنة الرجال في فئة

إن أول مالحظة تســترعي االنتباه تتمثل في التمايز بين ســلوك الرجال

المســتقلين غيــر المهيكليــن ،المســتقلين المهيكلين وأرباب العمل

والنســاء في ما يتعلق بالنشــاط غير المهيكل.

المهيكليــن .وبالمقابــل ،تظهر النســاء فــي النهاية في فئة اإلعانات

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  .١٨ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ

العائليــة ،والمســتقلين غيــر المهيكلين ،واألجــراء غير المهيكلين

ﺣﺴﺐ ا_ﺟﻴﺎل

والمســتقلين المهيكلين.
 .3.5التحليــل الديناميكــي للعمــل غيــر المهيكل في الجزائر
عــادة ال تأخــذ التحاليــل «التقليدية» لســوق العمل الطابــع الديناميكي لهذه
األخيــرة ،وتتداخــل فــي هذه التحاليــل ،آثار دورة الحياة ،والجيل ،والدورة
االقتصاديــة .وهــذا مــا يؤثــر على دقة هــذه التحاليل التي تخفي بعض
الحقائق عن ديناميكية ســوق العمل .وحدها التحاليل بالفئات تســمح
بتفكيــك وقيــاس هــذه اآلثــار الثالثة .ومن ضمن الفوائــد التي نجنيها من
اعتماد التحاليل بالفئات هو ربط تطور المســاهمة في ســوق العمل أو
الخيــارات التشــغيلية بآثــار دورة الحيــاة ،وآثــار الجيل ،وآثار تقلبات الدورة
االقتصادية .ويســمح تفكيك معدالت المســاهمة باســتخراج سلســلة من
المواقف والتي يمكن ربطها بمختلف نظريات ســوق العمل بالنســبة
للبلدان النامية .وعلى ســبيل المثال تســمح دراســة نماذج دورة الحياة
باختبــار النظريــات القائلــة بــأن القطاع غير المهيكل يعتبر كمرحلة للشــبان
للحصــول علــى خبــرة مهنيــة ومن ثم ولوجههــم للعمل في القطاع

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ أ اﻟﺮﺟﺎل ) ١٥ــ (٦٤

المهيكل لينســحبوا منه إلى العمل لحســابهم الخاص في نهاية مســارهم
المهنــي .وتســاهم آثــار الجيــل في تحديــد االتجاهات على المدى الطويل
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النســاء يخرجن من ســوق العمل بســبب الزواج أو زيادة المولود األول.
كمــا أن القانــون يمنحنهــن فرصــة الحصول على التقاعد مع بلوغ ســن 55

بأهميــة هــذا النــوع مــن التحاليل .وهذه األخيــرة تتطلب معطيات أولية

وحتــى أقــل من ذلــك إذا كانت المرأة لديها أطفال.

(خام) للمســوح الوطنية وليســت المعطيات الواردة في التقارير

ً
ً
كبيرا على النســاء
تأثيرا
أﺛــﺮ اﻟﺠﻴــﻞ :على خالف الرجال ،ال يؤثر الجيل

 -5تــم اعتمــاد مفهــوم العمــل غيــر المهيكل على أســاس عدم االنخــراط في الضمان االجتماعي.

الوطنيةالدوريــة .وهــذه المعطيــات األوليــة الخــام غير متاحة في الجزائر

بالنظــر لعددهــن القليــل .ويمكننــا القول إن معــدل العمل غيرالمهيكل

للسنوات

مســتقر ويبدأ باالنخفاض مع جيل الســبعينيات.
أﺛــﺮ اﻟﺪورة :على خالف الرجال ،ال تؤثر الدورة بشــكل كبير على

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ب .اﻟﻨﺴﺎء ) ١٥ــ (٦٤

النســاء بالنظر للمشــاهدات المتذبذبة.
وقمنــا بإجــراء العمــل نفســه في ما يتعلــق بمتغيرة حصة العمل غير
المهيــكل فــي العمــل ّ
الكلــي .ومن المهم بمــكان التذكير بوجود تحيز في
ـغوال من عمر إلى آخر أو
االنتقــاء بالنظــر إلــى أنــه ليــس كل الجيل مشـ ً
من فترة إلى أخرى .وتشــمل هذه المالحظة النســاء خاصة ،حيث يلجن
إلــى ســوق العمــل فــي أغلب الفترات ،كمــا أن خروجهن منه يتم في
أي وقت .أما بالنســبة للرجال ،فيتعلق ســن الولوج إلى ســوق العمل
بدرجــة التكويــن والتأهيــل :فالمؤهلون يصلون متأخرين إلى ســوق العمل
ويرتفــع كذلــك معــدل البطالــة في صفوف الشــباب .ومن المفيد ،والحال

المصــدر :مــن إعــداد الباحثيــن باالعتمــاد على معطيات المســوح الوطنية للتشــغيل ( 1992ــ  )2007للديوان
الوطنــي لإلحصائيات ــ الجزائر.

هــذه ،بقصــر تحاليل النتائج على األعمار المتوســطة.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل
أﺛﺮ اﻟﺴــﻦ

ويظهــر تأثيــر الجيــل جليـ ًـا لدى الرجال :يرتفع مســتوى العمل غير المهيكل

)اﻟﻌﻤﺮ( :يرتفع معدل العمل غير المهيكل مع بداية

فــي صفــوف الجيــل األكثر شـ ً
ـبابا ،غير أن تأثير الــدورة يصعب تحليله

ابتداء من ســن  24ليســتقر في حدود  45ــ 49
الحياة العملية (النشــطة)
ً

بالنظــر للتغيــرات الكبيــرة الطارئــة .أما أثر العمر فيظهر بشــكل Uالتيني أو

ســنة ،لينخفض في نهاية الحياة العملية التي تشــارف العمر بين  60ــ

 Vوالــذي يشــير إلــى أن الرجــال يخرجون من القطــاع المهيكل ليندمجوا في

 64ســنة ،وهو نفس المعدل لدى الفئة العمرية  15ــ  19ســنة .وهو ما

القطاع غير المهيكل .وبالنســبة للنســاء يكون منحنى  Uأكثر اتسـ ً
ـاعا في

يســمح لنا بالقول إن الرجال يبقون في العمل غيرالمهيكل بشــكل طويل

القاعــدة وهــو مــا يشــير إلى أنهن يلبثن مدة أطول فــي القطاع المهيكل.

نسـ ً
ـبيا ،ما يدل على أننا لســنا إزاء عمل غير قار ولكن بتقســيم لســوق

وال يظهر تأثير كبير ألثر الجيل على النســاء إال بالنســبة لألجيال الجديدة.

العمل.

