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                                                                                     الشكر و التقدير

 ونشكره على توفيقو لنا إلتمام ىذا العمل المتواضع  نحمد اهلل عزوجل

 «لئن شكرتم ألزيدنكم»  لقولو تعالى

نتقدم بالشكر الجزيل والعرف ان وأصدق معاني التقدير واالحترام لألستاذ  
الدكتور " جمال درويش" بقبولو اإلشراف على ىذه المذكرة وعلى كل  

 ي  يالمذكرة، كما نح  هالسديدة وصبره علينا طيلة إنجاز ىذ  وإرشاداتونصائحو  

 .فيو روح التواضع واإلخالص

 

 كما نتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة بقبوليم مناقشة ىذه المذكرة. 

نصائحيم القيمة طيلة    ونشكر أيضا كل أساتذة قسم العلوم السياسية على جميع
 في ىذه الكلية.مشوارنا الجامعي  

 ا

 ر السيد " صياد فريد" الذي قدم لنا العون،نشككما  
 



                                                  



 

 

 

 

 

 

 
 متواضع إلى الوالدين الكريمينأهدي هذا العمل ال

تعبيرا عن محبتي لهما واعتراف ا لما بذاله من   "وسامية  يعل "
 أجلي أطال اهلل في عمرهما ووفقني في إرضائهما.

 هدى، صبرينةنور الإلى أخواتي األعزاء أمينة، 
 إلى أخي الوحيد " محمد"  

لتي في العمل  إلى صديقتي والتي كانت بمثابة أختي وزمي
 يسرى وعائلتها الكريمة.

 إلى كل األصدق اء الدراسة بما فيهم خدوجة، حليمة، سعاد، 
إلى كلّ عائلة عرق اب وجوادي وكل األحبة أهدي ثمرة  

 هذا الجهد.
 

 *إسمهان*
  



 

 

 

 

 

 

 
 اإلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهم

 .وجميع أهلي وأق اربي "أمين، فيصل، عماد  "إلى إخوتي
 .المقربة إسمهان وعائلتها الكريمةصديقتي  إلى  

إلى كل أصدق اء الدراسة بما فيهم خدوجة، حليمة، وسعاد ،  
 أمينة

إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد أهدي لهم هذا  
 العمل  

 
 

 **يسرى
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العالم من ظاىرة البطالة، حيث تعتبر من بين المشكالت االقتصادية التي تعاني معظم مجتمعات      
زعزعت استقرار وتماسك المجتمعات، وبأنيا محركات التغيير التي قد تتجاوز حدود المشكمة لتصبح 

وتعمقت األبحاث والنظريات االقتصادية التي فسرت ىذه الظاىرة  لألمن والسالم، حيث تعددت تيديد
التقدم والتنمية في معظم المجتمعات   التي تكاد أن تكون من أىم الظواىر الرئيسية التي تعرقل مسيرة

الجانب خاصة في الدول النامية والتي من بينيا الجزائر، لما ليا من آثار سمبية تنعكس عمى 
االجتماعي والجانب االقتصادي الذي سيحرم من طاقات بشرية بتصنيفيا بعدم النشاط ضمن الطاقات 
المعطمة، فالبطالة تعبر عن الخمل بين عرض العمل والطمب عميو، حيث عندما يتجاوز الطمب عمى 

 العمل العرض يؤدي إلى نشوء أزمة بفعل وجود أفراد ال يجدون عمل.

ة اقتصادية بعد انييار أسعار البترول إلى أزم 2014قتصاد الجزائري خالل سنة لقد تعرض اال   
فنتيجة لذلك  واحد في االقتصاد،وظيرت بذلك عدة إختالالت نتيجة اعتماد الدولة عمى عنصر 

انخفض النشاط التنموي وتقمصت مداخيل الدولة وعرفت بذلك البطالة مستويات مرتفعة وعجزت أغمب 
ليذا اعتبرت سياسة التوظيف من بين األولويات التي  ،مية عن توفير مناصب عملالمؤسسات العمو 

شغمت الحكومة الجزائرية ويرجع ذلك باألساس إلى تزايد مستوى الطمب عمى العمل بوتيرة تفوق نمو 
آفات اجتماعية تيدد االستقرار  معدالت البطالة وما يرافق ذلك من العرض وىو ما يعني ارتفاع

 االجتماعي، فضال عما ينتج عنيا من ىدر لمطاقات وىروب لمكفاءات وتراجع في النمو االقتصادي.

تكمن نجاعة سياسة التوظيف في التقميص من نسبة البطالة ذلك أن البطالة في الجزائر سجمت    
 17.7%التسعينات، فقد مثمت حوالي في نياية  30%تراجعا محسوسا، فبعد ما كانت تقارب حوالي 

وىذا بفضل سياسة اإلنفاق العام التي اعتمدتيا الدولة آنذاك، لكن  2013عام  9.8%و 2004عام 
 2014عام  10.6%عادت مستويات البطالة لالرتفاع حيث بمغت  2014مع منتصف سنة 

لعمومي في معالجة وىو الشيء الذي جعمنا نتساءل عن دور سياسة التوظيف ا 2018عام  11.1%و
 .2018 -2004في فترة الممتدة ما بين  البطالة في الجزائر
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 أهمية الموضوع: 

 .تتجمى أىمية موضوعنا في أىمية عممية وأىمية عممية   

لألىمية العممية موضوع الدراسة يتناول أىمية سياسة التوظيف العمومي في معالجة  لبنسبةفا   
قومات أىم عناصر اإلنتاج، كونو من أىم الم من البطالة في الجزائر، حيث أن التوظيف يعتبر

والتي أصبحت عائقا تنمويا كبيرا تيدد األمن  ،والمدخل الرئيسي لمكافحة البطالة األساسية لمتنمية
تماعي، فيذه الدراسة تمكننا من اقتراح توصيات تساىم في التخفيف من حدة البطالة في الجزائر االج

 وتبيان دور الدولة في معالجة ىذه الظاىرة.

أما بالنسبة لألىمية العممية فأىمية الموضوع من الناحية العممية تتمخص في إثراء البحث العممي    
ومي ودوره في الحد من البطالة في الجزائر، أيضا إبراز فيما يتعمق بدراسة واقع التوظيف العم

 انعكاسات األزمة البترولية عمى التوظيف والبطالة في الجزائر.

 : تتمثل أىداف الدراسة في:أهداف الدراسة

  من خالل الكشف عن مدى  2018 -2004معاينة واقع التوظيف في الجزائر خالل الفترة
العام في معالجة البطالة بيدف الوقوف عمى الجوانب نجاعة سياسة التوظيف في القطاع 

 اإليجابية والسمبية.
 .تحميل واقع البطالة في الجزائر من خالل إبراز أسبابيا وآثارىا 
 ف عمى واقع وآفاق سياسة الجزائر لمحد من البطالة.و معرفة آليات مكافحة البطالة والوق 

 مبررات اختيار الموضوع: 

 أسباب اختيار موضوع الدراسة بين ما ىي موضوعية وما ىي ذاتية: تتنوع   

 :المبررات الذاتية* 

لقد كان اختيارنا ليذا الموضوع يعود بدرجة كبيرة بحكم تخصصنا إدارة محمية والذي تنصب ضمنو    
جس سياسة التوظيف العمومي ودورىا في الحد من البطالة أين كان موضوع البطالة والتوظيف ىو اليا

الذي عايشناه من خالل إدراكنا لخطورة ىذه الظاىرة، وكذا الصعوبات التي تواجو الشباب البطال عمى 
 أرض الواقع، أيضا رغبة منا في تقديم أعمال مرجعية فيما يخص التوظيف والبطالة في الجزائر.
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 المبررات الموضوعية:* 

انشغالنا الكبير بو كون أن مشكمة البطالة والتوظيف في  من اختيارنا ليذا الموضوع نابعالقد كان    
ارتفاع معدالت البطالة في السنوات األخيرة وتجميد  الجزائر يعتبر مسألة جوىرية وذلك من خالل

التوظيف جعميا نتساءل عن دور سياسة التوظيف العمومي في الحد من البطالة، أيضا إبراز العالقة 
 البطالة في الجزائر.بين أسعار النفط والتوظيف و 

 : تتمحور إشكالية دراستنا في: إشكالية الدراسة

في الجزائر في هل استطاعت سياسة التوظيف المتبعة في القطاع العام أن تقمل من نسبة البطالة 
 ؟ راسة حالة وزارة التربية الوطنيةدمن خالل  2012 -2004الفترة 

 :نطمق من الفرضيات التاليةلإلجابة عن ىذه اإلشكالية سن فرضيات الدراسة:

التوظيف في القطاع العمومي لمحد من البطالة كمما زاد ذلك من  / كمما اعتمدت الجزائر عمى1
 عجزىا عن معالجة تمك الظاىرة مستقبال.

/ تعتبر نجاعة سياسة التوظيف في الجزائر مرىون بمشاركة كل من القطاع الخاص والعام والمجتمع 2
 السياسة العامة لمتوظيف. المدني في عممية رسم

/ كمما استطاعت الجزائر االنتقال من التوظيف في اإلدارات العمومية إلى القطاع االقتصادي كمما 3
  ساىم ذلك في التخفيف من نسبة البطالة.

 : حدود الدراسة

لموضوع سياسة التوظيف في القطاع العام ودورىا في الحد من البطالة في  في إطار دراستنا   
 جزائر، قمنا بحصر ىذا البحث في مجال زماني ومكاني:ال

 وىذا من أجل المقارنة بين سياسة  2018 -2004: تم التركيز عمى الفترة المجال الزماني
التوظيف في فترة الوفرة المالية واألزمة االقتصادية، حيث أن في فترة الوفرة المالية شيدت 

مع ظيور األزمة  لكن ،الرتفاع في أسعار النفطمعدالت التوظيف ارتفاعا وىذا نتيجة ا
نتيجة انخفاض أسعار البترول باعتبار االقتصاد الوطني  2014االقتصادية بداية من سنة 
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عمدت الدولة تبني سياسة التقشف وىذا ما أدى إلى  ،النفط اتاقتصاد ريعي يعتمد عمى عائد
 تجميد التوظيف ومنو ارتفاع معدل البطالة.

 يتمثل اإلطار المكاني لبحثنا ىذا في الجزائر بالتحديد دراسة حالة وزارة انيالمجال المك :
 التربية الوطنية.

 تقسيم الدراسة: 

لتفكيك موضوع سياسة التوظيف في القطاع العام ودورىا في الحد من البطالة في الجزائر، قمنا    
 باالعتماد عمى ثالثة فصول:

ي والمفاىيمي لمدراسة، حيث تم تقسيم الفصل األول إلى ثالث يتناول الفصل األول اإلطار النظر    
لى تعريف الوظيفة مباحث يتناول المبحث األول ماىية الوظيف العمومي في الجزائر، وفيو سنتطرق إ

بيا باإلضافة إلى إيديولوجيات الوظيفة  لاللتحاق، مراحل تطورىا في الجزائر والمبادئ العامة العامة
تعريف سياسة التوظيف،  سياسة التوظيف وفيو سنتطرق إلىث الثاني فيتناول ماىية المبحالعامة، أما 

أىمية وأىداف سياسة التوظيف، أيضا العوامل المؤثرة فييا إضافة إلى الصعوبات التي تواجو سياسة 
 قياسيا، لتطرق إلى مفيوم البطالةوفيو تم ا اول ماىية البطالة التوظيف، أما في المبحث الثالث سنتن

 ، أيضا البطالة في الفكر االقتصادي إضافة إلى أسباب البطالة وآثارىا.وأنواعيا

التوظيف العمومي وأىميتيا في معالجة البطالة في الجزائر واقع ثم الفصل الثاني معنون بـ    
تم وفيو  وتم تقسيمو إلى ثالث مباحث، يتناول المبحث األول واقع البطالة في الجزائر 2018 -2004

المتخذة لمتخفيف من ىذه  واإلجراءاتوتطورىا، آثارىا  ،أشكالياالبطالة في الجزائر التطرق إلى أسباب
في ظل الوفرة المالية واألزمة االقتصادية  التوظيف الظاىرة أما في المبحث الثاني تطرقنا إلى سياسة

، أيضا التوظيف والبطالة في التوظيف في القطاع العام وفيو تم التطرق إلى األبعد الرئيسية لسياسة
باإلضافة إلى انعكاسات األزمة االقتصادية عمى توظيف والبطالة في الجزائر ثم في  ،فترة الوفرة المالية

المبحث الثالث تطرقنا إلى تقييم سياسة التوظيف في الجزائر وفيو تناولنا الصعوبات التي تواجو سياسة 
 نجاعتيا.التوظيف في الجزائر والحمول المقترحة ل

التوظيف في وزارة التربية الوطنية وتم تقسيمو إلى ثالث  حالة أما الفصل الثالث فخصصناه لدراسة   
مباحث، يتناول المبحث األول تقديم عام عن وزارة التربية الوطنية وىيكميا التنظيمي أما في المبحث 

الجة البطالة وفي المبحث الثالث الثاني تطرقنا إلى طرق وأساليب التوظيف في الوزارة ودورىا في مع
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حصيمة برامج التوظيف المسيرة  إلى تناولنا تقييم سياسة التوظيف بوزارة التربية الوطنية فيو تم التطرق
إضافة إلى اقتراح حمول لتفعيل  ،في الوزارة الصعوبات التي تواجو ىذه السياسةمن قبل الوزارة، أيضا 

 ىذه السياسة لمعالجة البطالة.

قترابات تقوم عمى مجموعة من المناىج واإل : اعتمدنا في ىذه الدراسة منيجيةمنهجية الدراسة
 في:  والمتمثمة

 المناهج:/ 1

ة ودقيقة عمى معمومات كافيمن أساليب التحميل المرتكز عمى : ىو أسموب المنهج الوصفي 
ل الحصول عمى د من خالل فترة أو فترات زمنية معمومة وذلك من أجظاىرة أو موضوع محد

 1نتائج عممية تم تفسيرىا بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع معطيات الفعمية لمظاىرة.

قد اعتمدنا عمى ىذا المنيج والذي يتناسب والدراسة من خالل التطرق لممفاىيم األساسية المرتبطة    
والبطالة في  بكل من البطالة والتوظيف بحيث عرضنا فيو وصفا تحميميا لواقع التوظيف العمومي

الجزائر وذلك من خالل مختمف اإلحصائيات المتعمقة بالعمالة والبطالة في الجزائر وتحميميا عمى 
 المستوى الواقعي.

ة ومضمون حالة أو ظاىرة بصورة مفصمف عمى خصائص : يستخدم لمتعر منهج دراسة حالة 
مفصمة ودقيقة عنيا ودقيقة ويرتكز عمى تحديد حالة محددة بعينيا ومن ثم جمع معمومات 

وتحميل المعمومات التي تم جمعيا بطريقة عممية موضوعية لمحصول عمى نتائج محددة 
وىذا من خالل التطرق لحالة الجزائر  2أساليب معالجتيا عمى حاالت أخرى مشابية. واقتراح

بارىا بإسقاط جزء من الدراسة عمى واقع ىيئة إدارية جزائرية وىي وزارة التربية الوطنية باعت
قطاع عمومي وذلك بغية الخروج بنتيجة من خالل تحميل دور سياسة التوظيف العمومي في 

 معالجة البطالة.

 

 تم االعتماد عمى:  المقاربات:/ 11
                                                           

، 2)عمان: دار وائل لمنشر، ط منهجية البحث العممي القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد عبيدات ومحمد أبو نصار وعقمة مبيضين،  -1
  .46(، ص.1999

  .44، ص.نفس المرجع -2
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 يستند إلى اإلطار القانوني من خالل تطرقنا : وذلك كون موضوع الدراسة المقاربة القانونية
 والتوظيف في الجزائر وتحميمييا.إلى مختمف قوانين الوظيفة العامة 

 والذي يتناسب ودراستنا وذلك من خالل تحميل السياسة العامة اقتراب تحميل السياسة العامة :
لمتوظيف العمومي ودورىا في الحد من البطالة في الجزائر مما يسيل عممية الكشف عن 

لنجاعتيا في معالجة مواطن القوة والضعف في ىذه السياسة المطبقة واقتراح حمول مناسبة 
 البطالة.

 :وىذا من خالل التطرق لواقع ظاىرة البطالة في الجزائر من خالل  اقتراب االقتصاد السياسي
 مختمف اإلحصائيات واألرقام ومن ثم مقارنتيا في فترة الوفرة المالية واألزمة االقتصادية.

شكالية الدراسة واختبار صحة : من أجل اإللمام بجوانب الموضوع واإلجابة عمى إأدوات الدراسة
 الفرضيات المقدمة اعتمادنا في دارستنا عمى: 

ي الحقائق والمعمومات، باستخدام طريقة منظمة، تقوم عمى الحوار أو ىي وسيمة لتقتص المقابمة:* 
وقد اعتمدنا عمييا من أجل معرفة طريقة  1حديث لفظي )شفوي( مباشرة بين الباحث والمبحوث.

جراءات التوظ  2018 -2004يف في وزارة التربية وكذا جمع إحصائيات حول التوظيف من سنة وا 
مدير  "صياد فريد"خاصة تمك التي تعذر عمينا الحصول عمييا وىذا من خالل إجراء مقابمة مع السيد 

 بية.تسيير الموارد البشرية باإلدارة المركزية في وزارة التر 

 تحديد المفاهيم:

 سياسة التشغيل: -

: يقصد بالتشغيل توفير عدد من المناصب العمل في شتى ميادين النشاط االقتصادي التشغيل /1
 2ومختمف مستويات العمل بالشكل الذي يمبي أكبر عدد من طمبات العمل واليد العاممة.

 : األسموب الذي يتبناه المجتمع إزاء توفير فرص العمل لمقوى العاممة المتاحة/ سياسة التشغيل2

                                                           
  .74(، ص.2011وري العممية لمنشر والتوزيع، )األردن: دار الياز  منهجية البحث العممي السياسيعبد النور ناجي،  -1
، مذكرة ماجستير غير منشورة )الجزائر: معيد العموم االقتصادية، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الشغلحكيم شبوطي،  -2

  .43(، ص.2002
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اد وتكوين أفرادىا وفي تنظيم العالقات بين العمال وأرباب العمل، عن طريق التعميمات وفي إعد 
النظام االقتصادي واالجتماعي القائم ونظرتو لمعمل وحق المواطن  ةوالقواعد والقوانين وتعكس إيديولوجي

 1فيو.

استخدام األفراد في مناصب الشغل وفيو معنى تكميف شخص معين بمسؤوليات وواجبات  التوظيف:
بو ملء أو سد منصب كان شاغرا ويعني إعطاء منصب عمل  محددة في المؤسسة أما التشغيل فيراد

 2لشخص معين قصد استخدامو في المؤسسة العمومية أو الخاصة.

 ترشيد النفقات:  -

د رشدا، ورشادا أي اىتدى واستقام أما إذ قمنا فالن رشيد أي أنو صائب ىو من الفعل رش الترشيد:/ 1
 3وحكيم وقراره رشيد.

تحقيق أكبر نفع لممجتمع عن طريق رفع كفاءة ىذا اإلنفاق إلى أعمى درجة  ترشيد اإلنفاق العام:/ 2
ة وأقصى ما ممكنة والقضاء عمى أوجو اإلسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العام

 4يمكن تدبيره من الموارد العادية لمدولة.

ت التي تيدف إلى الحد من العجز في الموازنة العامة، أي الفرق ىي تمك السياسا التقشف: -
بين ما تنفقو الحكومة وما تحصمو من إيرادات وتشمل تدابير التقشف مزيجا من إجراءات 

 5تخفيض اإلنفاق العام وزيادة الضرائب.

 أدبيات الدراسة: 

 فيما يخص الدراسات السابقة المعتمدة في ىذا المبحث فمقد اعتمدنا عمى:

                                                           
  .61(،ص.1996منشورة )جامعة الجزائر:  ، أطروحة دكتوراه غيرالتكوين المهني وسياسة التشغيل في الجزائربمقاسم سالطنية،  -1
، رسالة ماجستير)جامعة الجزائر بن يوسف بن 2002-2005سياسة التوظيف في ظل إصالح الوظيفة العامة في الجزائر شافية بوراش، -2

 .10،11.(،ص ص2008،: كمية العموم السياسية والعالقات الدولية واإلعالم، قسم العموم السياسية والعالقات الدولية خدة
  .555(، ص.2001، 2)لبنان: دار المشرق، ط المنجد في المغة العربية المعاصرة -3
منشورة  ر، أطروحة دكتوراه غي2004-1990السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائر مسعود درواسي،  -4

  .171(، ص.2004)جامعة الجزائر: كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، 
، (2012دراسات والمعمومات، ديسمبر لم المصري المركز )سياسة التقشف في مصر مبررات التطبيق وضوابط النجاحإبراىيم الغيطاني،  -5

  3ص.
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الموظفين باإلدارات العمومية   دراسة تيشات س حول أثر التوظيف العمومي عمى الكفاءة -
الجزائرية دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، حيث حاولت إبراز أىمية التوظيف في 

قد توصمت إلى أن عممية التوظيف في و ، وأثره عمى كفاءة الموظفين والعاممين القطاع العام
العمومية اإلدارية تمعب دوًرا أساسيا ال يقل أىمية عن الّدور الذي تمعبو في  المنظمات

المنظمات االقتصادية، أيضا توصمت إلى أن أىمية التوظيف في المؤسسات العمومية 
الل إحاطتو بمجوعة من اإلجراءات والقواعد القانونية التي الجزائرية اإلدارية تتجسد من خ

خضاع ىذه العممية في ىذه المنظمات  تسعى إلى تحقيق مبدأ المساواة والجدارة في التوظيف وا 
لكنيا أغفمت في ىذه الدراسة أىمية التوظيف في الحّد من البطالة، أيضا  ،إلى رقابة صارمة

 1 لم تتطرق إلى إحصائيات لتحميل واقع البطالة في الجزائر.
بقياس أثر المتغيرات االقتصادية عمى معّدل البطالة  ةعقون س المعنون الدراسة التي قام بيا -

ية الدراسة حول تأثير معّدالت البطالة دراسة قياسة تحميمية حالة الجزائر وتتمحور إشكال
بالمتغيرات االقتصادية في الجزائر، رسالة ماجستير في عموم التسيير جامعة فرحات عباس 
سطيف، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير تخصص تقنيات كمية، أما عن المقترب 

مي، وقد توصل من خالل المنيج الوصفي والمنيج التحمي لمنيجي المستخدم فتم االعتماد عمىا
أثر عمى معّدل البطالة  ىذه الدراسة أن لكل من حجم السكان وقيمة الناتج المحمي اإلجمالي

برامج دعم النمو واإلنعاش  2007-2000الجزائر خالل تمك السنوات  نظرا إلتباع
 2 .االقتصادي لكنو لم يتطرق في ىذه الدراسة ألىمية التوظيف العمومي في معالجة البطالة

الدراسة التي قامت بيا تيشات س بعنوان أفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق  -
المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض التجارب األجنبية )نيوزلندا، فرنسا، والواليات 

 أطروحة دكتوراه جامعة بومرداس كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم المتحدة األمريكية(
ورت إشكالية ، تمح2015 -2014التسيير، شعبة عموم التسيير، تخصص تسيير المنظمات، 

زائرية أن توفق بين حتميات األداء الناجع وظيفة العمومية الجالدراسة حول مدى إمكانية ال
وقد توصمت الدراسة إلى أن تطبيق  ،حتميات المساواة وفقا لممناجمنت العمومي الجديدو 

 سوف يؤدي إلى عصرنة االدارة العمومية العمومي الجديد في الوظيفة العمومية المناجمنت
                                                           

دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،  باإلدارات العمومية الجزائريةأثر التوظيف العمومي عمى كفاءة الموظفين ، سموى تيشات -1
 .190 عدد الصفحات، (2010،جامعة بومرداس: كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير، قسم تسيير المنظمات )رسالة ماجستير

جامعة فرحات  )رسالة ماجستيرعمى معدل البطالة دراسة قياسية تحميمية حالة الجزائر،  قياس أثر المتغيرات اإلقتصادية، سميم عقون -2
 .214عدد الصفحات ، (2010-2009 ،عباس سطيف، كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير، تخصص تقنيات كمية
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كان غائبا في ظل  ألنو يعتمد عمى التسيير اإلستراتيجي لمموارد البشرية العمومية الذي طالما
اإلدارة البيروقراطية التي جعمت من الموظفين العموميين مجرد آالت لتنفيذ الموائح والقوانين 

 1 .ىذه الدراسة لم تتطرق إلى واقع التوظيف في ظل المناجمنت العمومي الجديدلكنيا في 
ـ واقع سياسة التشغيل من خالل اإلصالحات اإلقتصادية بالجزائر المعنونة ب دراسة مسعودي ز -

، رسالة ماجستير، المركز الجامعي بالوادي: معيد العموم 2010-1990خالل الفترة 
دارة  اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير، قسم عموم التسيير، تخصص إقتصاد تطبيقي وا 

محورت إشكالية ىذه الدراسة حول مساىمة اإلصالحات ت ،2012-2011المنظمات،
وقد  اإلقتصادية في التخفيف من حدة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل في الجزائر،

ومنو  ،ش النشاط اإلقتصاديالبرامج التنموية ساىمت في عودة إنتعا لى أنّ توصل الباحث إ
تحسن وضعية التشغيل وتراجع محسوس لمعدالت البطالة ىذا راجع الى المشاريع 

، لكن ىذه الدراسة لم تتطرق إلى واقع يرة المسطرة في إطار ىذه البرامجواإلستثمارات الكب
 2 من البطالة. التوظيف العمومي في الجزائر ودوره في الحد

 :جيتناامن بين الصعوبات التي و  :صعوبات الدراسة

ة والتي تعد معوقا النجاز ينالجيات المع صعوبة الحصول عمى المعمومات اإلحصائية واحتكارىا لدى
في مديرية  الوطنية ووزارة التربية ،أي بحث عممي خاصة وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

 .تسيير الموارد البشرية

                                                           
نيوزيالندا  العمومي الجديد بالنظر إلى بعض التجارب األجنبية أفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق المناجمنت، سموى تيشات -1

، (2015-2014 ،وعموم التسيير جامعة بومرداس: كمية العموم اإلقتصادية والتجارية )أطروحة دكتوراه، فرنسا والواليات المتحدة األمريكية
 .289عدد الصفحات 

ز المرك ) ، رسالة ماجستير2010-1990اإلقتصادية بالجزائر خالل الفترة  واقع سياسة التشغيل من خالل اإلصالحات ،زكرياء مسعودي -2
دارة المنظمات عدد ، (2012-2011 ،الجامعي بالوادي: معيد العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير، تخصص إقتصاد تطبيقي وا 

 .227الصفحات 
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في شتى المجاالت تتمثؿ في كونيا دافع  أداة أساسية لتحقيؽ أىداؼ الدولةالعمومية  تعتبر الوظيفة 
مرفت ووظيفة مامة مؤىمة ال وجود لتنمية  وقد ي ممؿ إنمايي  إذ بدوف إدارة فعالة أساسي أّوؿ أل

الوظيفة العامة في الجزاير مّدة تحوالت وتطورات منذ االستقالؿ إلى يومنا ىذا  فأصبحت في مصرنا 
 الحالي خدمة مامة ليا نظاـ قانوني ومبادئ تقوـ ممييا.

جراءات خاصة     إف الوظيفة العامة ىي كياف قانوني في إدارة الدولة ييدؼ إلى وضع قوامد وا 
أمر بالغ األىمية كونو  الموظؼ المناسب لتوظيؼ مكانة ىامة  فاختياربالتوظيؼ  ليذا تحتؿ سياسية ا

 .ة التي تؤثر في األنشطة اإلقتصادية واإلداريةيعد القو 

ة البطالة كوف ىذه األخيرة تعد مف أىـ ياسة دورًا ىاما في التخفيؼ مف نسبلقد لعبت ىذه الس    
البطالة وأسبابيا مف مجتمع ألخر  ولمبطالة  ةالمشكالت التي تواجو معظـ دوؿ العالـ  وتختمؼ نسب

تيدد االستقرار والسمـ آثار سمبية وخطيرة ممى المستويات االقتصادية واالجتمامية والسياسية كونيا 
 في أي مجتمع. االجتمامي

لذلؾ  في الجزاير ودورىا في الحد مف البطالة العمومي سياسة التوظيؼ خالؿ  دراستنا ىذه سنتناوؿ   
 نا أف نقسـ ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث تحت منواف:رتأيإ

 .المبحث األوؿ: ماىية الوظيفة العمومية في الجزاير                

 سياسة التوظيؼ . المبحث الثاني: ماىية                 

 .الثالث: ماىية البطالة المبحث                
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 .في الجزائر المبحث األول: ماهية الوظيفة العمومية

 لممارسة نفوذىا مف خالؿ مرافقيا تحتؿ الوظيفة العمومية بالنسبة لمدولة مكانة متميزة بامتبارىا أداة   
 1.ومؤسساتيا المكمفة بتقديـ الخدمات

ومميو سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث إلى تعريؼ الوظيفة العمومية  وذكر مراحؿ تطورىا في  
 لاللتحاؽ بالوظيفة العمومية. مبادئالالجزاير  كما سنتعّرؼ ممى أىـ 

 تعريف الوظيفة العمومية:-/1

ف: يي: يتخذ مفيوـ الوظيفة العمومية بالمعايير المعموؿ بيا حيث يمكف أف يعّبر مف معن1تعريف
 معنى موضومي  ومعنى شخصي.

 المعنى الموضومي لموظيفة العمومية: (1

اجبات والمسؤوليات ذاتيا بامتبارىا مجمومة مف الو  المفيوـ ممى التركيز ممى الوظيفةوـ ىذا يق   
إاّل  بمعنى أف الوظيفة العمومية ما ىي 2 ومالقة الوظايؼ ببعضيا البعض دوف النظر لشاغؿ الوظيفة

يحممو مف مجمومة محددة مف الواجبات والمسؤوليات   بصرؼ النظر مف شاغؿ الوظيفة وما 
 3.في الخدمة وغير ذلؾ مف الظروؼ الشخصية مؤىالت دراسية أو أقدمية

 :المعنى الشكمي لموظيفة العمومية (2

بالوظيفة العمومية مف الناحية العضوية مجموع مستخدمي اإلدارة الخاضعيف بدورىـ لنظاـ  يقصد   
ممييـ واآلثار المترتبة قانوني منسجـ نوما ما ومتنوع  وىذا النظاـ ينحدر مف طبيعة القانوف المطبؽ 

معماؿ أو تجاه المؤسسات وضوابط الدولة ) نظاـ القانوف الخاص المطبؽ لمقانوف العاـ لممى ذلؾ إ
 ختالؼ مقارنة بالقانوف العاـ(.ستثناءات واإلالنظاـ القانوني العاـ القايـ اإل

                                                           
مجمة العموم اإلنسانية ني  " إصالح منظومة الوظيفة العمومية في الجزاير. خيار تنظيمي أـ حتمية اجتماميةػ سياسية "  يجماؿ رم -1

 .310(  ص.2017)ديسمبر  31  ع واالقتصادية
  .14(  ص.2011ب.ف: دار الجامعية الجديدة   ) د. التنظيم الدستوري لموظيفة العامة، دراسة مقارنة، أشرؼ محمد أنس جعفر -2
  .21(  ص.1989  1)الجزاير: ديواف المطبومات الجامعية  ط مذكرات في الوظيفة العامةمحمد أنس قاسـ   -3
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ؽ وواجبات الموظؼ بمعنى آخر أف الوظيفة العمومية ىي جممة مف القوانيف التي توضح حقو    
 1.وكيفية التحاقو بالوظيفة

 : الوظيفة العمومية من منظور التشريع الجزائري:2تعريف

ستقالؿ ممى ومية في أوؿ قانوف ينظميا بعد اإلالمشرع الجزايري في تعريفو لموظيفة العممتمد ا   
رتبطت صفة الموظؼ يد مفيوـ الوظيفة العمومية  حيث إيف الشكمي والموضومي في تحدالمعيار 

يعتبر  »الذي نص ممى أنو 133.66مف األمر  1ما يؤكد نص المادة بالوظيفة العمومية  وىذا 
 2.«ألشخاص الذيف رسموا في التسمسؿ في اإلدارات المركزية لمدولةا موظفيفال

ع متمد المشر   إ1978أوت  5مؤرخ في ال 12-78ظير قانوف الذي يحمؿ رقـ  1978في سنة       
 اإلنتاجيةالنشاطات  ممى مبدأ الشمولية في تطبيؽ قانوف العمؿ  لكف مع وجود فروؽ بيف مماؿ

العمومية  دفع إلى التفكير في قانوف يتوافؽ مع بيية الموظؼ العمومي فظير  اإلداراتوموظفي 
بالمفيـو آخًذا  بيف كؿ مف الموظؼ والعامؿ فرؽ 1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوـ 

 3 .الشكمي في تحديد مفيـو الوظيفة العمومية

مزج المشرع الجزايري بيف المذىبيف الشكمي والموضومي في تحديد مفيـو  03-06بصدور األمر    
 4الوظيفة العمومية والموظؼ العمومي  آخًذا بنظاـ السمؾ الوظيفي وىذا طبقا لما نصت مميو المادة 

ورسـ في  يعتبر موظفا كؿ موف مّيف في وظيفة ممومية »مف ىذا األمر والتي جاء نصيا كما يمي: 
 4.«رتبة في السمؾ اإلداري

كأصؿ ماـ المفيوـ العضوي لموظيفة العمومية  ويطعمو بما يوجد في مزايا المفيـو ى ىو يتبن و 
ساسي المتضمف القانوف األ 2006جويمية  15المؤرخ في  03-06الموضومي كتخصيصو في األمر 
" حيث نظمة القانونية األخرى  لمعمؿمف الباب األوؿ بعنواف " األ لموظيفة العمومية في الفصؿ الرابع
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نظاما تعاقديا موازيا لنظاـ التوظيؼ العادي إذ يتـ التعاقد في مناصب  الفصؿ جعؿ في ىذا األمر
ىذه المناصب ال  أو الخدمات واألمواف الذيف يشغموفالشغؿ التي تتضمف نشاطات الحفظ أو الصيانة 

 1.يمكنيـ اكتساب صفة الموظؼ العمومي

المشرع الجزايري ركز ممى مناصب العمؿ وتوصيفيا أي النشاطات والمياـ دوف التركيز ممى    
 ةالموظؼ العمومي  ويمكف  أف نقدـ تعريؼ لموظيفة العمومية بأنيا مجمومة النظـ القانونية المتميز 

ر حياتو المينية يفي المؤسسات واإلدارات العمومية مف حيث تسي التي تحكـ مركز الموظؼ العمومي
اإلدارة  وتبياف حقوقو وواجباتو ىذا مف مف يوـ دخولو إلى غاية الخروج منيا وتحديد طبيعة مالقتو ب

 .2د األنشطة واالختصاصات القانونية يجب أف يقدميا خدمة لمصالح العاـ مف جية أخرىجية  وتحد

مف الواجبات والمسؤوليات التي  كياف نظامي يتضمف مجمومةخر لموظيفة العمومية " ىي تعريؼ آ   
يا السمطة العامة المختصة وتتطمب في مف يقـو بيا ويباشرىا مؤىالت وشروط معينة محددة تضع

مسبقا توجب ممى شاغميا القياـ بأمباء ومسؤوليات محددة بغية تحقيؽ ىدؼ معيف أو جزء مف ىدؼ 
صالح العاـ أو بخدمة جميور المنتفعيف بالمرافؽ العامة مقابؿ تمتعو بالحقوؽ والمزايا يتصؿ بال
 3.الوظيفية"

مبارة مف مينة تتضمف مجمومة مف المياـ نستنتج مف خالؿ ماسبؽ أف الوظيفة العمومية    
دمة ختصاصات والمسؤوليات والواجبات التي يقوـ بيا الموظؼ العمومي والتي تيدؼ لتقديـ خواإل

 مامة وتحقيؽ الصالح العاـ.

مف بمد آلخر فيناؾ مف يعتمد ممى النظاـ  ةالعمومي ةتختمؼ طبيعة األنظمة المطبقة في الوظيف   
 .المفتوح مثؿ الواليات المتحدة األمريكية وىناؾ مف يتبع النظاـ المغمؽ مثؿ إسبانيا والجزاير

توح في نوميف ىما النظاـ المف الوظيفة العموميةتنحصر أنظمة إيديولوجيات الوظيفة العمومية:  -/2
 المغمؽ والذي تعتمد مميو الجزاير. ىو سايد ومعروؼ في الواليات المتحدة األمريكية والنظاـو 

                                                           
  .12  ص.)2011-2010  3  طجامعة الجزاير: كمية الحقوؽ(   ت في قانون الوظيفة العموميةممخص محاضرا  نيشينمحمد الصالح ف -1
  .19  ص.2015  19بحث منشور بمجمة العمـو اإلنسانية واالجتمامية  ع طبيعة الوظيفة العمومية في اإلسالم،ياسيف ربوح   -2
لقضاء اإلدارييف )د.ب.ف  مطبعة ة ممى ضوء أراء الفقياء واجتياد ايتحميم  دراسة الوظيفة العمومية في الجزائرمبد الحكيـ سواكر   -3

  .36(  ص.2011  1الوادي  طزواري م
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 النظاـ المفتوح: )معنى موضومي(:أ(

تعتبر الوظيفة العامة في ىذا الجانب مجمومة مف األمماؿ المتخصصة يحكميا القانوف نفسو الذي    
ختصاص الوظيفة العامة بقانوف خاص بيا وتمتع ظـ الوظيفة الخاصة  وسبب ذلؾ أف إيحكـ وين

 1.تختمؼ مف تمؾ السايدة في القطاع الخاص متيازاتا  موظفييا بحقوؽ وواجبات و 

: متنقتو بعض الدوؿ مثؿلواليات المتحدة األمريكية  وقد إذا النظاـ بدايتو األولى في ابحيث طبؽ ى   
  2.مندا  والدوؿ االشتراكية ما مدا بولندا والمجر ويوغسالفياسويسرا  كندا  فن

  وظيفة العمومية ممى جممة مف الخصايص تتمثؿ في:لم ويقوـ ىذا النظاـ

 الميمات أو األمماؿ الضرورية لتحقيؽ األىداؼ  المنظمة العامة ىي التي تحدد
العامة والتفصيمية لموظيفة العامة  ووضع المواصفات والمؤىالت التي يجب توافرىا 

 فيفي الموظفيف العمومي
  ال تمتـز الدوؿ بمنح الرواتب التقامدية أو صرؼ مكافآت نياية الخدمة لمموظفيف وىذا

 الموظؼ مدى الحياة أو لفترات طويمة.نابع أيضا مف مدـ االلتزاـ بالتوظيؼ 
 ختبارات ىذه الوظايؼ مف مقابالت شفوية وا   تحديد طرؽ وأساليب اختيار األفراد لشغؿ

شروط المناسبة والماليمة لشغؿ الوظايؼ العامة التحريرية ووثايؽ تثبت توافر 
 المتنومة.

  ّنو أو يباستمرارية تعيلتزاـ المنظمة موظؼ في الوظيفة مامة ال يعني إف اليتعي إف
مى إذ تستطيع المنظمة أف تستغني مف الوظيفة وال ترقيتو إلى مرتبة أم مممو في ىذه
 3.انخفاض كفاءتو أو جدارتوخدماتو مند 

 مميزات النظام المفتوح:

 ىذا النظاـ بالمرونة إذ ُيتيح لإلدارة حرية كاممة في تعيف مف تنطبؽ مميو الشروط  يتصؼ
والمواصفات الالزمة واألىمية لشغؿ وظيفة معينة بشرط رغبتو بالتوظيؼ فييا  كما يمتاز ىذا 

                                                           
  .68(  ص .2015  2العممية لمنشر والتوزيع  ط ي)مماف: دار البازور  إدارة الخدمة الوطنية والوظيفة العامةمباس الحميري   -1
  .68(  ص.1990)اإلسكندرية: دار الجامعة الجديد لمنشر   وظيفة العامةالتنظيم اإلداري لمسامي جماؿ الديف   -2
  .68  ص.مرجع سابقالحميري   -3
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لنقؿ النظاـ بالبساطة والسيولة في ظؿ ىذا المفيـو ليست معنية بوضع أنظمة فرمية لمترقية وا
 ...إلخ.د واإلجازاتوالتقام

  إف ىذا النظاـ يتيح مجاال واسعا لممناقشة بيف القطاميف الخاص والعاـ ويجذب الموظفيف
 مف ذوي الميارات العالية والتخصصات النادرة حيث يعتمد  األكفاء والحصوؿ ممى العامميف
 ممى المحفزات المادية والمعنوية.