نســتطيع أن نؤكــد أن حصــة العمــل غيــر المهيكل ما زالت في ارتفاع

أﺛــﺮ اﻟﺠﻴﻞ :يبدأ معدل العمل غيرالمهيــكل باالنخفاض مع األجيال

مضطــرد منــذ بدايــة عقد التســعينيات وهذا مــا يظهره تحليلنا ،الذي

التي ولدت في ســنوات  50مقارنة بتلك التي ولدت في ســنوات  ،40ما

يشــير إلى أن ظاهرة العمل غير المهيكل ال تمس بشــكل عشــوائي كل

يعني أنهم ولجوا ســوق العمل مع االســتقالل ،ويرتفع بالنســبة لألجيال

األجيــال .إن األجيــال الجديــدة هــي األكثر تضـ ً
ـررا من ظاهرة العمل غير

التــي ولــدت فــي ســنوات  .80وهذا ما يعطينــا نتيجة أن معدل العمل

المهيــكل علــى الرغــم من مســتوى التكويــن العالي الذي حصلت عليه،

ـاو لمثيلــه لألجيال التي ولدت في .40
غيرالمهيــكل لألجيــال  70ــــ  80مسـ ٍ

وبالتالــي نحــن فــي عمــق الثنائية الذيــن هم في الداخل والذين هم في

وبالتالي يمكننا القول إنه بعد االنخفاض الذي ســجل في الســنوات التي

الخــارج .وهــذا مــا يمكــن أن يــؤدي إلى صراع أجيــال مع ما يحمله من آثار

أعقبــت االســتقالل ،بــدأ معــدل العمل غيــر المهيكل باالرتفاع مع األجيال

على المســتويين السياســي والمحيط االجتماعي .ويســتحق هذا العمل

التــي تصــل إلى ســوق العمل ابتداء مــن عقد الثمانينيات.

تتمة عن طريق تمييز األشــخاص حســب مســتوى التأهيل .وما قمنا

أﺛــﺮ اﻟﺪورة :يرتفع معدل العمل غير المهيــكل مع الزمن ،لكننا

به في الحقيقة هو تحليل اآلثار المتوســطة مهما كان مســتوى تأهيل

الحظنــا بعــض التطــورات المتذبذبــة والتي يمكــن أن نعزوها إلى عملية

األشــخاص ،ونحن هنا أمام أثر الهيكلة بالنظر إلى ارتفاع مســتوى

العينات.
أخذ
ّ

ً
وخصوصا لدى النســاء .وفي هذه
التأهيل والتعليم لدى األشــخاص

بالنسبة للنساء

الحالــة علينــا أن ننطلــق فــي التحليل من ســن  ،25وهو العمر الذي

أﺛﺮ اﻟﺴــﻦ )اﻟﻌﻤﺮ( :هو أقل أهمية بالنســبة للرجال مع توزيع

يتوقــف فيه مســتوى التأهيل عن االرتفاع.

ثنائي النســق ( 24ــ  29ســنة و 40ــ  44ســنة) .وهذا راجع لولوج النســاء إلى
ً
ســوق العمل متأخرات ً
نظرا لالنقطاعات عن هذه الســوق الناجمة
جدا
عــن فــك االرتبــاط (الترمل ،والطالق) .وعليه ،وبخالف الرجال ،فإن النســاء
يمضين فترة أقل في مناصب شــغل االنتظار .ويمكن تفســير ذلك بأن
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ

رغــم تعــدد البرامــج الموجهــة لمكافحــة البطالــة وترقيــة التشــغيل ،فال

البطالــة والتشــغيل :هياكل وتدابير

ً
خصيصا
يوجــد برنامــج مخصــص لمكافحــة العمــل غيــر المهيــكل موجــه
لهــذه الفئــة مــن العمــال .والمالحــظ أن سياســة التشــغيل فــي الجزائر
تعتمــد علــى ركيزتيــن أساســيتين :ترقيــة الشــغل عــن طريــق تحفيز

وزارة العمل والتشــغيل
والضمــان االجتماعي

المبــادرات المقاوالتيــة وترقيــة العمــل المأجــور .ويقــدم الشــكل رقم 15
عرضـ ًـا موجـ ً
ـزا عــن أهــم الهيئــات واآلليــات والصيــغ المعتمــدة في مجال

وزارة التضامــن الوطني
واألســرة وقضايا المرأة

مكافحــة البطالــة وترقية الشــغل.

وزارة الصناعة
والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وترقية

 .١٫٤أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
من ضمن أهداف السياســة الوطنية للتشــغيل يمكن أن نورد ما يأتي:

مديريات التشغيل
بالواليات

-1محاربــة البطالــة عــن طريق مقاربة اقتصادية؛

الوكالة الوطنية لتســيير
القرض المصغر

الوكالــة الوطنية لترقية
االستثمار ANDI

-2العمــل علــى ترقيــة يــد عاملة مؤهلة على المديين القصير والمتوســط؛
-3تطوير روح المقاوالتية في صفوف الشــباب؛
-4مواءمة شــعب التكوين مع احتياجات ســوق العمل؛

الوكالــة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب
ANSEJ

-5تدعيــم االســتثمار الكثيف لليد العاملة؛
-6إنشــاء هيئات قطاعية للتنســيق؛

وكالة التنمية
االجتماعية ADS

-7تحديــث آليــات المراقبة والتقويم؛
-8تعزيز وتطوير آليات الوســاطة في ســوق العمل؛
-9مواصلة ترقية تشــغيل الشــباب وتحســين معدل التثبيت في المناصب

الوكالة الوطنية
للتشغيل ANEM

بعــد نهاية مرحلة التدريب؛
-10العمــل علــى تقليــص معدل البطالة في حدود .%9
ولتحقيق هذه األهداف ،حددت الســلطات العمومية ســبعة محاور

الصندوق الوطني
للتأميــن عن البطالة

رئيســية للتدخل نوردها في ما يأتي:
-1تدعيــم االســتثمار في القطــاع االقتصادي الخالق للوظائف؛
ً
وخصوصا في مواقع العمل لتســهيل إدماج
-2ترقيــة التكويــن المؤهــل

 .٢٫٤ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل

المتدربين؛
-3ترقية سياســة تحفيزية تجاه المؤسســات لتهيئة الشــروط المثلى لخلق

ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ wﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

الوظائف؛

ترتكــز هــذه المبــادرة علــى فكــرة مفادهــا أن العمل المأجور ال يمكن أن

-4ترقية تشــغيل الشباب؛

ـال لمشــكلة البطالة ،وعليه كان لزامـ ًـا التفكير في آلية
يكــون وحــده حـ ًّ

-5تحســين وتطوير تســيير سوق العمل؛

يمكــن معهــا توفيــر العمــل للشــبان الطامحين إلثبات ذواتهم عن طريق

-6متابعة ومراقبة وتقويم آليات تســيير ســوق العمل؛

فســح المجال لهم للدخول في عالم المقاوالتية .ولغاية تجســيد هذه

-7إنشــاء هيئات التنســيق القطاعي.