 مساوئ النظام المفتوح:

  ستمرار موظفييا في أمماليـ  أي إتصاؼ جياز الخدمة مدـ إستقرار الوظيفة العامة  وا 
 1 .المدنية بدوف ممؿ مرتفع يحد مف إمكانية إيجاد قوامد وتقاليد ممؿ متفؽ ممييا

 سيولة إلغاء مقود العمؿ مما يولد لدى الموظؼ الشعور بعدـ اإلنتماء الوظيفي. 
 2 .مدـ الثقة بيف الموظؼ والمنظمة 

 )معنى شخصي(: النظاـ المغمؽ:(ب

يقصد بالوظيفة العمومية ذات النظاـ المغمؽ تمؾ المينة التي يمتحؽ بيا الموظؼ ليستمر فييا حتى    
حالتو ممى التقامد  إف ىذا النظاـ نشأ في فرنسا وتبنتو العديد مف الدوؿ األوروبية  نياية خدمتو  وا 

 3."إنجمترا بمجيكا  ألمانيا  إيطاليا  إسبانيا"

 :النظام المغمقمميزات 

  اإلستقرار الوظيفي بحيث يكوف لكؿ موظؼ مسار ميني معيف وىذا يخمؽ ما يسمى باإلنتماء
 .الوظيفي

  يترتب ممى اإلدارة ميمة التكويف وتحضير موظفييا لمتكيؼ مع المناصب التي يشغمونيا مع
 .ضماف ترقيتيـ بعد النجاح في الدورة التكوينية التي يستفدوف منيا

  لإلدارة رفض إستقالة الموظؼيحؽ. 
                                                           

  .72  70ص ص.نفس المرجع،  -1
دارة الصحة  .أحمد العبادي،اثر التكوين عمى تنمية الموارد البشرية في قطاع الوظيف العمومي -2 دراسة حالة المدرسة الوطنية لممناجمنت وا 

 2012     ارية تخصص إدارة الموارد البشريةالعمـو التجو لعمـو اإلقتصادية وممـو التسيير كمية ا : جامعة وىراف(رسالة ماجستير غير منشورة 
 .49  ص.-2013 )

  .47ص.  مرجع سابقتيشات   -3
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 تفرغ الموظؼ لخدمة مصالح الدولة واإلدارة والمجتمع. 
 1.الحماية القانونية والنقابية لمموظؼ 

 مساوئ النظام المغمق:

 خمؽ قوى ضاغطة ليا إمتيازات خاصة تجعميا تمارس ممارسات غير قانونية وشخصية. 
  2 .مدـ المرونة في تسيير الموارد البشرية 
  ستقالة الموظؼ أو تركو العمؿ في الوظيفة العامة يؤدي إلى إشتراط موافقة اإلدارة ممى إإف

 3.ستمرار في الوظيفة التي ال يرغب فييااإل إلزامو ممى

بالرغـ مف خروج الجزاير مف الفترة االشتراكية إال أف طبيعة الوظيفة العمومية الجزايرية الزالت    
قد يرجع السبب في ذلؾ كوف الدولة الجزايرية كانت مستعمرة فرنسية تتميز بسمات النظاـ المغمؽ  و 

وبالتالي تأثرت بالقوانيف الفرنسية ىذا مف جية  ومف جية أخرى إشباع الدولة لمثؿ ىذا النظاـ 
 سيضمف ليا نوع مف االستقرار الوظيفي والذي يساىـ بدوره في تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

لموظيفة العمومية مراحؿ مديدة  سيتـ التطرؽ مف خالؿ بحثنا ألىـ  لقد مرؼ النظاـ القانوني   
 .1962المراحؿ التي طبعت مسار الوظيفة العمومية الجزايرية منذ االستقالؿ ماـ 

 :مراحل تطور الوظيفة العمومية في الجزائر -/3

 في الجزاير تطورات ومراحؿ أىميا: شيد قطاع الوظيفة العمومية   

: سميت بالمرحمة االنتقالية بحيث وجدت اإلدارة الجزايرية نفسيا (1962 -1959مف )المرحمة األولى 
تعاني مف اآلثار السمبية الموروثة سواء تمؾ المتعمقة بصالحيات اليياكؿ اإلدارية ومدـ توازنيا أو تمؾ 

 4.المتعمقة بمحتوى ىذه اليياكؿ مف الناحيتيف القانونية والبشرية

                                                           
  .45-49 ص ص.مرجع سابقالعبادي   -1

  .49  ص.نفس المرجع -2
 .194  ص. 1988) 1مماف: دار وايؿ  ط ( أماد ممي حمود القيسي  الوجيز في القانوف اإلداري -3
) الجزاير: دار ىومة لمطبامة والنشر   األجنبية الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجاربىاشمي خرفي   -4

  .40(  ص.2010
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القانوف الفرنسي الصادر في نوفمبر  أوؿ نظاـ لموظيفة العمومية مرفتو الجزاير كاف بموجب إفّ     
لتحاؽ بالوظيفة ية  لكنو لـ يسمح لمجزايرييف باإل  وىو أوؿ نظاـ جامع لموظيفة العموم1946

 العمومية.

تطبيقُو إلى الجزاير المستعمرة  متدظاـ الوظيفة العمومية في فرنسا واصدر ن 1959فيفري  04في    
وقد تميزت الوظيفة العمومية في الجزاير طيمة الفترة  1960أوت  02بمقتضى المرسوـ الصادر في 

 بػػ: 1962إلى  1959الممتدة بيف سنتي 

وف األساسي المتضمف القان 1959-02-04المؤرخ في  244 -59الطابع الغربي لألمر  -
 انوف الدستوري واإلداري الفرنسيمتمد القالعاـ لمموظفيف الذي إ

 1.تجزية أحكاـ القانوف  األساسي لموظيفة العمومية -

مرفت بمرحمة التطوير والتكيؼ وشيدت امتماد جممة مف المبادئ  :(1978 -1966المرحمة الثانية )
 ىي:

 شتراكية أساسيا خدمة المجتمع والرقي بيا نحو بناء وظيفة ممومية تعبر مف أفكار جزايرية إ
 مستقبؿ وامد.

 .مساواة المواطنيف في تقّمد الوظايؼ العامة 
  ضماف مشاركة الموظؼ في تسير حياتو المينية وفقا لمقوانيف المعموؿ بيا في جميع بمداف

 2 الّمجاف االستشارية اإلدارية والتقنية.طريؽ العالـ مف 

المتضمف  1966جواف  2المؤرخ في  133 -66قد كاف مف نتايج ىذه المرحمة صدور األمر    
ف الذيف تـ تعينيـ خالؿ يمتبار لألمواف العموميمنيا إمادة اإلف األساسي العاـ لموظايؼ العامة و القانو 
ُيمكف  133 -66االستعمارية  فاألمر  منيا طيمة الحقبة الحقوؽ التي ُحرمو مادت كؿ ا نتقاليةاإلالفترة 

 والتي مف أىميا: لمبادئ الرييسية أمطت تصوًرا ألىـ اامتباره كأحد القوانيف التي 

                                                           
) الجزاير: ديواف المطبومات  ر الموارد البشرية وأخالقيات المهنةيالوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيسعيد مقدـ   -1

  .11(  ص.2010الجامعية  
  .73  ص.نفس المرجع -2



 ظري والمفاىيمي لمدراسةالفصؿ األوؿ: اإلطار الن

 
 

 

18 

وذلؾ بتطبيؽ شروط تولي الوظايؼ العمومية بما يحقؽ تكافؤ الفرص وىو  ضماف الشفافية -
 تنمية الحس الميني لدى الموظؼ. قصد 1966أىـ مبدأ جاء بو قانوف 

لتزاميا بضماف أداء الموظؼ لدور بإني الممقى ممى ماتؽ السمطة السياسية الواجب الوط -
 ألزمتمف قانوف الوظيفة العمومية التي  20إيجابي في بناء المجتمع في مقابؿ ذلؾ المادة 

حتراـ الدولة  ولما كانت اإلدارة الجزايرية في حاجة إلى ظؼ بالقياـ بمقتضيات الوظيفة وا  المو 
العمومية  ف مميو الوظيفةأمطى تصور بما ينبغي أف تكو  1966تنظيـ وتطوير فإف إصالح 

  تخاذ مدة إجراءات منيا:مستقبال  مما أدى إلى إ
 مف األمر  9ف في الوظايؼ العميا مف مياـ السمطة السياسية وىي ما تطرقت لو المادة يالتعي

66-133. 
  س لمتكويف المتخصص قصد االىتماـ بمنظومة التكويف اإلداري وذلؾ بإنشاء معاىد ومدار

بإمداد  ميالد المدرسة الوطنية المكمفة  1964المتزايدة حيث شيدت سنو  تحتياجامواجية اإل
 ؿ لإلطارات قبؿ االلتحاؽ بالوظايؼ العامة.يوالتأى

 1.مية بعد ىجرة الكثير مف الموظفيفستقرار الموظفيف في القطاع الوظيفة العمو اإلىتماـ بإ 
وف الشمولية في تطبيؽ قانمتمد المشرع ممى مبدأ إ 78_12ظير قانوف رقـ  1978وفي سنة 

 2 .اؼ تطوير الوظيفة العمومية وتنميتيالعمؿ وقد جاء ىذا القانوف بيد

 (:1990 -1979المرحمة الثاالثة )

سعار صاد الوطني تطوًرا محسوسا نتيجة إرتفاع أقتوبداية الثمانينات مرؼ اإلمع نياية السبعينات    
ستثمار شجعت الدولة في اإلخيؿ بالعممة الصعبة  ىذه الوضعية البتروؿ  مما ساىـ في زيادة المدا

مطاء األولوية لمقطامات ذات البعد االجتمامي  مف خالؿ تشجيع التنمية الفالحية والري والصحة  وا 
 والسكف والتكويف الميني كقطامات إستراتيجية.  

دى المواطنيف مف خالؿ ستيالكية جديدة لىذه الوضعية في ظيور أنماط إ مف جية أخرى ساىمت   
في  ةمج الدولة المتمثمطبيؽ برناالتوجو نحو المواد الغذايية والصنامية والكمالية  وذلؾ مف خالؿ ت

 والذي حمؿ شعار مف أجؿ حياة أفضؿ. 1984إلى  1980المخطط الخماسي األوؿ الممتد مف سنة 
                                                           

  .73  ص.نفس المرجع -1
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الجزاير انييار ألسعار البتروؿ مف مع نياية  الثمانينات وبداية التسعينات شيدت ىذه الفترة في    
تبني صادية خطيرة استدمت مف الدولة دوالر مما أحدث أزمة اقت 08دوالر لمبرميؿ الواحد إلى  36

تحت شعار " العمؿ  1989 -1985سياسة التقشؼ واإلسراع في تطبيؽ المخطط الخماسي الثاني 
ت اجتمامية واقتصادية تمثمت في والصرامة لضماف المستقبؿ"  وقد ترتب مف ىذه الوضعية أزما

إضطرابات  زدياد البطالة  مما تسبب في وقوعص المواد الغذايية األساسية وارتفاع األسعار  إنق
جتمامية وتدني القدرة الشرايية رات شعبية تعبيًرا مف األوضاع اإلجتمامية ومظاىوأزمات إ

قتصادية إلى ي أفرزتيا األوضاع اإلالنتايج التمف  1988أكتوبر  5أحداث  والبيروقراطية  فكانت
 .جانب سوء التسيير المسجؿ مف قبؿ قطاع الخدمة العمومية

نظاـ الديمقراطية الذي فتح المجاؿ لمتعددية  وتبنينفتاح السياسي باإل 1989لقد سمح دستور    
النظاـ  سنة  طبؽ خالليا 27نذ ستعمار مربة أولى بالنسبة لبمد خرج مف اإلالحزبية  وىي تعتبر تج

 .جتمامي ودخوؿ البالد في العشرية السوداءالمرحمة مدـ اإلستقرار اإلشتراكي  وقد سجمت ىذه اإل

ر شؤوف البالد  كاف قايما ينتو الدولة في مجاؿ تسينالحظ أف الخطاب السياسي الذي تب مما سبؽ   
 وفؽ دراسات إستشرافية ة ممى التسييرممى مبدأ التسيير اآلني دوف التفكير في وضع إستراتجية مبني

مستقبمية ما يخفيو المستقبؿ وتكيف التحوالت االقتصادية واالجتمامية والسياسية البتقـو ممى التنبؤ 
 ستعداد لكؿ المفاجآت.    لال

يجدر التذكير في األخير أف ما جاء بمضموف القانوف المتضمف القانوف األساسي العاـ لمعامؿ لـ    
أحدثو ىذا النص مف فوارؽ في أجور العماؿ  حيث كانت األجور منخفضة ينجح  وىذا نتيجة لما 
ما قتصادي مماؿ في القطاع اإليتقاضاىا الع ارة العامة مقارنة بتمؾ التي كافلدى العماؿ في اإلد

القطاع اإلداري  مما أدى بالسمطات إلى التخمي مف ىذا النظاـ  أحدث فراغ كبير في تأطير وتسيير
    1 االقتصادي واإلداري.تساوي بيف القطاميف نو كاف غير مأل

ستثمار في اإلكما أف مضموف ىذا النص لـ يأتي بإجراءات تنظيمية قايمة ممى مبادئ تشجيع    
وأساس تطوير المؤسسات واإلدارات العمومية لجعميا فّعالة  مورد البشري بامتباره مصدر الثروةال

إلى جانب    حو القانوف العاـ لمعماؿالوظيفة العمومية الذي اقتر ار أف نظاـ امتبومنتجة لمخيرات  ممى 
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المرسوـ المتضمف القانوف األساسي النموذجي لعماؿ المؤسسات واإلدارات العمومية لـ يتـ وضعيـ 
نما بقي معتمدا ممى الريع البترولي.    1لتجسيد ىذه األىداؼ وا 

جع المشرع الجزايري مف الخيار اإلشتراكي وتـ : في ىذه المرحمة ترا(2010 -1990المرحمة الرابعة )
تـ  1990ستراتيجي مف أجؿ إخراج البالد مف أزمتيا  وفي سنة برالي كخيار إينتقاؿ نحو النمط الماإل

  إصدار قانوف ينظـ مالقات العمؿ الفردية والجمامية في العمؿ بيف مماؿ األجراء والمستخدميف.

إلى متطمبات وخصوصيات السياؽ اإلقتصادي  حديث يقتربوبالرغـ مف أنو جاء بنموذج تنظيمي 
بعد محتواه بقي محافظا ممى القيـ والمبادئ ذات ال جتمامي لممؤسسات واإلدارات غير أفواإل
ية ار دنظيـ جميع القطامات بما فييا اإلر وتييظير جمًيا مف خالؿ تمسكو بضرورة تسي شتراكي وذلؾاإل
شتراكي دخمت الجزاير مرحمة كؿ قطاع  وبسقوط المعسكر اإلصيات بالرغـ مف خصو  قتصاديةواإل

تمثمت في إظيار نية صريحة مف قبؿ الدولة لضرورة اإلسراع لتطبيؽ ىذا النظاـ الجديد  حيث برز 
بشكؿ واضح مف خالؿ القرارات التي تـ اتخاذىا تمثمت في األخذ بنظاـ اقتصاد السوؽ والتخمي مف 

الزرامية واستبداليا بنظاـ جديد سمي بقانوف المستثمرات الفالحية  أيضا تـ  القطاع المسير ذاتيا والثورة
ستثمارات الخاصة الوطنية إمطاء أىمية أكبر لمقطاع الخاص وجعمو قطاما منتجا مع تشجيع اإل

   واألجنبية.

تميزت الوظيفة العمومية خالؿ ىذه الفترة بتطبيؽ إجراءات  (:2014 -2010المرحمة الخامسة )
ابير إستعجالية استيدفت إحداث تعديالت جذرية ممى منظومة الوظيفة العمومية في مجاؿ كيفية وتد

مادة ترتيب الموظؼ مف خالؿ إصدار تعميمات  تنظيـ إجراءات التوظيؼ  وتعديؿ شبكة األجور وا 
بة اإلطار المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية وىذا يعتبر بمثادوف تعديؿ  ومناشير

متماد )يمنع إصدار أو اإل إجراء غير قانوني مف وجية نظر التشريع لعدـ توفر مبدأ توازي األشكاؿ
متبار ممى إ ممى التدابير يتضمنيا منشور أو تعميمة إذا كاف ىذا األخير يتعارض مع محتوى األمر(

 2 أف التعميمة يحررىا الوزير في حيف أف األمر يصدره رييس الجميورية.
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تـ الشروع بصفة إستعجالية في تنفيذ التدابير االنتقالية المتضمنة تحديد الشبكات  2010ففي سنة    
االستداللية الجديدة لمرتبات الموظفيف ونظاـ دفع رواتبيـ  وذلؾ في انتظار صدور القوانيف األساسية 

 الخاصة.

باستثناء القانونيف األساسيف بالرغـ مف غياب اغمب القوانيف األساسية الخاصة بالمواطنيف )    
الخاصيف بموظفي قطاع التربية الوطنية والموظفيف المنتميف لقطاع األسالؾ المشتركة  المذيف تـ 

مؼ نقابات القطاع   بفعؿ الضغوطات واالضطرابات التي باشرتيا مخت2010إصدارىما في سنة 
(  إال أف جميع الموظفيف بمختمؼ ضطرابات المسجمة مف قبؿ قطاع التربية الوطنيةونخص بالذكر اإل
مف التطبيقات الجديدة في مجاؿ الزيادة في أجور الموظفيف  ممما أف تعدادات  اقطاماتيـ  إستفادو 

 2.020.172ما يقارب  2014ديسمبر  31مستخدمي قطاع الوظيفة العمومية بمغت إلى غاية 
 .موظؼ وموف ممومي

شؤوف الوظيفة العمومية  صدور تعميمات وقرارات سياسية استيدفت تنظيـ 2011كما شيدت سنة    
)تسوية االضطرابات االجتمامية(  ففي شير أبريؿ مف نفس السنة تـ إصدار العديد مف القرارات 

لعديد مف ـ مصالح المديرية العامة لموظيفة العمومية باإلسراع في تطبيؽ ابموجب تعميمات وزارية ُتمز 
المينية لمستخدمي  التدابير لتسوية منازمات ومعالجة مطالب نقابية تمحورت في تحسيف الظروؼ

قطاع التربية الوطنية مف جية  ومف قبؿ منظمات غير ممالية تمثمت في األساتذة المتعاقدوف الذيف 
أساتذة دوف إلزاميـ وبفعؿ لجوييـ إلى االحتجاجات واإلضرابات مطالبيف ضرورة إدماجيـ في القطاع ك

 1أخرى.بالمشاركة في مسابقات التوظيؼ مف جية 

ستراتيجي ف  السيما وأف المطالب تخص قطاع إيجتماميوقصد المحافظة ممى اإلستقرار واألمف اإل   
 590.831مف إجمالي تعدادات الوظيفة العمومية ) %29.34حساس يمثؿ لوحده ما يعادؿ نسبة 

فقد تقرر إدماج ىذه الفية في إطار تعميمة وزارية وتوظيفيـ مباشرة مخالفيف بذلؾ  موف ممومي(
التي تنص  03 -06مف األمر رقـ  74اإلجراءات التنظيمية المعموؿ بيا السيما أحكاـ المادة 

دوف مراماة القوانيف  «العمومية دأ المساواة في االلتحاؽ بالوظايؼيخضع التوظيؼ إلى مب»ممى:
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ف أشخاص في القطاع العمومي إذا لـ يشارؾ في مسابقة يالتنظيمية التي تمنع تعيوالنصوص 
 التوظيؼ.

شيدت الجزاير خالليا بعض االحتجاجات الشعبية بسبب ندرة  2011و 2010 بيف في الفترة ما   
بعض المواد الغذايية الضرورية وكذا المطالبة بتحسيف الظروؼ االجتمامية واالقتصادية لممواطف  في 
نفس ىذه الفترة منظومة الوظيفة العمومية تـ تغير مسارىا بشكؿ جوىري  وقد تجمى ذلؾ بصدور 

ر األوؿ أمطى مف خالليا التوجييات الجديدة لمنظومة الوظيفة العمومية القايمة مف قبؿ الوزي تعميمة
بعاد مصالح المديرية العامة  ممى مبدأ إضفاء المرونة ممى إجراءات التوظيؼ مف خالؿ مزؿ وا 
لموظيفة العمومية خالؿ مراحؿ تنظـ اإلدارة والمؤسسة العمومية إلجراءات التوظيؼ ومنحيا المسؤولية 

مة في تسير العممية  في حيف أف تدخؿ مصالح الوظيفة العمومية يكوف بشكؿ بعدي  بمجرد تبميغ الكام
  المؤسسة المنظمة لنتايج المسابقة.

استثنايي خاصة إذا مممنا أف معظـ المؤسسات واإلدارات العمومية تعاني مف  ىذا اإلجراء يعدّ    
كفاءة مستخدمييا في تفسير  رية مف جية  ومدـسير الموارد البشنقص في التأطير السيما في مجاؿ ت

لمحافظة ممى القوانيف والنصوص واإلجراءات المنظمة لممسابقات مف جية أخرى  غير أنو وقصد ا
 1 ف تقرر الّمجوء إلى ىذا اإلجراء.يجتمامياإلستقرار واألمف اإل

 (:2017 -2015المرحمة السادسة )

النفط ممى المستوى العالمي  قتصادية نتيجة انييار أسعارشيدت الجزاير أزمة إ 2015 في سنة   
نعكس سمبا ممى سيرورة التوظيؼ في الجزاير بحيث تقرر تجميد ممميات التوظيؼ في جميع مما إ

ستراتيجي ممى غرار الصحة واألمف باستثناء القطامات ذات الطابع اإلاليييات والمؤسسات العمومية 
 ات حيوية ال يمكف إيقاؼ نشاطاتيـ الميني بامتبارىـ قطام نية والتكويفوالتعميـ العالي والتربية الوط

جراء ممميات التوظيؼ  كما تقرر مف جية أخرى    بالنسبة لمقطامات األخرى التي تريد تنظيـ وا 
  2ضرورة تقديـ " طمب الموافقة المسبقة" أو رخصة يمنحيا الوزير األوؿ.
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مممية التوظيؼ بامتبارىا إجراء إداري وحؽ دستوري تساىـ  فمف خالؿ ما سبؽ ذكره يتبيف جميا أ   
جتمامية ضمف ىـر المجتمع  تحولت إلى أداة ي امتالء مكانة إفي تمبية احتياجات الفرد وتؤىمو ف

ير شؤونيا في المجاؿ اإلقتصادي والسياسي واإلجتمامي لمحفاظ ووسيمة سياسية تستخدميا الدولة لتسي
 جتمامي وبالتالي تضمف بقاء النظاـ.ممى األمف واإلستقرار اإل

ومف جية أخرى وبالنظر إلى ندرة المناصب المالية لمتوظيؼ مع تزايد طمبات األفراد لو فقط أصبح    
ستقرار البالد مما يتيح ممييا ضرورة التنازؿ مف جزء مف توظيؼ يمثؿ لمدولة مصدر قد ييدد إال

ستسمطاتيا  ظيفة العمومية إلحداث الرقابة لمو  مصالح بعادمف خالؿ تبسيط إجراءات التوظيؼ وا 
حيث تقرر برمجة دورة ثانية لشيادة البكالوريا  2017جتمامي  نفس الشيء حدث سنة التوازف اإل

  1بالنسبة لممترشحيف الذيف تأخروا أو غابوا خالؿ الدورة األولى.

جزاير يتبف لنا أف ىذه األخيرة ما يمكف قولو مف خالؿ تتبعنا لمراحؿ تطور الوظيفة العمومية في ال   
مرفت مدة تطورات  ففي البداية كاف اليدؼ مف التوظيؼ ىو سد الفراغ الذي كانت تعاني منو معظـ 
المؤسسات واإلدارات العمومية  حيث ممدت إلى تقميص المستوى المطموب لشغؿ الوظايؼ العمومية 

ـ إنشاء مدارس التكويف إطارات قادرة فكاف التوظيؼ مباشًرا مف دوف مسابقات  وفي نفس الوقت ت
لألزمات التي ماشتيا الجزاير مف ومؤىمة لشغؿ الوظيفة العمومية  ولكف مع تغير األوضاع ونظًرا 

نخفاض ألسعار البتروؿ ولجوء الدولة لسياسة التقشؼ أصبح التوظيؼ ممى مستوى القطاع العمومي إ
ستقرار إجتمامية بيدؼ تحقيؽ اإل مة لتمبية توجياتتعتمد ممييا الدولة كوسي ما ىو إاّل إستراتيجية

 واألمف.

 عامة لاللتحاق بالوظيفة العمومية:المبادئ ال-/4

ضماف تنفيذ ميمة مف مياـ المرفؽ  اتالوظيفة العمومية يخضع إلى مقتضيتحاؽ المواطنيف بلإ إف   
العاـ  أي القياـ بعمؿ تتطمبو المصمحة العامة  وىو ما يفسر وجود العديد مف الشروط المقررة لتولي 

خضاميـ بعديذالوظايؼ العمومية ترتبط أساس بجممة مف المواصفات المطموبة في المترشحيف  إلى  وا 
لتحاؽ بالوظايؼ العمومية إلى ومبدأ الجدارة في اإلدأ المساواة مبدأ ماـ ذي قوة دستورية  وىو مب

 جانب الشروط المعدة أصال بالقانوف األساسي العاـ لموظيفة والتقنية.
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مبدأ المساواة: يأتي ىذا المبدأ ممى قمة المبادئ التي يتعيف مراماتيا مند التعييف في الوظايؼ  -
عييف في الوظايؼ العامة ويعتبر مف العامة ويقصد بذلؾ ممى وجو الخصوص تطبيؽ ذلؾ بصدد الت

الزاوية في كؿ تنظيـ ديموقراطي يمثؿ حجر  المبادئ التي  ناضمت مف أجميا الشعوب طويال وىو
 ستقالليا سعت إلى تحقيؽمنذ إ عالمية  حيث أف الجزايرالالعامة وىو بذلؾ يتسـ ب حقوؽ والحرياتلم

يتساوى جميع  »التي نصت  1في المادة  1996ممى أرض الواقع وأكد دستور  وتجسيد ىذا المبدأ
ية شروط أخرى غير الشروط التي يحددىا المياـ والوظايؼ في الدولة دوف أ المواطنيف في تقمد

 . 2006والذي تـ تعديمو في دستور  «القانوف

اـ لموظيفة العمومية حيث المتضمف القانوف األساسي الع 06/03وفي نفس اإلطار جاء األمر رقـ  -
إلى مبدأ المساواة  أنو يتـ االلتحاؽ بالوظايؼ العمومية ال يخضع إالّ  74كّرس ىذا المبدأ بنص المادة 

 1في التوظيؼ.

مة أف تكوف شروط شغميا مامة اويقتضي تطبيؽ مبدأ الجدارة في تعييف وشغؿ الوظايؼ الع   
ة في تولي الوظايؼ العامة ال تحـر اإلدارة مف سمطتيا والمرأة باإلضافة إلى المساواة بيف الرجؿ ومجرد

التقديرية في االختيار بيف أفراد حيث ال يوجد مانع قانوني أو ديني يمنع مف تمتعيا بيذا الحؽ غير 
ذا ما أكده نص أف اليدؼ مف ىذه الحرية ىو ضماف الجدارة والكفاءة فيمف يشغؿ ىذه الوظايؼ وى

التي  تعترؼ بالمكانة األساسية  ةشتراكيفإف اإل الجنسيفالقا مف مبدأ المساواة بيف انطالميثاؽ الوطني 
 2ألف في ذلؾ مصمحة لممجتمع. عيا ممى أف تشتغؿتشجلممرأة 

ظير مبدأ الجدارة: يعّد مبدأ أساسيا في االلتحاؽ بالوظيفة العمومية غير أف ىذا المفيوـ قديـ النشأة و 
ختيار العامميف المترشحيف لمعمؿ في الجياز اإلداري ممى أساس إ بصفة جمية في القانوف لضماف

والبقاء وبما أف الجزاير تأخذ بالنظاـ  ستمراريةبرة واإلمكانيات وىو ييدؼ إلى اإلالكفاءة والجدارة والخ
المغمؽ )الموضومي( والذي يقوـ ممى تخصص دقيؽ والجدارة في الوظيفة العمومية  ىذا ما نص 

  1966.3ألساسي العاـ لموظيفة العمومية لسنة مميو القانوف ا

                                                           
  .53(  ص.2014)الجزاير: دار الجامعة الجديدة   الجدارة في تقَمد الوظيفة العمومية بين النظرية والتطبيقشمس الديف الشريؼ   -1
  .898  ص.61  المتضمف نشر الميثاؽ الوطني   الجريدة الرسمية  ع 1976جويمية  5المؤرخ في  57 -76األمر رقـ  -2
  .53  ص.، مرجع سابقالشريؼ -3
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المتضمف القانوف  66/133بطريقة المسابقة في التوظيؼ بداية في األمر رقـ  أخذ المشرع الجزايري   
ممى ىذه الطريقة في القانوف  منو  كما نص 26األساسي العاـ لموظيفة العمومية بموجب المادة 

المتضمف القانوف النموذجي لعماؿ  85/59المرسوـ رقـ كما نص1978 األساسي العاـ لمعامؿ سنة
دارات العمومية بموجب المادة  القانوف  المتضمف 06/03جاء األمر رقـ  منو  ثـ 34المؤسسات وا 

األسموب في التوظيؼ  حيث  منو ممى تبني ىذا 80األساسي العاـ لموظيفة العمومية ليؤكد في المادة 
 ايؼ العمومية مف طريؽ: لتحاؽ بالوظاإليتـ أنو  نصت ممى

 .اراتالمسابقة ممى أساس اإلختب -
 المسابقة ممى أساس الشيادات  بالنسبة لبعض أسالؾ الموظفيف. -

ويتبف لنا أف المشرع الجزايري أّلـ بطريقة المسابقة في التوظيؼ بضمانات وضوابط قانونية مف    
الكفاءات والخبرات البشرية مف أجؿ   وتعّد وسيمة ىامة في الحصوؿ ممى شأنيا أف تضمف التطبيؽ

 توظيفيا في وظايؼ شاغرة.

دورىا تنظيـ شؤوف العامة لموظيفة العمومية ممى ع الجزايري بإنشاء ىياكؿ وىييات كما أخذ المشر    
 أنو الييكؿ المركزي  وىييات الوظيفة العمومية ىي:

 .الييكؿ المركزي لموظيفة العمومية 
 .المجمس األممى 
 1ركة والطعف.ىييات المشا 

ف مفيوـ الوظيفة العمومية ج بأتبصؼ مامة مف خالؿ تطرقنا ليذا المبحث نستن وما يمكف قولو   
رتباطا وثيقا بسياسة التوظيؼ  فإذا كانت الوظيفة العمومية بمثابة دافع أساسي ووسيمة لتحقيؽ يرتبط إ

التنمية فإف سياسة التوظيؼ تعّد إستراتيجية تيدؼ إؿ توفير األشخاص المناسبيف وذوي الكفاءات مف 
قدًرا مف ير جيد ليذه المؤسسات  بما يحقؽ يبالوظيفة العمومية  وذلؾ لضماف تس أجؿ اإللتحاؽ

 الفعالية ليذه اإلدارات .

                                                           
  .111-63.ص ص نفس المرجع، -1
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فوجود إدارة فعالة ال يتحقؽ إاّل مف خالؿ موظفيف ذوي كفاءة ومؤىميف قادريف ممى شغؿ    
 المناصب.

رتأينا أف نخصص المبحث الموالي مف دراستنا لنفصؿ أكثر في سياسة التوظيؼ مف حيث وليذا إ   
 ييا وأىـ الصعوبات التي تواجييا.المفيوـ  األىمية واألىداؼ والعوامؿ المؤثرة ف
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 سياسة التوظيف.  المبحث الثاني: ماهية 

مممية التوظيؼ مف أىـ الوظايؼ التي يجب ممى إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة انجازىا حيث  تعد   
تعتبر مف أكثر الوظايؼ تعقيدا وصعوبة  فيي مممية مستمر ودايمة تمي مباشرة وظيفة تخطيط 

فحسب المادية  اإلمكانياتأىدافيا ال يتوقؼ غمى توفير  رد البشرية  ونجاح أي مؤسسة في تحقيؽالموا
بؿ يقتضي كذلؾ توفير موارد بشرية مف خالؿ مممية التوظيؼ وىذا بعد تحديد المؤسسة لحاجاتيا مف 

 :ةاألفراد  في ىذا المبحث سنحاوؿ التطرؽ إلى العناصر التالي

 مفيـو سياسة التوظيؼ. 
 أىمية وأىداؼ سياسة التوظيؼ. 
 العوامؿ المؤثرة في سياسة التوظيؼ. 
 سياسة التوظيؼ.الصعوبات التي تواجو  
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 مفهوم سياسة التوظيف: -/1

ا لسد وتعييني  العناصر البشرية الراغبة في العمؿالتوظيؼ مممية تقوـ ممى استقطاب  واختيار  إف  
ليا المؤسسة أو اإلدارة اىتماما خاصا فتسخر ليا إمكانات وطاقات  احتياجات المؤسسة  حيث تولي

تتوقؼ ممى نجاح اؼ المؤسسة وسياستيا المستقبمية نجاح أىدكبيرة مف أجؿ القياـ بيا  ذلؾ أف 
 سياسة التوظيؼ ومميو قبؿ التطرؽ إلى مفيـو سياسة التوظيؼ سنتناوؿ تعريؼ التوظيؼ.

I. التوظيف : 

 / التعريؼ المغوي:1

التعريؼ لغة: " ىو اسـ مف فعؿ وظؼ  يوظؼ  توظيفا  ويراد بو استخداـ أو تشغيؿ شيء  أو إنساف 
قصد إنشاء قيمة جديدة منو  وىكذا توظؼ األمواؿ لمحصوؿ ممى أرباح وفوايد منيا ويستخدـ العماؿ 

 1والموظفيف قصد إنتاج سمع وخدمات جديدة".

 التعاريؼ حوؿ التوظيؼ نذكر منيا:يؼ االصطالحي: وقد تعددت ر / التع2

التي يمكف مف  ةاألساسي لعممية التخطيط واألداة التوظيؼ اصطالحا:" ىو مممية االمتداد الطبيعي
جراء المفاضمة بينيـ وفقا لممعايير العممية والتعرؼ ممى مف تتوفر فييـ  خالليا استقداـ األفراد وا 

 2ممى أكمؿ وجو". الشروط الالزمة ألداء العمؿ وتحمؿ المسؤولية

تباع إجراءات     يعرفو مبد الرحيـ خالد ممى أنو " استقطاب أفراد مف داخؿ المنظمة أو خارجيا وا 
 3.محددة وموضومية في اختيارىـ ومف ثـ وضعيـ في المكاف المناسب"

والمجوء ي بأنو " توفير الكوادر البشرية التي تحتاجيا المنظمة  كما مرفو رفعت مبد الحميـ الفامول   
ف األشخاص المؤىميف ير ىذه الموارد بمختمؼ الوسايؿ لتتمكف مف اختيار وتعييإلى مصادر توف

 4.لمعمؿ"

                                                           
  .265(  ص.1973  24الطبعة  ) لبناف: دار الشرؽ  المنجد في المغة واإلعالم - 1
  .81(  ص2002ـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  ال) األردف: م رد البشريةمواإدارة السعيد مؤيد السالـ وصالح مادؿ حروش   -2
  .121(  ص.2005  2 طؿ لمنشر والتوزيع ) األردف: دار واي إدارة الموارد البشريةي  يتخالد مبد الرحيـ الي -3
  .205(  ص.2005)القاىرة: منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية   إدارة اإلبداع التنظيميرفعت مبد الحميـ الفامولي   -4
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التوظيؼ ممى أنو: " مبارة مف سمسمة زمنية مف  Dimitrie Weisseمرؼ ديميتري وايس    
 1العمميات ىدفيا البحث واختيار األفراد".

التوظيؼ بأنو: " مجمومة األمماؿ الضرورة الختيار مرشح  Chale Debbechيرى شاؿ دباش    
 2لمنصب معيف"

أف التوظيؼ ىو: " توفير العمالة الالزمة لممنظمة مف حيث النومية واألمداد المطموبة وجذب  اكم   
 االختيارواستقطاب مرشحيف محتمميف لشغؿ الوظايؼ الشاغرة واختيار أفضميـ باالستعانة بأساليب 

 3 كاالختبارات والمقابالت...".

يعرؼ أيضا أنو: " ميمة صعبة ومعقدة تبدأ مف تحميؿ الوظايؼ ثـ البحث والتنقيب مف مصادر  
 ية وتنميتيا وكذا ترغيب وتحضير مف تتوفر فييـ المواصفات المطموبة مصادر الحالاإلمداد وتطوير ال

لحاقيـ بالمؤسسة  4وحثيـ ممى البقاء". وا 

: " مممية تبدأ مف تحميؿ الوظايؼ والمناصب ثـ البحث مف مصادر اإلمداد يقصد بالتوظيؼ أيضا   
استقطابيا بالمنظمة  كما تعتبر مرحمة متقدمة لعممية استقطاب ترتيب واختيار العناصر المتميزة و ثـ ال

 5.الوظايؼ الشاغرة"الموارد البشرية وتبدأ بمجرد استالـ طمبات التوظيؼ لممرشحيف المحتمميف لشغؿ 

النشاط الذي يتـ مف خاللو البحث مف األفراد الماليميف لشغؿ مناصب  : "يمكف تعريفو كذلؾ بأنو   
ة في بذولة مف طرؼ القايميف بيذه الميمالعمؿ الشاغرة في المنظمة مف خالؿ جيود االستقطاب الم

شاغر  ومف ثـ السعي الختيار األنسب الموارد البشرية ذات الكفاءة لاللتحاؽ بالمنصب ال سبيؿ ترغيب
قبولو وتعينو في المنصب الشاغر بصفة مؤقتة  بعدىا يتـ إخضامو لقترة    ليتـفمف بيف المستقطبي

أىؿ لالستمرار  تجريبية تكوف كفيمة بتحديد مصير الموظؼ الجديد  حيث إذا أثبتت الفترة التجريبية أنو

                                                           
1 -Dimitrie Weisse , Pierre Morin, pratique de la fonction personnelle( paris : les éditions 
d’orgnisation,1982),p.279. 
2-Chale debbech , la fonction puplique en Europe (paris : LG ,GT,1957), p.70.                                 

                                                                                                                   
  .11(  ص.1996  1 ط  حبيب الصحاؼ) مكتبة لبناف إنجميزي معجم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاممين عربي -3
ير  يالعمـو االقتصادية  قسـ التس كميةر) جامعة الجزاير: يسالة ماجست  ر يفها في الجزائرالاسة سياسة التوظيف وتكر دمبد القادر قرش   -4

  .21(  ص.1997
  .132ص.  2008)  1طر المنيؿ المبناني  )لبناف: دا إدارة الموارد البشرية اتجاهات وممارساتبر  ر كماؿ ب -5
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نو بشكؿ نيايي  يالتجربة مندىا يتـ اتخاذ قرار بتعيفي تأدية مياـ المنصب الذي ميف فيو تحت 
 1ا يتـ االستغناء منو".ثبتت الفترة التجريبية فشمة فعندىويحدث العكس في حالة ما إذا أ

منصبو أو لتجريبية لمرة واحدة  ومند انتياءىا إما أف يرسـ المتربص في أف تمدد الفترة ا ويمكف   
 جويمية 15المؤرخ في  03-06مف األمر رقـ  85المادة  أي يتـ االستفتاء منو.  ونصت يسرح

: " بعد انتياء مدة التربص 2المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ممى أنو 2006
 يتـ:  84المنصوص ممييا في المادة 

 .إما ترسيـ المتربص في رتبتو 
  فقط.إما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة ولمدة واحدة 
 .إما تسريح المتربص دوف إشعار مسبؽ أو تعويض 

مف خالؿ ما سبؽ مرضو مف تعاريؼ نالحظ أف ىناؾ مف يعتبر أف التوظيؼ جزء ال يتجزأ مف    
ستقطاب الموارد البشرية وا  العم ختيارىـ وتعيينيـ في الوظايؼ مية اإلدارية أي أنو مممية جذب وا 

مفكريف آخريف أف التوظيؼ أصبح يحمؿ مدلوؿ واسع يبدأ مف الشاغرة وىذا التعريؼ ضيؽ  بينما يرى 
تحميؿ الوظايؼ ليشمؿ مختمؼ ىذه الوظايؼ التي تقوـ بيا إدارة الموارد البشرية لمحصوؿ ممى األفراد 

 المؤىميف لشغؿ المناصب الشاغرة  ومميو يمكف تعريؼ التوظيؼ كما يمي:

خالؿ إدارتيا تسعى المؤسسة إلى  ايؼ  مفوصيؼ الوظالتوظيؼ ىو مممية تبدأ مف تحميؿ وت   
ستقطاب الموارد البشرية التي تحتاجيا مف حيث العدد والنومية واختيارىا وتعينيا لشغؿ الوظيفة إ

 وتنميتيا حتى تستطيع إمطاء أكبر إنتاج بأقؿ طاقة ممكنة.

II. :سياسة التوظيف 

منصور أحمد بأنيا: " العممية اإلدارية المستمرة التي تقتضي مف المؤسسة تحديد احتياجاتيا  يعرفيا   
وترغيبيا لمعمؿ في  مف القوى العاممة القادرة والراغبة والمتاحة لمعمؿ  والبحث مف ىذه العناصر

مداد ىؤالء والمساىم ختيار أفضؿ العناصر المتقدمة ليكونوا أمضاء لياالمؤسسة  ثـ إ ة في تحقيؽ وا 

                                                           
 .13  12ص   صمرجع سابق  تيشات -1
  .9  ص. مرجع سابق  03-06مر رقـ األ -2
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مناصر الوالء والتعاوف رغيبيـ في العمؿ واإلستمرار فيو لضماف توافر ؤسسة وحثيـ أو تأىداؼ الم
 1وروح الجمامة".

وظايؼ المستخدميف فيي  فيعرفيا بأنيا: " الوظيفة الشاممة لكؿ Jean Griot أما جاف جريوت   
العممية التي تبدأ مف تحميؿ منصب العمؿ أو الوظايؼ ثـ البحث والتنقيب مف مصادر األفراد  ثـ 

 2.ستقطابيا لاللتحاؽ بالمؤسسة ثـ ترغيبيا في البقاء في المؤسسة "تعييف العناصر المميزة وا  

ياجات الحالية والمستقبمية مف وتعرؼ أيضا بأنيا: " مممية تقتضي بصفة مامة تحديد االحت      
زمة لتمكيف المؤسسة مف تحقيؽ األىداؼ النيايية األفراد سواء مف حيث العدد والنومية المطموبة الال

 المقررة  بعد ىذه العممية يجب ممى المؤسسة مراماتو حركة اليد العاممة أي دراسة نسبة الحراؾ لمعرفة

الخدمة الوطنية( في زمف معيف وبيذا يمكف تقرير اليد العاممة ستقالة  مدد الغادريف ) التقامد  اإل
  3الالزمة لتعويض نتايج ىذه الحراؾ".

والقادريف  ؿ لمعاطميف  بمعنى توفير فرص مملمدولة  سياسة التوظيؼ ىي جزء مف السياسة العامة   
لشغؿ فرص  ريةر البشمف اإلجراءات التي تيدؼ إلى إستقطاب الكوادممى العمؿ مف طريؽ مجمومة 

 .مف أجؿ زيادة االنتاجية العمؿ المتاحة

 :أهمية وأهداف سياسة التوظيف-/2

أىمية كبيرة  تقوـ ممييا المؤسسة  وليذه السياسة األساسية التي تعتبر سياسة التوظيؼ إحدى المياـ   
 عى لتحقيقيا وسنوضح ذلؾ كما يمي:كما ليا أىداؼ تس رد البشرية الموافي تسيير 

I – :أهمية سياسة التوظيف 

ة الرييسية لألمـ  فمـ يكف الفكر التقميدي يعطي أىمية ليذه الطاقة تعتبر الموارد البشرية الثرو    
نما كاف موضع اىتمامو فقط في ا ـ لربح واألمواؿ والمعدات  ومع تقدـ المجتمعات وتراكالبشرية وا 

                                                           
  .95(  ص.1975) الكويت: وكالة المطبومات   العامة في إدارة تخطيط القوى العاممةالمبادئ  منصور أحمد منصور  -1

2-Jean Griot, le recrutement méthodique du personnel Entreprise moderne(paris, 1979),p.17.              

                                                                                                                                                  
(  2000ر )جامعة الجزاير: قسـ ممـ االجتماع  يرسالة ماجست ظل سياسة تسيير الموارد البشرية،ترقية اإلطارات في سميـ العايب   -3

  .56ص.
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الطبيعية رغـ أىميتيا وضرورتيا إال أنيا بدوف المعرفة والخبرات تبيف أف رأس الماؿ المادي والموارد 
جيدا لف يكوف ليا أىمية  ألف مف يدير ىذه الموارد  االعنصر البشري المؤىؿ والكؼء المعد إمداد

  1.في خدمة أىداؼ المنظمة ىـ الكوادر البشرية ويسخرىا

مف موامؿ المنافسة  مالما ولمسياسة التوظيؼ أىمية إستراتيجية كبيرة  إذ أف نومية التوظيؼ تمثؿ   
وأف  ؤسسةتبراف معطييف ىاميف في نجاح أي مبحيث أف روح المبادرة والقدرة ممى تحميؿ األوضاع يع

األىمية المعطاة لمتوظيؼ يدخؿ في الحركة الجديدة التي تعطي أكثر قيمة لمتأطير والالمركزية والبحث 
 2مف االحترافية.

وتحتؿ دراسة سياسة التوظيؼ أىمية كبيرة  فيي تتضمف دراسة الكيفية التي يستخدـ بيا المورد    
البشري كونو مف أىـ مناصر اإلنتاج  فكمما استطامت المؤسسات واإلدارات العمومية االنتقاؿ مف 

المؤسسات التوظيؼ في قطاع الخدمات إلى القطاع االقتصادي يؤدي ذلؾ إلى زيادة اإلنتاج في ىذه 
لشغؿ فرص  فالتوظيؼ ىو أمر بالغ األىمية مف أجؿ تعييف موظفيف أو مامميف مؤىميف كما ونوما

العمؿ المتاحة ومنو تقميص نسبة البطالة  فاختيار العامؿ المناسب ذا أىمية كبيرة كونو العنصر 
نتاجية وتحقيؽ أفضؿ الحيوي الذي يعتمد مميو في كيفية استخداـ باقي مناصر اإلنتاج في العممية اإل

إنتاج أي ىو الجيد اإلنساني المبذوؿ مف خالؿ العممية اإلنتاجية بقصد إنتاج السمع والخدمات فيو 
 أىـ مناصر اإلنتاج بامتباره القوة التي تؤثر في النتايج النيايية لجميع األنشطة االقتصادية ومف

     3أكثرىا تأثيرا ممى االقتصاد الوطني.

واضحة المعالـ والتوجيات مف أجؿ تفضيؿ النشاط  اتيجيةسياسة التوظيؼ ىي وضع إستر كما أف    
القطاع االقتصادي المنتج الذي يؤدي إلى إيجاد فرص ممؿ منتجة مف خالؿ سياسة متعددة  أو

المحاور تحسف فرص العمؿ وينبغي أف تركز ىذه السياسة ممى الجيود اإلنمايية اليادفة إلى تخفيض 
 مف فضال لمثروة البطالة المتزايدة والحد مف زيادة معدالت التوظيؼ في قطاع الخدمات الغير المنتج 

                                                           
  .286س(  ص.  د  ديثاإلسكندرية: المكتب الجامعي الح) ستراتيجيات وعمميات اإلدارة إإبراىيـ مبد اليادي السميجي   -1

  .53  ص.مرجع سابقالعايب   -2
  .356(  ص. 2010لمطبامة والنشر   ى) الكوفة: مؤسسة العيس اإلدارة نظرة معاصرةيوسؼ الطايي وآخروف   -3
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المتمثؿ في توفير فرص  لتحقيؽ اليدؼ النيايي تعزيز مستويات زيادة اإلنتاجية ممى المستويات كافة 
 1 منتجة.كاممة و  ممؿ

وشاممة ومتعددة األبعاد  يجب متابعتيا مف منظور  بةأف سياسة التوظيؼ مممية متشع كما   
ما تسفر منو جميع  دؼ إلى تنسيؽوأنيا تي  اإلقتصاد الكمي ومختمؼ السياسات العامة لكؿ قطاع

تتعمؽ بالتوظيؼ لمحد مف البطالة  وتعتمد ىذه السياسة ممى مشاركة  السياسات المتخذة مف نواتج
يتطمب تفعيؿ دور القطاع الخاص وجعمو  مجمومة واسعة متنومة مف أطراؼ العممية اإلنتاجية  بمعنى

     2. إضافة إلى منظمات المجتمع المدنيالقطاع الريادي والذي يستومب العاطميف مف العمؿ 

   II– :أهداف سياسة التوظيف  

تيدؼ كؿ  مؤسسة أو دولة مف الدوؿ إلى تحقيؽ مجمومة األىداؼ االقتصادية واالجتمامية 
واألمنية وراء السياسة التي تطبقيا لمتوظيؼ  فيي تيتـ بالمستوى المعيشي والمؤشرات االقتصادية  

الكثير مف المشاكؿ االجتمامية كالجريمة وانحراؼ الشباب وىذا كمو نتيجة  كما أنيا تيدؼ لحؿ
البطالة  لذا تيدؼ الدولة مف خالؿ إتباميا لسياسة توظيؼ معينة إلى تحقيؽ مجمومة مف 

 األىداؼ:

الميارات المناسبة سواء الفنية أو الشخصية في األماكف  ف مامميف مف ذوييتعي .1
 المناسبة.

ف في الوظايؼ مؤىميف لتنفيذ الواجبات المكمفيف بيا مف اميف المعينيالتأكد مف أف الع .2
 حيث التأىيؿ العممي والميني المناسب مف خالؿ تقييـ أداييـ.

وىو ما يتسؽ مع تشريعات العمؿ  أي ضماف  تفعيؿ إجراءات توظيؼ مادلة وفعالة .3
 تحقيؽ تكافؤ الفرص لألشخاص المؤىميف وتنمية مياراتيـ وقدراتيـ.

يؼ قوة العمؿ ذات اإلنتاجية العالية السيما الموظفيف الذيف يتمتعوف بقدرات ظتو  .4
 مالية بالعمؿ.

 تشجيع إشراؾ العامميف في مممية اتخاذ القرار. .5
                                                           

، مجمة "إشكاليات وتحديات 2003-2012سياسة التوظيؼ في العراؽ لمفترة بيف "    رايد جواد كاظـ الجناحييصاحب نعمة العكايش -1
 .55(  ص.(2016  38 ع14ـالغري لمعموم اإلقتصادية واإلدارية، 

 .56 55   ص ص.نفس المرجع -2
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 مف القوى العاممة. تقدير إحتياجات اإلقتصاد .6
خاص ومنظمات والقطاع ال ؼ في سياسة التوظيؼ كالدولةمشاركة جميع األطرا .7

 1 وجميع القطامات في الدولة.المجتمع المدني 

 :العوامل المؤثرة في سياسة التوظيف-/3

تتأثر سياسة التوظيؼ بمجمومة مف العوامؿ الداخمية والخارجية  حيث أف العوامؿ البييية المحيطة    
 المتعمقة بالتوظيؼ  ومادة ما تتشكؿ السياسة العامة  تمع ليا أثر كبير في كافة الجوانبفي كؿ مج

حسب طبيعة العوامؿ البييية  ويرى الدكتور ممي السممي بأف البيية المحيطة ىي: " مجمومة  لمتوظيؼ
  2.الظروؼ والنظـ والجمامات التي تشكؿ منظمة األمماؿ وتعمؿ في إطارىا"

 ومميو نذكر منيا: 

I - :العوامل الداخمية 

ىي مجمومة األفراد والعالقات واإلجراءات والنظـ التي تنشأ داخؿ المؤسسة التي مف خالليا يتـ "    
.تنفيذ األمماؿ والوصوؿ إلى النتايج المطموبة اإلدارية كسياسة الترقية وتنحصر في السياسات  3"

 واألجور.

 زيادة فاممية المؤسسة مف أىميا: لذلؾ فمف الميـ إيجاد طرؽ مناسبة ل 

 بتكار.اـ التحفيز المرتبط باإلبداع واإلاستخداـ نظ  (1
 تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مف أجؿ تحسيف الجودة. (2
 4خمؽ القدرات المميزة مف خالؿ سياسات االختيار والتعيف والتدريب والتطوير. (3

 
 
 

                                                           
  .56  ص.نفس المرجع -1
 . 49.ص  (1997) مصر: دار غريب لمطبامة والنشر والتوزيع   إدارة الموارد البشريةممي السممي   -2

  .50.  صجعنفس المر  -3
  .34-32(  ص.2006  2ط: دار وايؿ لمنشر  ) األردف إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجيسييمة محمد مباس   -4
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II – :فيما يمي: تنحصر العوامل الخارجية 

 وىي كالتالي:/ العوامل القانونية والسياسية: 1

  مرونة األنظمة والتشريعات 
 ستقرار السياسياإل 
 الييكؿ السياسي لمنظاـ مف حيث تطبيؽ المركزية أو الالمركزية 
 1.السياسة الخارجية وتأثيرىا ممى منظمات األمماؿ 

واإلجراءات والشروط والكيفية التي يتـ بيا  فالعوامؿ القانونية تتعمؽ بتحديد التشريعات القانونية   
 توظيؼ اليد العاممة  حيث تفرض قوانيف وشروط متعمقة بالتوظيؼ كالسف والجنسية  أيضا الحد

 2.سياستيا الداخمية ا يفرض قيودا ممى المؤسسة ومختمؼاألدنى لألجور وىذا م

قتصادي ينقص الطمب ممى الكساد اإلمتمثمة في حالة اإلقتصاد  ففي حالة ال العوامل االقتصادية:/ 2
السمع والخدمات فتقؿ األرباح األمر الذي يجعؿ المؤسسات تمجأ إلى تسريح مدد كبير مف العماؿ 
مثمما حدث في الجزاير خالؿ الثمانينات أثناء انخفاض أسعار البتروؿ  أما في حالة الرواج وتوسع 

نت اجيا  الشيء الذي يتطمب مدد كبيرا مف القوى السوؽ يؤدي إلى زيادة وتوسيع نشاطات المؤسسة وا 
 قتصادية أخرى تتمثؿ في:ويورد مامر خضير الكبيسي موامؿ إ العاممة 

 طبيعة النظاـ االقتصادي وفمسفتو 
 سة الرواتب واألجور وما نجـ منيا مف مؤثرات سيا 
 جابي ممى ظروؼ العمؿ وسامتو  والمتمثمة في الرواتب واألجور مف حيث أثارىا السمبي واإلي

 3 سموكيات الموظفيف وممى مستوى أداييـ.

وىناؾ موامؿ اقتصادية أخرى مثؿ االستقرار االقتصادي  القوى الشرايية  مدى توافر الموارد    
 4 المالية.

                                                           
 .23.ص  مرجع سابققرش   -1

 .33.(  ص2010  2طظمة العربية لمتنمية اإلدارية  ) مصر: المن إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنيةمامر خضير الكبيسي   -2
 .33.  صنفس المرجع -3
 .59.(  ص 2002 دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية) إدارة الموارد البشريةاإلتجاهات الحديثة في   صالح الديف مبد الباقي -4
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 وتنحصر في: العوامل االجتماعية والثقافية:/3 

 القيـ واالتجاىات -1
 نومية التعميـ الميني -2
 العميـ والبرامج التعميمية -3
 المستوى التعميمي لمسكاف والموظفيف -4

لمعتقدات والعادات االجتمامية في تحديد احتياجات العماؿ مف الطمب ممى العمؿ وىي حيث تؤثر ا 
 1 في تزايد مستمر بتزايد مستوى التعميـ لدى السكاف.

الصنامية حتى الوقت الراىف تقدما  إف التقدـ الذي شيده العالـ بعد الثورة العوامل التكنولوجية:/ 4
مذىال ولقد صاحب ىذا التطور تغييرا جذريا في القوى العاممة كنتيجة لتطور حاجات ومتطمبات 
المؤسسة ومف ىذه التغيرات االمتماد ممى تقنيات المتطورة في تكنولوجيا المعمومات وبذلؾ تكوف 

  وترتبط بػػ :  المؤسسة بحاجة إلى يد ماممة مؤىمة وذات كفاءة مالية

  .مستوى التقدـ التكنولوجي في المجتمع 1-

  .تصاالتتكنولوجيات المعمومات واإل 2-

 .البحوث والتطوير3- 

 .مدى سيولة وحجـ تدفقات المعمومات وسرمة تداوليا في العمميات اإلنتاجية4- 

 .االتصاؿ المباشر بمحيط األمماؿ الخارجي ) محمي أو دولي(درجة 5- 

لكترونيات في العممية اآللي وتكنولوجيات المعمومات واإلتصاالت واإلمدى إدماج الحاسوب 6- 
 2 اإلدارية.

 

 
                                                           

 .33.  صمرجع سابق  الكبيسي -1
 .41  ص.2003))اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة لمنشر إدارة الموارد البشرية   محمد السعيد أنور سمطاف -2
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  : الصعوبات التي تواجه سياسة التوظيف-/4

تواجو سياسة التوظيؼ العديد مف الصعوبات والمتعمقة بالطمب كالصعوبات التي تتمثؿ في مدـ 
واالجتمامي والقانوني  وأخرى تتعمؽ بالعرض كحجـ السكاف ومعدؿ االستقرار السياسي واالقتصادي 

 الباحثيف مف العمؿ ونسبة المتعمميف في المجتمع  مف ىذه الصعوبات نجد:

الذي يتواجد مند بعض القايميف بعممية تحميؿ وتوصيؼ  والميوؿ الشخصي التحيز -1
  الوظايؼ.

 1 بيا شاغؿ الوظيفة.مدـ تطابؽ الوظيفة مع األمماؿ الفعمية التي يقـو  -2
 تدىور الوضع االقتصادي. -3
 رتفاع معدؿ البطالة والتزايد المستمر في مدد العاطميف سنويا في سوؽ العمؿ.إ -4
بمتغيرات سوؽ العمؿ قتصادي النمو اإل إستراتيجية شاممة لمتوظيؼ تربط مؤشراتغياب  -5

 جتمامية.والمؤشرات اإل
 جر الاليؽ.وىذا ما يخؿ بثوابت األالتفاوت الكبير بيف مستويات الدخؿ وتفاقمو  -6
العمؿ وغياب سياسات سوؽ  لخاص مع القطاع العاـ لتوليد فرصمدـ مشاركة القطاع ا -7

 العمؿ النشطة.
إنتاجية قوى العمؿ مما يجعميا غير ماليمة مع متغيرات سوؽ الشغؿ بسبب مجمومة  تدني -8

  مف العوامؿ منيا تدني الميارات والخبرات والكفاءات.
النمو الديمغرافي والذي ال يتناسب والزيادة في مدد الوظايؼ المطروحة في سوؽ تزايد  -9

  .العمؿ

 2 ر مناصب العمؿ.يمدـ التنسيؽ بيف القطامات لتوف10-

إقتصار التوظيؼ في قطاع الخدمات الغير المنتج لمثروة وىو ما يؤدي إلى تزايد نسبة 11-
 .البطالة ممى المدى الطويؿ

                                                           
)جامعة الجزاير: قسـ سياسة التوظيف في اإلدارة العمومية. رسالة ماجستير في العموم السياسية والعالقات الدولية   شييرة حمداش -1

 .54(  ص.2000-2001  التنظيـ اإلداري والسياسي

 .60-63  ص.مرجع سابق  الجناحي -2
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بحيث أف المجوء إلى توظيؼ األجانب ال يكوف إال في حالة مدـ توفرىا  :توظيؼ األجانب12-
في الداخؿ أو تتطمب خبرة مالية غير موجودة في الداخؿ كما ينص مميو القانوف: "يجوز لممستخدـ 

ال توجد يد ماممة وطنية مؤىمة  وحسب الشروط المحددة في التشريع  توظيؼ العماؿ األجانب مندما
 .1والتنظيـ المعموؿ بيما"

التوظيؼ بمفيومو الحديث ال يعني العمؿ فقط  بؿ يشمؿ الظرفي: إف  التوظيؼ13-
ىذا األساس  ممى تبعا الختصاصو ومؤىالتو  ف والمرتب لمعامؿياالستمرارية في العمؿ وضماف التعي

فيذا األخير كما مرفتو  2ظيؼ أىمية بالغة وكبيرة لكونو أساس ترقية وتطوير العمؿ الاليؽ فإف لمتو 
  : منظمة العمؿ الدولية

" ىو العمؿ المنتج لمنساء والرجاؿ في ظروؼ مف الحرية والعدالة واألمف والكرامة اإلنسانية 
 3ويتضمف فرص العمؿ المنتجة...".

جراءات والقوامد التي تيدؼ إلى اإلمف أف سياسة التوظيؼ ىي مجمومة  تجمف خالؿ ما سبؽ نستن
الشاغرة مف أجؿ زيادة  ستقطاب احتياط ميـ مف الموارد البشرية المؤىمة ضمف مراكز العمؿإ

دارة سوؽ مكانة ميمة كونيا تسامد في تنمية الموارد البشر  تحتؿ ىذه السياسةاإلنتاجية  كما  ية وا 
وتأىيميا  والخاص في توظيؼ العمالة تنجح إال مف خالؿ مشاركة القطاميف العاـ    حيث أنياالعمؿ

 العمؿ. بما يتناسب مع متطمبات سوؽ

متبار أف ىدؼ ىذه األخيرة ىو التخفيؼ مف البطالة ولنا لمفيوـ سياسة التوظيؼ وممى إبعد تنا   
  النظريات المفسرة ليا  باإلضافة والتي سنتطرؽ إلييا في المبحث الموالي مف حيث تعريفيا  أنواميا

 إلى أسبابيا وآثارىا.

 

 

                                                           
أبريؿ  21  الصادرة بتاريخ 17المتعمؽ بعالقات العمؿ  الجريدة الرسمية ع  11-90راطية الشعبية  القانوف رقـ الجميورية الجزايرية الديمق -1

 .565ص.   1990

  .439ص. (2017)  13عمجمة الباحث اإلجتماعي،   "واقع البطالة وسوؽ الشغؿ في الجزاير األسباب والتحديات"  شموؼ -2

  .194  ص.(2012) 10ع مجمة الباحث،  2011-2000تقييـ أداء سياسات الشغؿ في الجزاير  موالي مبد الرزاؽ لخضر -3
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 :الثالث: ماهية البطالة المبحث

في البمداف النامية  وينجـ  أكثر تمثؿ البطالة مشكمة تعاني منيا الكثير مف البمداف  إال أف حدتيا تكوف
تعتبر البطالة ضياع مف ىذه المشكمة نتايج وخيمة ممى مختمؼ الجوانب  فمف الناحية االقتصادية 

اآلفات اإلجتمامية الخطيرة نتشار احية االجتمامية فقد يترتب منيا إوىو العمالة  أما مف النلمورد ميـ 
نحراؼ واإلدماف وكذا اليجرة غير الشرمية وغيرىا  ناىيؾ مف اآلثار السياسية لمبطالة كاإلجراـ واإل

 لدى ىتماـي  لذلؾ حظي موضوع البطالة باإلي يمكف أف تؤدي إلى تيديد اإلستقرار اإلجتماموالت
قتصادي  ومنو أصبح التخفيؼ مف ىذه المشكمة ىدفا أساسيا مف أىداؼ فكر اإلمختمؼ مدارس ال

 السياسة االقتصادية ومنو سيتـ التطرؽ إلى: 

 مفيـو البطالة. 
 قياس البطالة وأنواميا. 
 البطالة في الفكر االقتصادي.  
 أسباب البطالة وآثارىا. 
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 :مفهوم البطالة-/1

ا ليا مف آثار سمبية وخطيرة ممى تحظى دراسة البطالة باىتماـ العمماء والباحثيف والسياسييف لم   
 جتمامية وحتى السياسية.ر المجتمعات في مختمؼ المجاالت اإلقتصادية واإلستقراإ

 تعريف البطالة:-أ

تعتبر مف المصطمحات المعقدة  حيث يوجد  والتيؼ التي تعرضت لمشكمة البطالة  تعددت التعاري   
صعوبة لدى المفكريف االقتصادييف لوضع تعريؼ محدد وشامؿ بامتباره يتوقؼ ممى وجيات نظر 

 الباحثيف ليذه الظاىرة  كؿ حسب الزاوية التي يسعى إلظيارىا  ومف أىـ ىذه التعاريؼ ما يمي: 

 : / التعريف المغوي1

مشتقة مف الفعؿ ) َبِطؿ وَبُطؿ(  ولو معاف كثيرة منيا  جاء في معجـ لساف العرب  أف لفظ البطالة   
  1أنو يعني التعطؿ وأنو يقاؿ َبطؿ األجير  َيبُطؿ بطالة  وبطالة  أي تعطؿ فيو بطاؿ.

  صطالحي:التعريف اإل/ 2

العممية قوة العمؿ المدنية  فال تسيـ في ؼ البطالة ممى أنيا " الحالة التي يتعطؿ فييا قسـ مف تعرّ    
ذلؾ ورغبتيا في القياـ بذلؾ  وليذا فيي تمثؿ ىدرا في جزء مف الثروة  اإلنتاجية رغـ قدرتيا ممى

قتصاد القومي  تتمثؿ في حجـ الناتج الذي كاف مف مع  وبالتالي تنجـ منيا خسارة لإلالبشرية لممجت
 2يكونوا ماطميف". الممكف ليؤالء المتعطميف إنتاجو لو لـ

ؼ أيضا بأنيا: " وجود مدد كبير مف األشخاص العاطميف مف العمؿ في مجتمع مف وتعرّ    
 3المجتمعات".

 4ؼ بأنيا: " مدـ وجود ممؿ في مجتمع ما لمراغبيف فيو والقادريف مميو".كما تعرّ    

                                                           
  1طمنشورات الحمبي الحقوقية   ) بيروت: ت التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال عالقات العملاالضرور محمد مبد اهلل الظاىر   -1

  .278(  ص.2004
  .279.  صمرجعنفس ال -2
  .243(  ص.2006  1طمد لمنشر والتوزيع  )مماف: دار حا االقتصاد الكمي مبادئ وتطبيقات  إبراىيـ سميماف  ىنزار الديف العيس -3
  .237(  ص.2000)األردف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع   مبادئ االقتصادي الكميمصطفى سميماف وآخروف   -4
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ناحية والمعروض منو  " اختالؿ بيف جانبي الطمب ممى العمؿ مفيمكف تعريفيا أيضا ممى أنيا:    
 1".في سوؽ العمؿ مف ناحية أخرى

 حسب تعريؼ منظمة العمؿ الدولية فإف: " العاطؿ مف العمؿ ىو كؿ إنساف قادر ممى العمؿ و    

  2.وراغب فيو ويبحث منو ويقبمو مند األجر السايد لكف دوف جدوى"

مف قوة العمؿ  ألف ىناؾ فيات مف  وفي ىذا التعريؼ فإف العاطميف يمثموف مادة نسبة ميوية صغيرة
المتعطميف ال يشمميا اإلحصاء الرسمي مثؿ األطفاؿ  المرضى  العجز كبار السف والذيف أحيموا ممى 
التقامد أيضا األشخاص القادريف ممى العمؿ وال يعمموف مثؿ طمبة المدارس والجامعات  والذيف بصدد 

دايمي البحث مف أمماؿ أخرى  بأجور معينة وىـتنمية مياراتيـ  إضافة إلى األشخاص العامميف 
 3 أفضؿ.

( لو 18( في الممتقى الدولي الثامف مشر )BITطبقا لمتعريؼ الذي امتمده المكتب الدولي لمعمؿ )   
إحصاءات العمؿ  والذي امتبر الشخص الذي في سف العمؿ بطاال كؿ مف توفرت  حوؿ 1982سنة 

 4فيو ثالث معايير أو شروط أساسية وىي:

ويعني انعداـ تاـ لمعمؿ  فيعتبر الشخص بدوف ممؿ إذا لـ يعمؿ ممى " بدون عمل":  المعيار األول:
حيث ال يمكف تصنيؼ الشخص اإلطالؽ  ىذا المعيار يضمف الفصؿ بيف حالة العمالة والبطالة  

 الذي يقوـ بعمؿ مارض في نفس الوقت الذي يكوف يبحث فيو مف ممؿ بأنو بطاؿ.

كعاطؿ يجب أف يكوف متاح لمعمؿ  بمعنى أف لكي يتصؼ الشخص  ":المعيار الثاني " متاح لمعمل
حثوف باد الذيف ييكوف قادرا ومستعدا لمعمؿ إذا توفرت لو الفرصة خالؿ فترة البحث  ويستبعد كؿ األفر 

وازاة مع دراستو  كذلؾ مف العمؿ لمباشرتو في فترة الحقة كالطالب الذي يبحث مف العمؿ المؤقت بالم
 القادريف ممى العمؿ بسبب بعض المعوقات )المرض  مسؤوليات مايمية...(. األفراد غير

                                                           
  .75(  ص.2003القاىرة: دار غريب لمطبامة والنشر والتوزيع   )االطراد والبيئة ومداواة البطالة زينب صالح األشوح   -1
  .15(  ص.1998كويت: سمسمة مالـ المعرفة  ال ) االقتصاد السياسي لمبطالة تحميل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرةرمزي زكي   -2
جامعة ) ميدانية بوالية قسنطينة.رسالة ماجستيردور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة دراسة   سمية قنيدرة -3

  .9(  ص. 2009-2010 كمية العمـو اإلقتصادية وممـو التسيير  قسـ مموـ التسيير  فرع تسيير الموارد البشرية: منتوري قسنطينة
  .4  ص.مرجع سابقسميـ مقوف   -4
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دة لمحصوؿ ممى ينطبؽ ممى األفراد الذيف اتخذوا خطوات محد المعيار الثالث "يبحث عن عمل":
 1 العمؿ خالؿ فترة معينة مثؿ التسجيؿ في مكاتب التشغيؿ  نشر إمالنات البحث مف ممؿ...

 مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكننا تعريؼ البطالة كما يمي:   

وتعتبر حالة مف حاالت  جتمامية موجودة في كؿ المجتمعات تعريؼ البطالة: ىي ظاىرة إقتصادية وا  
في ميف تتفؽ واستعداداتو  العمؿ ويرغب فيوالتي تمس كؿ شخص في سف  قتصاديالركود اإل

 تو ممى ذلؾ  وىذا راجع إلى اختالؿ بيف جانبي العرض والطمب ممى العمؿ.ومقدر 

 والعمل : عالقة البطالة بالسكان1رقم  شكل 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

شكالية التشغمدوف: ناصر دادي المصدر يؿ ضمف برامج التعديؿ   مبد الرحماف العايب  البطالة وا 
 .48  ص.(2010  )الجزاير: ديواف المطبومات الجامعية  الييكمي لإلقتصاد مف خالؿ حالة الجزاير

                                                           
  .4ص.  نفس المرجع -1

 إجمالي السكاف

 مجموع السكاف في سف العمؿ

 داخؿ قوة العمؿ

 

العمؿخارج إمكانية  خارج قوة العمؿ  

 متعطموف مشتغموف
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 وانواعها: قياس البطالة-/2

I. قياس البطالة:  

اس معدؿ البطالة والذي يعرؼ مف أجؿ الوقوؼ ممى حجـ مشكمة البطالة وأبعادىا  فإنو البد مف قي   
 ولمقياس أساليب وتوجد نوماف مف المقايس: المقياس الرسميالعاطميف إلى قوة العمؿ  األفراد بأنو نسبة

ويتـ قياس البطالة بناًءا ممى أساليب القياس الدولية والتي تطبؽ في الدوؿ  والمقياس العممي لمبطالة 
 المتقدمة والدوؿ النامية ممى سواء.

 المقياس الرسمي: (1

بيف األفراد بيف مدد مف العماؿ العاطميف إلى العدد  نسبةيعرؼ معدؿ البطالة وفقا ليذا المقياس    
 1في فترة زمنية معينة أي أف:الكمي لمعّماؿ المشاركيف في القوة العاممة 

 

 

 ويتضمف مصطمح قوة العمؿ ىنا ما يمي: 

 كؿ مف يشتغؿ ممال بدواـ كامؿ أو جزيي مقابؿ أجر. عاممون:ال* 

والراغبيف فيو والباحثيف منو وال يجدوف فرص ممؿ  القادريف ممى العمؿوىـ كؿ األفراد  :المتعطمون* 
 2 .متاحة ليـ

 وأما فيما ذلؾ فيعتبر خارج القوة العاممة والتي تتضمف الفيات التالية:   

 األفراد خارج الفية العمرية المحددة: وىو األمر الذي يختمؼ مف دولة ألخرى. 
وكذلؾ غير المتاح ليـ العمؿ ألسباب  ةالعجز  ىاألفراد غير القادريف ممى العمؿ مثؿ المرض 

 مختمفة مثؿ الطمبة.
 

                                                           
  .277(  ص.2008)مصر: الدار الجامعية   الكميةقتصادية إلا، النظرية   وممي مبد الوىاب نجاريتيالسيد محمد الس -1
  .5  ص.مرجع سابقمقوف   -2

  100× معدؿ البطالة = مدد العاطميف/ قوة العمؿ
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 1 األفراد الذيف ال يطالبوف المجتمع بوظايؼ رغـ قدرتيـ ممى العمؿ. 

 إف قياس معدؿ البطالة يكوف أكثر صعوبة في الدوؿ النامية مقارنة بالدوؿ المتقدمة لألسباب التالية:

 لدى الجيات الرسمية التي يعتمد ممييا في تحديد حجـ  الصحيحة لبياناتانعداـ مصادر إ
 البطالة وذلؾ لعدـ توفر الوسايؿ لجميع المعمومات.

 ـ كبر حجـ االقتصاد الخفي والغير الرسمي في الدوؿ النامية مقارف بالدوؿ المتقدمة ومد
ليذا القطاع في  النسبي رسمية  رغـ زيادة الوزففي اإلحصاييات والبيانات ال توحتساب أنشطإ

كثير مف نشاطات المشرومات الصغيرة وما  مية ويعتبر قطاما حضاريا ألنو يضـالدوؿ النا
 الحقيقية ليا وأقؿ مف األرقاـ تكوف مظممة شابو ذلؾ ولذلؾ فإف البيانات

 المقياس الرسمي لمبطالة أنو يركز ممى نوع معيف مف البطالة "البطالة   يؤخذ ممى ىذا
افرة( فقط وييمؿ األنواع األخرى لمبطالة كما أنو ال يأخذ في الحسباف الصريحة" )الس

األشخاص الذيف توقؼ بحثيـ مف العمؿ بعد أف وصموا إلى درجة مالية مف اليأس واإلحباط 
 لمحصوؿ فرصة ممؿ.

  البطالة بيذه الطريقة أممى مف المعدالت الحقيقية ألنو ال يوجد في ىذه قد تكوف معدالت
يؤكد ممى األشخاص العاطميف  ىـ فعال مستمريف بالبحث مف العمؿ  أي ىـ الطريقة ما 

ليسوا مف العماؿ " اليايسيف" كما أف معدالت البطالة اإلجمالية ال تعطي صورة واضحة لحجـ 
و النساء  لذا المشكمة البطالة في القطامات المختمفة أو بالنسبة لفيات األممار سواء الرجاؿ أ

قتصادية إحتساب معدالت البطالة لفيات إجتمامية مختمفة ولقطامات إيستحسف العمؿ ممى 
  2مفصمة.

 : المقياس العممي لمبطالة (2

ليذا المقياس فإف العمالة الكاممة تتحقؽ في المجتمع  إذا كاف الناتج المحتمؿ أو الممكف  وفقا   
غير تضخمي  وممى العكس يكوف معدؿ البطالة الفعمي مساويا لمعدؿ  يساوي الناتج الفعمي  وبالتالي

مف ذلؾ مندما يكوف الناتج الفعمي في االقتصاد أقؿ مف الناتج المحتمؿ  فإف معدؿ البطالة الفعمي 

                                                           
  .11(  ص.2005  )اإلسكندرية: الدار الجامعية مشكمة البطالة وأثر البرنامج اإلصالح االقتصادي عميهاممي مبد الوىاب نجا   -1

  .245(  ص.2007)االردف: دار حامد   االقتصاد الكميإبراىيـ سمماف قطؼ    ميسى نزار سعد الديف -2
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مي ويحدث يكوف أكبر مف معدؿ البطالة الطبيعي  حينيذ المجتمع يكوف يعيش حالة بطالة بمفيـو مم
 أمريف: ذلؾ  بأحد

 ستغالؿ الكامؿ لقوة العمؿ.مدـ اإل 
  1 ستغالؿ األمثؿ لقوة العمؿ.اإلمدـ 

إنتاجية العمؿ مف أدنى يطمؽ مميو )اإلنتاجية المحتممة( والتي  ال تقؿ أفاالستخداـ األمثؿ يتطمب    
 :2تعرؼ بأنيا أممى اإلنتاجيات المتوسطة بيف قطامات المجتمع ومف ثـ فإف

 

 

II. يمكف تصنيؼ البطالة إلى مدة أنواع مختمفة نذكر منيا:أنواع البطالة: 

قادر ممى  أحيانا البطالة السافرة وىي تعني حالة وجود شخص يطمؽ ممييا البطالة اإلجبارية:/ 1
ير مند مجز الحكومة مف إيجاد العمؿ ويبحث منو بشكؿ جاد وىي مف أخطر أنواع البطالة  وتظ

اممة باألجر السايد بالسوؽ  حيث تبقى مجبرة ممى التعطؿ مف غير إرادتيا لمقوى العايؼ الكافية الوظ
 3.أو اختيارىا

 :لة اإلجبارية أيضا البطالة الدوريةكما يندرج تحت مفيـو البطا 

التي تظير في فترات الكساد التي تنتج مف  ةاالقتصادي ةىي البطالة المرتبطة بالدور  :البطالة الدورية
كماش في اإلنتاج بسبب نقص الطمب ممى المنتجات مثال  وبالتالي قد تتوقؼ بعض حالة االن

المشاريع كميا أو جزييا مما يؤدي إلى تسريح مدد مف القوى العاممة  وىذا النوع مف البطالة يسمى 
  4 البطالة العابرة ويظير مادة في الدوؿ المتقدمة.