األهداف قامت الســلطات العمومية بإنشــاء آلية مؤسســاتية تتمثل في
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،والوكالة الوطنية لتسيير القرض
المصغر ،والصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ،والصندوق الوطني
لدعم القرض المصغر ،والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وتتضمن قوانين المالية السنوية تحفيزات وتدابير مالية لفائدة المقاولين
الشباب ،وهو ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة  ،2011على سبيل
المثال ال الحصر ،والذي نص على عدة إعفاءات وتخفيضات للشباب
المقاول المستفيد من مختلف اآلليات التي ذكرت ً
آنفا .ويتعلق األمر
باإلعفاء أو التخفيض لمدة ثالث سنوات من أرباح الشركات والرسم على
القيمة المضافة ،والرســم العقاري ،ورســم التســجيل.
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

 .٢٫٤ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل

ســنة  2010إلى  400ألف فرصة عمل ســنة  ،2014أي بارتفاع يقدر بأكثر
مــن  .%70كمــا ارتفــع عــدد التنصيبات المحققة مــن طرف الوكالة الوطنية

ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ wﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

للتشــغيل من  180ألف تنصيب ســنة  2010إلى  308آالف تنصيب ســنة

ترتكــز هــذه المبــادرة علــى فكــرة مفادهــا أن العمل المأجور ال يمكن أن

 ،2014أي بمعــدل تطــور يقــدر بأكثــر من  .%71في حيــن عرفت التنصيبات

ـال لمشــكلة البطالة ،وعليه كان لزامـ ًـا التفكير في آلية
يكــون وحــده حـ ًّ

ً
ارتفاعا من  17ألف عقد عمل
المحققــة فــي إطــار عقــود العمل المدعمــة

يمكــن معهــا توفيــر العمــل للشــبان الطامحين إلثبات ذواتهم عن طريق

مدعم ســنة  2010إلى  47ألف عقد عمل مدعم ســنة  ،2014أي بنســبة

فســح المجال لهم للدخول في عالم المقاوالتية .ولغاية تجســيد هذه

تطــور تعادل أكثر من .%179

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ .٢٠اﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

وقــدر مجمــوع التنصيــب الكالســيكي فــي الفترة من  2010ــ  ،2014مع

ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

األخــذ باالعتبــار عقــود العمــل المدعمة وكــذا التنصيب المحقق من قبل

)اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ(

الهيئــات الخاصــة المعتمــدة للتنصيــب ،إلى مليون و 358الف منصب
عمل.
و عــالوة علــى ذلــك ،تم تنصيب مليون و 428ألف شــاب طالب
عمــل مبتــدئ فــي فتــرة  2010ــ  ،2014مــن بينهم ً 884
ألفا في القطاع
االقتصــادي العمومــي والخــاص (أي بنســبة  )% 88.6مقابل  510آالف
تنصيب في المؤسســات اإلدارية (أي بنســبة .)%12.4
-11حســب إحصائيات وزارة العمل والتشــغيل والضمان االجتماعي ،الجزائر (.)2015
-12راجــع الملحقيــن الثالــث والرابع من هذا التقرير.

ومنذ الشــروع في تنفيذ جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشــغيل الشــباب
( )1997والصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالة ( )1994إلى غاية ســبتمبر
 2015تــم تمويــل أكثــر مــن  475ألف مؤسســة مصغرة والتي ترتب عنها
إحداث ما يقارب مليون و 100ألف منصب شــغل مباشــر .ومن أجل
تســهيل الحصول على تمويل المشــاريع ودعم المقاولين في إحداث
مؤسســاتهم ،وضمــان ديمومتهــا ،تم اتخاذ وتنفيــذ تدابير مهمة منذ
 ،2008وتتعلق ال سـ ّـيما:
بتقليــص آجــال معالجــة ملفات حاملي المشــاريع؛
وضــع تصــورات كرتوغرافيــة للواليــة (المحافظة) من أجل تســجيل
المشــاريع في إطار سياســات التنمية المحلية؛
تقليص المســاهمة الشــخصية للمقاولين؛
ّ
البطال
تخفيض نســبة فائدة القروض البنكية الموجهة إلى الشــباب
بـ%100؛
تمديــد مرحلــة اإلعفــاء لدفــع الفوائــد ولتعويض الدين األصلي
المستحق؛
تخصيــص حصــة مــا نســبته  %20مــن الطلــب العمومي المحلي لفائدة
المؤسسات المصغرة.

 .٣٫٤دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺄﺟﻮر
اتخــذت عــدة آليــات لدعــم هذا النوع من العمــل تقوم عليها بعض
المؤسســات كالوكالة الوطنية للتشــغيل ،ومديريات التشــغيل ،واألجهزة
المختلفــة لإلدمــاج المهنــي .وأمــا عــن نتائج هذه البرامج (وزارة العمل
والتشــغيل والضمــان االجتماعــي )2015 ،فقــد انتقل عدد عروض العمل
المســجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشــغيل من  235ألف عرض عمل
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

يتطلــب عــالج مشــكلة االقتصــاد غيــر المهيــكل النظــر إلــى ما وراء

الموجهــة لترقيــة التشــغيل فــي جميــع مراحلهــا مــن الفكــرة إلــى التقويم.

تبســيط إجــراءات التســجيل وإصــدار التراخيــص إلــى حصر جوانب

وعلــى األمــوال العموميــة أن تســاند بصفــة اســتراتيجية تطويــر بعــض

السياســات المختلفــة التــى تشــهد حضـ ً
ـورا كثيفـ ًـا لالقتصــاد غيــر

القطاعــات االقتصادية.

المهيــكل ،خصوصـ ًـا مجــال الضرائــب (التهــرب الضريبــي) ومجــال العمل

تعمــل ســوق العمــل وفــق منظــور أفقــي ،وبالتالــي مــن الوهم

(العمالــة غيــر المســجلة وغيــر المنتظمــة) .ومــن المفــروض أن تؤدي

تصــور إمكانيــة الحصــول علــى تنســيق قطاعــي علــى المســتوى الوطني.

السياســات العموميــة المنتهجــة منــذ عقديــن فــي الجزائــر إلــى انخفاض

غيــر أن التنســيق المحلــي يمكــن أن يحــل محــل الوطنــي .ولكــي يكون

حــدة العمــل غيــر المهيــكل ،بالنظــر إلــى حجــم األموال التــي أنفقت

ـاال يجــب أن يقــاد مــن قبــل هيئــة عليــا على غرار
فعـ ً
التنســيق الوطنــي ّ

وتعــدد األجهــزة القائمــة علــى تنفيــذ هــذه السياســات .وبالنظر إلى

«الوزيــر األول» بمــا فيهــا إنشــاء مديريــة قطاعيــة لتســيير كل المســائل

غيــاب المعطيــات الدقيقــة حــول الميزانيــات المخصصــة ،وخصائــص

المتعلقــة بســوق العمــل .وعليــه ال يجــب أن تــوكل مهمــة تســيير قطــاع

المســتفيدين مــن هــذه البرامــج ،ومعــدل التخلــي عنهــا ،ونجاعتها

الشــغل إلــى الــوزارة المعنية فقط.

فــي التخفيــف مــن وطــأة البطالــة ،تصبــح وجاهة تقديــم التوصيات
نســبية .وإذا مــا عرفنــا أن فــرص خلــق العمــل يقودهــا القطــاع الخاص

ﺧـــــﺎﺗﻤــــﺔ

الــذي يشــكو مــر الشــكوى مــن بيروقراطيــة وتعقــد مناخ االســتثمار في

يعبــر ارتفــاع العمــل غيــر المهيــكل عــن الفشــل الذريــع لسياســات التنمية
ّ

الجزائــر ،نســتطيع أن نســتنج مــدى الجهــود الواجــب بذلهــا مــن قبل

المنتهجــة فــي الجزائــر منــذ حوالــى عقديــن .فعــوض أن يكــون العمل

الحكومــة إلعــادة التوازن إلى ســوق الشــغل.