                                                           
  جامعة مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةمبد القادر محمد مبد القادر  " نحو مفيـو مممي لمبطالة مع التطبيؽ ممى مصر"   -1

  .216(  ص.1990) مارس  1 ع  27ية التجارة  مجمة اإلسكندرية: كم

  .15  ص.رجع سابقمنجا    -2
  .257(  ص.1997) مصر: الدار الجامعية   مقدمة في االقتصاد الكميالميثي وآخروف   يمحمد مم -3
  .239  ص.رجع سابقم  مافيسم -4

اإلنتاجية المتوسطة المحتممة×  = قوة العمؿ  ؿالناتج المحتم  
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ؿ بمحض إرادتو دوف أي سيطرة مندما يقوـ العامؿ بالتعطلبطالة تظير ىذه ا ختيارية:البطالة اإل/ 2
نخفاض األجور ومدـ رغبة المواطف في العمؿ بيذا األجر  ويندرج إ أو إجبار  حيث أنيا تنتج مف

 تحت ىذا النوع مف البطالة تفرمات منيا:

بسبب : تعني وجود الفرد في حالة تعطؿ  نتيجة لموقت الذي ينقضي مميو حتكاكيةالبطالة اإل .أ 
ممى  بحثو مف ممؿ دوف أف يجد العمؿ المناسب لو  أو حالة مدـ حصولو صاحب العمؿ

العمالة المناسبة لموظايؼ الشاغرة ويحدث ىذا النوع مف البطالة نتيجة لمتطور التكنولوجي 
ختفاء مع المطموبة ما يؤدي أحيانا إلى إفي وسايؿ اإلنتاج أو التغيرات في طبيعة ونوع الس

مما ينتج منو تحوؿ في طمب بعض الميف  وتتصؼ البطالة االحتكاكية بأنيا  بعض الميف
مؤقتة  إذ غالبا ما يترؾ اإلنساف أو الشخص ممؿ ما لمبحث مف ممؿ أفضؿ  ومف ىذا 

  1 وليست إجبارية ألنيا تتـ بناءا ممى رغبة بعض األفراد. اختياريةفيي بطالة 
 2يمكف إرجاع وجود البطالة الييكمية إلى مامميف: :البطالة الييكمية  .ب 

: يفسر وجود ىذا النوع في حالة مدـ توافؽ بيف الميارات المطموبة لفرص العمؿ المتاحة العامل األول
وبيف الميارات التي يممكيا األفراد الباحثيف مف العمؿ  كذلؾ مدـ التوافؽ بيف المناطؽ الجغرافية  التي 

 وبيف المناطؽ الجغرافية التي يوجد بيا األفراد الباحثوف مف العمؿ. توجد بيا فرص العمؿ

قتصاد الوطني يعابية لإليرجع سبب وجود البطالة الييكمية إلى ضعؼ المقدرة اإلست العامل الثاني:
قتصاد الجديدة التي يمكف أف يخمقيا اإل والتي تنشأ أساسا بسبب مدـ التناسب بيف حجـ فرص العمؿ

اخميف الجدد لسوؽ العمؿ سنويا  وتعتبر البطالة الييكمية في البمداف المتقدمة بطالة وبيف حجـ الد
اختيارية وليست إجبارية مكس الدوؿ النامية ألف طريقة معالجتيا تختمؼ  ففي الدوؿ المتقدمة يكوف 

لمستغني منيا ب العمالة االقضاء ممييا بتوفير اإلمكانيات والوسايؿ المادية والفنية إلمادة تأىيؿ وتدري
جد صعوبة كبيرة لحميا لقمة اإلمكانيات المادية خرى بالعمؿ  أما الدوؿ النامية فتلتحاؽ مرة أوذلؾ لال

 3والفنية  ويمكف تقسيـ البطالة إلى أنواع أخرى منيا:

                                                           
  .258  257  ص ص.مرجع سابقالميثي   -1

  .259 258  ص ص. نفس المرجع -2
  .241-239  ص ص.مرجع سابقمماف  يس -3
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: أو البطالة المستترة ألنيا غير ممحوظة  وىي تصؼ العماؿ الذيف يعمموف البطالة المقنعة -1
حدية تساوي الصفر  بمعنى أنيا كثرة مدد الموظفيف في مكاف العمؿ دوف الحاجة إلييـ بإنتاجية 

لـ يؤثر غيابيـ تأثيرا يذكر توظيؼ بعض األشخاص في أمماؿ لو لـ يشغموىا " ويمكف تعريفيا بأنيا:
ستيعاب وليس بغرض الحاجة الفعمية ليـ  وكما نتاجية  فيـ موظفوف فقط بغرض اإلممى العممية اإل

بشرية ميدرة تـ تشغيميا  ىو واضح ال يعتبر ىذا النوع بطالة مباشرة أو بطالة حقيقية بؿ ىي طاقات
ستيعاب فقط  فأفرادىا يعمموف بإنتاجية حدية تساوي صفر ومف ىنا ينتج منيا نفقات غير بغرض اإل

 "ضرورية  ويظير ىذا النوع مف البطالة في مجاؿ األمماؿ الزرامية والوظايؼ الحكومية

: تنتج نظرا لعدـ قبوؿ األفراد لبعض األمماؿ  حيث يفضموف البقاء ماطميف البطالة السموكية -2
 1 جتمامية.أثير ىذه األمماؿ ممى مكانتيـ اإلممى العمؿ خوفا مف ت

 2 .وىي تمثؿ األفراد القادريف ممى العمؿ ولكنيـ ال يريدوف القياـ بوالبطالة الجامدة:  -3

تسمى أيضا بالبطالة الموسمية وىي تصؼ حالة األفراد الذيف يعمموف في مواسـ  :ةالبطالة الجزئي -4
معينة وال يعمموف في مواسـ أخرى مثال الزرامة وبعض الصنامات الموسمية األخرى ويعتبر البعض 

 3 أف ىذه البطالة ىي بطالة الطمب بمعنى أف قصور الطمب ىو السبب فييا.

وتسمى بالبطالة الفنية كذلؾ  وسببيا إدخاؿ التكنولوجيات الحديثة لتحؿ محؿ البطالة التكنولوجية: -5
ستغناء مف جزء مف العماؿ يركنوف إلى الراحة اإلجبارية وينتشر ىذا النوع مف العاممة  أي اإلاليد 

  4وؽ.قتصاد السإ البطالة في البمداف النامية التي أخذت بنظاـ

تكوف لدى أفراد المجتمع النشطيف رأس الماؿ البشري المتعني مدـ تشغيؿ طالة المتعممين: ب-6
 5قتصاديا.إ

 

                                                           
  .259-257(  ص ص.2001  2طتوزيع والطبامة  سرة لمنشر والي)مماف: دار المقتصاد الكمي مبادئ اإلحساـ داود وآخروف   -1

  .152(  ص .د.س.ف  توزيعلمنشر والصفاء )مماف: دار  عمم اإلقتصاد ونظرياته  طارؽ الحاج -2
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 :البطالة في الفكر االقتصادي-/3

 تعددت النظريات المفسرة لظاىرة البطالة  حيث تنقسـ إلى النظريات التقميدية والحديثة منيا:   

I – النظريات التقميدية لمبطالة: 

كز الكالسيؾ في تحميميـ ممى المدى الطويؿ  حيث يربطوف البطالة يرّ : البطالة عند الكالسيك/ 1
قتصاد  إذ يؤمف االقتصادي والطاقات اإلنتاجية لإلبالمشاكؿ السكانية  وبتراكـ رأس الماؿ والنمو 

العاـ الذي يعني أف كؿ مرض سمعي يخمؽ الطمب المساوي لو  فالتبادؿ في  التوازف الكالسيؾ بمبدأ
التحميؿ الكالسيكي يكوف ممى أساس المقايضة وال مكاف لمنقود فيو  بمعنى أخر تساوي االدخار 

قتصادي ىو توازف التوظيؼ مى نطاؽ واسع  ذلؾ أف التوازف اإلواالستثمار واستحالة حدوث البطالة م
ج المؤسسات أقؿ مف الطمب الة الكالسيكية تنشأ مف مدـ كفاية مرض السمع لكوف إنتاالكامؿ  فالبط

رتفاع األجور  ويرى الكالسيؾ أف آلية األجور كفيمة ت األرباح  ويرجع ىذا إلنخفاض معدالنتيجة إل
ر ستثماألرباح ومنو يشكؿ حافز لزيادة اإلباستيعاب اليد العاممة وذلؾ بتخفيضيا سوؼ يرفع مستوى ا

وبالتالي القضاء ممى البطالة وزيادة مستوى التوظيؼ  خصوصا في ظؿ التنافس ممى مناصب العمؿ 
   1والقبوؿ بمستوى األجور السايدة.

ف وجدت فإنيا بطالة إالمدرسة الكالسيكة ال تعترؼ بوجود بطال    ختيارية نظرا لرفض ة إجبارية وا 
حتكاكية نتيجة النتقاؿ العماؿ مف وظيفة إلى بطالة إ ألجر السايد في السوؽ  أوالعامميف مف العمؿ با

ستمرار البطالة في سوؽ العمؿ ىو تدخؿ الحكومة الكالسيؾ أف السبب األساسي وراء إأخرى  ويؤكد 
 2 أو النقابات العمالية بفرض حد أدنى لألجور يفوؽ آجر التوازف مما يؤدي إلى جمود األجور.

ىذه المدرسة أف مرونة األسعار واألجور تضمف تحقيؽ التوظيؼ ترى  البطالة عند النيوكالسيك:/ 2
الكامؿ لمقوى العاممة في سوؽ العمؿ  وأي خمؿ يحدث يتـ تصحيحو تمقاييا مف خالؿ تغير األجور 

مرارىا ينطبؽ فقط ممى وىذا بدوره يؤدي إلى إخفاء البطالة اإلجبارية إف وجدت  فوجود البطالة واست
معنى أف جميع العماؿ الراغبيف في العمؿ سيحصموف ممى فرص العمؿ مند ختيارية  بالبطالة اإل

                                                           
  .255  254ص.  رجع سابقم  الميثي -1
. رسالة ماجستير غير 1990-2010واقع سياسة التشغيل من خالل اإلصالحات اإلقتصادية بالجزائر خالل الفترة   زكرياء مسعودي -2

دارة صمنشورة )المركز الجامعي الوادي: معيد العمـو اإلقت ادية والتجارية ومموـ التسيير قسـ مموـ التسيير تخصص إقتصاد تطبيقي وا 
  .22.  ص 2011-2012)المنظمات  
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مستويات األجور التوازنية والذي يتحقؽ في سوؽ السمع والخدمات  حيث يرتبط مدد العماؿ بالعرض 
جانس التاـ في والطمب ممى العمؿ ويرتكز التحميؿ النيوكالسكي ممى بعض الفرضيات مف أىميا: الت

ألجور    العمـ التاـ بأحواؿ السوؽ فضال مف المرونة التامة لنتقاؿ اليد العاممةإ منصر العمؿ بحرية
رتفاع األجور مقارنة باإلنتاجية مف جية والمساومة بيف أرباب العمؿ لتحديد أما وجود بطالة فإف سببو إ

دوف األجر األسمى مف جية أخرى وبالتالي يتحدد األجر الحقيقي بمعنى أف العماؿ ىـ الذيف يحد
  1ختيارية.بالتالي فالبطالة مند ىذا األجر إأجورىـ الحقيقية و 

نتشار البطالة بمعدالت مف اآلثار التي ترتبت مف أزمة الكساد العالمي ىو إ كاف :البطالة الكينزية/ 3
ىذا المعدؿ المرتفع مف البطالة إختياريا وقد أرجع كينز  مرتفعة  وصار مف غير الممكف أف يكوف

ابات التي حالت دوف البطالة إلى أف سوؽ العمؿ قد تعرض لبعض التشوىات بسبب وجود النقرتفاع إ
إلى مستوياتيا التنافسية  وبذلؾ يكوف مرض العمؿ ال نيايي  طالما كاف  نخفاض األجورحرية إ

مف العمؿ  وبالتالي مستوى التوظؼ ال يتوقؼ ممى جانب العرض بؿ ممى جانب  العامؿ ماطال
ؾ ىذه المدرسة تنفي مسؤولية العماؿ مف البطالة وتمقييا ممى ماتؽ رجاؿ األمماؿ وأف الطمب وبذل

يمكف أف يتيح ارتفاما ة أي انخفاض الحقيقي طمب تساوي اإلنتاجية مع معدؿ األجورتعظيـ األرباح يت
آلية األجور كسبب لمبطالة  ألف  في الطمب ممى العمؿ وبالتالي حجـ العمالة  ويرفض كينز

 2.نخفاض الطمب ممى السمعإوبالتالي   خؿ العماؿاضيا سيؤدي إلى إنخفاض دإنخف

لقد الحظ كينز أف الطمب الكمي الفعاؿ ىو المحدد لمعرض الكمي  وبالتالي مف أجؿ زيادة التوظيؼ 
يجب رفع حجـ ىذا الطمب  وأف العمالة الكاممة ال تتحقؽ إال إذا كاف الطمب الكمي أقؿ مف المستوى 

 3 .ستيعاب الناتج المحتمؿ تظير فجوة إنكماشية وبالتالي تحدث بطالة إجباريةالالـز إل

II – :النظريات الحديثة 

لسوؽ العمؿ  لكف ىذا اإلطار  تناولت النظريات السابقة مشكمة البطالة مف المنظور التقميدي   
التحميمي لـ يستطع تفسير وصوؿ البطالة إلى معدالت مرتفعة غير مسبوقة منذ أوايؿ السبعينيات 

                                                           
  .23-19ص.مرجع سابق،   مدوف -1

  .299  ص.مرجع سابق  يتالسري -2
  . 22  ص.مرجع سابق  مسعودي -3
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القرف الماضي  ليذا ظير مدد مف النظريات الحديثة تناولت النظريات السابقة بالتطوير والتعديؿ مف 
 ريات ما يمي:خالؿ تحميؿ لمبطالة أكثر واقعية ولعمى أىـ ىذه النظ

 :مف ممؿ / نظرية البحث1

ترجع ىذه النظرية البطالة في المجتمع إلى رغبة األفراد في ترؾ وظايفيـ والتفرغ مف أجؿ البحث    
مف أفضؿ فرص ممؿ ماليمة لقدراتيـ وىيكؿ األجور المقترف بيا وتنطمؽ مف  وجمع المعمومات

  فرضيتيف:

 مالي لألجور المختمفة.العمؿ ممى ممـ تاـ بالتوزيع اإلحت أف الباحث مف 
وجود حد أدنى لألجور  بمعنى أف العامؿ سوؼ يقبؿ أي أجر أممى منو ويرفض أي أجر أقؿ  

 منو.

تؤكد ىذه النظرية أف االنتقاؿ مف وظيفة إلى أخرى مف شأنو أف يرفع معدؿ البطالة أثناء فترة    
 1 ختيارية.ف البطالة السايدة ىي البطالة اإلالنظرية أاالنتقاؿ وبالتالي تمخص ىذه 

 / نظرية اختالؿ سوؽ العمؿ:2

ترى ىذه النظرية أف البطالة ىي محصمة متزامنة لالختالؿ العرض والطمب في سوؽ السمع    
الذي يرجع الفضؿ لو في صياغة ىذه النظرية التي تقوـ ممى  emalinvaudوالخدمات ويوضح 
 الفرضيات التالية:

لقصور الطمب في ترجع البطالة في سوؽ العمؿ ومنو   وجود فايض في العرض ممى الطمب .أ 
 رتفاع معدالت األجور.سوؽ السمع وليس إل

التوظيؼ وذلؾ إنخفاض مستوى ؿ ومنو ارتفاع معدؿ األجور الحقيقية لمعمالبطالة في إ تكمف .ب 
 2 نخفاض االستثمار وىذا ما كاف يركز مميو الكالسيؾ في تحميميـ.بسبب إ

 يتضح مما سبؽ أف نظرية اختالؿ سوؽ العمؿ قدمت تحميال ألسباب البطالة لكف وجيت ليا    

                                                           
  مداخمة ضمف الممتقى الدولي حوؿ إستراتيجية الحكومة في البطالة في الفكر االقتصادي واآلثار السمبية لهانجاة مشميش وفريد بف مبيد   -1

  .14  ص.2011نوفمبر  16 -15المستدامة  جامعة المسيمة  يومي القضاء ممى البطالة وتحقيؽ التنمية 

  .27  صمرجع سابق  مسعودي -2
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 بعض االنتقادات منيا:

 تمرارىا في أنيا تقتصر ممى تحميؿ البطالة في الفترة القصيرة فقط  وال توضح أسبابيا واس
 األجؿ الطويؿ.

 مؿ األمر الذي يعني إما أف تكوف بطالة كينزية أو كالسيكية وىذا افتراض تجانس منصر الع
 ال يعكس الواقع  ومف ثـ يمكف تزامف نومي البطالة معا.

الواجب إتباميا لعالج ظاىرة البطالة بؿ ركزت اإلقتصادية وبتالي ىذه النظرية ال تقدـ السياسات    
 1 ممى أسبابيا.فقط 

( deoringer, pioreبرز المنظريف ليذه النظرية بيرو وديورينجر)مف أ / نظرية تجزية سوؽ العمؿ:3
رتفاع معدالت البطالة المستمرة في نياية الستينات والسبعينيات وتيدؼ ىذه النظرية إلى تفسير إ
مع وجود ندرة في منصر  الت مرتفعة لمبطالة في قطامات معينةمعدوتوضح السبب في تزامف وجود 

 2.العمؿ

 :وجود سوقيف ىما سوؽ رييسي وآخر ثانوي ىذه النظرية تفترض 

ولوجيا السوؽ الرييسي: تتكوف مف مجموع الوحدات اإلنتاجية كبيرة الحجـ التي تستخدـ تكن 
ء مف طريؽ التأىيؿ ا ال بد أف يتمتعوا بقدر مالي مف الميارات سواوبالتالي فإف العامميف فيي
طرتيا ممى أسواؽ السمع وبالتالي إرتفاع بر حجـ ىذه المنشآت وسيأو التدريب  وبحكـ ك

 أحواؿ العامميف بيا  رستقرامستوى الربحية ومف ثـ إ
السوؽ الثانوية: تتكوف مف وحدات صغيرة الحجـ وتكوف وحدات اإلنتاج المستخدمة فييا بدايية  

ة نتيجة ضعؼ التأىيؿ والتدريب وبالتالي ىذه غير حديثة  وتستخدـ ممالة كثيفة بميارات مادي
ف مرضية لمتقمبات واإلختالالت المنشآت قميمة الربحية وىذا ما يؤدي إلى نقص المنافسة وتكو 

 3 رتفاع معدؿ البطالة لمعامميف فييا.اإلقتصادية وبالتالي إ

                                                           
  .54  صمرجع سابق  نجا -1
  .37(  ص.2008مصر:    أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة حموافسوق العمل في الجمهورية اليمنيةأحمد محمد سيؼ الشعبي   -2
  ةجامعة بسكر  )ري  رسالة ماجست1994لظاهرة البطالة في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية منذ نمذجة قياسية حناف بقاط   -3

  .37  ص.(2007
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 1964خالؿ الستينات وبالتحديد في  Beher,  Shult : مف منظرييانظرية رأس الماؿ البشري/ 4
مى الوظيفة ىتماـ ممف اليد العاممة المؤىمة  حيث تركز اإلىذه النظرية أف سوؽ العمؿ يبحث  وترى

 1 وليس مف يشرفوف ممييا.

 تعتمد ممى ثالث فرضيات ىي:

 البشري يرفع مف القدرات اإلنتاجية لمفرد. ستثمار في رأس الماؿكؿ إ (1
ستثمار ال يتحقؽ إال إذا توقع الفرد ؿ البشري يمـز نفقات ومنو فإف اإلالماستثمار في رأس كؿ إ (2

 أنو سيحصؿ مف خاللو ممى ربح يعوض نفقاتو.
   2 .الطمب ممى التعميـ مرتبط بمتطمبات المؤسسة مع ترؾ التنظيـ لمسوؽ (3

ىناؾ ختالؼ األجور وتطوير البطالة وتفترض أف إيجاد تفسير واضح إل النظرية تحاوؿ ىذه   
حيث ال يستطيعوف التوافؽ مع الطمب ممى العمؿ وىذا  أشخاص ليس لدييـ مستوى تكوينيا أو تعميميا 

ما يؤدي إلى وجود بطالة  حيث ركزت ىذه النظرية ممى إمطاء تحميؿ لظاىرة البطالة يعتمد ممى 
 3دور المستوى التعميمي  إال أف ىذه النظرية تعرضت لبعض االنتقادات ىي:

 التمييزية التي يصدرىا أرباب العمؿ في السوؽ حيث تبيف الدراسات األمريكية  التصرفات
 الخاصة باألجور أف ىناؾ فروقات ضخمة بيف النساء والرجاؿ ممى كؿ مستويات األجور

 حتى لو كاف لمجنسيف نفس المستوى التعميمي والتكويني.
 مر مثال  فالشباب ىـ أكثر سبة لمعنقساما بالنظاىرة إنقساـ سوؽ الشغؿ: حيث نجد ىناؾ إ

 ستثمار في مجاؿ التعميـ والتكويف مقارنة باألكبر منيـ سنا.حظا لإل
 تاليـ  الخصايص الفردية لألشخاص: والتي تمعب دورا ىاما في الحصوؿ ممى ممؿ  مثال

 ندماجو في مجمومة مف العماؿ وبالتالي زيادة اإلنتاجية.العماؿ مع منصب العمؿ أو إ

 

 

                                                           
  .32  ص.مرجع سابق   مدوف -1
  .14  ص.مرجع سابق مشيمش   -2
  .15ص. نفس المرجع، -3
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 أسباب البطالة وآثارها:-/4

ستقرار المجتمعات خاصة في الدوؿ النامية التي مف بيف العوامؿ التي تيدد إ باتت مشكمة البطالة    
قتصادي الذي سيحـر مف طاقات سمبية مف البطالة ممى الجانب اإلجتمامي والجانب اإل تعاني آثاًرا

 المشكمة واآلثار المترتبة منيا. بشرية ومميو سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث إلى أسباب ىذه

 أسباب البطالة: .أ 

أسباب البطالة مف مجتمع ألخر وتتنوع أيضا بيف أسباب اقتصادية وأخرى اجتمامية  تتعدد وتختمؼ   
 وأخرى سياسية ويمكف تقسيميا إلى:

 قتصادية:األسباب اإل -1

 في الدوؿ المتقدمة:

 وازدادت نسبتيا مع نشأ مع نشوء التقدـ الصنامي  تثير الدراسات المتعمقة بالبطالة أنيا بدأت ت
 ظيور الثورة العممية والتكنولوجية.

 ية  وىذا تـ مف قبؿ الشركات المتعددة ة ذات اإلنتاجية العالالبحث مف العمالة الرخيص
ي تؤديو الجنسيات التي اتسع نطاؽ نشاطيا بحثا مف ممالة رخيصة تؤدي ذات الفرص الذ

مف العّماؿ في تمؾ  ليذه الصنامات مما أدى إلى تعطؿ المالييف األـالعمالة في البمداف 
 رتفاع نسب البطالة فييا.البمداف وا  

 ثير مف بنية االقتصاد الرأسمالي ذاتو الباحث مف الربح الكثير بأقؿ ممالة ممكنة مما دفع ك
 1نكماشية.سياسات إ إنتياج إلى الحكومات الرأسمالية

 في الدوؿ النامية:

  2 قتصادي الناجمة مف فشؿ السياسات االقتصادية.معدالت النمو اإلإنخفاض 
 إخفاؽ خطط وجيود التنمية اإلقتصادية.  

                                                           
قضاء ممى الي  إستراتيجية الحكومة في ل  ممتقى دو لمعالج رؤية اقتصادية إسالمية البطالة المسببات واآلثار/ىايؿ مبد الموؿ طشطوش   -1

  .4  ص.2012نوفمبر 16-15والتنمية المستدامة  مسيمة   البطالة
  .441ص. مرجع سابق،  شموؼ -2
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 إنخفاض الطمب ممى العمالة محميا ودوليا. 
 التوجيو الغير السميـ لمموارد المالية. 
 ةتفاقـ المديونية الخارجية لمدوؿ النامي. 
  العالمي الذي يؤدي الستعماؿ اآلالت والتكنولوجيا تطبيؽ آليات السوؽ واإلندماج في اإلقتصاد

 1 .وبالتالي خفض مدد العماؿ

 جتماعية:األسباب اإل -2

  الزيادة الطبيعية في معدالت النمو السكاني التي تؤدي األيدي العاممة بمعدالت تفوؽ حاجة
 2 .السوؽ المحمي

 3 .العامؿ اإلجتمامي والثقافي الذي يدفع إلى تفضيؿ العمؿ المأجور 
 4 .النظرة المتعصبة لعمؿ المرأة التي تعاني في بعض المجتمعات مف ممارسة حقيا في العمؿ 

 األسباب السياسية:   -3

  5 .برامج التعميـ مع سوؽ العمؿغياب التخطيط المنيجي ومدـ تطابؽ 
 .6تمركز العمؿ في قطاع معيف ممى حساب قطاع أخر 
  7ينتموف جغرافيا إلى الشماؿ.تبايف التوزيع السكاني فأغمب السكاف 

 

 

                                                           
  8  ع4  ـ مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلقتصادية واإلدارية ميادة سعيد حسيف  "البطالة في اإلقتصاد العراقي أسبابيا وسبؿ معالجتيا"  -1

 .80-84(   ص ص.2012)
. رسالة ماجستير في إقتصاديات التنمية )الجامعة اإلسالمية العوامل المؤثرة عمى معدل البطالة في فمسطين محمد مازف ومحمد األسطؿ  -2

 .115(  ص.2014غزة   كمية التجارة 
 ..77  ص11 عمجمة الباحثة مباز  "ظاىرة البطالة في الجزاير بيف الواقع والطموحات " سميرة العابد وزىي -3
 إتحاد المصارؼ العربية البطالة في العالـ العربي  إدارة الدراسات والبحوث -4

https://www.uabonline.org/ar/researcheéconomic.    :17/06/2019تـ اإلطالع مميو. 
 جع.نفس المر  -5
 .05.صسابق، مرجع طشطوش   -6
 حوؿ ممتقى دولي  دور السياسات العمومية في ترقية قطاع الشغل والقضاء عمى البطالة في الجزائر  محمد بف مزة  مبد المطيؼ شميؿ -7

  .2  ص.2011 نوفمبر 16  15  المسيمة ستدامةمالتنمية الالقضاء ممى البطالة وتحقيؽ في إستراتيجية الحكومة 

https://www.uabonline.org/ar/researcheéconomic
https://www.uabonline.org/ar/researcheéconomic
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 آثار البطالة:-ب

قتصادية إف   ال يمكف إىماليا حيث تشكؿ السبب الرييسي لمعظـ  لمبطالة آثاًرا إجتمامية سياسية وا 

 1جتمامية في أي مجتمع ومف آثارىا:المشكالت اإل

 قتصادية:آثار إ -

 مداد مف العامميف مف العمؿ اإلنتاج المحتمؿ  مف جراء تعّطؿ أالفعمي مف  انخفاض اإلنتاج
 2واإلنتاج.

 التعميـ  حيث أف التعميـ الذي أنفؽ ممى األشخاص العاطميف مف العمؿ  ىخسارة اإلنفاؽ مم
 3يصبح إنفاقا غير مجدي أثناء فترة التعطؿ مف العمؿ.

  انخفاض حجـ اإلرادات لمدولة مف جراء انخفاض حجـ الضرايب ممى الدخوؿ الناجـ مف
  4البطالة.

 جتماعية:آثار إ -

 نتيجة مدـ القدرة ممى إشباع الحاجات األسرية لمقوة المتعطمة مف العمؿ  التخمؼ االجتمامي
 5والمتمثمة في الرماية الصحية والتعميـ واإلطعاـ واإليواء.

 توفير السكف وغير ذلؾ  تأخير سّف الزواج إلى ما بعد الثالثيف  حيث ال يمتمؾ الشباب موامؿ 
 6سيية ممى اإلناث والذكور. مما يترؾ آثار 
 .7البطالة تؤدي إلى نشوء إحباط نفي سيء لدى العاطؿ وتخمؽ لو جو نفسيا مضطربا 
 زدياد اآلفات االجتمامية وارتفاع معّدالت االنحراؼ.إ 

 
                                                           

(  ص 2009)الجزاير: دار الكتاب الحديث   البطالة وآلثارها االجتماعية واالقتصادية، أسباب المواجهةزكرياء سعد الديف األسري   -1
  .40 39ص.

  .201  200(  ص ص.2007  1)مماف: دار وايؿ لمنشر والتوزيع  ط ديات العملاقتصامدحت القريشي   -2
  .53(  ص.2008  1)مصر: دار الفكر الجامعي  ط مشكمة البطالة في المجتمعات العربية واإلسالميةأسامة السيد مبد السميع   -3
  .202  صمرجع سابقالقريشي   -4
  .16(  ص.2008ر )جامعة أبو بكر بمقايد تممساف  ي  مذكرة ماجستفي الجزائر دراسة قياسية لمشكل البطالةغرزي سميمة   -5

  .14ص. مرجع سابق،مقوف   -6
  .47  ص.مرجع سابقالسيد مبد السميع   -7
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 :آثار سياسية -

 .1اضطراب األوضاع مما قد يعصؼ باالستقرار السياسي لمدولة وتغير الحكومات فييا 
  2إلى اليجرة الخارجية لمبحث مف العمؿ.تؤدي البطالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .15  ص.مرجع سابقمقوف   -1
  .56ص. مرجع سابق،مبد السميع   -2
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 خالصة الفصل األول:

يعتبر الوقوؼ ممى اإلطار النظري والمفاىيمي لكؿ مف الوظيفة العامة وسياسة التوظيؼ والبطالة    
مف األمور الضرورية لكؿ ميتـ بالسياسات العامة في مجاؿ التوظيؼ بيدؼ القضاء ممى مشكمة 

جتمامية ف انعكاسات سمبية ممى الجوانب اإلقتصادية واإلالبطالة التي تأرؽ كاىؿ الدوؿ لما ليا م
 والسياسية.

مفاىيـ وبعد دراستنا توصمنا إلى إستخالص كمحاولة لتقديـ أىـ ىذه ال ليذا جاء ىذا الفصؿ   
 ستنتاجات التالية:اإل

المحددة قانونا والتي يتوجب  ختصاصات والمسؤولياتالعامة ىي مجمومة مف المياـ واإل الوظيفة   
ممى الموظؼ العمومي القياـ بيا وتأديتيا ممى أكمؿ وجو  فالتوظيؼ في الوظيفة العامة في الجزاير 
يقوـ ممى مبدأيف يتمثالف في مبدأ المساواة بيف جميع المواطنيف دوف تمييز لتقمد المناصب والوظايؼ 

مناسب في المكاف المناسب  ليذا سامدت إلى جانب مبدأ الجدارة الذي يضمف وضع الشخص ال
امة لمدولة يتـ بواسطتيا السياسة الع مف سياسة التوظيؼ ممى ضماف تجسيد ىذه المبادئ كونيا جزء

ستقطاب القوى البشرية التي تحتاجيا المؤسسة لشغؿ الوظايؼ   فنجاح المؤسسات العمومية توفير وا  
الكفاءات البشرية الالزمة لشغؿ ىذه الوظايؼ ىذا  ممى فرال يعتمد فقط ممى مواردىا المالية ما لـ تتو 

مف جية ومف جية أخرى ىدؼ ىذه السياسة التخفيؼ مف البطالة  وحتى تستطيع ىذه السياسة إمطاء 
 معالجة البطالة أحد مؤشرات    بحيث تكوفأكبر البد مف اإلستثمار في القطامات المنتجة إنتاج

افة إلى مشاركة القطاع العاـ والخاص في إجراءات التوظيؼ   إضلمدولة االقتصادية السياسات
قتصادي تتمثؿ في مدـ القدرة ممى لمتخفيؼ مف ىذه الظاىرة  كونيا حالة مف حاالت الركود اال

 .العمؿ ستيعاب الطاقات البشرية في سوؽإ

نجد أف مختمؼ التعاريؼ المقدمة ليذه الظاىرة تنطمؽ مف مفيـو مشترؾ معتمديف في ذلؾ ممى    
ختالؼ بيف أنواع البطالة بحسب الدولي لمعمؿ  كما نجد أف ىناؾ إ المعايير التي حددىا المكتب

 العوامؿ المرتبطة بيا والمؤثرة فييا وتعدد أسبابيا وآثارىا.
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تدؿ سياسية التوظيؼ عمى مختمؼ التدابير التي تعتمدىا الدولة في سبيؿ استحداث مناصب عمؿ    
ائرية لما ليا تت الشغؿ الشاغؿ لمحكومة الجز اومنو التخفيؼ مف مظاىر البطالة، إذ أف ظاىرة البطالة ب

االقتصادي واالجتماعي والسياسي ونتيجة لذلؾ قامت الدولة بتبني سياسات  أثار عمى الجانب مف
فتـ بذلؾ فتح باب  %9.8بػ  2013وآليات لمكافحتيا، خفضت قميال مف نسبة البطالة حيث بمغت سنة

وفر أف ىذه السياسات كانت ترقيعية ت التوظيؼ في القطاع العاـ وبالتالي زادت مناصب العمؿ، غير
مؤقتة تأـز مف مشكمة البطالة عمى كانت أف أغمب مناصب العمؿ المستحدثة   مؤقتة، بمعنىحموال

باعتبار  2014أسعار البتروؿ سنة  انخفاضالمدى الطويؿ ليذا مع ظيور األزمة االقتصادية نتيجة 
البطالة والتي نسبة  ارتفاعإلى ذلؾ أدى د ريعي يعتمد عمى عائدات النفط أف االقتصاد الوطني اقتصا

وىذا نتيجة تبني الدولة سياسة التقشؼ وبالتالي تـ تجميد التوظيؼ ما عدا  2018سنة %11.1 بمغت
القطاعات الحساسة كقطاع الصحة، الداخمية، التعميـ العالي، العدالة، لذلؾ فإف معالجة قضية 

سوؽ  احتياجاتنية تحميؿ التوظيؼ يقتضي تحميؿ واقع البطالة وأسبابيا وأثراىا مف جية، ومف جية ثا
ظيؼ العمومي ودورىا في معالجة البطالة، لذا في ىذا الفصؿ إلى إستراتيجية التو العمؿ، ليذا سنتطرؽ 

 قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث تحت عنواف :

 المبحث األوؿ: واقع البطالة في الجزائر.

 واألزمة االقتصادية.المبحث الثاني: سياسة التوظيؼ بيف الوفرة المالية 

 المبحث الثالث: تقييـ سياسية التوظيؼ في الجزائر.
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 .المبحث األول: واقع البطالة في الجزائر

ؿ البطالة في الوقت الحالي إحدى المشكالت األساسية التي تواجو المجتمع الجزائري ويعود تمث   
تماعية والتكنولوجيا، وقد ظيرت في ، االجسبب ظيورىا لمعديد مف العوامؿ االقتصادية السياسية

 .والبطالة اإلجبارية البطالة الييكمية،ختمفة لمبطالة كالبطالة المقنعة، الجزائر أشكاؿ م

عمى المجتمع الجزائري قد تمس باستقراره لذلؾ ومف أجؿ التخفيؼ مف  إّف ليذه المشكمة أثاًرا خطيرة 
مف اإلجراءات كاف الغرض منيا محاولة خمؽ مناصب  الدولة الجزائرية التخاذ مجموعة حدتيا سارعت

عمؿ جديدة المتصاص البطالة، ليذا سنحاوؿ مف خالؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى واقع البطالة في 
 الجزائر مف خالؿ النقاط التالية:

 .أسباب البطالة في الجزائر/ 1

 .رىا في الجزائرأشكاؿ البطالة وتطو / 2

 .أثار البطالة في الجزائر/ 3

 .في الجزائر اإلجراءات المتخذة لمتخفيؼ مف البطالة/ 4
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 :أسباب البطالة في الجزائر 1/-

تختمؼ وتتنوع األسباب التي تؤدي إلى تفشي ظاىرة البطالة في الجزائر منيا ما ىو اقتصادي،    
 سياسي ومنيا ما ىو اجتماعي وعميو يمكف إيجازىا فيما يمي:

 :قتصاديةاألسباب اإل

قتصاد الجزائري عمى المحروقات كمصدر أولى لتمويؿ إيرادات الدولة، ما أدى إلى اعتماد اإل   
ارتباط إيراداتيا مف العممة الصعبة بشكؿ كبير بعائدات ىذه الصادرات التي تتميز بعدـ استقرارية 

 أسعارىا ما مف شأنيا أف يؤدي إلى:

 1انخفاض مستويات الدخؿ والعمالة       انكماش اقتصادي       انخفاض النمو االقتصادي 
 سياسة التنوع  البتروؿ، وضعؼواالعتماد الكّمي عمى  2انخفاض خطط التنمية االقتصادية

 3االقتصادي.

 :ديموغرافيةالجتماعية و اإلسباب األ

 الحرؼ واألعماؿ اليدوية وتفضيميـ العمؿ اإلداري. عزوؼ الشباب عف امتياف 
 4عمى حساب قطاع أخر. تمركز العمؿ في قطاع معيف 
 يواكب النمو االقتصادي. النمو الديمغرافي الذي لـ يعد 
 6.اؿ، فأغمب السكاف ينتموف جغرافيا إلى الشم5النزوح الريفي 

 

 
                                                           

جراءات مواجهاتها في الجزائر أسباب ،بوسبعيف تسعديتراؽ، بمحمد  -1 ، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، انتشار البطالة وا 
  .2011نوفمبر  16-15وتحقيؽ التنمية المستدامة، المسيمة، القضاء عمى البطالة في ممتقى حوؿ إستراتيجية الحكومة 

مممكة البحريف، وزارة الداخمية األكاديمية الممكية لمشرطة  ي، مركز اإلعالـ األمنالبطالة المشكمة والعالج محمد حسيف عبد القوي، -2
  .5.)ب.س.ف(، ص

  .66، ص.2، ع.13، ـ.ة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانية واالجتماعيةمجمخ، " محددات البطالة في الجزائر دراسة تطبيقية"، جمسميـ م -3
  .2. صمرجع سابق،  شميؿ، -4
  .66، ص.مرجع سابق ،خجمم -5
  .2، ص.مرجع سابق شميؿ، -6
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 سياسية:السباب األ

  تبنييا سياسة مجانية التعميـ زادت مف تعداد التالميذ بالقصور في سياسة التعميـ فالجزائر
أعداد المتخرجيف الذيف ينقصيـ في الغالب الكفاءة والميارة الالزمتيف والطمبة وبالتالي زاد 

لالندماج في سوؽ العمؿ مما يدفع إلى البطالة السافرة أو البطالة المقنعة وىذا باشتغاليـ 
 1بوظائؼ ال صمة ليا بتخصصاتيـ.

 غؿ نقص في اليد العاممة المؤىمة وضعؼ تطورىا في الحرؼ، إذ بالرغـ مف توفر مناصب ش
ذات امتيازات عالية خاصة بالمؤسسات األجنبية الناشطة في الجزائر، إال أنيا تجد صعوبات 

 2 في إيجاد أشخاص يتوفروف عمى الكفاءات المطموبة.

 :التكنولوجيةسباب األ

  ّإلى تعويض اإلنساف باآللة.ى التطور التكنولوجي الذي أد 

 : أشكال البطالة وتطورها في الجزائر 2/-

  -l:أشكال البطالة في الجزائر 

 تتعدد أشكاؿ البطالة في الجزائر حسب األسباب المؤثرة فييا والمرتبطة بيا وتتمثؿ فيما يمي: 

وىي تتعمؽ أساسا  3بطالة ظرفية )دورية(: تتعمؽ بانخفاض النشاط االقتصادي في فترة ما، (1
وأيضا في إطار األزمة باألزمات االقتصادية حاؿ الجزائر في إطار اإلصالحات االقتصادية 

 .2014االقتصادية وانخفاض أسعار النفط في سنة 
مثؿ  4بطالة موسمية: تتعمؽ ببعض النشاطات التي تتميز ارتباطيا بتغيرات زمنية معينة، (2

القطاع الزراعي والفالحي فعند انتياء المياـ المسندة لمعماؿ يتـ تسريحيـ باعتبارىـ عمالة 
 مؤقتة.

                                                           
  .116، ص.مرجع سابقمسعودي،   -1

  .4، ص.مرجع سابق، براؽ  -2

  .5-3، ص ص.نفس المرجع  -3
  .5، ص.نفس المرجع -4
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ناتجة عف تغيرات ىيكمية في االقتصاد مما يكوف سببا في إلغاء أو خمؽ بطالة ىيكمية: وىي  (3
وظائؼ جديدة كما أنيا تحدث بسبب افتقار البطاليف إلى ميارات وخبرات تمكنيـ مف ممارسة 

 1الوظائؼ الجديدة
: تنتج عند تسريح العماؿ رغـ رغبتيـ في العمؿ ومقدرتيـ عميو بطالة غير إدارية أو إجبارية (4

وتظير خاصة عند عجز الدولة عف إيجاد الوظائؼ  2لو عند مستوى األجر السائد، وقبوليـ
الكافية لموافديف الجدد إلى سوؽ العمؿ بحثا عف العمؿ ولـ يحصموا عميو حاؿ الجزائر بعد 

 األزمة االقتصادية الراىنة وسياسة التقشؼ.
يتقاضوف عمييا أجورا في حيف : ىي حالة إلتحاؽ بعض األفراد بوظائؼ معينة البطالة المقنعة (5

أف إسياميـ في إنتاجية العمؿ ال يكاد يذكر، فاالستغناء عنيـ ال يؤثر بأي حاؿ عمى حجـ 
اإلنتاج، فيي عممة يمكف سحبيا مف مواقع اإلنتاج دوف التأثير عمى الكمية المنتجة، وتنتشر 

مثؿ  دوف الحاجة إلييـ مؿكثرة عدد الموظفيف في مكاف العبمعنى  3كثيرا في الدوؿ النامية،
  .اإلدارات العمومية غير المنتجة لمثورة موظفي

  -ll تطور معدالت البطالة في الجزائر: 

 .2004-2018: يوضح معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة  1جدول رقم 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
نسبة البطالة 

 %العامة 
17.7 15.3 12.3 13.8 11.3 10.2 10 10 

عند  نسبة البطالة
 اإلناث

81.1 17.5 14.4 18.3 17.4 18.1 19.1 17.2 

نسبة البطالة عند 
 الذكور

17.5 14.9 11.8 12.8 10.1 8.6 8.1 8.4 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

                                                           
  .125(، ص.2016)سبتمبر  06، ع.مجمة البشائر االقتصاديةثورية بمقايد، مبارؾ بف زاير،" البطالة والقطاع غير الرسمي في الجزائر"،  -1
  .5، ص.مرجع سابقبراؽ،  -2

  .55، ص.مرجع سابق، عدوف -3



 ثاني: إستراتيجية التوظيؼ في القطاع العاـ وأىميتيا في معالجةالفصؿ ال
 2018 -2004البطالة في الجزائر 

 

 

63 

نسبة البطالة 
  العامة

11 9.8 10.6 11.2 10.5 11.7 11.1  

نسبة البطالة عند 
 اإلناث

17 16.3 17.1 16.6 20 20.7 19.5  

نسبة البطالة عند 
 الذكور

9.6 8.3 9.2 9.9 8.1 9.4 9  

 .، المجمس االقتصادي واالجتماعيONSالديواف الوطني لإلحصائيات  المصدر:

 -2004ما بيف نالحظ مف خالؿ الجدوؿ التالي أف معدالت البطالة عرفت انخفاض محسوس    
سنة  17.7يث انتقمت البطالة مف ح ،فرة المالية بفضؿ ارتفاع عوائد البتروؿوىذا نتيجة الط 2013
عادت معدالت البطالة 2014اإلقتصادية سنة  األزمةػ لكف مع ظيور 2013سنة  %9.8إلى 2004

، إلى أف وصمت سنة %11.2 بمغت 2015سنة و  %10.6بػ  2014بمغت سنة لالرتفاع، حيث 
 وىذا نتيجة تجميد المشاريع ومنو التوظيؼ. %11.1إلى  2018

  : آثار البطالة في الجزائر3/- 

 آثار اجتماعية: -

 1خؿ الفرد أو انعدامو.وىذا راجع لتدني د تزايد معدالت الفقر في المجتمع 

  إّف ارتفاع معّدؿ البطالة يخفض مف حجـ إيرادات الدولة مف جراء انخفاض حجـ الضرائب
الحكومة، وىذا ما يضعؼ مف قدرة الحكومة عمى اإلنفاؽ عمى الخدمات العامة التي تحصميا 

 2الضرورية كالتعميـ والصحة والمرافؽ العاـ ... إلخ.

   ؿلبمد آخر يوفر فرصة عمىجرة الشباب. 

 .تعد البطالة مف األسباب التي تؤدي بالشباب لدخوؿ عالـ الجريمة 

 

                                                           
(، 2018)  32ع.الجزء األوؿ،، 1 حوليات جامعة الجزائرفاروؽ كويحؿ، " السياسات الجزائرية واالجتماعية واالقتصادية لمواجية البطالة"  -1

  .165ص.
 ،1ع. مجمة االقتصاد والمجتمع،ناجي بف حسيف، "محمد اليادي مباركي، عبد الحميـ عيساوي، البطالة في الجزائر دراسة تحميمية"،  -2
  .129(، ص2002)
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  تعد البطالة ىدر لطاقات وقدرات أبناء المجتمع، الذيف تضيع سنوات عمرىـ دوف االستفادة
أنفؽ عمييـ  ومجتمعاتيـ، وىدر لكؿ مامنيا في أي نوع مف العمؿ لصالح أنفسيـ أو أسرىـ 

 1في عممية تعميميـ.

 ثار اقتصادية:آ -

  النشاطات المشكمة لما يسمى إّف تفاقـ ظاىرة البطالة يعطي الفرصة لميالد نوع أخر مف
 دفع الضرائب.رؽ الخزينة العامة لمدولة لعدـ الذي يؤ  2باالقتصاد غير الرسمي،

  الفشؿ في تحقيؽ االستقرار االقتصادي لألسرة نتيجة النعداـ الدخؿ بسبب البطالة مما يدعو
  3.لالستدانة المستمرة واالرتباؾ األسري الشديد وربما تصدع لألسرة

 : اإلجراءات المتخذة لمتخفيف من البطالة في الجزائر4/-

لقد باتت مكافحة البطالة تشكؿ االنشغاؿ األوؿ لدى الحكومة الجزائرية، وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ    
قامت بإنشاء مجموعة مف األجيزة بغرض إدماج البطاليف في سوؽ الشغؿ مف خالؿ نشاط منظـ 

 مايمي:لمشخص البطاؿ، ومف أىـ آليات التشغيؿ 

 4نذكر أىميا ما يمي: / األجهزة المخصصة لدعم العمل المأجور:1

تعتبر مف أولى الييئات العمومية لدعـ التشغيؿ، حيث أنشأت  (:ANEMالوكالة الوطنية لمتشغيل ) -
ديسمبر  25المؤرخ في  90عرفت تعزيزا في نشاطيا بفضؿ القانوف  2004لكف سنة  1990سنة 

المتعمؽ بتنصيب العماؿ ومراقبة الشغؿ، حيث أف دورىا الرئيسي ىو تنظيـ سوؽ العمؿ عف  2004
سسات االقتصادية( والطمب )فئة البطاليف(، عرفت ىذه طريؽ تسيير العرض )أصحاب العمؿ والمؤ 

إلى  2005سنة  64.092مف  حداث مناصب عمؿ، حيث انتقؿ العددالوكالة تطورا ممحوظا في است
 .2009سنة  170.858ليصؿ إلى  2007سنة  125.646

                                                           
  .58(، ص.2005)سبتمبر  278ع. مجمة األمن والحياة،عادؿ أحمد الجواد، "البطالة والجريمة"،  -1
، غير منشورة )جامعة الجزائر: كمية في عمـ النفس ريماجست رسالة، االستجابة لضغط البطالة لدى المتخرج الجامعيأشرؼ كبير سميمة،  -2

  .28(، ص.2004/2005
القومي في ظل العولمة وتحديات اإلصالح ليب المواجهة لدعم السالم االجتماعي واألمن ا، البطالة أسمحمد عالء الديف عبد القادر -3

  .84(، ص. 2003) اإلسكندرية: منشأة المعارؼ،  االقتصادي

، كأبرز آلية لمقضاء عمى البطالة"، مجمة الريادة  القتصاديات األعمال ية، " دعم وتشجيع المقاوالتأمينة مزياف، إيماف خديجة عماروش -4
  .35،36(، ص ص. 2018)جواف  2، ع.4ـ.
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في  وييتـ بإدماج الشباب 1998انطمؽ ىذا البرنامج في (: CPEبرامج عقود ما قبل التشغيل ) -
استحداث جياز المساعدة  2008اإلدارات العمومية والمؤسسات االقتصادية وتبعا ليذه البرامج تـ سنة 

عمى اإلدماج الميني موجو لمشباب طالبي العمؿ ألوؿ مرة وبدوف خبرة مينية أيف تساىـ الدولة في 
 تكمفة أجر المنصب لمدة ثالث سنوات، تحتوي ىذه البرامج عمى ثالثة أنواع ىي:

  يعقود إدماج حاممي الشيادات العميا والتقنييف الساميف وخر( جي المعاىد الوطنيةCID.) 
  يعقود إدماج الحاصميف عمى تكويف ميني وخر( جي التعميـ الثانويCIP) 
 ( عقود إدماج عديمي المستوى والتكويفCIF)  

 سنةشاب  666810و 2004شاب سنة  59781مف ىذه العقود ما يقارب  فبمغ عدد المستفيدي
2011. 

ئية في ذا ما أدى إلى ظيور البطالة الجز مج يخضع اإلدماج لطابع مؤقت وىإطار ىذه البرافي    
 الجزائر.

 ىناؾ بعض السياسات األخرى المضافة ليذه البرامج نجد:

ييدؼ إلى إدماج الشباب  1990أنشأ سنة  :(ECILبرنامج الشغؿ المأجور بمبادرة محمية ) .أ 
وىو موجو لمشباب التي  1بواسطة خمؽ مناصب شغؿ مؤقتة عف طريؽ الجماعات المحمية،

 سنة. 30تقؿ أعمارىـ عف 
البرنامج إلى إدماج  ييدؼ ىذا 1991سنة  :أنشأ(DIPJبرنامج اإلدماج الميني لمشباب ) .ب 

الشباب في الحياة المينية بيدؼ التشغيؿ المؤقت بإنشاء مناصب عمؿ مأجور بمبادرة 
 2محمية.

 1997تـ وضعو منذ عاـ  برنامج األشغاؿ العمومية ذات الكثافة العالية مف اليد العاممة:  .ج 
 نشاطات  ذا خمؽكافحة البطالة وكلمتكثيؼ مف مناصب الشغؿ المؤقتة في إطار السعي لم

 

                                                           
  .36، صنفس المرجع -1
  .58، ص.مرجع سابقعقوف،  -2
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 1اجتماعية مف خالؿ ظيور مؤسسات مصغرة.

مف أجؿ االىتماـ بالفئات االجتماعية  1996أنشأت عاـ  (:DASوكالة التنمية االجتماعية ) -
الضعيفة واليشة مف خالؿ تقديـ قروض مصغرة لمحاربة البطالة والفقر والتيميش عف طريؽ تمويؿ 
بعض األنشطة والميف لتشجيع العمؿ الحر، وتطوير الحرؼ الصغيرة واألعماؿ المنزلية والصناعات 

 2 المواد األولية الالزمة.التقميدية مف خالؿ توفير العتاد و 

 3وتتمثؿ فيما يمي:األجهزة المخصصة لدعم العمل عن طريق إنشاء مؤسسة خاصة: / 2

، حيث كاف في 1994جويمية  6: أنشأ في (CNACالصندوؽ الوطني لمتأميف عمى البطالة ) -
األجراء الذيف فقدوا مناصب عمميـ نتيجة ة ييدؼ إلى حماية وتعويض العماؿ البداي

ؼ الصندوؽ ىدّ  1998لمتسريحات الجماعية التي عرفيا القطاع االقتصادي آنذاؾ، ثـ سنة 
إلى إعادة إدماج البطاليف ومساعدة المؤسسات التي تعاني صعوبات في ذلؾ، بعدىا في سنة 

أصبح ىذا الصندوؽ ييدؼ إلى دعـ إنشاء مؤسسات مف طرؼ البطاليف الذيف تتراوح  2004
 198186تعويض عف البطالة استفادة منو حوالي ، وبالنسبة لمسنة 50 -30أعمارىـ بيف 
 .2005بطاال سنة 

ض و لتسيير القر  2004: أنشأت سنة (ANGEMالمصغر ) الوكالة الوطنية لتسيير القرض -
الموجية لألشخاص بدوف دخؿ أو ذوي الدخؿ غير المستقر والبطاليف الذيف يفوؽ  ةالمصغر 
منصب عمؿ بمعدؿ  680000سنة، بالنسبة لمنتائج المحققة ليذه الوكالة تـ خمؽ  18سنيـ 
 .2012عامؿ لكؿ مشروع سنة  1.5

بيدؼ تمويؿ، تكويف  1996أنشأت سنة  :(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب  -
د سنة بالنسبة لممسير عندما يولّ  40سنة ) 35و 19مرافقة ومتابعة الشباب البطاليف بيف 

المشروع ثالث مناصب شغؿ(، تعمؿ ىذه الوكالة عمى إعانة الشباب العاطؿ عف العمؿ 
لنسبة ليذه مالييف دينار جزائري، با 10إلنشاء مؤسسة مصغرة، بحيث تقؿ تكمفتيا عف 

                                                           
ر غير منشورة ي، مذكرة ماجست2012-2001أثار سياسة التشغيل عمى التنمية المستدامة في الجزائر خالل الفترة ، يعبد الرزاؽ جبار  -1

  .148(، ص.2014/2015ير، ياالقتصادية، التجارية وعمـو التس: كمية العمـو 1)جامعة فرحات عباس سطيؼ
  .36، ص.مرجع سابقمزياف،  -2
  .38 -36، ص.نفس المرجع -3
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، باإلضافة 2014نياية سنة  دمؤسسة مصغرة عن 333000الوكالة استطاعت خمؽ أكثر مف 
منصب عمؿ أغمبيا في  770000يا أكثر مف نتج عن 2015وحدة جديدة سنة  60000إلى 

 قطاع الخدمات.

رغـ الجيود التي قامت بيا الدولة الجزائرية في سبيؿ  يمكف استنتاجو مف خالؿ ىذا المبحث أفما    
تالتخفيؼ مف حّدة البطال باعيا إلجراءات كاف اليدؼ منيا استحداث ة بتبنييا لمجموعة مف البرامج وا 

 مناصب عمؿ، إالَّ أف ىذه المناصب كانت مؤقتة ولـ تستطع تحقيؽ األىداؼ المسطرة.
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 :2004-2018 توظيف بين الوفرة البترولية واألزمة االقتصاديةالمبحث الثاني: سياسية ال

سياسية التوظيؼ مجموعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى توفير الموارد البشرية المؤىمة وتقـو  تعتبر   
 ىذه السياسة في الجزائر عمى مصدريف المصادر الداخمية لمتوظيؼ والمصادر الخارجية.

تنمية بعيدا عف  التي كاف اليدؼ منيا تحقيؽعة مف البرامج التنموية والسياسات تبنت الجزائر مجمو    
لكف   ،قطاع النفط وكاف مف نتائج ىذه السياسات التقميص مف نسبة البطالة مف خالؿ سياسة الدعـ

نتيجة االعتماد المفرط عمى قطاع المحروقات أدى إلى  2014مع ظيور بوادر األزمة النفطية سنة 
ارتفاع معدؿ البطالة وىذا مف خالؿ تجميد التوظيؼ، ليذا سنتناوؿ في ىذا المبحث واقع التوظيؼ 

 لو إلى:سنتطرؽ مف خالالعمومي في الجزائر وعالقة التوظيؼ والبطالة بأسعار النفط، ليذا 

 األبعاد الرئيسية لسياسة التوظيؼ في القطاع العمومي. /1

 .  2004-2013في فترة الوفرة المالية التوظيؼ والبطالة /2

 . 2014-2018التوظيؼ والبطالةانعكاسات األزمة اإلقتصادية عمى  /3
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 األبعاد الرئيسية لسياسة التوظيف في القطاع العام: /- 1

التوظيؼ بالقطاع العمومي لمجموعة مف المعايير التي تتضمف وضع األفراد المناسبيف  تخضع عممية 
في مناصب العمؿ الموجودة، لذلؾ سنتطرؽ مف خالؿ دراستنا إلى شروط التوظيؼ بالقطاع العمومي 

 وعمى أساليب التوظيؼ فيو.

-l:شروط االلتحاق بالوظيفة العمومية 

 بالوظيفة العمومية في الجزائر يخضع لمجموعة مف الشروط وىي:  إّف االلتحاؽ   

حؽ بالوظيفة العمومية أف تأف يكوف جزائري الجنسية: بمعنى يتوجب عمى الشخص الذي يم (1
 يتمتع بالجنسية الجزائرية.

 03-06أف يكوف متمتعا بحقوقو المدنية وحسف السيرة واألخالؽ الحسنة: حيث أشار األمر  (2
ف الشخص في إحدى الوظائؼ العمومية ما لـ يكف متمتعا بحقوقو المدنية ف يعيّ أنو ال يمكف أ

 ومتوفًرا عمى حسف السيرة واألخالؽ.
بموغ السّف المطموب والَمياقة البدنية واثبات التأىيؿ لممارسة الوظيفة: حتى يتمكف الموظؼ مف  (3

ض الجسمية والعقمية ا مف األمراأكمؿ وجو، توجب عميو أف يكوف سميمالقياـ بوظيفتو عمى 
 1.ةالعمومي ةمف القانوف األساسي لموظيف 78سنة حسب المادة  18وأف يكوف في سّف 

إزاء الخدمة الوطنية: بمعنى أف يوضح إذا كاف معفى أو قد أّدى الخدمة الوطنية  وضعيتو (4
والذيف تعتبر الخدمة الوطنية واجب عمى كؿ األشخاص الذكور المتمتعيف بالجنسية الجزائرية و 

سنة كاممة، فيي مشاركة كاممة مف كؿ المواطنيف في جميع المياـ ذات  19أكمموا سف 
ر مختمؼ القطاعات االقتصادية واإلدارية واحتياجات الدفاع يالمصمحة الوطنية في تسي

 2الوطني.

 

                                                           
  .8، ص.مرجع سابق، 03 -06األمر رقـ  -1
ر غير منشورة )جامعة ي، مذكرة ماجستسياسات تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحمية دراسة حالة بوالية ميمة، شراؼ عقوف -2

  .102(، ص2007قسنطينة: 
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-ll :أساليب وطرق التوظيف في القطاع العمومي  

التوظيؼ في ظؿ الوظيفة العامة في الجزائر عمى مصدريف أساسيف في اختيار الموظفيف  يقوـ   
 ىما:

 / التوظيف عمى المستوى الداخمي " المصادر الداخمية" :1

سسة المقصود بالمصادر الداخمية ىو اعتماد المؤسسة عمى الموارد البشرية المتاحة داخؿ ىذه المؤ    
 وظيفة، ويتـ ذلؾ مف خالؿ أساليب منيا:شغؿ ال والتي تتوفر فييـ شروط

ونعني بيا " عممية انتقاؿ الموظؼ أو العامؿ مف مركزه الحالي إلى مركز أعمى مف حيث / الترقية: 1
جور وكذا الصالحيات والمسؤوليات أو الحقوؽ والواجبات وعادة ما تكوف مصحوبة بالزيادة في األ

 وتقوـ الترقية عمى عدة معايير منيا: 1ظيفية".الو  االمتيازات

الترقية عمى أساس األقدمية: تقوـ ىذه الترقية عمى أساس اعتماد الفترة الزمنية التي يقضييا  .أ 
 2 الفرد في وظيفة معينة منذ بداية تعيينو.

الترقية عمى أساس الكفاءة: يقوـ ىذا المعيار عمى الجدارة والميارة التي يتمتع بيا الموظؼ  .ب 
لشغؿ  و الحالي ال يعني بالضرورة صالحيتوماد عمى أساس كفاءة الموظؼ في عممواالعت

 3الوظيفة األعمى المرقى إلييا.
الترقية عمى أساس الكفاءة واألقدمية معا: قد تمجأ المؤسسة إلى اعتماد األسموبيف معا في  .ج 

 .بيف العامميف لييا خاصة في حالة تساوي الكفاءةفيي تمجأ إ 4عممية الترقية،

 مف أنواع الترقية في الوظيفة العامة ما يمي:   

                                                           
  .365(، ص.1979)الكويت: وكالة المطبوعات،  إدارة الموارد البشرية ماىر محمد عميش، -1
  .88، ص.رجع سابقم، تيشات -2
  .175(، ص.1989، 2)الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، ط مذكرات الوظيفة العامةمحمد أنس قاسـ،  -3
  .89ص. ،رجع سابقم، تيشات -4
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: االنتقاؿ مف درجة إلى الدرجة األعمى مباشرة وتتـ بصفة مستمرة حسب الوتائر الترقية في الدرجة -
ط األقدمية، وبعد في ذات الرتبة وذلؾ بعد توفر شر  وتكوف 1والكيفيات التي ُتحدد عف طريؽ التنظيـ

 إجراء دورة تكويف.

"تتمثؿ الترقية في الرتب في تقدـ الموظؼ في مساره الميني وذلؾ باالنتقاؿ مف  ة في الرتبة:الترقي -
 عمى مباشرة في نفس السمؾ أو في السمؾ األعمى مباشرة حسب الكيفيات اآلتية: األرتبة إلى الرتبة 

عمى أساس الشيادة مف بيف الموظفيف الذيف تحصموا خالؿ مسارىـ الميني عمى الشيادات  
 والمؤىالت المطموبة.

 بعد تكويف متخصص. 
 عف طريؽ امتحاف ميني أو فحص ميني. 
ؽ التسجيؿ في قائمة التأىيؿ بعد أخذ رأي المجنة المتساوية عمى سبيؿ االختيار عف طري 

وف األقدمية المطموبة، ال يستفيد الموظؼ مف الترقية بتاألعضاء مف بيف الموظفيف الذيف يث
 2مة التأىيؿ مرتيف متتاليتيف ..."عف طريؽ التسجيؿ في قائ

وتعني عممية نقؿ األفراد وتحويميـ مف وظيفة إلى أخرى وتيدؼ ىذه العممية إلى  ل:ي/ النقل والتحو 2
"سد الشواغر مف الداخؿ، كما أنيا تساعد عمى إيجاد توازف في الموارد البشرية عمى أقساـ وفروع 

السياسة التوظيفية الداخمية، ىو توزيع الفائض مف األفراد المؤسسة الواحدة، ومف أبرز ايجابيات ىذه 
وتختمؼ ىذه الطريقة عف الطرؽ السابقة في أنيا ليست  3،عمى األقساـ أو الفروع التي تحتاج إلييـ"

 مف الضروري أف تتضمف زيادة في األجر والمسؤولية والسمطة.

 

 

 
                                                           

  .10، صمرجع سابق، 03 -06األمر رقـ  -1

  .10، ص.نفس المرجع -2
  .167(، ص.2002، 1)لبناف: دار النيضة العربية، ط إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجيحسف إبراىيـ بموط،  -3
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 :/ التوظيف عمى المستوى الخارجي " المصادر الخارجية" 11

 تقـو المؤسسة باستقطاب الموارد البشرية في حالة عدـ توفر الكفاءات المطموبة وذلؾ عف طريؽ:   

يعتبر نظاـ المسابقات مف أكثر األساليب استخداما في شغؿ الوظائؼ نظام المسابقات:  / 1
الموضوعية في ، فالمسابقة ىي التطبيؽ الميداني لمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة، ألنيا تتضمف العمومية

تزويد اإلدارة العمومية بأكفأ وأجدر العناصر وأفضميا  ا عف المحاباة والمحسوبية ومف ثـاالختيار بعيد
مف  80وقد أكدت ىذا األسموب المادة  1،مما ينعكس إيجابا عمى رفع مستوى خدمات المرافؽ العامة

وقسميا إلى نوعيف مف المسابقات المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية  06/03األمر 
 مسابقات عمى أساس االختبارات ومسابقات عمى أساس الشيادات.

 المسابقات عمى أساس االختبارات: -أ

 يقصد بيا أف تقوـ المؤسسات العمومية أو اإلدارات العمومية بإجراء اختبارات لعدد مف المترشحيف   
لتحمؿ أعباء وحاجيات الوظائؼ، عمى أف يترتب ؽ مف كفايتيـ لشغؿ الوظائؼ العامة بقصد التحق

وعرفت المسابقة عمى أف "تقوـ الييئة المركزية  2الناجحوف في قوائـ طبقا لترتيب نجاحيـ في المسابقة،
أو الجية التي يراد التعييف فييا بعقد بعض االمتحانات ذات الطبيعة الخاصة لممترشحيف لشغؿ 

 3ءتيـ وصالحيتيـ لتحمؿ أعباء وواجبات ىذه الوظائؼ".الوظائؼ العامة بغية التحقؽ مف كفا

ة عمى أساس االختبار تتخذ صورا وأشكاؿ مختمفة، فقد تكوف كتابية مثؿ المسابقة الوطنية المسابق   
المسابقة  مثؿ لمدكتوراه الطور الثالث أو شفوية مثؿ مسابقة عوف حفظ البيانات، وقد تكوف االثنيف معا

 لمدرسة الوطنية لإلدارة.الوطنية لاللتحاؽ با

التي تحدد تنظيـ المسابقات واالمتحانات  02/08/2008المؤرخة في  38بالرجوع إلى التعميمة رقـ    
واالختبارات المينية والبرامج المتعمقة بيا لاللتحاؽ بمختمؼ الرتب واألسالؾ المشتركة في المؤسسات 

االختبارات والبرامج التي تشمميا  منيا عمى نجدىا نصت في النقطة الثانيةواإلدارات العمومية، 
                                                           

  .157(، ص.2008، )مصر: دار الجامعة الجديدة الوظائف العمومية ةنظام الجدارة في توليصبري جمبي أحمد عبد العاؿ،  -1

  .146ص، نفس المرجع -2
ر )جامعة الحاج لخضر باتنة: ي، مذكرة ماجستمبدأ الجدارة في تقمد الوظيفة العمومية في التشريع الجزائريبشير شمس الديف الشريؼ،  -3

  .45(، ص.2011-2010كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، 
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سبيؿ المثاؿ:  نذكر منيا عمى 1،لرتب واألسالؾ المشتركةالمسابقات واالختبارات المينية لاللتحاؽ با
 سمؾ المتصرفيف.

 رتبة متصرؼ -

 ويتمثؿ برنامج االختبار كما يمي:

  02ساعات، معامؿ  3اختبار في الثقافة العامة، المدة. 
 د المياديف التالية: )القانوف العاـ: القانوف اإلداري والقانوف الدستوري، االقتصاد اختبار في أح

 .03ساعات، المعامؿ  3والمالية العامة، المناجمنت العمومي( المدة 
 02ار في المغة األجنبية، المدة ساعتاف، المعامؿاختب. 

عمى أساس الشيادة أو المؤىؿ المسابقات عمى أساس الشيادات: ىذا النوع مف المسابقات يكوف  -ب
في الفقرة  ، وبيف194/ 12العممي الذي تحصؿ عميو المترشح وفي ىذا اإلطار جاء المرسوـ رقـ 

منو الحاالت التي يمجأ فييا لمسابقات التوظيؼ عمى أساس الشيادات ويكوف حيف  3المادة  الثانية مف
تتوفر المؤسسة أو اإلدارة العمومية المعنية عمى أعواف متعاقديف بمعنى في إطار جياز المساعدة عمى 

مى ىذا وما يأخذ ع  2،لمشباب حاممي الشيادات الذيف يستوفوف الشروط القانونية الميني اإلدماج
 أنو عبارة عف توظيؼ ظرفي أو مؤقت. األسموب في التوظيؼ

رة الثالثة مف المادة إلى ىذا النوع مف التوظيؼ في الفق 06/03تطرؽ األمر رقـ / الفحص المهني: 2
، وييدؼ الفحص الميني إلى تقييـ قدرة المترشحيف عمى الممارسة الفعمية لممياـ المنوطة ببعض 80

ؿ: الكاتب، عوف حفظ البيانات والتي تنتمي إلى األفواج )ب، ج، د( المنصوص الرتب واألسالؾ مث
 3مف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية وىي: 08عمييا في المادة 

                                                           
الختبارات المينية والبرامج المتعمقة بيا لالتحاؽ التي تحدد المسابقات واالمتحانات وا 02/08/2008، المؤرخة في 38التعميمة رقـ  -1

أكتوبر بمختمؼ الرتب واألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، مجموعة المناشير والتعميمات، المديرية العامة لموظيفة العمومية، 
  .227، ص.2008

ت تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في اإلدارات كيفياحدد ي ذيال 2012أبريؿ  25 ي، المؤرخ ف12/194مرسوـ رقـ ال -2
جرائيا   .2، ص.العمومية وا 

 2006جويمية  15المؤرخ في  06/03مقارنة ألحكام األمر رقم  ةدراسة تحميميرشيد حباني، دليؿ الموظؼ والوظيفة العمومية.  -3
  .54(، ص.2012، ار النجاح)الجزائر: د المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية
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  المجموعة "ب": تضـ مجموع الموظفيف الحائزيف عمى مستوى التأىيؿ المطموب لممارسة
 نشاطات التطبيؽ أو كؿ مستوى تأىيؿ مماثؿ.

  المجموعة "ج": تضـ مجموع الموظفيف الحائزيف عمى مستوى التأىيؿ المطموب لممارسة
 نشاطات التحكـ أو كؿ مستوى تأىيؿ مماثؿ.

  المجموعة "د": تضـ مجموع الموظفيف الحائزيف عمى مستوى التأىيؿ المطموب لممارسة
 نشاطات التنفيذ أو كؿ مستوى تأىيؿ مماثؿ.

تجرى االمتحانات أو الفحوص المينية في مؤسسات عمومية مؤىمة أف تستوجب ىذه الطريقة    
 كمركز امتحاف.

 أي دوف الحاجة إلى إجراء مسابقة، حيث تكوف الشيادة ىي األساس في ىذا/ التوظيف المباشر: 3
األشخاص الذيف تابعوا دراستيـ في المدارس المؤىمة قانونا مثؿ:  النوع مف التوظيؼ ويخص ىذا النمط

 ENS1أو المدرسة العميا لألساتذة  ENAالمدرسة الوطنية لإلدارة الذيف تابعوا دراستيـ في  األشخاص

المتعمؽ بالقانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية لمتوظيؼ المباشر  06/03تطرؽ األمر رقـ  وقد   
منو بنصيا: "التوظيؼ المباشر مف بيف المترشحيف الذيف تابعوا تكوينا متخصصا  80بموجب المادة 

 2.منصوص عميو في القوانيف األساسية لدى المؤسسات التكوينية المؤىمة"

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .85، ص.مرجع سابقتيشات،  -1

  .09، ص.مرجع سابق، 06/03األمر رقـ  -2
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 . : يوضح مصادر الحصول عمى القوى البشرية 2شكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           .مف إعداد الطالبتيف

 

 :(2013 -2004التوظيف والبطالة في ظل الوفرة المالية ) -/2

االقتصاد الجزائري في ىذه الفترة تحسنا واستقرارا، وىذا نتيجة إرتفاع أسعار النفط والتي   شيد   
إيجابا عمى التوظيؼ وانخفاض نسبة البطالة، كوف أف قطاع المحروقات ىو المموؿ لجميع  انعكست

ؼ االستفادة مف العوائد المالية التي جنتيا الدولة، عمدت ىذه األخيرة إلى القطاعات في الدولة، وبيد
تبني مجموعة مف البرامج التنموية والتي كاف الغرض منيا محاولة إحداث تنمية بعيًدا عف قطاع 

سياسة اإلنفاؽ العاـ دوف وجود  المجاالت األخرى فعمدت إلى إتباع المحروقات واالستثمار في
 سياسات اقتصادية واضحة، حيث كاف اليدؼ مف ىذه السياسة ىو تحقيؽ السمـ االجتماعي.

 مصادر وأساليب التوظيؼ

 مصادر خارجية مصادر داخمية

الترقية. -  

ؿيالنقؿ والتحو  -  

نظاـ المسابقات  -  

الفحص الميني -  

التوظيؼ  المباشر -  
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 1ـ في تمؾ الفترة راجع إلى:اإّف إقداـ الدوؿ الجزائرية عمى اإلنفاؽ الع   

 .ارتفاع أسعار البتروؿ 
  ةالفوائض المالية المتوفر. 
 لمخططات االتفاقية التنموية المشاريع المبرمجة سنويا في ا 
 .المناصب المالية المفتوحة سنويا 
 .إرتفاع قيمة الواردات 
 .ضعؼ اإلنتاج المحمي الوطني 
 .ضعؼ القطاع الخاص في الجزائر 
 .التضخـ الناتج عف ارتفاع تكاليؼ عوامؿ اإلنتاج دوف االرتفاع في اإلنتاج 
 ري يجعؿ الجزائر تعتمد عمى اإلنفاؽ ضعؼ األسواؽ والمؤسسات المالية في االقتصاد الجزائ

  2العاـ لبموغ األىداؼ االقتصادية والمالية واالجتماعية.
 في الجزائر خالل الفترة العمومي : يوضح تطور أسعار النفط واإلستثمار2جدول رقم 

2013-2004 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
أسعار 
النفط 
 بالدوالر

36.05 50.59 61.00 74.43 98.45 62.2 80.01 112.6 111.39 109.17 

 االستثمار
 العمومي
 بالمميار

639.05 806.84 992.28 1442 1973 1926 1943 1508.6 1761.90 1632.80 

 الجزائرتقمبات أسعار النفط وتأثيرىا عمى سوؽ العمؿ في  ، رمضاف بف لوكيؿ،رزؽ قطوش  :المصدر
  .188(، ص.2017)السداسي الثاني 17، عمجمة اقتصاديات شمال افريقيا مقاربة تحميمية،

 

                                                           
"، المؤتمر الدولي حوؿ تقييـ "أثر اإلنفاق العام عمى الدخل والتوظيف وتوزيع الدخل ومستوى األسعار في الجزائركماؿ الديف بف عيسى،  -1

: كمية العمـو 1)جامعة سطيؼ  2004-2001آثار وبرامج االستثمارات العامة وانعكاساتيا عمى التشغيؿ واالستثمار والنمو االقتصادي خالؿ 
 . 8(، ص.2013مارس  11/12االقتصادية والتجارية وعموؾ التسيير  

  .8ص. ،نفس المرجع - 2
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   في الجزائر العمومي : يوضح أسعار النفط واالستثمار3شكل رقم    

 

 .مف إعداد الطالبتيف اعتمادا عمى معطيات الجدوؿ

 خؿ الوطني اإليجابي عمى تطور الدترة األثر لقد كاف لإلنفاؽ العاـ في الجزائر والسيما في ىذه الف

مما أثر إيجابا عمى تعداد الوظيؼ العمومي الذي  1بحيث زاد االستثمار واالستيالؾ صورة إيجابية،
عوف أي  1.906.875يقدر بػ  2012والذي أصبح في سنة  2005عوف سنة  1.526.710قدر 

االستقرار السياسي واالقتصادي وأيضا  ، وبذلؾ نظًرا لزيادة المشاريع واالنفتاح نتيجة380.165بزيادة 
 :لزيادة البرامج التنموية مف بينيا

أساسا إلى دعـ إنشاء مناصب  (: الذي توجو2004 -2001قتصادي )برنامج اإلنعاش اال -1
شباب وبالتالي عرفت معدالت البطالة انخفاض مستمرا بفضؿ ىذه البرامج اإلصالحية معمؿ ل

مومية واألجنبية وتشجيع المبادرات الخاصة وىذا بفضؿ التي أعادت بعث االستثمارات الع
الوضعية المالية المريحة نتيجة إرتفاع عوائد البتروؿ والذي سمح بتراجع معّدؿ البطالة مف 

وقد ساىـ ىذا البرنامج في استحداث  2013سنة  %9.8إلى  2004سنة  17.7%
مبمغ قدر بػ منصب عمؿ مؤقت والذي خصص لو  455512منصب عمؿ منيا  728000

                                                           
  .12، ص. نفس المرجع -1
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منصب  296300غير أنو لـ يوفر إال  1مميار دوالر، 7يعادؿ  مميار دينار جزائري ما 525
ة في إطار ىذا البرنامج كانت معظميا مناصب ئـ وىذا ما يدؿ أف المناصب المستحدثدا

ظرفية، أي بعد انتياء فترة العمؿ سوؼ يصبحوف ىؤالء العماؿ في حالة بطالة، بمعنى أف 
 لبعيد.انتيجت حموال ظرفية فقط تأـز مف الوضع عمى المدى ا الحكومة

منصب عمؿ منيا  148800واليياكؿ القاعدية فقد سميـ في خمؽ  ىالكبر  أما برنامج األشغاؿ   
منصب عمؿ  50750منصب مؤقت، في حيف ساىـ برنامج التنمية المحمية في استحداث  146000

منصب عمؿ  13680ج تنمية الموارد البشرية في خمؽ منصب دائـ، إضافة ساىـ برنام 9900منيا 
 منصب عمؿ. 330000أيضا برنامج الفالحة والصيد البحري ساىـ في استحداث 

مميار  5510.9(: خصص لو غالؼ مالي 2009 -2005البرنامج التكميمي لدعـ النمو ) -2
مؿ خالؿ مميوف منصب ع 1.3دج مف ميزانية التجييز العمومي وقد تـ استحداث مف خاللو 

ىذه الفترة وىو ما كاف لو األثر البالغ عؿ معدالت البطالة والتي وصمت اتجاىيا التنازلي إلى 
  .2009سنة  10.2%

 (: خالؿ األربع سنوات األولى مف ىذا البرنامج واصمت2014-2010لبرنامج الخماسي )ا -3
ؿ االستثمار الدولة سياستيا مف خالؿ تنفيذ االستثمارات العمومية الضخمة، حيث انتق

مرورا  2013مميار دج سنة  1632.80إلى  2010مميار دج سنة  1508.60العمومي مف 
ورغـ الزيادة المعتبرة في حجـ المجتمع النشيط خالؿ  2012مميار دج سنة  1761.90بػ 

ىذه الفترة إلى أف عدد المناصب المستحدثة كاف أكبر، وىو ما يفسر تراجع معدالت البطالة 
مميار  دينار  21.214وقد قدر الغالؼ المالي ليذا البرنامج حوالي  2013،2سنة  09.8%

 3مميار دوالر. 286جزائري ما يعادؿ 

 
                                                           

  .33ص. مرجع سابق،مزياف،  -1

)جامعة محمد البشير ،  2013إلى  1970االستثمار العمومي والتشغيل والبطالة في الجزائر.دراسة تحميمة قياسية من بمقاسـ رحالي،  -2
  .167، 166اإلبراىيمي برج بوعريريج: كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير(، ص ص. 