مفتاحـ ًـا لحيــاة كريمــة تضمــن الحــد األدنــى مــن الحقــوق ومــا يقابله من

-1مــن المستحســن إنشــاء مرصــد وطنــي للشــغل يتكفــل بإنتاج

واجبــاتّ ،
مثــل العمــل غيــر المهيــكل نكوصـ ًـا عــن كل ذلــك .فبعد عقود

معطيــات واقتــراح خيــارات اســتراتيجية مبنيــة علــى تحليــل واقعي.

مــن سياســات التوظيــف الكثيــف كنتيجــة حتميــة لسياســة التصنيــع

ويمكــن والحــال هــذه أن يضطلــع المرصــد بهــذه المهام:

ونظــام االقتصــاد المخطــط ،بــدأ العمــل غيــر المهيــكل بالظهــور ليصل
إلــى مــداه مــع تطبيــق برنامــج التعديــل الهيكلــي ( 1994ــــ  ،)1998وما

القيــام بمســح ســنوي حــول التشــغيل غيــر المهيــكل علــى غــرار دول

رافقــه مــن غلــق المؤسســات العموميــة ،وتســريح العمــال ،وتجميد

الجــوار (المغــرب وتونــس) مــع ضمان نشــر النتائج؛

ّ
البطاليــن
التوظيــف فــي قطــاع الوظيفــة العموميــة ،وانضمــام جحافــل

القيــام بمســوحات دوريــة حــول األجــور فــي كل القطاعــات،
وخصوصـ ًـا لــدى المؤسســات المتناهيــة الصغر؛

الجــدد ســواء الملفوظيــن مــن قبــل النظــام التربــوي أو حاملي

إعــادة تفعيــل دور المجلــس األعلــى لإلحصــاء؛

الشــهادات العليــا .لقــد ســاهم تخلــي الدولــة عــن الدور الــذي كانت تقوم

تدريــب مســتخدمي االدارات العموميــة علــى تقديــم المعطيــات

بــه والــذي كان يتمثــل فــي أن تســهر علــى متابعــة وإنجاز كل شــيء ،إلى

االحصائيــة حســب المعاييــر العلميــة وخصوصـ ًـا فــي مــا يتعلق

دولــة حارســة تســعى لتحديــد تدخلهــا فــي االقتصــاد بحيث مــا تقتضيه

بالتدفقــات ،وبرامــج المدخــالت والمخرجات؛

الضــرورة االقتصاديــة ،فــي ارتفــاع نســبة العمــل غيــر الميهكل.
لقــد تــوارى دور الدولــة بشــكل كبيــر ،خصوصـ ًـا فــي ميدان الشــغل من

تكويــن فرقــة مــن الخبــراء تقــوم بتحليــل المعطيــات وإســداء
المشــورة للحكومــة فــي ميــدان الشــغل والتشــغيل قائمــة علــى تحليل

دون أن يعوضــه القطــاع الخــاص .لقــد أوضــح تحليــل تطــور التشــغيل أن

معاييــر علميــة دقيقة.

وضعيــة الشــغل فــي الجزائــر قــد تدهــورت فــي ما يخص ضمان الشــغل
وخصوصـ ًـا بالنســبة للشــبان .كمــا أن القطــاع العمومــي االقتصــادي لــم

الحفــاظ علــى برامــج التشــغيل الحاليــة مــع تعديلهــا علــى المــدى
القصيــر وإصالحهــا بشــكل كامــل علــى المــدى المتوســط ،وهذا بعد

يعــد يســاهم فــي خلــق فــرص العمــل ،فــي حين كان إلــى وقت قريب

إجــراء عمليــة تقويــم شــاملة ألثر هــذه البرامج:

المشـ ّـغل األساســي والحامــي لنوعيــة العمــل المضمــون .وأخذت

المؤسســات غيــر الرســمية حصصـ ًـا هامــة فــي النســيج االقتصادي

مــن المفــروض أن تقــوم الحكومــة بتقويــم شــامل ألثــر برامــج
التشــغيل الحاليــة مــع نشــر نتائــج هــذه التقويمــات على نطاق واســع.

للبلــد بمــا فيهــا العمــل غيــر المصرح به.

ومــن المؤمــل أن تفضــي هــذه التقويمــات إلــى إعــادة النظــر في طرائق

وســمح لنــا التحليــل الديناميكــي للعمــل غيــر المهيــكل فــي الجزائــر

عمــل وكاالت التشــغيل الحكوميــة؛

بالقــول إنــه بعــد االنخفــاض الذي ســجل في الســنوات التــي أعقبت
االســتقالل ،بــدأ معــدل العمــل غيــر المهيــكل باالرتفــاع مــع األجيال التي

أمــا الــوكاالت الحكوميــة الثــالث األخــرى (صنــدوق تأميــن البطالــة،
والوكالــة الوطنيــة للتشــغيل ،ووكالــة التنميــة االجتماعيــة) ،فمــن

تصــل إلــى ســوق العمــل ابتــداء من عقــد الثمانينيــات .وتزامن وصول

المفيــد أن تعــود إلــى مهمتهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا والمتمثلة

هــذه األجيــال مــع األزمــة االقتصاديــة والتحــوالت العميقة التي شــهدها

ّ
البطاليــن ،ومحاربــة الفقــر على
فــي التأميــن علــى البطالــة ،وتوظيــف

ً
تضررا
االقتصــاد الجزائــري .والمحيــر أن األجيــال الجديــدة هــي األكثــر

التوالي.

مــن ظاهــرة العمــل غيــر المهيــكل علــى الرغــم من مســتوى التكوين
العالــي الــذي حصلــت عليــه ،وبالتالــي نحــن فــي عمــق ثنائيــة الذين هم