"، المؤتمر الدولي حوؿ تقييـ برامج العمومية عمى متغيرات مربع كالدور لالقتصاد الجزائري ات"أثر االستثمار راج، بصباح  محمد بوىزة، -3
: كمية االقتصادية 1)جامعة سطيؼ  200-2001االستثمارات العامة وانعكاساتيا عمى التشغيؿ واالستثمار والنمو االقتصادي خالؿ الفترة 

  .6(، ص.2013 11/12التسيير، والتجارية وعمـو 
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 .2004-2013: يوضح معدالت البطالة والعمالة في الجزائر خالل الفترة  3جدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
نسبة 
العمالة 
 %العامة

34.7 34.7 37.2 35.3 37 37.2 37.6 36 37.4 39 

نسبة 
العمالة 
عند 
 الذكور

57 58.9 61.6 59.1 62 62.8 63.3 59.8 61.3 63.7 

نسبة 
العمالة 
عند 
 اإلناث

12.2 10.2 12.6 11.1 11.6 11.4 11.5 11.8 13.1 13.9 

 : الديواف الوطني لالحصائيات.المصدر

تفوؽ نسبة العمالة عند اإلناث،  خالؿ ىذا الجدوؿ أف نسبة العمالة عند الذكورما يمكف مالحظتو مف 
، وذلؾ 2013سنة  %39الى  2004سنة  %34.7كما أف نسبة العمالة العامة شيدت ارتفاعا مف 

راجع لمختمؼ السياسات االقتصادية المتبعة مف قبؿ الدولة أثناء الوفرة المالية والتي ساىمت في خمؽ 
 عمؿ.مناصب 
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 .2013-2004خالل  الفترة : معدالت البطالة والعمالة في الجزائر 4الشكل رقم 

 

 .البتيف اعتمادا عمى معطيات الجدوؿمف إعداد الط  

 .2004-2013: يوضح طمبات وعروض التوظيف المنجزة خالل الفترة 4جدول رقم  

طمبات التوظيؼ  السنوات
 المسممة

عروض التوظيؼ 
 المسممة

 توظيفات منجزة
 توظيفات مؤقتة توظيفات دائمة

2004 570736 73311 11689 45357 
2005 401670 86067 11956 52136 
2006 590784 132117 17627 79223 
2007 749678 168950 19307 106334 
2008 1176156 213194 21304 133968 
2009 963016 235606 21286 149572 
2010 1090963 234666 21988 176788 
2011 1647047 253605 18580 193442 
2012 903134 287110 23007 191805 
2013 1136477 349179 26627 233527 
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  .: الديواف الوطني لإلحصائياتالمصدر

المؤقتة عف عدد التوظيفات الدائمة حيث ما يمكف مالحظتو مف خالؿ ىذا الجدوؿ اف عدد التوظيفات 
وبالتالي فإف  191805ىو المؤقتة وظائؼ في حيف عدد ال 23007بػ  2012 األخيرة سنةقدرت ىذه 

 ة ظرفية ما مف شأنو أف يخمؽعيترقيحموؿ الحموؿ التي وجدتيا الدولة آنذاؾ لمتخفيؼ مف البطالة ىي 
 مشاكؿ فيما بعد، فاليدؼ مف الوظيفة الدائمة ىو توفير مصدر دخؿ مع تمبية حاجات األسرة في حيف

 .ات الفرد فقطحاجلوظيفة المؤقتة تساىـ في تمبية أف ا

- 2013: يوضح السكان النشيطون والبطالون والمشتغمون في الجزائر خالل الفترة 5رقم  الجدول
2004. 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
السكان 
النشيطون 
 باأللف

9469946 9492508 10109645 9968906 10315 10544 10812 10661 11423 11964 

المنشغمون 
 باأللف

7798412 8044220 8868804 8594243 9146 9472 9736 9599 10170 10789 

البطالون 
 باأللف

1671534 1448288 1240841 1374663 1169 1072 1076 1062 1253 1175 

نسبة 
 %النشاط

42.13 40.98 42.46 40.89 41.72 41.4 41.7 40 42 43.2 

نسبة 
 %التشغيل

24.4 24.7 26.8 25.48 26.6 26.9 27.2 26 27 28 

 .الديواف الوطني لإلحصائيات، المجمس االقتصادي واالجتماعي المصدر:

 السكاف النشيطيف بالنسبة إلى السكاف البالغيف سف العمؿ. -1
 .نسبة السكاف المشغموف إلى إجمالي السكاف -2
 إلى السكاف النشيطوف.نسبة السكاف البطالوف  -3

أف كؿ مف عدد السكاف النشطيف والمشتغميف تزايد في  مف خالؿ ىذا الجدوؿمالحظتو ما يمكف    
، اما عف عدد 2013سنة  %  43.2لتبمغ نسبة النشاط  2013إلى غاية  2004الفترة ما بيف 

ىذا راجع لسياسة و 2013 الؼ سنة  1175ليبمغ البطاليف فشيد انخفاض محسوس في ىذه الفترة 
 رتفاع العوائد المالية البترولية . الدعـ التي تبنتيا الدولة نتيجة ا
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( ومساهمته في 2011 -2002تطور التصريحات باالستثمار خالل الفترة )يمثل : 6جدول رقم 
 ناصب العمل.خمق م

 مناصب العمل المبمغ )مميار دج( عيعدد المشار  قطاع النشاط
 الزراعة

 الصناعة
 الصحة
 النقؿ

 السياحة
 الخدمات
 التجارة

 االتصاالت

847 
3105 
507 

53426 
358 

7004 
2 
2 

73369 
2492723 

19051 
409666 
118719 

7281075 
37514 

204447 

33151 %6.8  
163205%27.71  
13511%1.48  

136150%19.9  
93546%6.22  
27784 %11.17  
15500%2.05  
3550%0.47  

   100% 451754 5226578 28447 المجموع
 .13.بوىزة، مرجع سابؽ، ص المصدر: 

نالحظ مف خالؿ ىذا الجدوؿ بأف عدد المشاريع الخاصة بقطاع الخدماتي وحجـ األمواؿ التي     
بالرغـ مف حجـ  لمقطاع الزراعي المنتج، كما أنوسخّرت لتجسيد ىذه المشاريع فاقت ما تـ تسخيره 

 27784مميار دينار إال أنو لـ يخمؽ سوى  7281075المقدر بػ األمواؿ المسخرة لمقطاع الخدماتي 
 .وىي نسبة ضئيمة مقارنة مع النتائج  المفترض تحقيقيا %11.17منصب عمؿ أي نسبة 

 يمثل عدد البطالون والمشتغمون حسب فئات العمر. :7رقم  الجدول 

 البطالون المشتغمون فئة العمر البطالون المشتغمون فئة العمر السنوات
 سنة 20 2004

 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30
 سنة 39 -35

469538 
1123794 
1275676 
1157632 
1054982 

256907 
205378 
462633 
206447 
104297 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55
 سنة فأكثر 60

880621 
704841 
562296 
315166 
253866 

58291 
41583 
24577 
11422 

- 
 سنة 20 2005

 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30

393147 
1129925 
1357067 
1217917 

205417 
481169 
398779 
176666 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55

950859 
743339 
615927 
337505 

43096 
31613 
19498 
7791 
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 - 242826 سنة فأكثر 60 84257 1055709 سنة 39 -35
 سنة 20 2006

 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30
 سنة 39 -35

469379 
1201696 
1360371 
1305236 
1253100 

166414 
369982 
333483 
170394 
91115 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55
 سنة فأكثر 60

1205074 
825347 
622754 
346483 
279364 

48942 
28415 
22544 
6553 
- 

 سنة 20 2007
 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30
 سنة 39 -35

385352 
1194515 
1477470 
1292775 
1086317 

175245 
421404 
393025 
187488 
93151 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55
 سنة فأكثر 60

1080505 
804121 
630888 
389470 
252831 

48364 
22192 
24182 
9613 
- 

 سنة 20 2008
 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30
 سنة 39 -35

415000 
1276000 
1591000 
1337000 
1178000 

140000 
388000 
348000 
149000 
69000 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55
 سنة فأكثر 60

1082000 
916000 
662000 
429000 
260000 

34000 
19000 
15000 
7000 
- 

 سنة 20 2009
 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30
 سنة 39 -35

414000 
1317000 
1673000 
1355000 
1169000 

125000 
342000 
320000 
142000 
65000 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55
 سنة فأكثر 60

1116000 
995000 
709000 
473000 
251000 

32000 
19000 
15000 
1000 
- 

 سنة 20 2010
 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30
 سنة 39 -35

383000 
1311000 
1694000 
1438000 
1211000 

116000 
349000 
336000 
140000 
58000 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55
 سنة فأكثر 60

1124000 
1060000 
728000 
513000 
274000 

32000 
22000 
13000 
1000 
- 

 سنة 20 2011
 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30
 سنة 39 -35

304000 
1207000 
1696000 
1453000 
1235000 

95000 
342000 
323000 
134000 
74000 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55
 سنة فأكثر 60

1113000 
1085000 
740000 
519000 
247000 

36000 
32000 
14000 
12000 

- 
 سنة 20 2012

 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30
 سنة 39 -35

278000 
1135000 
1770000 
1694000 
1309000 

129000 
408000 
337000 
159000 
91000 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55
 سنة فأكثر 60

1225000 
1145000 
795000 
539000 
280000 

57000 
38000 
17000 
17000 

- 



 ثاني: إستراتيجية التوظيؼ في القطاع العاـ وأىميتيا في معالجةالفصؿ ال
 2018 -2004البطالة في الجزائر 

 

 

84 

 سنة 20 2013
 سنة 24 -20
 سنة 29 -25
 سنة 34 -30
 سنة 39 -35

301000 
1221000 
1973000 
1771000 
1371000 

129000 
373000 
306000 
163000 
87000 

 سنة 44 -40
 سنة 49 -45
 سنة 54 -50
 سنة 59 -55
 سنة فأكثر 60

1340000 
1096000 
872000 
543000 
301000 

50000 
31000 
23000 
13000 

- 
 واالجتماعي.: الديواف الوطني لالحصائيات، المجمس االقتصادي المصدر

ما يمكف مالحظتو مف الجدوؿ التالي أف عدد المشتغميف يفوؽ عدد البطاليف، كما أف الفئة العمرية مف 
 .سنة فما فوؽ عدد المشتغميف يفوؽ عدد المشتغميف الفئة الشبابية  40

 .النشاط اتتوزيع المشتغمون حسب قطاع يوضح  :8رقم  جدول

 النشاطالمشتغمون حسب قطاعات  السنوات
بناء وأشغاؿ  الصناعة الفالحة

 عمومية
 تجارة وخدمات

2004 1617125 
%20.74 

1060785 
%13.60 

967568 
%12.41 

4152934 
%53.25 

2005 1380520 
%17.16 

1058835 
%13.16 

1212022 
%15.07 

4392843 
%54.61 

2006 1609633 
%18.15 

1263591 
%14.25 

1257703 
%14.18 

4737877 
%53.42 

2007 1170898 
%13.62 

1027817 
%11.96 

1523610 
%17.73 

4871918 
%56.69 

2008 1252000 
%13.69 

1141000 
%12.48 

1575000 
%17.22 

5178000 
%56.61 

2009 1242000 
%13.11 

1194000 
%12.61 

1718000 
%18.14 

5377000 
%56.14 

2010 1136000 
%11.67 

1137000 
%13.37 

1886000 
%19.37 

5377000 
%55.23 

2011 1034000 
%10.8 

1367000 
%14.5 

1595000 
%16.6 

5603000 
%58.4 
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2012 912000 
%9 

1335000 
%13.1 

1663000 
%16.3 

6260000 
%61.6 

2013 114100 
%10.6 

1407000 
%13 

1791000 
%16.6 

6450000 
%59.8 

 : الديواف الوطني لالحصائيات.المصدر

ما نالحظو مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف قطاع التجارة والخدمات بمغ عدد المشتغميف فيو نسبة    
وىذا راجع  %13وصناعة  %20أي بنسبة تفوؽ باقي القطاعات مف فالحة  2004سنة  52.25%

لمسياسة التي اتبعتيا الدولة بتركيزىا عمى التوظيؼ في القطاعات الغير منتجة ما مف شانو اف يأـز 
 كمة البطالة عمى المدى الطويؿ.مش

الوظيفة العامة في الفترة الممتدة من  طور التعددات اإلجمالية لمستخدمي: يمثل ت9 جدول رقم
2004-2013. 

 التعداد اإلجمالي المتعاقديف  الموظفيف السنة 
2004 1277975 130775 1511659 
2005 1289460 129949 1526710 
2006 1298215 139371 1553546 
2007 1336736 267258 1603994 
2008 1376553 283563 1660116 
2009 1417564 301687 1719251 
2010 1468291 341798 1810089 
2011 1511952 394923 1906875 
2012 1533106 380852 1913958 
2013 1552097 398981 1951078 

 المديرية العامة لموظيؼ العمومي واالصالح االداري. المصدر:

يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ التالي تطور عدد الموظفيف والمتعاقديف العمومييف في ىذه الفترة وىذا    
نتيجة سياسة اإلنفاؽ العمومي التي اتبعيا الدولة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة االستثمارات 
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كبير مف المتعاقديف ويرجع السبب في االعتماد عمى التعاقد لسببيف : عدـ قدرة العمومية، نالحظ عدد 
القظاع العاـ عمى استيعاب مزيد مف الموظفيف الدائميف مف جية واعتماد الدولة عمى التعاقد كوسيمة 

 لمتخفيؼ مف حدة البطالة وشراء السمـ االجتماعي.

لفترة عرفت تراجعا مستمرا أيف كاف المتوسط نستنتج في األخير أف معدالت البطالة خالؿ ىذه ا
 2010 -2001في المتوسط في الفترة  %16.54إلى  2000 -1986خالؿ الفترة  23.66%

خيرة صة في السنوات االخانو ورغـ ىذا التحسف إال أ خالؿ السنوات األخيرة،%10واستقراره في حدود 
وكذا مع إمكانيات وموارد  %5.7العالمي البالغ يبقى معدؿ البطالة مرتفعا إذا ما قورنا مع المتوسط 

 1.الدولة

فبالرغـ مف العوائد المالية اليائمة وسياسة اإلنفاؽ العاـ التي اتبعتيا الدولة الجزائرية خالؿ الفترة  
( بسبب الوفرة المالية النفطية، إال أنيا لـ تستطع تحويؿ مؤشرات النمو إلى مؤشرات 2004-2013)

لعوائد المالية وجيت نحو القطاعات الغير المنتجة لمثروة كالخدمات واألشغاؿ تنمية، حيث أف ا
العمومية عمى حساب القطاعات المنتجة كالصناعة والفالحة، ما جعؿ االقتصاد الجزائري شديد 
الحساسية لمتقمبات والصدمات الخارجية نتيجة لعدـ قدرتو الخروج مف التبعية لقطاع المحروقات وىو 

واتجاه الجزائر إلى سياسة التقشؼ وىو ما أدى إلى تجميد  2014األزمة االقتصادية سنة  ما حدث في
 التوظيؼ ومنو ارتفاع معدالت البطالة والذي سنتطرؽ إليو في المطمب الموالي.

 :(2018 -2014انعكاسات األزمة االقتصادية عمى التوظيف والبطالة ) -/3

يمعب قطاع المحروقات دورا ميما في االقتصاد الوطني الجزائري، حيث تساىـ صادرات    
في إيرادات الجزائر، كما تعتبر المصدر الرئيسي لتمويؿ مشاريع التنمية  %90المحروقات بأكثر مف 

بدأت أسعار البتروؿ في اإلنخفاض إلى  2014 أنو منذ سنةالوطنية ومنو توفير مناصب عمؿ، إال 
، فعرفت الجزائر وضعية اقتصادية حرجة والتي انعكست سمبا عمى %50ف وصمت إلى أقؿ مف أ

  التوظيؼ ومنو ارتفاع نسبة البطالة. 

 
                                                           

  .34، ص.مرجع سابقمزياف،  -1
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 آثار األزمة النفطية عمى االقتصاد الوطني:/ 1
، بعد أف 2014عرفت أسواؽ النفط العالمية تقيقرا في أسعار البتروؿ في النصؼ الثاني مف سنة 

ار إلى مستويات منخفضة لـ تسجميا منذ خمس سنوات، فاشتدت المخاوؼ مف أزمة وصمت األسع
يرجعيا الخبراء إلى تخمة المعروض العالمي مف ىذه المادة الحيوية، إضافة إلى تراجع حصة منظمة 

بديمة لمنفط  وتضاءؿ سمطتيا عمى تحديد األسعار مع ظيور منتجات أوبك(الدوؿ المصدرة لمنفط )
لى توازنات إقميمية وجيوسياسية.  1وظيور منتجيف جدد وا 

أدى اعتماد االقتصاد الجزائري عمى النفط كمصدر وحيد لممداخيؿ إلى تأثره باألزمة البترولية، إذ    
دوالر  112.92كاف ليذه األخيرة تداعيتيا الرىيبة عمى االقتصاد الجزائري، حيث انخفض السعر مف 

دوالر لمبرميؿ في مارس  39.4، إلى 2015دوالر لمبرميؿ سنة   52.79إلى 2011نة لمبرميؿ س
نما المصالح في  2016 ظؿ ال منطقية عمؿ السوؽ النفطي الذي ال تحركو آليات العرض والطمب وا 

 2 مب األحياف.مبائعيف أحيانا والمستيمكيف في أغاالقتصادية والسياسية ل

 .2016 -2014النفط خالل الفترة ر أسعار يمثل تطو : 10 جدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014 السنة 
سعر البرميؿ 

 بالدوالر
99.68 52.79 39.4 57 60 

 . 130عمارة، مرجع سابؽ، ص المصدر:

 2018 دوالر لمبرميؿ سنة 60انخفاض في اسعار البتروؿ، حيث بمغ نالحظ مف خالؿ الجدوؿ التالي 
 99.4.الذي بمغ  2014مقارنة بسنة 

  

 

                                                           
  .55(، ص.2018) 06ع. مجمة مجاميع المعرفة،"، 2017-2014البشير عمارة، " آثار األزمة النفطية عمى البطالة  -1
يمية في أوجو النفط السمبية في الجزائر"، نة الموارد، الفساد االقتصادي وتدعيات األزمة الحالية، قراءة تحملعحكيمة حميمي،" ربوع النفط بيف  -2

  .130(، ص.2017)جواف  5ع. مجمة ميالف لمبحوث والدراسات،
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 2014-2018: يوضح تطور اسعار النفط في الجزائر خالل الفترة  4شكل رقم   

 

 .مف اعداد الطالبتيف اعتمادا عمى معطيات الجدوؿ

   مف انعكاسات االزمة البترولية عمى االقتصاد الوطني مايمي:

 %45اكثر مف  عمى الناتج المحمي اإلجمالي: تعدت مساىمة قطاع المحروقات )النفط والغاز( -1
في تكويف الناتج المحمي اإلجمالي، وقد ولدت الطبيعة الريعية لالقتصاد الوطني عالقة  2008سنة 

طردية بيف نمو مداخيؿ القطاع مف جية، ونمو الناتج المحمي اإلجمالي مف جية أخرى، حيث أدى 
األخيرة، حيث بمغ  انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض الناتج المحمي اإلجمالي خاصة في  السنوات

االنكماش التي شيدىا القطاع النفطي بسبب ( بالموازاة مع حالة %2.55-) 2015في سنة 
  1انعكاسات األزمة النفطية.

 

 

 
                                                           

  .131، 130، ص ص.نفس المرجع -1
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 .2016 -2014: يوضح تطور معدل الناتج المحمي اإلجمالي خالل الفترة 11 جدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
الناتج المحمي 

اإلجمالي 
 مميار دوالر

213.98 164.77 156.08   

قياس وتحميؿ معدالت البطالة في الجزائر: د عيسى محمد محمود،" مصطفى حيمور، محم المصدر:
(، 2018)ديسمبر  2، ع.10ـ. مجمة دفاتر اقتصادية،، "2016 -2000دراسة تحميمية في الفترة 

 .124ص.

دينار جزائري نياية  79.5دوالر يقابمو  1/ انخفاض كبير في قيمة الدينار الجزائري: بعد ما كاف 2
 %20، أي بانخفاض 2015دينار جزائري بعد سنة أي مع نياية جواف  99.5، صار 2014جواف 

اية ، وقد تراجع قميال مع ني2016دينار لمدوالر نياية جواف  110.38مف قيمة الدينار، بينما بمغ 
 1دينار. 107.85غ مليب 2017جواف 

/ عمى التضخـ: امتدت آثار األزمة النفطية عمى التضخـ، حيث شيدت معدالت التضخـ ارتفاعا 3
 2والموضحة في الجدوؿ التالي: 2016و 2015كبيرا سنة 

 . 2014-2016: يوضح معدل التضخم في الجزائر في الفترة 12 جدول رقم

 2016 2015 2014 السنة
 6.4 4.78 2.92  %التضخـ

 

                                                           
  .60، ص.مرجع سابقعمارة،  -1
  .134ص. مرجع سابق،حميمي،  -2
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   .2014-2016: يوضح معدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة 5شكل رقم 

 

 .مف اعداد الطالبتيف اعتمادا عمى معطيات الجدوؿ

انخفاض كبير في نفقات التجييز: حسب موقع وزارة المالية فإف نفقات التجييز لمثالثي األوؿ مف  4/
مميار دينار  1829.4مميار جزائري وقد قدرت ىذه النفقات ب  457.3تراجعت بقيمة  2015سنة 

 .26.6%، أي ىناؾ انخفاض بنسبة 2014مميار دينار سنة  2493في مقابؿ 

مناصب الشغؿ المفتوحة: قامت الحكومة بالتخمي مؤقتا حسب المسؤوليف  / تجميد المشاريع وخفض5
عف تنفيذ بعض المشاريع كما خفضت مناصب الشغؿ المتوقع فتحيا في الوظيؼ العمومي 

 عمى الميزانية وسياسات الحكومية. اوالمؤسسات االقتصادية تماشيا مع قمة الموارد وانعكاساتي

 1 .عف الفرؽ بيف الصادرات والوارداتالميزاف التجاري: الذي يعبر  /6

 .2014-2016: يوضح معدالت الميزان التجاري في الجزائر خالل الفترة 13 جدول رقم

 2016 2015 2014 السنوات
الميزان التجاري مميار 

 ريئدينار جزا
760.19- 1711.62- 1953.79- 

                                                           
  .60، ص.مرجع سابقعمارة،  -1
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 .المنفذة عف طريؽ الدولة/ النفقات العمومية: وتتعمؽ النفقات العمومية بالنفقات 7

 .2014-2016: يوضح حجم النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة 14 رقم  جدول

 2016 2015 2014 السنة
النفقات العامة مميون 

 دوالر
87.301 93.285 92.86 

  

نستنتج أماـ النمو الذي ال يقاوـ لمنفقات وانخفاض أسعار البتروؿ فإف النفقات العامة ال يمكف    
 تمويميا إال عف طريؽ العوائد خارج المحروقات والتي ىي ضعيفة في االقتصاد الجزائري، والذي يدفع 

 1دمة.قيؽ عجز متزايد خالؿ السنوات القااالقتصاد الجزائري إلى تح

نستنتج أف كؿ ىذه األرقاـ والبيانات تصب في األثر غير المباشر لألزمة النفطية عمى معدالت    
جراءات التوظيؼ التي تـ تثبيطيا والقروض التي توقفت  البطالة مف خالؿ المشاريع التي تـ تجميدىا وا 

 2،عدالت البطالةالدولة أو خفضت منيا مف منحيا لمبطاليف والمستثمريف كاف ليا األثر في زيادة م
 .%11.1  2018التي بمغ سنة 

 األزمة النفطية عمى التوظيف والبطالة:  / تأثير11

نييار أسعار البتروؿ أثرىا عمى الجانب االجتماعي وتحديدا عمى معدالت البطالة التي مثمما الإف  
البرامج التنموية ساىمت الطفرة النفطية سابقا في تخفيضيا عبر الدعـ المالي الالمحدود في إطار 

وسياسة التشغيؿ لمختمؼ األجيزة والمؤسسات المسؤولة عنيا، فقد كاف لالزمة النفطية دورىا في 
ارتفاع معدالت البطالة بعد تجميد العديد مف المشاريع واالستثمارات والمضي نحو سياسة تقشفية في 

 الكثير مف المجاالت ومنيا التوظيؼ.

بيا مختمؼ  ه مادة إستراتيجية ترتبطكونو مادة خاما وحسب إلى اعتبار فالنفط تأثير كبير يتعدى    
 المؤشرات القومية لمدولة وبعوائدىا.
                                                           

  .61، 60، ص ص. نفس المرجع -1

.6:، ص.مرجع سابقعمارة،  -
2
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ف فإف كانت ىذه األخيرة قد رفعت مف الناتج المحمي واالحتياطات وجعمت الفوائض ميزة موازي   
لمتغيرات خارجية  مستوى التوظيؼ، فإف خضوع األسعار والعوائد الدولة وقمصت مف البطالة وزادت

وحالة الالاستقرار التي تميزىا، تنقؿ تمؾ العالقة وذلؾ االرتباط عدواىا إلى االقتصاد بكاممو فيظير 
  لمدولة الريعية ذات المصدر الوحيد وىو النفط. 1وجو أخر لربوع البتروؿ

 .2014-2018خالل الفترة  : يمثل عدد المشتغمون حسب قطاعات النشاط15 جدول رقم

 المشتغمون حسب قطاعات النشاط السنوات
بناء وأشغال  الصناعة الفالحة

 عمومية
 تجارة وخدمات

2014 899000 
%8.8 

1290000 
%12.6 

1826000 
%17.8 

6224000 
%60.8 

2015 917000 
%8.7 

1377000 
%13 

1776000 
%16.8 

6524000 
%61.6 

2016 865000 
%8 

1465000 
%13.5 

1895000 
%17.5 

6620000 
%61 

2017 1102000 1493000 1847000 6417000 
2018 1146000 1489000 1901000 6513000 

 الديواف الوطني لالحصائيات. المصدر:

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ التالي أف التوظيؼ في القطاع العاـ بقي مقتصرا عمى قطاع الخدمات  
يميو قطاع البناء واألشغاؿ العمومية فبدؿ مف االستثمار في القطاعات كالصناعة  %60.8بنسبة 

ما مف شأنو تأزيـ المولدة لمناصب العمؿ كاف التركيز فقط عمى القطاعات المنتجة والفالحة المنتجة 
 مشكمة البطالة أكثر.

 

 

                                                           
.569حليمي، مرجع سابق، ص -

1
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 .2014-2018: يمثل تطور نسبة العمالة والبطالة في الجزائر خالل الفترة 16 جدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
نسبة البطالة 

 %العامة 
10.6 11.2 10.5 11.7 11.1 

نسبة العمالة 
 %العامة

36.4 37.1 37.4 36.9 37.2 

نسبة العمالة 
 عند اإلناث

12.3 13.6 13.3 13.5 34.4 

العمالة نسبة 
 عند الذكور

60.1 60.2 61.2 60 60.7 

 ، المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي.ONSالديواف الوطني لإلحصائيات : المصدر

سنة  %36.4نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة العمالة العامة تعرؼ ارتفاعا طفيفا حيث انتقمت مف 
د الذكور ارتفاعا مقارنة بنسبة العمالة بينما عرفت نسبة العمالة عن 2018سنة  37.2%إلى   2014
 ناثعند اإل
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 ر.: يوضح نسبة العمالة والبطالة في الجزائ6رقم  شكل

 

 

 مف اعداد الطالبتيف اعتمادا عمى معطيات الجدوؿ اعاله.   

    : يوضح السكان النشيطون والمشتغمون والبطالون في الجزائر في الفترة17 الجدول رقم
2016-2014. 

 2016 2015 2014 السنوات
السكاف النشيطوف 

 باأللؼ
11453 11932 12117 

 10845 10594 10239 المشتغموف باأللؼ
 1272 1338 1214 البطالوف باأللؼ

 .ONSالديواف الوطني لإلحصائيات : المصدر
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 : يمثل السكان النشيطون والمشتغمون والبطالون في الجزائر.7شكل رقم 

 

 الطالبتيف اعتمادا عمى معطيات الجدوؿ اعاله.مف اعداد 

 .2014-2018يوضح نسبة النشاط والتشغيل في الجزائر خالل الفترة  :18 جدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 41.9 41.8 41.8 41.8 40.7 نسبة النشاط
    26.4 26 نسبة التشغيؿ

 .ONSالديواف الوطني لإلحصائيات : المصدر

 %41.9 2018سنة  تأف نسبة النشاط في تزايد حيث بمغ ،17، 16نالحظ مف خالؿ الجدوؿ   
وىذا بالرغـ مف األزمة البترولية، بينما عرفت نسبة التشغيؿ زيادة  40.7الذي بمغ  2014مقارنة بسنة 

، لكف تبقى ىذه األرقاـ واإلحصائيات تفقد 2015سنة  26.4%إلى  2014سنة  %26مف 
 مصداقيتيا بسبب اتساع القطاع غبر الرسمي.
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-2016ةحسب فئات العمر خالل الفتر  د المشتغمون والبطالون في الجزائر: يوضح عد19جدول رقم
2014. 

 البطالون المشتغمون فئة العمر البطالون المشتغمون فئة العمر السنوات
 سنة 20 2014

 سنة 20-24
 سنة 25-29
 سنة 30-34
 سنة 35-39

265000 
1153000 
1749000 
1698000 
1350000 

114000 
365000 
354000 
178000 
88000 

 سنة 40-44
 سنة 45-49
 سنة 50-54
 سنة 55-59
 سنة فأكثر 60

1241000 
1096000 
855000 
846000 
286000 

 
 

53000 
34000 
20000 
80000 

- 

 سنة 20 2015
 سنة 20-24
 سنة 25-29
 سنة 30-34
 سنة 35-39

215000 
1001000 
1724000 
1805000 
1554000 

137000 
382000 
390000 
198000 
95000 
 

 سنة 40-44
 سنة 45-49
 سنة 50-54
 سنة 55-59
 سنة فأكثر 60

1320000 
1169000 
964000 
522000 
320000 

 

64000 
33000 
25000 
14000 

- 

 سنة 20 2016
 سنة 20-24
 سنة 25-29
 سنة 30-34
 سنة 35-39

223000 
1010000 
1719100 
1747000 
1643000 

 

99000 
350000 
401000 
203000 
95000 
 

 سنة 40-44
 سنة 45-49
 سنة 50-54
 سنة 55-59
 سنة فأكثر 60

1387000 
1185000 
954000 
507000 
295000 

63000 
32000 
18000 
11000 

- 

 : الديواف الوطني لالحصائيات.المصدر

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ التالي اف عدد المشتغميف يفوؽ عدد البطاليف سواء عند فئة الشباب أو 
عند فئة  114000في حيف عدد البطاليف  265000بمغ عدد المشتغميف  2014الكيوؿ، ففي سنة 

 الشباب .
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-2018: يوضح عدد الموظفين حسب القطاع العام والخاص في الجزائر خالل الفترة 20جدول رقم
2014. 

القطاع 
 القانوني

2014 2015 2016 2017 2018 

 4088000 4001000 4355000 4455000 4100000 عام
 6961000 6857000 6490000 6139000 6139000 خاص 

 .الديواف الوطني لإلحصائياتالمصدر:

فالبرغـ مف قدرتو عمى توفير ،ف ىذا الجدوؿ الدور المحدود لمقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العاـ ييب   
إال أف ىذه المناصب تبقى غير كافية مقارنة  2018سنة  6961000مناصب عمؿ والتي بمغت 

في  70%بمساىمة القطاع الخاص في خمؽ وتوفير مناصب عمؿ في الدوؿ المتقدمة والتي بمغت 
 جزائر.في القطاع العاـ عكس الدوؿ النامية والتي مف بينيا ال 30%القطاع الخاص و

 .2014-2016: يوضح طمبات وعروض التوظيف في الجزائر خالل الفترة 21جدول رقم

طمبات التوظيف  السنوات
 المسممة

عروض التوظيف 
 المسممة

 توظيفات منجزة
 توظيفات مؤقتة توظيفات دائمة

2014 
2015 
2016 

1198088 
1005506 
1037095 

400734 
441812 
465901 

25202 
19204 
10482 

279181 
318917 
359662 

 .الديواف الوطني لالحصائيات المصدر:

مف  أكثر ؿ بأف طمبات التوظيؼ المسممة في ىذه الفترة كانتحظ مف خالؿ ىذا الجدو ما نال   
عروض التوظيؼ المقدمة وىذا راجع لالزمة االقتصادية التي عرفتيا الدواة الجزائرية آنذاؾ، والتي 

وىذا  أف عدد التوظيفات المؤقتة فاقت عدد التوظيفات الدائمة،عمى سيرورة عممية التوظيؼ، كما  أثرت
راجع لمسياسة المتبعة مف قبؿ الدولة التي تركز عمى العقود لمتخفيؼ مف البطالة لشراء السمـ 

 ا يؤـز البطالة عمى المدى البعيد.وىذا م االجتماعي،
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 الوظيفة العمومية حسب طبيعة اإلدارات العمومية لسنة : يمثل تعداد مستخدمي22جدول رقم
2017. 

 تعداد الموظفيف واألعواف العمومييف قطاع النشاط
 15.99%عوف  335.041 االدارات المركزية لمدولة 

 41.53%عوف  870.299 المصالح غير الممركزة لمدولة 
 14.85%عوف  311.149 االدارات اإلقميمية 

 27.22%عوف  570.433 ذات الطابع االداري المؤسسات العمومية
 0.005%عوف  110 المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والميني

المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي 
 والتكنولوجي

 0.24%عوف  4926

 0.17%عوف  3591 الييئات األخرى
 : المديرية العامة لموظيؼ العمومي واإلصالح اإلداري.المصدر

والذي بمغ  2017نالحظ مف خالؿ الجدوؿ التالي تراجع تعداد الموظفيف العمومييف في سنة 
عوف بمعدؿ نمو قدر  5162التي بمغت  2016موظؼ وعوف ومتعاقد مقارنة بسنة  2.095.549

وىذا نتيجة لتجميد التوظيؼ في المؤسسات واإلدارات العمومية وأيضا تطبيقا لتعميمات   %0.24-ب
المتعمقة باقتصار توظيؼ المستخدميف  2014ديسمبر  25المؤرخة في 484 زير األوؿ رقـالسيد الو 

في قطاع الوظيفة العمومية فقط عمى قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعميـ العالي والتكويف 
 الميني.

 .2017 : يمثل تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية حسب قطاعات النشاط لسنة23جدول رقم

 تعداد الموظفيف واألعواف العموميف قطاع النشاط 
 التربية الوطنية

 الداخمية والجماعات المحمية
صالح المستشفيات   الصحة والسكاف وا 

 التعميـ العالي
 المالية

638.191       %30.45 
607.652      %29        
276.514  %13.20        
185.031 %8.83        
80.635%3.85         



 ثاني: إستراتيجية التوظيؼ في القطاع العاـ وأىميتيا في معالجةالفصؿ ال
 2018 -2004البطالة في الجزائر 

 

 

99 

 التكويف والتعميـ المينيف
 العدؿ 

 قطاعات أخرى

56.359 % 2.69         
44.379%2.12         

206.788  %9.87       
 مديرية الوظيؼ العمومي واإلصالح اإلداري. المصدر:

نالحظ مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف قطاع التربية الوطنية ىو أكبر القطاعات مف حيث تعداد    
مف التعداد اإلجمالي، يميو قطاع الداخمية والجماعات المحمية  30.45%الموظفيف العمومييف بنسبة 

صالح المستشفيات العمومية بنسبة 29%بنسبة  ، يميو 13.20%، يميو قطاع الصحة  والسكاف وا 
وىذا نتيجة لتجميد التوظيؼ في المؤسسات العمومية واقتصاره  %8.83التعميـ العالمي بنسبة قطاع 

 فقط عمى قطاع التربية الوطنية والصحة والتعميـ العالي.

: يمثل تطور التعددات اإلجمالية لمستخدمي الوظيفة العمومية في الفترة الممتدة من 24جدول رقم
2014- 2018. 

 التعداد اإلجمالي المتعاقديف الموظفيف 2014السنوات
2014 1608964 411208 2020172 
2015 1639958 436616 2076574 
2016 1655033 445678 2100711 
2017 1645254 450295 2095549 
2018 1688647 462587 2151234 

 .المديرية العامة لموظيؼ العمومي واإلصالح اإلداري المصدر:

 ىذا الجدوؿ تطور عدد الموظفيف والمتعاقديف العمومييف في ىذه الفترة، مقارنة بسنةنالحظ مف خالؿ 
كما  عوف، وىذا مف خالؿ احالة العديد مف الموظفيف عمى التقاعد 1951078الذي بمغ  2013

تعتمد عمى العقود في التوظيؼ، حيث شيد عدد المتعاقديف تزايد مستمر كؿ سنة نالحظ أف الدولة 
 . القطاع العاـ لـ يستطع استيعاب العديد مف الموظفيف باعتبار أف
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 : يبين التعدادات االجمالية لمستخدمي الوظيفة العمومية.8شكل رقم 

 

 

 مف اعداد الطالبتيف باالعتماد عمى معطيات الجدوؿ.   

نستنتج مف خالؿ تطرقنا ليذا المبحث أف سياسة التوظيؼ التي تبنتيا الجزائر في فترة الوفرة    
اإلنفاؽ العمومي، قد خفضت مف نسبة البطالة، لكف لـ تستطع تحويؿ البترولية مف خالؿ سياسة 

مؤشرات النمو إلى مؤشرات تنمية، حيث أف التوظيؼ بقي مقتصرا في قطاع الخدمات بدؿ مف 
بمعنى أّف  قطاعات المنتجة لمثروة مثؿ القطاع الزراعي والصناعي التي تولد مناصب عمؿ،ال

دارية، ونتيجة الرتباط االقتصاد الوطني بعائدات النفط وعدـ إيجاد  اإلقتصاد يسير بطريقة سياسية وا 
مصادر تنويع أخرى أدى ذلؾ غمى ضعؼ االقتصاد الوطني وىذا مف خالؿ األزمة البترولية 

وتطبيؽ سياسة انكماشية تحد مف التوظيؼ وتجميد المشاريع، فيذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة  2014سنة
البطالة، وىذا ما يدؿ أف الدولة لـ تستطع إيجاد وخمؽ سياسات عالجية فعالة لظاىرة البطالة ما أدى 

 إلى تفاقميا خالؿ األزمة البترولية.
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  :لجزائرالمبحث الثالث: تقييم سياسات التوظيف في ا

باتت سياسة التوظيؼ في الجزائر تمثؿ االنشغاؿ األوؿ لدى السمطات العمومية ويرجع ذلؾ إلى  لقد   
ارتفاع معدالت البطالة، لذلؾ سنحاوؿ مف خالؿ ىذا المبحث التطرؽ ألىـ الصعوبات والتحديات التي 

 تواجو ىذه السياسة إضافة إلى اقتراح حموؿ لنجاعتيا.

  :معوقات وتحديات سياسة التوظيف في الجزائر -/1

بالنظر إلى واقع سوؽ العمؿ نالحظ أف الجزائر ال توظؼ العمـ في التوظيؼ، وذلؾ يتضح مف    
خالؿ الجامعات التي أصبحت تقوـ بتكديس اإلطارات بدوف معرفة االحتياجات الحقيقية الدقيقة 
 المطموبة في سوؽ العمؿ لدى القطاع العاـ والقطاع الخاص، ىذا يجعؿ المتخرجوف مف الجامعة ال

 منو. ـ، وتحصيميـ العممي ال فائدة تجدييجدوف مف ىـ في حاجة إلى تخصصي

تواجو عممية التوظيؼ في الجزائر مجموعة مف الصعوبات والتحديات خاصة أماـ تراجع القطاع    
نجاز المشاريع المنشئة لمناصب العمؿ المستقرة والدائمة، والتقميص  العمومي عف تمويؿ االستثمارات وا 

لعماؿ إما بسبب الغمؽ واإلفالس أو بسبب مواجية األزمات التجارية والمالية نتيجة المنافسة مف عدد ا
كؿ ىذا أماـ استمرار تزايد حجـ طمبات العمؿ الجديدة مف طرؼ  الحادة لمشركات والمنتجات األجنبية،

لنشطيف مقارنة الشباب الذي أنيى تكوينو أو الذي تخمى عف الدراسة مبكرا، حيث تنمو وتيرة السكاف ا
 بضعؼ النمو االقتصادي ومف أىـ الصعوبات التي تواجو سياسة التوظيؼ في الجزائر ما يمي:

  عجز في اليد العاممة المؤىمة وعدـ التوافؽ بيف مخرجات التعميـ والتكويف واحتياجات التوظيؼ
ينيـ، مما مما يعني تكويف مزيدا مف اإلطارات والعماؿ الذيف سوؼ لف يجدوا عمؿ يناسب تكو 

 1يجعميـ عرضة لمبطالة الحتمية عند تخرجيـ.
  ارتفاع مساىمة القطاع غير الرسمي: يمعب القطاع غير الرسمي دورا ىاما في عممية خمؽ

 فرص العمؿ، وبما أف األنشطة غير الرسمية والعمالة الناقصة تصؿ إلى نسبة كبيرة، فإف ذلؾ 
 
 

                                                           
  .444،445، ص ص.مرجع سابق، شموؼ -1
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  1داللتيا.يجعؿ معدالت العمالة والبطالة تفقد 

حيث يعتبر القطاع غير الرسمي أو غير المنظـ البديؿ الحتمي لمعديد مف الشباب القادـ إلى سوؽ    
 العمؿ أماـ ضعؼ بؿ ندرة العمؿ في المؤسسات المنظمة.

  عدـ التحكـ في اآلليات القانونية واالجتماعية واالقتصادية التي شرعت الدولة في تنصيبيا
البطالة، والسيما تمؾ التي كمفت بتنظيـ وتأطير سوؽ العمؿ مثؿ الوكالة قصد معالجة ظاىرة 

الوطنية لمتشغيؿ التي تفتقر لوسائؿ التقويـ والقياس اإلحصائي الكافية حوؿ حقيقة البطالة في 
 2أوساط الشباب إلى جانب عدـ االنسجاـ والتناسؽ بيف األجيزة القائمة عمى مكافحة البطالة

 المعتبرة التي تـ القياـ بيا مف أجؿ التقميص مف ىذه الظاىرة.مما يعرقؿ الجيود 
 فانعداـ المرونة في المحيط اإلداري والمالي الذي يشكؿ عائقا أماـ المستثمريف الجزائريي 

 واألجانب.
  ضعؼ مساىمة القطاع الصناعي: فشمت الجزائر في التخمص مف اعتمادىا المفرط عمى

مف مجموع الناتج المحمي اإلجمالي  %48القطاع نسبة  قطاع النفط والغاز، حيث شكؿ ىذا
مف إيرادات الميزانية، ومع  75%مف الصادرات،  %95وىو ما يساىـ بما يعادؿ أكثر مف 

ذلؾ فإف قطاع النفط والغاز الذي يتميز بكثافة رأس الماؿ إلى حد كبير مسؤوؿ عف أقؿ مف 
 في خمؽ فرص العمؿ في االقتصاد. %5

طاع الصناعي الذي ال يزاؿ غير قادر عمى المنافسة قدرا ألقؿ مف الوظائؼ الجديدة في لقد وفر الق   
مقارنة بػ   2008سنة  12.8%السنوات األخيرة، حيث تتناقص حصة مف مجموع العمالة، حيث بمغت 

لمقطاع الزراعي، وىو ما بيف أف قطاع الخدمات ىو أوؿ قطاع 14% لقطاع الخدمات و %64.2
 مما يزيد مف تعقيد وتأـز البطالة عمى المدى الطويؿ. 3العمؿ،مولد لمناصب 

  ترجيح النشاط التجاري الذي ال ينشئ مناصب عمؿ كثيرة عمى حساب االستثمار المنتج
  4المولد لمناصب العمؿ.
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 .عدـ تنسيؽ السياسات المتعمقة بالتوظيؼ بيف جميع القطاعات في الدولة 
 ة مقارنة في الرغـ مف انخفاض في معدؿ اإلجمالي لمبطال ارتفاع البطالة لدى المتعمميف: عمى

ال أف معدليا في صفوؼ الشباب والمتعمميف مرتفعا بؿ زاد ىذا المعدؿ السنوات التسعينات، إ
في بعض الحاالت ويعكس ىذا نوعية فرص العمؿ التي تـ خمقيا في االقتصاد والتي أفادت 

معدؿ البطالة بيف المتعمميف تعميما عاليا يشوه  ارتفاع في األغمب العماؿ األقؿ تعميما، إفّ 
تعكس  تطمبات االقتصاد مف حيث العمالة،صورة الجامعة ويعكس عدـ قدرتيا عمى تمبية م

 إشكالية جودة التعميـ وموائمتو لمتطمبات سوؽ العمؿ في الجزائر.
  العمؿ الوظائؼ غير الالئقة: مف بيف عيوب سياسة التوظيؼ أنيا تعمؿ عمى توفير فرص

لج القضايا مؤقتة وفي ميف متدنية، وينظر إلييا عمى أنيا خطط مساعدة اجتماعية وال تعا
ز سياسة التوظيؼ في الجزائر عمى كـ الوظائؼ وليس عمى نوعيتيا لذلؾ البنيوية لمبطالة وترك
 االعتبار نوعية تمؾ الوظائؼ وخصوصا الوظائؼ الالئقة المولدة لمقيمة ال بد مف األخذ بعيف

المضافة وذات اإلنتاجية العالية وذلؾ إلتاحة المزيد مف االستدامة في سوؽ العمؿ، ىذه 
اإلنتاجية العالية مرتبطة بكفاءة النظـ التعميمية، وتبني القطاع الخاص الممارسات المكثفة 
نشاء مصادر لمدخؿ مف غير األجور  صالح اإلدارة العامة، وا  المعتمدة عمى التكنولوجيات وا 

  1اف العاطميف عف العمؿ.مثؿ ضم
 الدور المحدود لمقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العاـ: إف القطاع الخاص في الجزائر يشغؿ في 

لمقطاع  36%مف حجـ التشغيؿ مقارنة بػ  64% ما نسبتو 2009 -2003متوسط الفترة 
ـ غير أف مساىمتو مازالت متدنية عمى الرغـ مف التحفيزات التي يحصؿ عمييا حيث يتيح االع

في الدوؿ المتقدمة وىو ما يطرح تساؤال  مف فرص العمؿ 85%القطاع الخاص أكثر مف 
 ىاما حوؿ ضعؼ التوظيؼ في القطاع الخاص.

ؿ ع العاـ ال يسيـ إال بشكممموكا لمقطا رفي في الجزائر ال يزاؿ في غالبيتوإّف القطاع المص   
 35.6%تجاوز القروض المصرفية المقدمة لمقطاع الخاص نسبة ضعيؼ في تمويؿ االقتصاد إذ ال ت

مف الناتج المحمي في تونس  54.8%مف الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر في حيف وصمت إلى 
ضعؼ الحصوؿ عمى التمويؿ يعيؽ القطاع الخاص ويمنع  فّ ، إ2009في المغرب في عاـ 77.5%و
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أصحاب المشاريع المحتمميف مف الدخوؿ في استثمارات ذات أحجاـ كبيرة واالعتماد عمى تقنيات 
 1حديثة.

 :الحمول المقترحة  لتفعيل ونجاح سياسة التوظيف في معالجة البطالة/2

 مراعاة مجموعة مف التدابير تتمثؿ فيما يمي:جؿ نجاح سياسة التوظيؼ في الجزائر ال بد مف مف أ   

  ضرورة بناء سياسة التوظيؼ عمى دراسات ومعطيات حقيقية بمشاركة الييئات والمؤسسات
المعنية بعالـ الشغؿ مع ضرورة األخذ بعيف االعتبار أراء واقتراحات ىذه الييئات والمؤسسات 

 2واالبتعاد قد اإلمكاف عف القرارات العشوائية.
 اسة التوظيؼ في إطار اإلقتصاد الكمي، بحيث تكوف البطالة أحد مؤشرات صياغة دمج سي

 .السياسات اإلقتصادية مع مشاركة القطاع الخاص والعاـ في إجراءات سياسة التوظيؼ
 قاعدة إنتاجية بعيدا إنتاجية مف خالؿ الحد مف  العمؿ عمى تنويع االقتصاد الوطني وخمؽ

 .اإلعتماد عمى النفط
  بيف برامج التعميـ العالي ومتطمبات سوؽ العمؿ.التنسيؽ  
 المدني في صياغة السياسة العامة مجتمع ف القطاع العاـ والخاص ومنظمات المشاركة كؿ م

 3 توظيؼ.لم
  العمؿ عمى إنشاء مناصب عمؿ دائمة واالبتعاد عف المناصب العمؿ المؤقتة التي تعد سياسة

 ترقيعية تخمؽ مشاكؿ عمى المدى الطويؿ.
   العمؿ عمى ربط بيف المؤسسات التعميمية والمؤسسات اإلقتصادية عف طريؽ التدريب مف

 4 .أجؿ حصوؿ الطالب عمى خبرة ميدانية تساعدىـ عمى االندماج 
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 1 .خمؽ تشريع لتحويؿ القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي 
 .2 تفعيؿ دور القطاع الصناعي والزراعي في خمؽ واستحداث مناصب العمؿ 
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لت جيودا في سبيؿ التخفيؼ مف أف الدولة الجزائرية بذ تطرقنا ليذا الفصؿما يمكف قولو مف خالؿ 
، إال أنيا لـ تستطع لسياسات في فترة الوفرة الماليةالبطالة تمثمت في وضع مجموعة مف البرامج وا

تحقيؽ التنمية قامت بصرؼ ىذه تحويؿ مؤشرات النمو إلى تنمية فعوض أف تستثمر ىذه األمواؿ في 
عمى مظاىر التنمية، ىذا ما يدؿ عمى أف إستراتيجيتيا لمتوظيؼ لـ تكف فعالة مقارنة  يةالعوائد المال

عية وفرت مناصب عمؿ مؤقتة أكثر مف يكانت ترق بالنتائج المتوقع تحقيقيا، بحيث أف السياسة المتبعة
ؼ في القطاعات لبطالة، كما أف استثمار الدولة التوظيالدائمة ما مف شأنو أف يزيد مف تأـز ظاىرة ا

في القطاعات  االستثمارالخدمات والقطاع التجاري لف يخمؽ قيمة مضافة، فعدـ  غير المنتجة كقطاع 
المنتجة كقطاع الصناعي والزراعي جعميا تبقى دائما تابعة لقطاع المحروقات ما جعميا تتأثر بتقمبات 

سياسة االنكماشية المعتمدة خالؿ الخالؿ مف عمى سياستيا التوظيفية وىذا أسعار النفط والتي أثرت 
لذا تحميؿ واقع  وىذا ما يدؿ عمى غياب ارادة سياسية حقيقية لمحد مف البطالة، األزمة االقتصادية،

البطالة والتوظيؼ في الجزائر يقتضي تحميؿ بيئة سوؽ العمؿ مف جية ومف جية أخرى بناء سياسة 
ى بيانات ومعطيات حقيقية، إضافة إلى التخمص مف التبعية لقطاع المحروقات وضرورة توظيفية عم
بعجمة التنمية ومنو خمؽ مناصب العمؿ  عي والدفمصادر أخرى لتنشيط االقتصاد الوطنالبحث عف 

 .الالئقة والحد مف البطالة
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المفاىيمي لمدراسة في الفصل االول ومن ثم واقع سياسة التوظيف العمومي في  اإلطاربعد تطرقنا الى 
الجزائر ودورىا في الحد من البطالة في الفصل الثاني، سنحاول في ىذا الفصل التعرف اكثر عمى 
واقع سياسة التوظيف من خالل دراسة حالة وزارة التربية الوطنية باعتبارىا من المؤسسات االدارية 

  :مباحث ثالثلذلك قمنا بتقسيم ىذا الفصل الى  امة،لموظيفة الع التابعة

   ي.التربية الوطنية وىيكميا التنظيم: تقديم عام لوزارة االول  مبحثال

  .: طرق وأساليب وزارة التوظيف بوزارة التربية الوطنية ودورىا في معالجة البطالة الثاني مبحثال

  .بوزارة التربية الوطنية : تقييم سياسة التوظيف الثالث مبحثال
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 : تقديم عام لوزارة التربية الوطنية وهيكمها التنظيمي: االول  المبحث 

التي تعتمد عمييا الدولة في توفير الموظفين  واإلجراءاتتعد سياسة التوظيف مجموعة من الطرق    
، وبغرض محاولة تحميل وفيم واقع التوظيف العمومي في الجزائر قمنا الوظائفالمالئمين لشغل 

 دراسة حالة بوزارة التربية الوطنية . بإجراء

 1:لمحة عن وزارة التربية الوطنية -/ 1

، 1962شيد تنظيم االدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية عدة تغيرات مند اول تنظيم ليا في سنة    
صدرت ثالثة وثالثون مرسوم تناول صالحيات وىيكمة الوزارة كما صدرت  1994-1963خالل الفترة 

 قرارات تتعمق بنفس الموضوع. أربعةفي نفس الفترة 

الى يومنا ىذا تسميات عديدة مند  نشأتيا األولى في الحكومة المؤقتةعرفت وزارة التربية الوطنية ومند 
   وىي: 2009الى  1962سنة 

  1962وزارة التربية الوطنية تشمل: التعميم االبتدائي والثانوي والعالي  
  1963وزارة االرشاد الوطني: كذلك تشمل التعميم االبتدائي والثانوي والعالي 
  1965التعميم االبتدائي والثانوي والعالي وتشمل التربية الوطنية : وزارة  
  1971وزارة التعميم االبتدائي والثانوي: انفصال التعميم العالي واستقاللو بوزارة خاصة. 
  1978وزارة التربية الوطنية. 
  1979وزارة التربية والتعميم االساسي. 
 1985 وزارة التربية الوطنية. 
  1987الييا قطاع التكوين الميني والتشغيل وزارة التربية والتكوين: حيث ضم. 
  1988وزارة التربية الوطنية: انفصال التكوين عن التربية واستقاللو بوزارة خاصة بو. 
  1991-1989وزارة التربية :تشمل قطاع التربية والتعميم فقط  
 1993- 1994وزارة التربية الوطنية: عودت التعميم العالي الى وزارة التربية الوطنية. 

 : 2018-1962ومن اسماء الوزراء الذين اشرفوا عمى تسيير وزارة التربية الوطنية مند 
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 .السيد/شريف بمقاسم 
 .السيد/ عبد الرحمان بن حمودة 
 .السيد/ احمد طالب االبراىيمي 
 .السيد/ مصطفى الشريف خروبي 
 ة ليمى الطيب.الدولة لمتعميم الثانوي كل من السيد/ محمد العربي ولد خميفة ثم السيد كتاب 
 .السيدة زىور ونيسي 
 كاتب الدولة لمتكوين الميني والتشغيل رالسيد مصطفى بن عما : 
 .السيد/ سميمان الشيخ 
 .السيد/ محمد ماليمي االبراىيمي 
 .السيد/ عمي بن محمد 
  يار.جالسيد/ احمد 
 بوزيد. بن السيد/ بوبكر 
 .السيد/ صالح نور الدين 
 .السيد/ عبد المطيف بابا احمد 
  (.2014الحكومي في ماي السيدة نورية بن غبريت ) اثر التعديل 

 : ي لوزارة التربية الوطنيةالهيكل التنظيم -/2

المتضمن تنظيم االدارة المركزية  2009اكتوبر  06المؤرخ في  318-09حدد المرسوم الوزاري رقم 
موزارة بأنو عبارة عن مخطط للوزارة التربية الوطنية بمختمف ىياكميا ويمكن تعريف الييكل التنظيمي 

خريطة لممكونات الداخمية نستطيع من خاللو التعرف عن مختمف المصالح والوظائف  وا داخمي
عبارة عن "وبعبارة اخرى يمكن تعريف الييكل التنظيمي بأنو  ،والوحدات الموجودة داخل الوزارة والفروع

عمييا المؤسسات، من خالليا نستطيع تحديد خريطة او الصورة االصمية لممكونات الداخمية التي تبنى 
 1".الميام والوظائف والمسؤوليات لكل وحدة وكل مصمحة وفرع
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 .2009أكتوبر 6المؤرخ في  09-318: يوضح الهيكل التنظيمي لإلدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وفق المرسوم 9شكل رقم 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌد الوزٌر

 المفتش العام للبٌداغوجٌا المفتش العام االمٌن العام رئٌس الدٌوان

 النفتض العام للبٌداغوجٌا

 م.ف للدراسات القانونٌة 

الدراسات القانونٌة 

 والتعاون

المدٌرٌة الفرعٌة للتكوٌن 

 اثناء الخدمة 

 مدٌرٌة التكوٌن

 االمٌن العام 

المدٌرٌة الفرعٌة لتنظٌم 

 تسٌٌر المسارات الفنٌة 

المدٌرٌة الفرعٌة لمتابعة 

تسٌٌر موظفً المصالح 

 الالمركزٌة 

المدٌرٌة الفرعٌة لموظفً 

 االدارة المركزٌة والتاطٌر 

مدٌرٌة تسٌٌر الموارد 

 البشرٌة

م.ف للتعلٌم المتخصص 

 والخاص 

المدٌرٌة الفرعٌة للبرامج 

 التعلٌمٌة 

م/ التعلٌم الثانوي العام 

 والتكنولوجً 

م.ف للتعاون والعالقات 

 الدولٌة 

 م.ف للمنازعات

 مدٌرٌة التقوٌم واالشراف 

المدٌرٌة الفرعٌة لتقوٌم 

 المنظومات 

م/ف للتقٌٌم البٌداغوجً 

 والتوجٌه 

المدٌرٌة الفرعٌة للتنظٌم 

المدٌرٌة الفرعٌة للتكوٌن  المدرسً 

 المتخصص

المدٌرٌة الفرعٌة للمعطٌات 

 واالحصائٌات
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م/تسٌٌلر الموارد المالٌة  مدٌرٌة الهٌاكل والتجهٌزات

 والمادٌة

مدٌرٌة تطوٌر الموارد  مدٌرٌة التعلٌم االساسً  م/ األنشطة الثقافٌة والرٌاضٌة

 البٌداغوجٌة والتعلٌمٌة 

 م.ف الخرٌطة المدرسٌة 

م.ف لمتابعة برامج االستثمار 

 وتقٌٌمها 

 م.ف لبنك المعطٌات

م.ف / للمحاسبة والصفقات 

 العمومٌة

م.ف / لمراقبة تسٌٌر 

المؤسسات العمومٌة تحت 

 الوصاٌة 

المدٌرٌة الفرعٌة لتقدٌرات 

 المٌزانٌة 

م/ف لالنشطة االجتماعٌة 

 والصحٌة

م/ف لالنشطة الثقافٌة 

 والرٌاضٌة

م.ف/ للوسائل العامة 

 والممتلكات 

 م/ف للبرامج التعلٌمٌة 

م/ف للتربٌة التحضٌرٌة 

 والتعلٌم المتخصص 

بٌداغوجً م/ف للتقوٌم ال

 والتوجٌه المدرسً 

م/ف للتعلٌمة والتجهٌزات 

التقنٌة زالبٌداغوجٌة وادماج 

تكنولوجٌات االعالم واالتصال 

 فً التربٌة 

م/ف لترقٌة النخبة المدرسٌة 

 ومتابعنها 

المدٌرٌة الفرعٌة للتوثٌق 

 التربوي 

 م/ف للتنظٌم المدرسً 

.9990اكتوبر  6المؤرخ فً  813-90وزارة التربٌة الوطنٌة تبعا للمرسوم  المصدر:  
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  1التربية الوطنية فيشمل ىيكميا التنظيمي عمى ما يمي:اما بالنسبة لوزارة 

واالتصال والمكتب الوزاري  بريدويمحق بو مكتب ال االمين العام: يساعده ثالثة مديري دراسات،-/1
  .لألمن الداخمي لممؤسسة

 المفتشية العامة: تتكون من:-/2

  يحدد تنظيميا وسيرىا بمرسوم تنفيدي.لإلدارةالمفتشية العامة : 
 المفتشية العامة لمبيداغوجية: يحدد تنظيميا وسيرىا بمرسوم تنفيدي.  

 رئيس الديوان: يساعده ثمانية مكمفين بالدراسات التمخيص وستة ممحقين بالديوان  -/3

ديمومة العمل ف ضمان دفي الوزارة في الميام التي تستي اليياكل: تطمع ىياكل االدارة المركزية -/4
 تشمل عمى مديريات اساسية وىي:  ،مصالح العموميةلاالداري وحسن سير ا

 مديرية التعميم االساسي. 
 مديربة التعميم الثانوي. 
 مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعميمية.  
 مديرية التكوين.  
 مديرية التقويم واالستشراف.  
 مديرية االنشطة والثقافية والرياضية واألنشطة االجتماعية. 
  والتجييزاتمديرية اليياكل.  
 مديرية تسيير الموارد البشرية. 
 مديرية تسيير الموارد المالية والمادية.  
 ت القانونية والتعاونامديرية الدراس. 

 

 

 
                                                                 

  .2009/ 58رقم  عة لوزارة التربية الوطنية، الجريدة الرسمي1- 
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 1: مهام وزارة التربية الوطنية3/- 

  تتولى وزارة التربية  1994سبتمبر  6المؤرخ في  265. 94وفق المرسوم التنفيذي رقم
 الوطنية عمى المستوى المركزي القيام بالميام التالية: 

 وضع السياسة الوطنية في ميدان التربية والسير عمى تنفيذىا ومتابعتيا وتقييميا.   
 التدابير الضرورية لتصحيحيامائية لقطاع التربية وتنفيذىا واخد نوضع الخطط اال.  
  السير عمى اعداد سياسة الخريطة المدرسية وتحديد اىدافيا ومنيجيتيا ومقايسيا بما يكفل

  .تكافئ الفرص في االلتحاق بالتعميم والتكوين
 بية االطفال الذين يبمغون سن الدراسة والمبادرة والتكوين لكل جميع االنشطة المتعمقة بتر  ىولتت

 .نوعية التعميم وتحسين مستواهو ان يتضمن ترقية التدريب لتحسين من شان رتدب
  تنشيط االتصال مع الوزارات المعنية في مجال الصحة والرياضة والترفيو التربوي ووضع

 الخطط واالستراتجيات في ىذا المجال.
 اقامة النظام االعالمي المتعمق بانشطة التربية والتعميم ووضع اىدافو واستراتجياتو.  
 اقامة نظام التربية ووضع اىدافو واستراتجياتو وتنظيمو.  
  االنشطة الخاصة بالتربية الوطنية في الخارج.في تمثيل الدولة الجزائرية 
  حتاج اليو وزارة التربية الوطنية من وسائل مادية وبشرية ومالية مالئمة لتوفيرىا. تتقديم ما 

 -lتتولى وزارة التربية ميام اخرى عمى مستوى كل مديرية : مهام وزارة التربية عمى مستوى المديريات
 ويمكن تمخيصيا كما يمي:

حيث تنفد سياسة التعميم في مرحمة التعميم االساسي وتتابعو من حيث  :مديرية التعميم األساسي -/1
وكيفية يات العامة لبناء البرامج التعميمية افة الى تحديد التوجضظيم مناىجو ووسائمو المختمفة ، اتن
عامة لمتعميم ، والعمل عمى تجسيد السياسة التربوية في الىداف االوتقديم اقتراحات بخصوص ا، يذىتنف

 .مجال التعميم

                                                                 
  . نفس المرجع- 1
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مديرية التعميم الثانوي العام والتكنولوجي: تقوم ىذه المديرية بتقديم اقتراحات بخصوص االىداف  -/2
 في مرحمة التعميم تنفيد سياسة التعميمو ية والتكوين، تعميم وذلك في اطار السياسة العامة لمتربمالعامة ل

توجيات الالثانوي العام والتكنولوجي ومتابعتو من حيث تنظيم منيجو ووسائمو، اضافة الى تحديد 
 دعامة لبناء البرامج التعميمية وكيفية تنفيدىا وتحديد المواقيت الرسمية والمبادئ المنيجية، واعداال

ووضع التصورات المتعمقة بالحياة المدرسية والمساىمة في  مية والمواقيت،مشاريع البرامج التعمي
 تطويرىا.

مديرية التكوين: تمارس ىذه المديرية الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة  -/3
كما تقوم باعداد مخطط تكوين المستخدمين الذي يحتاج الييم القطاع وتحسين  التربية الوطنية،

مستواىم وتنفيذه في حدود اختصاصو، وكذا المشاركة في تقدير ميزانية التكوين، والتنظيم والسير عمى 
 السير الحسن لمدراسة في مؤسسات التكوين. 

ي: تعد ىذه المديرية استراتيجية التنشيط مديرية االنشطة الثقافية والرياضية والنشاط االجتماع -/4
ومتابعة تنفيذىا بالمؤسسات التعميمية، وليا المبادرة بكل الدراسات رقية التربوية تالثقافي والرياضي وال

ير عمى ترقية سضية واالجتماعية والصحية ، كما تالعامة المتعمقة بتنمية النشاطات الثقافية والريا
طات االجتماعية في مجالي المنح والمطاعم المدرسية، ودعم الصحة،مع التضامن المدرسي وكذا النشا
 فين.ظية لفائدة المو متابعة النشاطات االجتماع

مديرية اليياكل والتجييزات: وتتولى السير عمى اقامة شبكة المؤسسات وفقا الىداف مجال  -/5
ومتابعة االنجازات ومراقبتيا،  يئة العمرانية، ووضع مقاييس بناء المؤسسات وتجييزاتيايالتربية والت

وانجاز كل دراسة مستقبمية تتعمق بتطوير منظومة التربية والتكوين خاصة ما يتصل باعداد البرامج 
السنوية والمتعددة، وكذا ترقية صيانة التجييزات المدرسية واستشارة وتطوير كل عمل من شانو حماية 

 1 ت المدرسية.الممتمكات العقارية والمنقولة التابعة لممؤسسا

مديرية التقويم واالستشراف: تضع ىذه المديرية منيجا لتقويم المردود الداخمي والخارجي لمنظام  -/6
وتطوير شبكة االتصال بداخل وخارج المنظومة، مع تنمية العالقات مع عالم الشغل بواسطة  التربوي،

                                                                 
.نفس المرجع 
1
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جتيا وتوزيعيا، والقيام بكل دراسة جمع المعمومات الخاصة بتطوير المسارات المينية والحرفية ومعال
    .ير عمى وضع نظام دائم لتقويم النظام التربويسكذلك ال ،قية المنظومة التربوية وتنميتياتسمح بتر 

ي مجال التوظيف وتسيير مديرية تسيير الموارد البشرية: تساىم في اعداد السياسة العامة ف -/7
د والتحسين من حيث شانيا االستجابة لمتطمبات التجدين واالداريين، والتي من المستخدمين المدرسي

افة الى القيام بالتكفل بالمسار الميني لمستخدمي القطاع اض لممنظومة التربوية، يالمردود النوع
وتسيير ومتابعة ممفات االساتذة الجزائريين العاممين بالخارج، وتمثيل االدارة المركزية مع الفروع النقابية 

 1 المركزية.باالدارة 

 : يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية تسيير الموارد البشرية وفق القرار الوزاري المشترك9شكل رقم 
 .المتضمن تنظيم االدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب 2011سبتمبر  4المؤرخ في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الييكل التنظيمي لمديرية 

 وزارة التربية الوطنية.المصدر: 

                                                                 
نفس المرجع. 
1
  

 مديرية تسيير الموارد البشرية

املديرية الفرعية ملتابعة تسيري 
 موظفي املصاحل الالمركزية 

املديرية الفرعية ملوظفي االدارة 
 املركزية والتأطري 

املديرية الفرعية لتنظيم تسيري 
 املسارات املهنية 
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مع اليياكل المعنية بكل العمميات المرتبطة  تصالاالبمديرية تسيير الموارد المالية والمادية: تقوم  -/8
بالوسائل المادية والمالية، وخاصة بما يتعمق بتقدير االحتياجات من حيث اعتمادات التسيير والتجييز، 

مساكاعداد الميزانية وتنفيذىا  الحاسبة، تسيير االمالك العقارية قصد تمبية احتياجات االدارة المركزية  وا 
حضير التزامات اعتمادات الرواتب، متابعة استيالك االعانات، مراقبة وتحديد االعانات وممحقاتيا، ت

 السنوية لمتسيير بالتشاور مع المصالح المعنية.

بالدراسات  وتتولى ىذه المديرية القيام باالعمال المرتبطة مديرية الدراسات القانونية والتعاون: -/9
  ارة التربية الوطنية، واالتصال والتنسيق مع ىياكل الوزارةالقانونية والجانب التنظيمي الخاص بوز 

ة بالوزارة لدراسة الحاجات ذات صم الييئات الخارجية المعنية، وكذا القيام بالتعاون مع اليياكل المعنيةو 
بميدان التربية والتكوين في مجال التعاون والتبادل مع الدول االجنبية، والييئات الدولية ومحاولة لتمبية 
الطمبات بالدعم والمساندة. كما تنظر في قضايا المنازعات االدارية والقضائية التي تكون ادارة التربية 
والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية امام الييئات القضائية، وتقوم ايضا بالتعاون مع وزارة الشؤون 

ثات الجزائرية الى زائر وكذا البعالخارجية بضمان التحضير المادي لبرامج اقامة الوفود االجنبية بالج
الخارج، ومتابعة قضايا المنازعات امام الييئات القضائية اما مباشرة او عن طريق المحامين المعتمدين 

 1لدييا.

 المديرية الفرعية لموظفي االدارة الالمركزية والتأطير:  -/10

االقسام في الوزارة ذلك النيا تقوم  تعتبر المديرية الفرعية لموظفي االدارة المركزية والتاطير من اىم
بامداد السمك االداري بالمورد البشري الكفء اما عن تنظيم االدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في 

 وىي: 2019سبتمبر  4مكاتب فقد حددىا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 مكتب تسيير موظفي االدارة المركزية. 
  التربية الوطنيةمكتب تسيير مفتشي. 
  مكتب تسيير مديري الثانويات ومؤطري المؤسسات العمومية تحت الوصاية والمدرسين

  .االجانب

                                                                 
.نفس المرجع -
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 .1 مكتب المعاشات والتقاعد 

والتأطير وفق : يوضح الهيكل التنظيمي لممديرية الفرعية لموظفي االدارة المركزية 10شكل رقم 
المتضمن تنظيم االدارة المركزية لوزارة التربية  2011سبتمبر 4القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 .الوطنية في مكاتب

 

 

 

 

 

 

 

 القرار الوزاري الم

 

 وزارة التربية الوطنية. المصدر:

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1

على الساعة  9913نوفمبر 99البشرٌة باإلدارة المركزٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة ٌوم  مقابلة مع السٌد" صٌاد فرٌد"، مدٌر تسٌٌر الموارد -

11:89.  

المديرية الفرعية لموظفي االدارة المركزية 
 والتأطير 

مديري مكتب 
تسيير الثانويات 

 والمعاىد 

مكتب تسيير 
موظفي االدارة 

المركزية 
 والتأطير 

مكتب تسيير 
مفتشي التربية 

 الوطنية 

 مكتب التقاعد
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 في معالجة البطالة. دورهاو التوظيف بوزارة التربية الوطنية  وأساليبالمبحث الثاني: طرق 

 الوزارة الى نوعين ىما:ب المصادر المعتمدة في التوظيفتنقسم 

 الداخمي وشروطه: ( التوظيف1

  الترقية: تتم الترقية في الرتبة االعمى مباشرة في نفس السمك او السمك االعمى مباشرة وفق
 اربع طرق ىي:

  خالل مسارىم الميني عمى المؤىالت  احصمو تعمى اساس الشيادة، من بين الموظفين الذين
 او الشيادات المطموبة.

 عن طريق االمتحان الميني او الفحص الميني.  
 .بعد متابعة تكوين متخصص 
  عمى سبيل االختيار عن طريق التسجيل في قائمة التاىيل، وبعد اخذ رأي المجنة المتساوية

 االعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون االقدمية المطموبة.

وتحدد القوانين االساسية الخاصة شروط التوظيف الداخمي في مختمف االسالك والرتب ونمط الترقية 
 كالتالي:  وىي

 مقترنة بتكوين  ة في الرتبةاالمتحان الميني الذي يسمح لمموظفين الذين أثبتوا سواء اقدمي
قانوني أساسي باالستفادة من الترقية الى رتبة اعمى، بعد اجراء اختبارات االمتحان الميني 

 بنجاح.
  االقدمية المكتسبة الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأىيل الذي يسمح لمموظفين بتثمين

 كفاءة ونجاعة.ب وا من خالل طريقة ادائيم لمياميملمخبرة المينية، اذا اثبت

وتجدر االشارة الى ان شروط الترقية في ىذا االطار يجب ان تنال موافقة المجنة المتساوية االعضاء 
 1 .المختصة بالسمك الميني

من  08اما فيما يخص الترقية التي تقتضي االنتقال من فوج الى فوج اعمى مباشرة طبقا لنص المادة 
القانون االساسي العام فإن ىذه الترقية تبقى متوقفة عمى متابعة تكوين مسبق منصوص عميو بموجب 

                                                                 
 -

1
على  9913نوفمبر  90مدٌر تسٌٌر الموارد البشرٌة باالدارة المركزٌة بوزارة التربٌة الوطنٌة ٌوم  ،مقابلة مع السٌد "فرٌد صٌاد" 

  11:99الساعة
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ساسية الخاصة القانون االساسي الخاص والحصول عمى الشيادة المطموبة وينبغي ان تحدد القوانين اال
 بالنسب المخصصة لمختمف انماط الترقية الداخمية بالنسبة لكل سمك.

  :( التوظيف الخارجي وشروطه2

رجي التوظيف الخافي بالوظائف العمومية وىذا  المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة لاللتحاق تمثلي
العمومية وقد كرس ىذا المبدأ الك ورتب الوظيفة سوالذي يتمثل في تنظيم المسابقات في مختمف ا

منو عمى  80والذي ينص في المادة  03-06بموجب احكام القانون االساسي العام لموظيفة العمومية 
 ان التوظيف يتم وفق احدى الطرق التالية:

 مسابقة عمى اساس االختبارات.  
 مسابقة عمى اساس الشيادات.  
 الفحص الميني. 
 بموجب القوانين  المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا محددامن بين  ،التوظيف المباشر

  .االساسية لدى مؤسسات التكوين المؤىمة

لذلك وفي اطار اعداد القوانين االساسية الخاصة الجديدة، يجب ان تشكل مسابقة عمى اساس 
 االختبارات الطريقة المفضمة من اجل انتقاء المترشحين لاللتحاق بالوظيفة العمومية.

ويخصص التوظيف عن طريق المسابقة عمى اساس الشيادات من اجل االلتحاق ببعض االسالك 
من القانون االساسي العام لموظيفة العمومية  8والرتب التي تنتمي الى الفوج )أ( المحدد بموجب المادة 

 ويتم انتقاء المترشحين بناء عمى ممف الترشح واجراء مقابمة.

عن طريق الفحص الميني، فان ىذا النمط من التوظيف ييدف الى تحقيق اما فيما يتعمق بالتوظيف 
امكانية تقييم قدرة المترشحين عمى الممارسة الفعمية لمميام المنوطة ببعض االسالك والرتب التي تنتمي 

 .، كما أشرنا سابقاالى االفواج ب،ج،د

تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا في األخير، يقتصر نمط التوظيف المباشر فقط عمى المترشحين الذين 
 1 محددا صراحة بموجب القانون االساسي الخاص قصد التحضير لاللتحاق بوظيفة عمومية.

                                                                 
 ى الساعةعل 9913نوفمبر 90تربٌة الوطنٌة ٌوم ٌر تسٌٌر الموارد البشرٌة باإلدارة المركزٌة لوزارة المقابلة مع السٌد" صٌاد فرٌد"، مد 
1
 

11:89.   
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 : يوضح الترقية حسب المدة الدنيا والمتوسطة والقصوى.25جدول رقم 

 المدة القصوى المدة المتوسطة المدة الدنيا الترقية
 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من االلتحاق بالمنصب الى الدرجة االولى

 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة االولى الى الدرجة الثانية
 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة
 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة

 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة الرابعة  الى الدرجة الخامسة
 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة
 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة
 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة
 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة
 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة

 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير من الدرجة العاشرة الى الدرجة الحادية عشر
 أشير 6سنوات و 3 سنوات 3 سنتان وثالثة أشير الثانية عشر الى الدرجة الحادية عشر من الدرجة
 سنة 42 سنة 36 سنة 30 المجموع

 : وزارة التربية الوطنية.المصدر

 

، معايير االنتقاء في المسابقات في رتب 2011أفريل  28المؤرخ في  07لقد حدد المنشور رقم 
 الوظيفة العمومية كما يمي: 

 :  كيفية إنتقاء وتعيين المترشحين في المسابقات عمى أساس الشهادة -3

 معايير االنتقاء: 1-

 يير التالية : اعمى ضوء المع يتم تقييم وانتقاء المترشحين في المسابقات عمى اساس الشيادة -

 مالئمة شعبة اختصاص تكوين المترشح لمتطمبات التربية المراد االلتحاق بيا. -
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  .التكوين المكمل لمشيادة المطموبة في نفس التخصص -

  .االشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في نفس تخصصو

  .الخبرة المينية المكتسبة من قبل المترشح -

  .تاريخ الحصول عمى الشيادة -

  .نتيجة المقابمة مع لجنة االنتقاء -

 20و  0يتم تقييم المترشحين حسب المعايير المذكورة اعاله، ويترتب عنو منح عالمة تتراوح بين  -
شغمو والخصوصيات المرتبطة بو وفق  المراد نقطة غير ان التنقيط يتغير حسب طبيعة المنصب

  1الكيفيات التالية:

 اللتحاق بكافة رتب الموظفين:ل

 ( .5الى0مالئمة شعبة اختصاص تكوين المترشح مع متطمبات الرتبة المراد االلتحاق بيا من )( 1

نقطتين( ترتب  0-0تطابق تخصص الشيادة مع متطمبات الرتبة المراد االلتحاق بيا من ) -1
العمومية المعنية والمذكورة في  تخصصات المترشحين حسب االولوية التي تحددىا المؤسسة او االدارة

  .قرار او مقرر فتح المسابقة عمى اساس الشيادة

 تنقط التخصصات كما يمي: 

  .نقطة 0( 1التخصصات )

 .نقطة 1.5( 2التخصصات )

 .( نقطة واحدة3التخصصات )

 .نقطة 0.5( 4التخصصات )

 :نقاط( 30-0مسار الدراسة او التكوين)

يتم تنقيط مسار الدراسة او التكوين عمى اساس المعدل العام لمسنة االخيرة من الدراسة او التكوين  -
 المتوج بالمؤىل او الشيادة كما يمي: 

                                                                 
مصادر داخلٌة بوزارة التربٌة الوطنٌة. 
1
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 0.5  11/20ويقل عن  10/20نقطة بالنسبة لمعدل يساوي. 
  12/20ويقل عن  11/20نقطة واحدة بالنسبة لمعدل يساوي.  
 1.5  13/20ويقل عن  12/20يساوي نقطة بالنسبة لمعدل.  
  15/20ويقل عن  13/20نقطتان بالنسبة لمعدل يساوي. 
 3  15/20نقاط بالنسبة لمعدل يساوي او يفوق.  

 1فيما يخص المترشحين الحاصمين عمى شيادة الماجستير، فإن عممية التنقيط تتم كما يمي:

 3 )نقاط لتقدير )حسن جدا. 
 2.5 )نقطة لتقدير )حسن( او )مشرف.  
 .)نقطتان لتقدير )قريب من الحسن( نقطة ونصف لتقدير )مقبول 

لمتكوين العالي( من نقطتين اظافيتين  من جية اخرى يستفيد خريجو المدارس الكبرى )المدارس الوطنية
 ويستفيذ االوائل في دفعاتيم بالجامعات والمراكز الجامعية من نقطة اضافية واحدة.

 الى نقطتين(:  0التكوين المكمل لمشيادة المطموبة في نفس التخصص )2-

نقطة عن كل سداسي دراسي او تكوين مكتمل  0.5عمى اساس  يتم التنقيط عمى مستوى ىذا التكوين
  .في حدود نقطتين

غال او الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصو، بالنسبة لمسابقات االلتحاق شاال3- 
  .الى نقطتين( 0فما فوق )من  11مصنفة في الصنف بالرتب ال

يتم تنقيط البحوث او الدراسات المنشورة في مجمة متخصصة وطنية او اجنبية عمى اساس نقطة واحدة 
 عن كل اصدار، في حدود نقطتين.

 6الى  0لمنصب او في منصب معادل )الخبرة المينية المكتسبة من طرف المترشح في نفس ا4- 
 نقاط(:

 تنقيط الخبرة المينية كما يمي:  يتم

                                                                 
1
 مصادر داخلٌة بوزارة التربٌة الوطنٌة.  - 
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  الخبرة المينية المكتسبة في االدارة العمومية المنظمة لممسابقة عمى اساس الشيادة،  في اطار
دماج ح االدماج و اممي الشيادات باالدماج الميني، العقود الخاصة بما قبل التشغيل وا 

 نقاط.  6االجتماعي، او بصفة متعاقد: نقطة واحدة عن كل سنة خدمة في حدود 
 :نقطة واحدة عن كل سنة خدمة،  الخبرة المينية المكتسبة في مؤسسة او ادارة عمومية اخرى

 نقاط. 3في حدود 
 نقطة عن كل سنة خدمة، في  0.5: الخبرة المينية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية

 نقاط. 3حدود 
  من جية اخرى يتم تنقيط الخبرة المينية المكتسبة في منصب شغل ادنى من المنصب المراد

 نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين. 0.5شغمو، بمعدل 

  :الى نقطتين(0تاريخ الحصول عمى الشيادة ) -5

 0.25ا عمى اساس يتم تحديد اقدمية الشيادة بالنظر الى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطي 
 نقطة عن كل سنة، في حدود نقطتين.