مــن المفــروض أن يتــم إشــراك القطــاع الخــاص فــي إعــداد البرامج
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فــي الداخــل والذيــن هــم فــي الخــارج .وهذا مــا يمكن أن يؤدي إلى
صــراع أجيــال ،مــع مــا يحملــه مــن آثار ســلبية على المســتويين السياســي
والمحيــط االجتماعي.
وســمح وجــود مخططــات لترقيــة التشــغيل ومحاربــة البطالــة المصادق
عليــه مــن طــرف الحكومــة ســنة  ،2008والــذي بموجبــه نص على إنشــاء
هيئــات تنســيق بيــن القطاعــات بهــدف إشــراكها في إعــداد وتطبيق
وتقييــم السياســة الوطنيــة للتشــغيل ،بالحفــاظ علــى ديناميكيــة إحــداث
مناصــب العمــل ،وكــذا تقليــص البطالــة ،مــا أدى إلــى تخفيض نســبة
البطالــة مــن حوالــى  %30ســنة  1999إلــى  %11.2في ســبتمبر.2015
غيــر أن هــذه األهميــة الممنوحــة لهــذه المســائل لم تســعف الشــبان
الباحثيــن عــن فــرص عمــل قــارة تضمــن لهــم كرامتهم ،بل لــم يجدوا ً
بدا
مــن الدخــول فــي مغامــرة العمــل غيــر المهيــكل ،عســاهم أن يظفروا
بعمل يتماشى ومؤهالتهم .لكن هذه المغامرة التي يعتبرها الكثير من
الشبان كمرحلة انتقالية أو هم وفي وضعية انتظار قطار الشغل الرسمي
ً
ً
إطالقا.
كثيرا منهم ال يقدرون على اللحاق به أو أنه ال يأتي
الذي
مــن ظاهــرة العمــل غيــر المهيــكل علــى الرغــم من مســتوى التكوين
العالــي الــذي حصلــت عليــه ،وبالتالــي نحــن فــي عمــق ثنائيــة الذين هم
فــي الداخــل والذيــن هــم فــي الخــارج .وهذا مــا يمكن أن يؤدي إلى
صــراع أجيــال ،مــع مــا يحملــه مــن آثار ســلبية على المســتويين السياســي
والمحيــط االجتماعي.
وســمح وجــود مخططــات لترقيــة التشــغيل ومحاربــة البطالــة المصادق
عليــه مــن طــرف الحكومــة ســنة  ،2008والــذي بموجبــه نص على إنشــاء
هيئــات تنســيق بيــن القطاعــات بهــدف إشــراكها في إعــداد وتطبيق
وتقييــم السياســة الوطنيــة للتشــغيل ،بالحفــاظ علــى ديناميكيــة إحــداث
مناصــب العمــل ،وكــذا تقليــص البطالــة ،مــا أدى إلــى تخفيض نســبة
البطالــة مــن حوالــى  %30ســنة  1999إلــى  %11.2في ســبتمبر.2015
غيــر أن هــذه األهميــة الممنوحــة لهــذه المســائل لم تســعف الشــبان
الباحثيــن عــن فــرص عمــل قــارة تضمــن لهــم كرامتهم ،بل لــم يجدوا ً
بدا
مــن الدخــول فــي مغامــرة العمــل غيــر المهيــكل ،عســاهم أن يظفروا
بعمل يتماشى ومؤهالتهم .لكن هذه المغامرة التي يعتبرها الكثير من
الشبان كمرحلة انتقالية أو هم وفي وضعية انتظار قطار الشغل الرسمي
ً
ً
إطالقا.
كثيرا منهم ال يقدرون على اللحاق به أو أنه ال يأتي
الذي
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ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  .1ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺌﺎت

ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻞ ا_ﺷﺨﺎص ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﺮﻫﻢ أو ﺳﻨﺔ
ﻣﻴﻼدﻫﻢ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

وﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﻔﺌﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺌﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎة ا_ﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻨﻔﺲ

ﺗﻤﺖ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ

اﻟﻔﺌﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ_ﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔﺌﺎت

اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ

ا_ﺧﺮى .وﻳﺴﻤﺢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻜﻴﺴﻴﺲ

»ﻣﺠﻤﻮع ا_ﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو

) (LE DIAGRAMME DE LEXISاﻟﻤﻄﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ« )ATTIAS

اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﻴﻦ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت.

ــ  .(١٩٨٨ ,DONFUTواﻟﻔﺌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

وﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻜﻴﺴﻴﺲ ﺑﺪراﺳﺔ

أﺷﺨﺎص ﺑﻞ ﺗﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت ﺑﻴﻦ ا_زﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ :ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﻳﺘﻢ

ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻳﻤﻜﻦ إﻳﺮاد ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ

ﻗﺮاءة ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ا_ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا_ﺟﻴﺎل،

ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻦ

و«دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ« ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻓﺌﺔ

اﻟﻔﺌﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ

ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ )واﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ أﻳﻀ ﺧﻂ

اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،واﻟﻘﻴﻢ

اﻟﺤﻴﺎة( .وﻳﺴﻤﺢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻜﻴﺴﻴﺲ،

اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وا_ﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ أﻓﺮاد

ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﺦ .وﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺨﺎص

ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات وﻫﺬا

ﺑﻬﺎ وﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎص ،ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ

ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼد ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﻴﻨﻲ )ا_ﻓﻘﻲ(،

ﻓﺌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺎت ا_ﺧﺮى .وﺗﻤﺜﻞ

واﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻌﻤﻮدي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻈﻬﺮ

اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ،وﻳﻨﺸﺄ وﻳﻼﺣﻆ ﻋﺒﺮه

اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ.

اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ).(١٩٦٥ ,RYDER
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻳﻬﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎة
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت .وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ دراﺳﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺌﺎت،
ﺑﻞ ﻫﻮ ﺿﺮوري أﻳﻀ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻤﺴﻮح
ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﺗﺴﻤﺢ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ )اﻟﻌﻤﺮ ،واﻟﻔﺘﺮة ،واﻟﻔﺌﺔ(
ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ا_ﺛﺮ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﺮ ،واﻟﻔﺘﺮة ،واﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻈﺎﻫﺮة .وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﺗﻲ:
أﺛﺮ اﻟﻔﺌﺔ ،واﻟﻔﺘﺮة وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ دورة اﻟﺤﻴﺎة
ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ أو ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ،ﺣﺪﺛ ﻣﺎ.
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻤﺮ ،واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺤﺪد
ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ )اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ ،واﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ(.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﺠﻴﻞ أو اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ
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وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  .٢ا_ﺟﻬﺰة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب )(ANSEJ
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ) :(ANSEJﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﺪة ﻣﻬﺎم ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ

ــ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻘﺪم اﻻﺳﺘﺸﺎرة وﺗﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ

اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻤﻮﺟﺐ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ــ ﺗﺴﻴﺮ وﻓﻘ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

رﻗﻢ  ٩٦ــ  ٢٩٦اﻟﻤﺆرخ

اﻟﺸﺒﺎب.

ﻓﻲ  ٠٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،١٩٩٦

ــ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ

وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ

اwﻋﺎﻧﺎت.

ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص

ــ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﻫﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺑﻨﻮد دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط.

ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ــ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ا_ﺧﺮى اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب.

اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل

 ٢ــ  ١ــ  ٢ــ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب) (ANSEJﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ:

اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﺴﻌﻰ

وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﺗﻲ:

ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ اﻟﺼﻴﻎ

ــ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺮاوح

اﻟﻤﺆدﻳﺔ wﻧﻌﺎش ﻗﻄﺎع

ﺳﻨﻪ ﺑﻴﻦ  ١٩و ٤٠ﺳﻨﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﺎب ﺑﻴﻦ  ٣٥و ٤٠ﻳﺠﺐ إدﺧﺎل ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻤﺮه أﻗﻞ ﻣﻦ ٣٥

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ

ﺳﻨﺔ( ،أﻳﻀ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأن ﻳﻜﻮن ذا ﺧﺒﺮة وﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء

ــ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎن أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف

اﻟﻤﻘﺎوﻻت ،ﺑﺎwﺿﺎﻓﺔ

اﻟﺸﺎب اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ٪١ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ

إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ

ﺣﺎﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دج و  ٪ ٢ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ دج.

اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ،وﻣﺘﻨﺢ

ــ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺎب اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺼﻞ اﻟﺸﺎب ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات

إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻣﺘﻴﺎزات

ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اwﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﺘﺎد ،وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ

ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ) ٪٧٫٤ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ  ،(٪٥وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ ٪٨٠

اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ.

و ٪٩٥ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع.
ــ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺎب اﻟﻤﻘﺎول ﻗﺮار اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺎ
ﻳﺄﺗﻲ:
ــ إﻋﻔﺎء ﺗﺎم ﻟﻤﺪة  ٣ﺳﻨﻮات إﻟﻰ  ٦ﺳﻨﻮات ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اwﺟﻤﺎﻟﻲ
 ،IRGواﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ،IBSواﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻬﻨﻲ ،ATBواﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ
ا_ﻋﻤﺎل)TVAﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺸﺮوع(،واwﻋﻔﺎءﻣﻦﺣﻘﻮقاﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ــ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟــ ٪ ٧ﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
_ﺟﺮاءاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ـ اwﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ا_ﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎزة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ــ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺮاﻓﻘﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺸﺎﺋﻪ

ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﺳﻨﺔ  ١٩٩٤ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ

إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،١٩٩٤ﺷﺮع اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ص.و.ت.ب(

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن

ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻤﺎل ا_ﺟﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا ﻣﻨﺎﺻﺐ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ

ﺷﻐﻠﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻻ إرادﻳﺔ و _ﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﻦ ﻣﻬﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ا_وﻟﻰ ،دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﻟﻐﺎﻳﺔ أواﺧﺮ

واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(

ﺳﻨﺔ :٢٠٠٦

ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ »ﺗﺨﻔﻴﻒ«

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٨٩٫٨٣٠ﻋﺎﻣ ً
ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء
ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ٢٠١٫٥٠٥
ﻼ
ّ
ً

اﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 ٩٤ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ

اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ

ﻳﻨﺎﻫﺰ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗّﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻬﻢ ﺟﺮاء ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ

ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل ا_ﺟﺮاء

ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ٥٫٢٧٥
اﻟﻤﺪة أو ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ
ﻣﺤﺪدة
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮد
ّ
ّ
ّ

ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا
ً

وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ
أﻛﺒﺮ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗّﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ّ

اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ،ﻋﺮف

ﺳﻨﺘﻲ  ١٩٩٦و ١٩٩٩اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮت ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ،

)ص.و.ت.ب( ﻓﻲ ﻣﺴﺎره

ﻋﻨﺪذاك ،ﺑﺪأ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﺺ

ﻣﺨﺼﺼﺔ
ّﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ
ّ

اwﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم

اﻧﻄﻼﻗ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ١٩٩٨إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،٢٠٠٤ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ
ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ) ص و ت ب( ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إدﻣﺎج

ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺤﺮ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺗّﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺧﺼﻴﺼ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا
ّ

اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ّ

وﻣﻌﺪات
ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻨﺸﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودة ﺑﺘﺠﻬﻴﺰات
ّ
ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺗﻴﺔ:
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺑﻬﺬا ّ
ّ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ّ ١١٫٥٨٣
ﺑﻄﺎ ًﻻ ﺗّﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ــ اﻟﻤﻨﺸﻄﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ
اﻟﻤﺼﻐﺮة
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٫٣١١ﺑﻄﺎ ًﻻ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ إﺣﺪاث
ّ
ّ
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ّ ١٢٫٧٨٠
ﺑﻄﺎ ًﻻ ﺗﺎﺑﻌﻮا ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ١٩٩٨ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ wﻋﺎدة اwدﻣﺎج ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺗّﻢ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،٢٠٠٤وﺑﺘﻘ ّﻠﺺ ﻋﺪد
ّ
ّ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺴﻄﻴﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ّ
اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ
دﻋﻢ إﺣﺪاث اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف
وﺛﻼﺛﻴﻦ ) (٣٥وﺧﻤﺴﻴﻦ ) (٥٠ﺳﻨﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺨﻄﻂ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،
اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﻋﻜﻒ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،اﻧﻄﻼﻗ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٤أوﻟﻮﻳ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻬﺎز دﻋﻢ إﺣﺪاث اﻟﻨﺸﺎط
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ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ )(٣٥
ﻟﻔﺎﺋﺪة
وﺧﻤﺴﻴﻦ ) (٥٠ﺳﻨﺔ ،ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان ٢٠١٠
ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﺟﻬﺎز دﻋﻢ إﺣﺪاث وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ )(٣٠
وﺧﻤﺴﻴﻦ ) (٥٠ﺳﻨﺔ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،٢٠١٠ﺳﻤﺤﺖ اwﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ً
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ) (٣٠وﺧﻤﺴﻴﻦ ) (٥٠ﺳﻨﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز،
ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اwﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻋﺸﺮة )(١٠
ﻣﻼﻳﻴﻦ دج .ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺧﻤﺴﺔ ) (٠٥ﻣﻼﻳﻴﻦ دج .وﻛﺬا إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ
إﻣﻜﺎﻧﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺬوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ
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ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ )اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر ﻗﺮوض
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ(.
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﻳﻌﺪ ﺟﻬﺎز إﺣﺪاث

ﻳﻬﺪف ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض
ّ
ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻧﺘﺎج
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ
ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ذوي
ﻃﺮف

ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق؟

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﻴﺮ

ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق إﺟﺒﺎري ﻋﻠﻰ

ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق

ﻓﻲ إﺣﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺟﻬﺎز¦ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ،

ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ﻳﻜﻤﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺒﻨﻚ أو

ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل أﺻﺤﺎب

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﺨﺮاط:

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﻢ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع:

وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻢ ودﻋﻤﻬﻢ.

ــ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ

وﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز،

ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،

ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ

ــ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ،

اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ
أﺧﻄﺎر ﻗﺮوض

ــ دﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ  ٪٣٥،٠ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﺪة اﻟﻘﺮض.

ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ آن

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﺒﻨﻚ:

واﺣﺪ ﺿﻤﺎﻧ ﻟﺼﺎﺣﺐ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺪاث اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ
وﺗﻤﻨﺢ ﻗﺮوﺿ ﻟﻔﺎﺋﺪة

ﻟﻠﺒﻨﻮك.

ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ دﻓﻊ اﺷﺘﺮاك ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ  ٪١ﻣﻦ

اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺄﻣﻴﻨ

ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻨﻮح اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ.
ﺗﻌﺪ ﺷﻬﺎدة أو
ﻋﻘﺪ اﺷﺘﺮاك ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر ﻗﺮوض
ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ذوي
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﺧﻼل اﻟﻤﺪة
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮض
اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح ،وأﺣﺪ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ
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ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

إن ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ

ﻣﺎ ﻫﻮ دور اﻟﺼﻨﺪوق:

اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن

ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ا_ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض

أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض

اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻨﻮك أﻛﺜﺮ ﻟﺘﺤﻤﻞ ا_ﺧﻄﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻤﻤﻨﻮح إﻳﺎﻫﺎ اﻟﺸﺒﺎب

ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻮﺿﻮع

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب.

ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ

ﻳﻜﻤﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:

واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن

ــ رﻫﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات و/أو رﻫﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ ا_وﻟﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك ،وﻓﻲ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﻮﻃﻨﻪ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب،

ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ــ ﺣﻠﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪد ا_ﺧﻄﺎر.

ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب
وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ اwﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن؟

اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل

ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻮن ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض

اﻟﻤﺎﻟﻲ.

اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮوض wﻧﺸﺎء

ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺮوع
اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﻤﻨﻮح إﻳﺎﻫﺎ اﻟﺸﺒﺎب
ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻀﻤﺎن
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻪ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻐﺮة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ وﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎب أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ wﻧﺠﺎز
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق؟
ﻳﻨﺨﺮط اﻟﺸﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻗﺒﻞ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺸﺒﺎب.
ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺨﺮاط ﻣﺴﺒﻘ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع .ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح وﻣﺪﺗﻪ.
ﻳﺪﻓﻊ اwﺷﺘﺮاك دﻓﻌﺔ واﺣﺪة وﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻼل اﻧﺨﺮاط
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة .ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑـ  ٪ ٣٥،٠ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤﻪ
اﻟﺒﻨﻚ.
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اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ

ﻃﺎﺑﻊ إداري أﻧﺸﺌﺖ

وﺿﻤﺎن ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ وﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،وﺗﻜﻠﻒ

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ٢٥٩/٩٠

وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻃﻼع ،ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  ٠٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛

 ١٩٩٠اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﻜﻤﻞ

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛

ﻟ©ﻣﺮ رﻗﻢ٤٢/٧١ :

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺄداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ؛

اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ١٧ :ﺟﻮان

ﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات وآﻟﻴﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ رﺻﺪ ﺳﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﺴﻬﺎ،

 ١٩٧١اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺟﻤﻊ ﻋﺮوض وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﺗﻜﻠﻒ ﺑﻬﺬه

اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﺼﻔﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ

ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ وإﻋﻼﻣﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ وﺗﻨﺼﻴﺒﻬﻢ؛

ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ٩٩/٦٢ :

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺮوض اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﺟﻤﻌﻬﺎ؛

اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ٢٩ :ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺮوض وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺠﻬﻮي

١٩٦٢

واﻟﻤﺤﻠﻲ؛
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻐﻞ ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ أﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ،
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ،
وﻓﻘ ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ،
وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ وﻋﻦ
اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ.
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وا_ﺳﺮة ،وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮوض

أﻫﺪاف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﻐﺮة:

اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ ،و اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ااﻟﺒﻴﺖ واﻟﺤﺮف واﻟﻤﻬﻦ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺌﺎت

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر

رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن رﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ا_ﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

ا_ﻓﺮاد واﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ

ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ اwﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻدﻣﺎج

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ،ﻣﻦ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص.

أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى

دﻋﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ،وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ

ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻻﺋﻖ وﻓﺮص

ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل

ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺪﻳﺔ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ا_ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﺣﺘﺮام

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ANGEM

اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻫﺪﻓﻬﺎ

ﺗﻜﻮﺑﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت

ا_ﺳﺎﺳﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ

ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﺴﻴﻴﺮ ا_ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪ اﻟﻤﺼﻐﺮة .

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

دﻋﻢ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض ﻋﺮض/ﺑﻴﻊ.

ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ

ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق.

ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻳﻤﺜﻞ

دﻋﻢ،ﺗﻮﺟﻴﻪ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ.

واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎﺗﻲ وﻳﻘﺘﺮح

إﺑﻼغ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﻠﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز ،ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻻﻋﺎﻧﺎت

ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻼﺗﻜﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﻔﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﺣﺘﺮام
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﻮن ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد.
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ .
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض )ﻣﻌﺮض ــ ﺑﻴﻊ ( ﺟﻬﻮﻳﺔ ووﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ.
ــ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻴﻦ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮاﻟﺠﻬﺎز.
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اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  .٣ا_ﺟﻬﺰة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﺟﻬﺎز ،ﻣﺤﺪث ﺑﻤﻮﺟﺐ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ؛

اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﺒﺮ

رﻗﻢ  ٠٨ــ  ١٢٦اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﻮﻇﻴﻒ.

 ١٩أﻓﺮﻳﻞ  ،٢٠٠٨اﻟﻤﻌﺪل

ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺠﻬﺎز إﻟﻰ ﺛﻼث ) (٣ﻓﺌﺎت ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ:

واﻟﻤﺘﻤﻢ واﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ

اﻟﻔﺌﺔ ا_وﻟﻰ :اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﺎﻣﻴﻦ

ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ.

ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ

اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻮا ﺗﺮﺑﺼ ﻣﻬﻨﻴ.

ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ دون ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻻ ﺗﺄﻫﻴﻞ.

ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ

 ١ــ  ١ﻋﻘﻮد اwدﻣﺎج:

اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﻳﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ:
ﻋﻘﺪ إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦاﻟﺴﺎﻣﻴﻦ؛
ﻋﻘﺪ اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﻟﻤﻬﻨﻲ؛
ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ إدﻣﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ دون ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻻ ﺗﺄﻫﻴﻞ.
ﺗﺒﺮم ﻋﻘﻮد اwدﻣﺎج ﺑﻴﻦ:
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟ¬دارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ(؛
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ؛
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
ــ ﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؟
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ؛
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واwدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل ورﺷﺎت ا_ﺷﻐﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
اﻟﺤﺮﻓﻴﻮناﻟﻤﻌﻠﻤﻮن.
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ )ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ ـــ ﺗﺸﻐﻴﻞ(

ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﺪﻣﺠﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﺎز أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

اﻟﻤﺪﻋﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ

أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ أو ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻴﻔﻬﻢ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﻤﻞ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن

وﺗﺤﺴﻴﻦﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ.

رﻗﻢ  ٩٠ــ  ١١اﻟﻤﺆرخ

ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺟﺮ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ) (٣ﺳﻨﻮات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﻓﻲ  ٢١أﻓﺮﻳﻞ ١٩٩٠

ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﺗﻲ:

واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت

•  ١٢٫٠٠٠دج /ﺻﺎف ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ،

اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ

•  ١٠٫٠٠٠دج /ﺻﺎف ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﺎﻣﻴﻦ،

إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ

•  ٨٫٠٠٠دج /ﺻﺎف ﻟﻠﺸﻬﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ،

اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺪﻣﺞ ﻟﺪى

• أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ إدﻣﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﺘﻘﺪر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـ ٦٫٠٠٠

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

دج /ﺻﺎف ﻟﻠﺸﻬﺮ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ) (١واﺣﺪة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

واﻟﺨﺎﺻﺔ.

ــ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﺪﻣﺠﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات أو ﻋﻘﻮد

ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﺸﺒﺎب

اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ أو ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ – إدﻣﺎج ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ

ﻃﺎﻟﺒﻮ اﻟﺸﻐﻞ

اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻤﻮل ﻓﻲ ﺣﺪود  ٪ ٦٠ﻣﻦ

اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻮن اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ ) (٦أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻓﻲ ﻫﺬا اwﻃﺎر أﺟﻮر¦

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

ﻃﺒﻘ ﻟﺴﻠﻢ ا_ﺟﻮر

ــ ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪم

ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.
ــ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺤﺪد ﺑـ  ٣٫٠٠٠دج ﻟﻠﺸﻬﺮ
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﺺ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻣﺪﺗﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﺳﺘﺔ ) (٦أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف
ﻋﺠﺰ¦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ــ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﻦ  ١٦إﻟﻰ  ٢٠ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﻋﺠﺰ¦ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ ) (٦أﺷﻬﺮ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺸﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  ٣٫٠٠٠دج.
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اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﺟﻬﺎز ،ﻣﺤﺪث ﺑﻤﻮﺟﺐ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ؛

اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﺒﺮ

رﻗﻢ  ٠٨ــ  ١٢٦اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﻮﻇﻴﻒ.

 ١٩أﻓﺮﻳﻞ  ،٢٠٠٨اﻟﻤﻌﺪل

ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺠﻬﺎز إﻟﻰ ﺛﻼث ) (٣ﻓﺌﺎت ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ:

واﻟﻤﺘﻤﻢ واﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ

اﻟﻔﺌﺔ ا_وﻟﻰ :اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﺎﻣﻴﻦ

ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ.

ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ

اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻮا ﺗﺮﺑﺼ ﻣﻬﻨﻴ.

ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ دون ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻻ ﺗﺄﻫﻴﻞ.

ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ

 ١ــ  ١ﻋﻘﻮد اwدﻣﺎج:

اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﻳﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ:
ﻋﻘﺪ إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦاﻟﺴﺎﻣﻴﻦ؛
ﻋﻘﺪ اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦاﻟﻤﻬﻨﻲ؛
ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ إدﻣﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ دون ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻻ ﺗﺄﻫﻴﻞ.
ﺗﺒﺮم ﻋﻘﻮد اwدﻣﺎج ﺑﻴﻦ:
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟ¬دارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ(؛
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ؛
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
ــ ﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؟
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ؛
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واwدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل ورﺷﺎت ا_ﺷﻐﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
اﻟﺤﺮﻓﻴﻮناﻟﻤﻌﻠﻤﻮن.

262

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ )ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ ـــ ﺗﺸﻐﻴﻞ(
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﺪﻣﺠﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﺎز أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

اﻟﻤﺪﻋﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ

أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ أو ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻴﻔﻬﻢ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﻤﻞ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن

وﺗﺤﺴﻴﻦﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ.

رﻗﻢ  ٩٠ــ  ١١اﻟﻤﺆرخ

ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﺟﺮ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ) (٣ﺳﻨﻮات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﻓﻲ  ٢١أﻓﺮﻳﻞ ١٩٩٠

ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﺗﻲ:

واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت

•  ١٢٫٠٠٠دج /ﺻﺎف ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ،

اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ

•  ١٠٫٠٠٠دج /ﺻﺎف ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﺎﻣﻴﻦ،

إﻃﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ

•  ٨٫٠٠٠دج /ﺻﺎف ﻟﻠﺸﻬﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ،

اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺪﻣﺞ ﻟﺪى

• أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ إدﻣﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓﺘﻘﺪر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـ ٦٫٠٠٠

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

دج /ﺻﺎف ﻟﻠﺸﻬﺮ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ) (١واﺣﺪة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

واﻟﺨﺎﺻﺔ.

ــ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﺪﻣﺠﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات أو ﻋﻘﻮد

ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﺸﺒﺎب

اwدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ أو ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ – إدﻣﺎج ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ

ﻃﺎﻟﺒﻮ اﻟﺸﻐﻞ

اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻤﻮل ﻓﻲ ﺣﺪود  ٪ ٦٠ﻣﻦ

اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻮن اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ ) (٦أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻓﻲ ﻫﺬا اwﻃﺎر أﺟﻮر¦

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

ﻃﺒﻘ ﻟﺴﻠﻢ ا_ﺟﻮر

ــ ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ــ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪم

ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.
ــ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺤﺪد ﺑـ  ٣٫٠٠٠دج ﻟﻠﺸﻬﺮ
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﺺ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻣﺪﺗﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﺳﺘﺔ ) (٦أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف
ﻋﺠﺰ¦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ــ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﻦ  ١٦إﻟﻰ  ٢٠ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﻋﺠﺰ¦ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ ) (٦أﺷﻬﺮ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺸﺎب ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  ٣٫٠٠٠دج.
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ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ  ٣٠إﻟﻰ  ٥٠ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎز إﺣﺪاث اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ

ا_ﻫﺪاف واﻟﻤﻬﺎم

ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮوط اwﻟﺘﺤﺎق؟

اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎدر ﺑﻬﺎ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت

ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﺗﻴﺔ:

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻜﺮﺳﺔ

أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٣٠و ٥٠ﺳﻨﺔ؛

ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ؛
أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻏ ً
ﻼ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮر أو ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﻋﻨﺪ

واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ،ﻳﻌﻤﻞ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

إﻳﺪاﻋﻪ ﻃﻠﺐ اwﻋﺎﻧﺔ؛
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺠ ً
ﻼ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻐﻞ أو أن

ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺟﻬﺎز

ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ¦ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛

دﻋﻢ إﺣﺪاث اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ
ﻟﻔﺎﺋﺪة

أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺆﻫﻞ ﻣﻬﻨﻲ و/أو ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻠﻜﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮاد
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ؛

أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻪ؛

اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٣٠

أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ إﻋﺎﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﺣﺪاث اﻟﻨﺸﺎط.

و ٥٠ﺳﻨﺔ ،ﺑﺎwﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻬﺎﻣﻪ ا_ﺻﻠﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮوط اwﻟﺘﺤﺎق؟

اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎدر ﺑﻬﺎ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت

ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﺗﻴﺔ:

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻜﺮﺳﺔ

أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٣٠و ٥٠ﺳﻨﺔ؛

ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ؛
أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻏ ً
ﻼ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮر أو ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﻋﻨﺪ

واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ،ﻳﻌﻤﻞ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

إﻳﺪاﻋﻪ ﻃﻠﺐ اwﻋﺎﻧﺔ؛
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺠ ً
ﻼ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻐﻞ أو أن

ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺟﻬﺎز

ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ¦ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛

دﻋﻢ إﺣﺪاث اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ّ
اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ
ﻟﻔﺎﺋﺪة

أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺆﻫﻞ ﻣﻬﻨﻲ و/أو ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻠﻜﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮاد
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ؛

أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻪ؛

اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٣٠

أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ إﻋﺎﻧﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﺣﺪاث اﻟﻨﺸﺎط.

و ٥٠ﺳﻨﺔ ،ﺑﺎwﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻬﺎﻣﻪ ا_ﺻﻠﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
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