  :الى نقطتين( 0مع لجنة االنتقاء ) المقابمة6- 

  .القدرة عمى التحميل والتمخيص: نقطتان 
 .1 القدرات او المؤىالت الخاصة: نقطة واحدة 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                 
1
 مصادر داخلٌة بوزارة التربٌة الوطنٌة. - 
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  .يم سياسة التوظيف بوزارة التربية الوطنيةي: تقالثالث المبحث
 التوظيف المسيرة بوزارة التربية الوطنية:حصيمة  -/ 1

المركزية لوزارة التربية الوطنية لسنة  االدارةيمثل حصيمة التوظيف والترقية ب : 25جدول رقم
2212. 
 مالحظة  عدد المناصب المالية المفتوحة  الرتبة

  01 وثائقي امين محفوظات رئيسي 
 تكوين 06 متصرف

 تكوين 01 كاتب مديرية رئيسي
 تكوين 05 ممحق لالدارة
 تكوين 02 كاتب مديرية
  03 عون ادارة

  03 الكاتب
  01 مساعد رئيسي لممصالح االقتصادية 

  01 سائق سيارة من الصنف االول
  01 حاجب رئيسي

  24 المجموع
 وزارة التربية الوطنية. المصدر:

 
 ي.المهنة عن طريق االمتحان : يمثل حصيمة الترقي 26جدول رقم  

 
  عدد المناصب المالية المفتوحة  الرتبة

 تكوين 02 محاسب اداري 
 تكوين 01 ممحق لالدارة
 تكوين 01 كاتب مديرية

  04 المجموع
  .وزارة التربية الوطنية المصدر:
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 .2211يمثل حصيمة التوظيف الخارجي في وزارة التربية الوطنية لسنة  :27جدول رقم 

 عدد المناصب المالية المفتوحة  الرتبة
 05 ميندس دولة في االعالم االلي 

 02 ميندس دولة في االحصاء 
 15 متصرف 

 01 مترجم ترجمان 
 05 ممحق رئيسي لإلدارة 

 06 تقني سامي في االعالم االلي
 05 تقني سامي في االحصاء

 01 كاتب مديرية
 02 عون حفض البيانات 

 01 سائق السيارة من المستوى االول 
 02 عون الخدمة  من المستوى االول

 03 عامل ميني من المستوى االول /التوقيت الكامل
 01 عامل ميني من المستوى االول /التوقيت الجزئي 

 03 عون مكتب
 52 المجموع
 .وزارة التربية الوطنية المصدر:
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 حصيمة التوضيف والترقية وادماج المستخدمين العاممين في اطار جهازي االدماج :28جدول رقم 
 .2213المهني واالجتماعي لوزارة التربية الوطنية سنة 

عدد المناصب  الرتبة
 المالية المفتوحة 

 مالحظة عدد المترشحين 

  02 02 يسيئر متصرف 
  02 02 وثائقي امين محفوظات رئيسي

 تكوين 01 01 كاتب مديرية رئيسي 
 تكوين 02 01 كاتب رئيسي لالدارة

 تكوين 32 06 كاتب مديرية
  05 02 عون ادارة رئيسي

  11 02 الكتاب
  02 02 عامل ميني خارج الصنف

  02 02 عامل ميني من الصتف االول
  01 01 عامل ميني من الصنف الثاني
  04 03 عامل ميني من الصنف الثالث

  09 01 حاجب رئيسي
  73 25 المجموع
 : وزارة التربية الوطنية.المصدر
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 .2214يمثل حصيمة التوظيف في المناصب المالية الشاغرة لسنة  :29جدول رقم

 عدد المناصب المالية المفتوحة الرتبة
 01 ميندس دولة في االحصاء

 12 متصرف
 04 مستشار التوجيو واإلرشاد المدرسي والميني 

 02 ممحق رئيسي لإلدارة 
 02 عون ادارة رئيسي

 03 كاتب مديرية 
 04 عون مكتب

 33 المجموع
 .وزارة التربية الوطنيةالمصدر: 

لمسيد  26/01/2014المؤرخة في  24يمثل ىذا الجدول حصيمة التوظيف في اطار التعميمة رقم 
وىذا نظرا لشغور المناصب بعد احالة  الوزير االول المتضمنة التوظيف في المناصب المالية الشاغرة،

بعض الموظفين عمى التقاعد، فقامت مديرية تسيير الموارد البشرية بفتح مسابقات عمى اساس 
 الشيادات.
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 2212-2215يمثل وضعية المناصب المالية المشغولة خالل الفترة الممتدة من  : 30جدول رقم
  .في وزارة التربية الوطنية حسب الهياكل

 2017 2016 2015 السنوات 
 471 450 480 االدارة المركزية
 12619 12627 13646 مديريات التربية

 14429 14379 14467 المؤسسات العمومية تحت الوصاية 
 645148 628519 586194 المؤسسات التربوية

 : وزارة التربية الوطنيةالمصدر

عدد  وظيفات في المؤسسات التربوية يفوقالتن عدد من خالل الجدول التالي أ ما يمكن مالحظتو
وىذا ما يدل عمى التوظيفات في المؤسسات العمومية تحت الوصاية ومديريات التربية واالدارة المركزية 

ان استراتيجية التوظيف المعتمدة في الوزارة  تركز عمى الكم اكثر من النوع وأيضا تركيز التوظيف 
 عمى االساتذة أكثر من االداريين.

 2212-2215يمثل وضعية المناصب المالية المشغولة خالل الفترة الممتدة من  : 31جدول رقم
  .في وزارة التربية الوطنية حسب الفئات

 2017 2016 2015 السنوات
 138145 141280 137181 االداريين
 447174 434316 407357 االساتذة

 87348 80379 70249 المتعاقدين
 التربية الوطنية.وزارة : المصدر

وىذا من خالل ىذا الجدول يتبين لنا عدد المناصب المالية الخاصة بالمتعاقدين تتزايد في كل سنة 
راجع الستراتيجية التوظيف المعتمدة من طرف الوزارة والتي تركز عمى التعاقد في الحصول عمى 

 الموظفين وأيضا تمبية لمتطمبات فئة معينة تطالب بالتوظيف.
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 .2212يمثل حصيمة التوظيف والترقية باالدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية لسنة  :32رقمجدول 
 عدد المناصب المفتوحة لمتسجيل في قائمة التأىيل  السمك او الرتبة محل الترقية 

 28 متصرف رئيسي
 01 ميندس رئيسي في االعالم اآللي
 02 ميندس رئيسي في االحصائيات

 01 محفوظات رئيسيوثائقي امين 
 01 متصرف

 05 مساعد متصرف
 03 في االعالم اآللي 1مساعد ميندس مستوى 

 01 كاتب مديرية رئيسي
 01 ممحق رئيسي لإلدارة
 01 محاسب اداري رئيسي

 01 ممحق ادارة
 01 عون ادارة رئيسي
 02 محاسب اداري

 01 كاتب
 01 عون تقني في االعالم اآللي

 01 مقتصد
 50 المجموع

 .وزارة التربية الوطنية المصدر:

، حصيمة التوظيف في وزارة التربية الخاصة باالداريين، 32، 28 ، 25،26نالحظ من خالل الجداول 
، وىذا راجع لمسياسة حيث ان ىذه المناصب المفتوحة قميمة جدا مقارنة بالمناصب المفتوحة لالساتذة

                                                         المعتمدة من قبل الوزارة.
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 .2212-2214يمثل عدد االساتذة الموظفين بوزارة التربية الوطنية في فترة  :33جدول رقم

 عدد االساتذة الموظفين  السنوات
2014 23931 
2015 26855 
2016 68048 
2017 59000 
2018 23192 
2019 21056 

 .وزارة التربية الوطنية المصدر:

في الوزارة  2014-2017نالحظ من خالل الجدول التالي ان حصيمة التوظيف في الفترة ما بين 
، وذلك راجع لحجم 2016استاذ سنة  68048شيدت  تزايد مستمر في عدد االساتذة، حيث بمغت 

شيدت حصيمة التوظيف انخفاضا مقارنة بسنتي   2018االساتذة المحالين عمى التقاعد، اما في سنة 
 استاذ. 23192حيث بمغت  2017-2016
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 .2212-2224عها في الفترة الممتدة توحة في وزارة التربية الوطنية بجميع فرو فيوضح عدد المناصب المالية الم: 34جدول رقم 

 

 السنوات                
 العناوين

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

مجموع الفرع الجزئي  -
 االول لممصالح المركزية 

2.948 2948 3003 3030 3274 3374 3121 3233 3271 3380 

مجموع الفرع الجزئي  -
الثاني لممصالح 

 الالمركزية 

12.764 12764 12779 12779 12779 13726 13378 13416 13913 14.495 

 الفرع الجزئي الثالث 
مؤسسات التعميم 
االساسي ومؤسسات 

 التعميم الثانوي والتقني 
I-  مؤسسات التعميم

 االساسي 
* الموظفون االداريون  

 والعمال والمينيون 

88.725 89225 93528 93930 93930 109940 94486 95993 96299 97.967 
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 324.274 323443 304384 300219 300219 284992 284992 284492 281965 280.965 الموظفون والمدرسون
II-  مؤسسات التعميم

 الثانوي والتقني 
الموظفون االداريون 

 والعمال والمينيون 

50.716 50876 53083 53349 53349 58943 50713 52150 52615 54048 

 94.795 86113 77278 70436 68803 64667 64667 63767 63494 61.154 الموظفون المدرسون 
مجموع الفرع الجزئي 

 الثالث
481.560 485560 494870 496.938 496938 537905 518 529805 558470 371.084 

مجموع المناصب 
 المفتوحة

497.272 501.272 510.652 512.747 512.747 555.005 535.022 546.454 575.654 588.999 

 

 السنوات                         
 العناوين

2014 2015 2016 2017 2018  

مجموع الفرع الجزئي االول لممصالح  -
 المركزية 

3308 3308 3294 4188 4100 

 15894 16034 16106 16137 14805مجموع الفرع الجزئي الثاني لممصالح  -
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 الالمركزية 
 الفرع الجزئي الثالث 

مؤسسات التعميم االساسي ومؤسسات 
 التعميم الثانوي والتقني 

I-  مؤسسات التعميم االساسي 
* الموظفون االداريون  والعمال 

 والمينيون 

96677 102006 99804 101383 97636 

 362628 354183 343214 334459 327598 الموظفون والمدرسون
II-  مؤسسات التعميم الثانوي والتقني 

 الموظفون االداريون والعمال والمينيون 
53904 54372 54442 55271 54279 

 106706 105706 106706 1047558 100797 الموظفون المدرسون 
 621249 618523 604166 595803 578976 مجموع الفرع الجزئي الثالث
 641243 638745 623566 615248 597.089 مجموع المناصب المفتوحة

  .مديرية تسيير الموارد المالية والمادية التابعة لوزارة التربية الوطنية المصدر:
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ما يمكن استنتاجو من خالل الجدول التالي ان عدد المناصب المالية المفتوحة في تزايد مستمر عمى مستوى  

منصب  3374 2009حيث بمغت سنة  2009-2004في الفترة ما بين  والالمركزيةالمصالح المركزية 

 12764و  2948التي بمغت  2004منصب بالمصالح الالمركزية مقارنة ب  13726بالمصالح المركزية و 

المناصب  عرف عدد المناصب المالية انخفاض طفيف بحيث قدر مجموع 2010منصب لكن بداية من سنة 

منصب بالمصالح الالمركزية لتعود لالرتفاع  13378منصب و  3121ما يقارب المالية بالمصالح المركزية 

وىذا راجع لسياسة االنفاق العمومي التي اتبعتيا الدولة  2013الى غاية سنة  2011من جديد بداية من سنة 

 انذاك نتيجة ارتفاع اسعار البترول.

ع لالزمة االقتصادية والتي انعكست عمى نالحظ انخفاض في عدد المناصب المالية وىذا راج 2014مع بداية 

عادت  2018وفي سنة  ،منصب 4188عادت لالرتفاع من جديد حيث بمغت  2017التوظيف، وفي سنة 

 منصب. 4100لالنخفاض لتقدر ب 

اما فيما يخص الموظفون المدرسون في الطورين االساسي والثانوي شيدت ىي االخرى ارتفاع في الفترة ما بين 

 .2018لغاية  2011لترتفع من جديد سنة  2010تعود لالنخفاض بداية من سنة ل 2004-2009

 2014ففي سنة  ،بينما عدد المناصب المفتوحة بالنسبة لمموظفين االداريين والعمال المينيين عرف تذبذب

، 2016،2018منصب ليعود لالنخفاض في سنتي  102006ويبمغ  2015انخفض عددىم ليرتفع في سنة 

  لمسياسة المتبعة من قبل الوزارة التي تركز عمى التوظيف في سمك االساتذة اكثر من االداريين.وىذا راجع 
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 الصعوبات التي تواجه سياسة التوظيف بوزارة التربية الوطنية:2/-

  بطئ االعمال وكثرة التعقيدات اإلدارية بحيث قرار فتح مسابقة يتطمب موافقة الجيات العميا
 والتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية وىذا بدوره يتطمب وقت وجيد.في الوزارة 

  معظم االجراءات التي تقوم بيا الوزارة فيما يخص عممية التوظيف يتطمب مصادقة مصالح
 الوظيف العمومي، ما من شأنو ان يعرقل السير الحسن لعممية التوظيف.

  وبالتالي عدم مصداقية ىذه ، بالتوظيفة المتعمق اتد شفافية في االحصائيعدم وجو
  .مما يحول دون تحقيق اليدف االساسي لسياسة التوظيف وىو معالجة البطالة اإلحصائيات

 حمول فعالة لمحد من البطالة. ادجإليالقطاعات في مجال التوظيف  مختمف عدم التنسيق بين 

    الوطنية:الحمول المقترحة لنجاعة سياسة التوظيف في وزارة التربية 3/-

 عتماد عمى المرونة عند القيام باالعمال االدارية من اجل تسييل االجراءات وتقميل الجيد اال
 والوقت.

 .ترقية تكوين العاممين بغرض زيادة فعالية االداء 
 بقات التوظيف يكون الغرض منيا تحقيق ضرورة اتباع استراتيجية محكمة عند فتح مسا

 السمم االجتماعي.الجدوى والفعالية وليس تحقيق 
  االعتماد عمى الشفافية في وضع االحصائيات المتعمقة بالتوظيف، وتمكين جميع الباحثين من

 الوصول الييا بسيولة.
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نستنتج من خالل تطرقنا ليذا الفصل ان سياسة التوظيف في وزارة التربية الوطنية تعتمد عمى 
 الداخمية والمصادر الخارجية.مصدرين في استقطاب الموارد البشرية، المصادر 

خالل دراستنا لحالة وزارة التربية الوطنية تبين ان ىذه االخيرة ال تستخدم استرايجية فعالة في 
وتحقيق السمم  التوظيف،حيث كان اليدف من ىذه السياسة االبقاء عمى السيطرة عمى المجتمع

جة الييا باعتبار ان القطاع العام لم من خالل فتح العديد من مسابقات التوظيف دون الحا االجتماعي
موظفين جدد، وىذا ما يدل عمى غياب ارادة ورغبة حقيقية في معالجة البطالة يعد يستطيع استيعاب 

  في الجزائر. 
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  خاتمةال

في الحد من البطالة تبين لنا بأن  امن خالل دراستنا لموضوع سياسة التوظيف في القطاع العام ودورى
المجتمع من حيث المحافظة عمى  سة ىي جزء من السياسة العامة  تمعب دورا ىاما داخلىذه السيا

استقراره من خالل المساىمة في التخفيض من نسبة البطالة، حيث تعد ىذه األخيرة من بين أىم 
التحديات التي تواجو الحكومة الجزائرية والتي تولييا اىتماما  ويظير ذلك من خالل برامجيا التنموية 

عمل انطالقا من برامج اإلنعاش  مناصب والتي رصدت ليا مبالغ ضخمة في سبيل استحداث
(، حيث شيدت ىذه الفترة 1022-1002اإلقتصادي ودعم النمو وتطوير النمو في الفترة ما بين )

انخفاض محسوس في معدل البطالة بفضل ارتفاع معدالت التوظيف نتيجة الرتفاع عوائد البترول، 
النفط جعل قتصاد الوطني بعائدات غير أن عدم استثمار الدولة في القطاعات المنتجة وارتباط اإل

االقتصادية تعمد الى إتباع سياسة تقشفية بتجميد التوظيف، بالرغم من أن ىذه  الدولة في فترة األزمة
من نسبة البطالة إال أن ىذه المناصب كانت أغمبيا مؤقتة ما  سياسة التوظيفية ساىمت في التخفيفال

ستقبال وىذا ما يدل عمى أن ىذه السياسة جاءت  بصفة من شأنو أن يخمق لنا نوع آخر من البطالة م
كون ىدف الدولة في الحد من البطالة  ،غير مدروسة عمى المدى الطويل مما جعميا غير فعالة

د المناصب المالية المفتوحة بوزارة التربية اقتصادي ويظير ذلك من خالل عدسياسي أكثر مما ىو 
رغبة الدولة في إبقاء السيطرة عمى المجتمع ما من شأنو تكريس  الوطنية والتي كان مبالغ فييا ما يبين

 التبعية.

 ذا الموضوع توصمنا الى نتائج التالية:من خالل دراستنا لي

ئق والبطالة المقنعة تكرس العمل غير الال جيةيإستراتتبنت الدولة الجزائرية في التخفيض من البطالة -
 .سمم االجتماعيال ءشرا ولتبعية ومناتكريس  أجلوىذا من 

ج لمثروة واقتصارىا التوظيف في تالعوائد المالية في القطاع االقتصادي المن استثمار الدولةعدم - 
 .الثالثةلبطالة وىو ما يثبت صحة الفرضية الى تفاقم نسبة ا أدىالقطاعات غير المنتجة 

العام من خالل  اإلنفاقالجزائر في تخفيض البطالة وتوفير مناصب العمل عمى سياسة إتباع – 
ىذه البرامج تعود معدالت البطالة لالرتفاع ألن مناصب  انتياءمجموعة من البرامج التنموية فبمجرد 
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مناصب ىذه ال أنوقابمة لمزوال عمى المدى الطويل وىذا ما يدل عمى  مؤقتةالتي وفرتيا اغمبيا  عملال
 الحقيقي.  توظيفالمستحدثة ال تعبر عن ال

لرغبة الحقيقية الجزائرية في معالجتيا لمبطالة تمجأ الى حمول ترقيعية ما يدل عمى غياب االحكومة -
الدولة في معالجتيا لمبطالة لدييا أبعاد سياسية أكثر منيا  أنبمعنى  ىذه الظاىرة،في معالجة 

 إقتصادية. 

المتعمقة  اإلحصائياتتنامي دور القطاع غير الرسمي في سوق العمل مما يضفي عدم مصداقية -
 بالتوظيف والبطالة.

ق معدل بطالة اقتصار التوظيف في القطاع العام مقارنة بضعف مساىمة القطاع الخاص ما خم- 
 .ولىاال ةيثبت صحة الفرضي االقتصادية وىذا ما األزمة ةمرتفع خاصة في فتر 

، في وضع السياسة العام والمجتمع المدني " ،الخاصالفاعمة "القطاع  األطرافعدم التنسيق بين - 
 .نيةوىذا ما يثبت صحة الفرضية الثاالعامة لمتوظيف مما أدى الى عدم نجاعتيا وفعاليتيا، 

جاعة سياسة التوظيف لمحد من البطالة نوضوع اقترحنا مجموعة من الحمول لبعد معالجتنا ليذا الم
 تتمثل في : 

وىذا من خالل توفير  ،واضحة المعالم في التوظيف لمحد من البطالة إستراتجية إتباعضرورة -
اعية والصناعية والسياحية المولدة لمزيد ر مناصب عمل دائمة عن طريق االستثمار في القطاعات الز 

 من مناصب العمل.

 التنسيق بين القطاعات " الخاص والعام " والمجتمع المدني، عند وضع السياسة العامة لمتوظيف. - 

 بشكل منطقي. ياوشفافة عن سوق العمل حتى يتم تحميم دقيقة إحصائياتضع و -

ضرورة االعتماد عمى بدائل أخرى لتنويع االقتصاد حتى يكون اقل عرضة لمتقمبات االقتصادية - 
 التخاذ التدابير الالزمة والفعالة لمتخفيض من حدة البطالة مستقبال. 
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البطالة من زاوية سياسية واالنتقال الى اعتماد الحمول  ابتعاد الحكومة الجزائرية عن معالجة-
 دور القطاع الخاص. إبرازاالقتصادية الفعالة ليذه المشكمة من خالل 

 الرسمي .  إطارهلى إخمق قاعدة قانونية لتحويل القطاع غير الرسمي - 

النظر في البرامج التي تيدف الى التوظيف المؤقت وبأجور ضئيمة والذي يكرس العمل غير إعادة -
 الالئق. 

وخمق فرص توظيف تتناسب  اإلنتاجيةما من شأنو زيادة  األموالتنمية بيئة استثمارية مولدة لرؤوس -
 مع العمالة الداخمة لسوق العمل. 

ميم العالي واالبتعاد عن التخصصات غير احتياجات سوق العمل مع برامج التع ربط وتنسيق-
 .المطموبة في سوق العمل
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 المراجع بالمغة العربية:-أوال 

 النصوص القانونية: -/1

الجريدة الرسمية،ع  المتضمن نشر الميثاق الوطني 1976جويلية  5المؤرخ في 57-76األمر رقم -1
61. 

وظيفة العامة، المتضمن القانون األساسي العام لل 1966جوان  2المؤرخ في  133-66األمر  -2
 .16الجريدة الرسمية، ع 

عمال المؤسسات واإلدارات المتضمن القانون األساسي النموذجي ل 59-85رقم الرئاسي  المرسوم -3
 .1985مارس 23، الصادر في  13العمومية، الجريدة الرسمية، ع

المتعلق بعالقات العمل، الجريدة  11-90ة الديمقراطية الشعبية، القانون رقم الجميورية الجزائري 4-
 .1990أبريل  21، الصادرة بتاريخ 17الرسمية، ع

المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة،  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06األمر  -5
 .46الجريدة الرسمية،ع 

التي تحدد المسابقات واإلمتحانات واإلختبارات  2008أوت  2، المؤرخة في 38التعليمة رقم  -6
 سالك المشترةة في المؤسسات واإلدارات العمومية.بمختلف الرتب واأل

الذي يحدد ةيفيات تنظيم  2012أبريل  25المؤرخ في  194-12المرسوم التنفيذي رقم  -7
ج  رائيا.المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في اإلدارات العمومية وا 

 .2009، 58الجريدة الرسمية لوزارة التربية الوطنية،ع  -8

  المعاجم: -/2

 .1973، 24دار المشرق، ط  ، لبنان،المنجد في المغة واالعالم-1

 .2001، 2دار المشرق، ط  ، لبنان،المنجد في المغة العربية المعاصرة-2

 .1996، 1إنجليزي، مةتبة لبنان، ط ، عربي معجم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاممين-3
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 الكتب: -/3

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  القاىرة، اإلطراد والبيئة ومداواة البطالة،األشوح زينب صالح، -1
2003. 

، الوظيفة العمومية دراسة مقارنة مع التركيز عمى التشريع الجزائريالجوىري السيد عبد العزيز، -2
 .1976ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،

 .2005، 2دار وائل للنشر والتوزيع، ط ، األردن،إدارة الموارد البشريةالييتي خالد عبد الرحيم، -3

 دار صفاء للنشر والتوزيع، د،س،ن. ، عمان،عمم اإلقتصاد ونظرياتهالحاج طارق، -4

دار اليازوري العلمية للنشر  عمان،، إدارة الخدمة الوطنية والوظيفة العامة، عباس الحميري-5
 .2والتوزيع، ط
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دور السياسات العمومية في ترقية قطاع الشغل والقضاء شليل عبد اللطيف، بن عزة محمد،  -8
، ةلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم 2010-1990عمى البطالة في الجزائر خالل الفترة 

في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة  إستراتيجية الحةومةالتسيير، ملتقى حول 
 .2011نوفمبر  15/16مسيلة 

          المواقع اإللكترونية: -/7

 ، إدارة الدراسات والبحوث"البطالة في العالم العربي"إتحاد المصارف العربية، -1

https://www.uabonline.org/ar/researcheéconomic.   
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 .، مدير تسيير الموارد البشرية باإلدارة المرةزية لوزارة التربية الوطنيةصياد فريد -1

         المراجع بالمغة األجنبية: -ثانيا

Chale debbech, la fonction publique en europe.paris.1957. -1 

2-dimitrie weisse pierre morin , pratique de la fonction personnelle, paris, 
les édition d’organisation, 1982.  

3- jean griot, le recrutement méthodique du personnel entreprise 
moderne, paris, 1979. 
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 قائمة المالحق

 

 .2013ميزانية التسيير لسنة 

المناصب  العناوين
المسجمة 

2012 

المناصب 
االضافية او 

 وفةذالمح

المناصب 
المسجمة 

2013/1/1 

مناصب الدخول 
 المدرسي
2013/2012 

مجموع 
المناصب 
المسجمة 

2013 
 الفرع الجزئي االول 
 المصالح المركزية 

 االدارة المركزية -
المدرسة الدولية الجزائرية -

 بفرنسا 
معاهد تكوين معممي  -

 المدرسة االساسية 
المعهد الوطني لتكوين  -

مستخدمي التربية وتحسين 
 مستواهم 

المعهد الوطني لمبحث في  -
 التربية 

الديوان الوطني لمحو  -
 االمية وتعميم الكباتر 

الديوان الوطني لمتعميم  -
 والتكوين عن بعد 

مركز التموين وصيانة  -
 االجهزة والوسائل التعميمية 

الديوان الوطني  -
 لالنتحانات والمسابقات 

المركز الوطني لموثائق  -
 البيداغوجية 

المرصد الوطني لمتربية  -
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 قائمة المالحق

 

 والتكوين
المركز الوطني  -

البيداغوجي المغوي لتعميم 
 تمازيغت 

المركز الوطني الدماج  -
االبتكارات البيداغوجية 
وتنمية تكنولوجيات االعالم 

 واالتصال في التربية .
المجمس الوطني لمتربية  -

 والتكوين 

50 
 
 

66  
 
 
7 
 

0 
 
 
0 
 
 
0 

50 
 
 

66 
 
 
7 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 

50 
 
 

66 
 
 
7 

 I 3.271 109 3.380 0 3.380مجموع الفرع الجزئي 
 الفرع الجزئي الثاني

المصالح المركزية التابعة 
 لمدولة 

14.495 0 14.495 0 14.495 

 II 14.495 0 14.495 0 14.495مجموع الفرع الجزئي 
 الفرع الجزئي الثالث 

 * مؤسسات التعميم االساسي
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون -

 * مؤسسات التعميم الثانوي 
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون  -

 
 

322.443 
98.115 

 
92.337 
54.048 

 
 

20- 
148- 

 
0 
0 

 
 

322.423 
97967 

 
92.337 
54.048 

 
 

1851 
0 
 

2.458 
0 

 
 

324.274 
97.967 

 
94.795 
54.048 

 III 566.943 168- 566775 4309 371084مجموع الفرع الجزئي 
 588999 4.309 584.650 -59 584709 مجموع المناصب المفتوحة 

 

 

 



 قائمة المالحق

 

 وزارة التربية الوطنية "توزيع تعداد المدرسين والمتربصين حسب المصالح" -

المناصب  العناوين
المسجمة 

2013 

المناصب 
 المحولة

مجموع 
المناصب 

المسجمة الى 
غاية 

2014/1/1 

مناصب الدخول 
 المدرسي
2014/2015 

مجموع 
المناصب 
المسجمة 

 2014لسنة

 الفرع الجزئي االول 
 المصالح المركزية

 االدارة المركزية -
المدرسة الدولية الجزائرية  -

 بفرنسا 
معاهد تكوين معممي  -

رسة االساسية وتحسين المد
 مستواهم 

 الموضفون المدرسون  -
الموضفون االداريون  -

 والعمال المهنيون 
المعهد الوطني لتكوين  -

مستخدمي التربية وتحسين 
 مستواهم

المعهد الوطني لمبحث في  -
 التربية 

الديوان الوطني لمحو  -
 االمية وتعميم الكبار 

الديوان الوطني لمتعميم  -
 والتكوين عن بعد 

مركز التموين وصيانة  -
 التجهيزات والوسائل التعميمية 
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 قائمة المالحق

 

الديوان الوطني  -
 لالمتحانات والمسابقات 

المركز الوطني لموثائق  -
 البيداغوجية 

المرصد الوطني لمتربية  -
 والتكوين 

المركز الوطني  -
البيداغوجي والمغوي لتعميم 

 تمازيغت 
المركز الوطني إلدماج  -

االبتكارات البيداغوجية 
وتنمية تكنولوجيات االعالم 

 واالتصال في التربية 
المجمس الوطني لمتربية  -

 والتكوين

275 
 

104 
 

45 
 

50          
   
 

82 
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2- 
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45 
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273 
 

104 
 

45 
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 3.374 0 3.374 100 3.274 مجموع الفرع الجزئي االول
 الفرع الجزئي الثاني

المصالح المركزية التابعة 
 لمدولة 

13.726 0 13.726 0 13.726 

 13.726 0 13.726 0 13.726 مجموع الفرع الجزئي الثاني
 الفرع الجزئي الثالث 

 * مؤسسات التعميم االساسي
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون -

 * مؤسسات التعميم الثانوي 
 المدرسون  الموظفون -
 الموظفون االداريون  -

 
 

299.032 
109.945 

 
67.368 
58.943 

 
 

55- 
5- 
 
0 
0 

 
 

298.977 
109.940 

 
67.368 
58.943 

 
 

1.242 
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1.435 
0 

 
 

300.219 
109.940 

 
68.803 
58.943 

 537.905 2.677 535.228 -60 535.288 مجموع الفرع الجزئي الثالث
 555.005 2.677 552.328 40 584709 مجموع المناصب المفتوحة 



 قائمة المالحق

 

 
المناصب  العناوين

المسجمة 
2012 

المناصب 
االضافية او 

 المحدوفة

المناصب 
المسجمة 

2013/1/1 

مناصب الدخول 
 المدرسي
2013/2012 

مجموع 
المناصب 
المسجمة 

2013 
 الفرع الجزئي االول 
 المصالح المركزية 

 االدارة المركزية -
المدرسة الدولية الجزائرية -

 بفرنسا 
معاهد تكوين معممي  -

 المدرسة االساسية 
المعهد الوطني لتكوين  -

مستخدمي التربية وتحسين 
 مستواهم 

المعهد الوطني لمبحث في  -
 التربية 

الديوان الوطني لمحو  -
 االمية وتعميم الكباتر 

الديوان الوطني لمتعميم  -
 والتكوين عن بعد 

التموين وصيانة مركز  -
 االجهزة والوسائل التعميمية 

الديوان الوطني  -
 لالنتحانات والمسابقات 

المركز الوطني لموثائق  -
 البيداغوجية 

المرصد الوطني لمتربية  -
 والتكوين
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0 

 
 

658 
3 
 

712 
 

96 
 
 

107 
 

425 
424 

 
255 

 
275 

 
110 

 
15  
 

55 

 
 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
 

658 
3 
 

712 
 

96 
 
 

107 
 

425 
424 

 
255 

 
275 

 
110 

 
15 
 

55 



 قائمة المالحق

 

المركز الوطني  -
البيداغوجي المغوي لتعميم 

 تمازيغت 
 المركز الوطني الدماج -

االبتكارات البيداغوجية 
وتنمية تكنولوجيات االعالم 

 واالتصال في التربية .
المجمس الوطني لمتربية  -

 والتكوين 

 
 

82  
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0 

 
 

82 
 
 
7 
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82 
 
 
7 

 I 3.030 244 3.274 0 3.274مجموع الفرع الجزئي 
 الفرع الجزئي الثاني

المصالح المركزية التابعة 
 لمدولة 

12.779 0 12.779 0 12.779 

 II 12.779 0 12.779 0 12.779مجموع الفرع الجزئي 
 الفرع الجزئي الثالث 

 * مؤسسات التعميم االساسي
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون -

 * مؤسسات التعميم الثانوي 
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون  -

 
 

284.492 
93.528 

 
63.767 
53.349 

 
 

500 
402 

 
900 

0 

 
 

284.992 
93.930 

 
64.667 
53.349 

 
 
0 
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0 
0 

 
 

284.992 
93.930 

 
64.667 
53.349 

 III 494.870 2.068 496.938 0 496.938مجموع الفرع الجزئي 
 512.747 0 512.747 2.095 510.652 مجموع المناصب المفتوحة 

 

 

 

 



 قائمة المالحق

 

المناصب  العناوين
المسجمة 

2006 

المناصب 
االضافية او 

 المحدوفة

المناصب 
المسجمة 

2007/1/1 

مناصب الدخول 
 المدرسي
2007/2008 

مجموع 
المناصب 
المسجمة 

2007 
 الفرع الجزئي االول 
 المصالح المركزية 

 االدارة المركزية -
المدرسة الدولية الجزائرية -

 بفرنسا 
معاهد تكوين معممي  -

 المدرسة االساسية 
المعهد الوطني لتكوين  -

التربية وتحسين  مستخدمي
 مستواهم 

المعهد الوطني لمبحث في  -
 التربية 

الديوان الوطني لمحو  -
 االمية وتعميم الكباتر 

الديوان الوطني لمتعميم  -
 والتكوين عن بعد 

مركز التموين وصيانة  -
 االجهزة والوسائل التعميمية 

الديوان الوطني  -
 لالنتحانات والمسابقات 

ائق المركز الوطني لموث -
 البيداغوجية 

المرصد الوطني لمتربية  -
 والتكوين

المركز الوطني  -
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 قائمة المالحق

 

البيداغوجي المغوي لتعميم 
 تمازيغت 

المركز الوطني الدماج  -
االبتكارات البيداغوجية 
وتنمية تكنولوجيات االعالم 

 واالتصال في التربية .
المجمس الوطني لمتربية  -

 والتكوين 

 
55  
 
 
7 
 

 
27 
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82 
 
 
7 
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82 
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 I 3.003 27 3.030 0 3.030مجموع الفرع الجزئي 
 الفرع الجزئي الثاني

المصالح المركزية التابعة 
 لمدولة 

12.779 0 12.779 0 12.779 

 II 12.779 0 12.779 0 12.779مجموع الفرع الجزئي 
 الفرع الجزئي الثالث 

 * مؤسسات التعميم االساسي
 الموظفون المدرسون  -
 االداريونالموظفون  -

 * مؤسسات التعميم الثانوي 
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون  -

 
 

284.492 
93.528 

 
63.767 
53.083 

 
 

500 
402 

 
900 
266 

 
 

284.992 
93.930 

 
64.667 
53.349 

 
 
0 
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0 
0 

 
 

284.992 
93.930 

 
64.667 
53.349 

 III 494.870 2.068 496.936 0 496.938مجموع الفرع الجزئي 
 512.747 0 512.747 2.095 510.652 مجموع المناصب المفتوحة 

 

 

 

 

 



 قائمة المالحق

 

المناصب  العناوين
المسجمة 

2005 

المناصب 
االضافية او 

 المحدوفة

المناصب 
المسجمة 

2006/1/1 

مناصب الدخول 
 المدرسي
2006/2007 

مجموع 
المناصب 
المسجمة 

2006 
 الفرع الجزئي االول 
 المصالح المركزية 

 االدارة المركزية -
المدرسة الدولية الجزائرية -

 بفرنسا 
المعهد الوطني لتكوين  -

مستخدمي التربية وتحسين 
 مستواهم 

المعهد الوطني لمبحث في  -
 التربية 

الديوان الوطني لمحو  -
 االمية وتعميم الكباتر 

الديوان الوطني لمتعميم  -
 والتكوين عن بعد 

مركز التموين وصيانة  -
 ة والوسائل التعميمية االجهز 

الديوان الوطني  -
 لالنتحانات والمسابقات 

المركز الوطني لموثائق  -
 البيداغوجية 

المرصد الوطني لمتربية  -
 والتكوين

المركز الوطني  -
البيداغوجي المغوي لتعميم 

 تمازيغت 
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 قائمة المالحق

 

المركز الوطني الدماج  -
االبتكارات البيداغوجية 
وتنمية تكنولوجيات االعالم 

 التصال في التربية .وا
المجمس الوطني لمتربية  -

 والتكوين 
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7 

 
 
 
0 
 

 
 
 
7 

 I 2948 55 3003 0 3003مجموع الفرع الجزئي 
 الفرع الجزئي الثاني

المصالح المركزية التابعة 
 لمدولة 

12.764 15 12.779 0 12.779 

 II 12.746 0 12.779 0 12.779مجموع الفرع الجزئي 
 الجزئي الثالث  الفرع

 * مؤسسات التعميم االساسي
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون -

 * مؤسسات التعميم الثانوي 
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون  -

 
 

281965 
89225 

 
63494 
50876 

 
 

527 
1053 

 
273 
457 

 
 

282492 
90278 

 
63767 
51333 

 
 
0 
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0 
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282492 
90278 

 
63767 
5333 

 III 485560 2310 487870 0 487870مجموع الفرع الجزئي 
 503652 0 503652 2380 501270 مجموع المناصب المفتوحة 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المالحق

 

المناصب  لعناوينا
المسجمة 

2003 

المناصب 
االضافية او 

 المحدوفة

المناصب 
المسجمة 

2004/1/1 

مناصب الدخول 
 المدرسي
2003/2004 

 مجموع
المناصب 
المسجمة 

2004 
 الفرع الجزئي االول 
 المصالح المركزية 

 االدارة المركزية -
المدرسة الدولية الجزائرية -

 بفرنسا 
معاهد تكوين معممي  -

 المدرسة االساسية 
المعهد الوطني لتكوين  -

مستخدمي التربية وتحسين 
 مستواهم 

المعهد الوطني لمبحث في  -
 التربية 

ني لمحو الديوان الوط -
 االمية وتعميم الكباتر 

الديوان الوطني لمتعميم  -
 والتكوين عن بعد 

مركز التموين وصيانة  -
 االجهزة والوسائل التعميمية 

الديوان الوطني  -
 لالنتحانات والمسابقات 

المركز الوطني لموثائق  -
 البيداغوجية
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 I 2948 0 2948 0 2948مجموع الفرع الجزئي 
 الفرع الجزئي الثاني

المصالح المركزية التابعة 
12.746 0 12.746 0 12.764 



 قائمة المالحق

 

 لمدولة 
 II 12.764 0 12.764 0 12.764مجموع الفرع الجزئي 
 الفرع الجزئي الثالث 

 * مؤسسات التعميم االساسي
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون -

 * مؤسسات التعميم الثانوي 
 الموظفون المدرسون  -
 الموظفون االداريون  -

 
 

280.965 
88.725 

 
61.154 
50.716 

 
 
0 
0 
 
0 
0 

 
 

280.965 
88.725 

 
61.154 
50.716 

 
 
0 
0 
 
0 
0 
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            ملخص:

حاولنا من خالل ىذه الدراسة العممية التي قمنا بيا معالجة موضوع سياسة التوظيف في القطاع العام 
ودورىا في الحد من البطالة في الجزائر التطرق الى واقع التوظيف العمومي والبطالة والتركيز عمى 

التدابير المالئمة لنجاعتيا، حيث أن البطالة النقائص التي تعاني منيا سياسة التوظيف وتقييميا واقتراح 
تعتبر من أىم المشاكل التي تواجو دول العالم عامة والجزائر خاصة لما ليا من آثار إقتصادية، اجتماعية 

 وسياسية .

قد توصمنا من خالل ىذه الدراسة الى أن ىشاشة االقتصاد الوطني الجزائري تعد أىم العوامل التي      
فاقم البطالة، باإلضافة الى ىيمنة القطاع العام عمى التوظيف مقارنة بالدور المحدود أدت لظيور وت

لمقطاع الخاص، أيضا عدم استثمار الدولة عوائد البترول في القطاعات المنتجة وتكريسيا لمتوظيف 
لة، ما الظرفي بغرض شراء السمم االجتماعي، وىو ما يدل عمى غياب إرادة سياسية حقيقية لمحد من البطا

 أدى الى عدم فعالية السياسة العامة التوظيفية في الجزائر.

 

Résumé : 

      Dans cette étude, nous avons essayé d’aborder la question de la politique 

de l’emploi dans le secteur public et son rôle dans la réduction du chômage en 

Algérie. 

       En abordant  la réalité de l’emploi public et du chômage, en nous 

concentrant sur les faiblesses de la politique de l’emploi, l’évaluant et en 

proposant des mesures appropriées pour assurer le succès de cette dernière. 

Dans la partie théorique on a constaté que les problèmes les plus importants 

auxquels sont confrontés les pays du monde selon leurs effets socio-

économique et politique sont: la vulnérabilité des économies nationales, la 

dépendance aux pays développés, et la rente comme seule source de revenu 

nationale.  

        Pour l’Algérie, le facteur le plus important qui à participé à l’aggravation du 

chômage, est que l’économie nationale est incapable d’absorber les 

demandeurs d’emplois a cause du model économique commerciale et non 

productif qui absorbe la masse financière générée par le commerce des 

hydrocarbures. Plus de ça,  la domination du secteur public  comme employeur 



 
en comparaison avec la capacité limité du secteur privé. Et pour cause,  l’Etat 

n’investit pas les revenus pétroliers dans les secteurs productifs et les consacre 

à des emplois temporaires  a fin d’ « acheter » la paix sociale, ce qui montre 

l’absence d’une réelle volonté politique pour lutter contre le chômage ,ce qui a 

conduit à une politique de l’emploi inefficace en Algérie .  

 


