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 كمية العموم االجتماعية
 

 مخبر عمم اجتماع المنظمات والمناجمت

 

  العممي الوطني الثاني حول: الممتقىينظم 

 التشغيل والضمان االجتماعي

  9702ديسمبر  70  :بتاريخ

 أبو القاسم سعد اهلل - 2 الجزائربجامعة 

 
 الييئة المشرفة عمى الممتقى:

 مانع عمارد  الرئيس الشرفي: أ.
 د مقراني الياشمي واإلشراف العام: أ. سيقلتنا

 رايرية عتيقةــح المجنة العممية: د. ةــــــــــرئيس
 ار يمينةــــــمخت المجنة التنظيمية: د. ةرئيس
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 الديباجة

ترك تطور أنماط العمل ووسائمو آثارا بالغة عمى حركة سوق العمل وأساليب استخدام اليد العاممة،  لقد   
فكثيرا من الصناعات التقميدية)الحرف( بدأت في االندثار أمام تطور التقنية. وقد أثرت الثورة الصناعية 

حياة المجتمعات، حيث سرعان ما في بديات القرن العشرين والثورة الرقمية في بداية األلفية الثالثة عمى 
فقدت طرق التصنيع التقميدية نصيبيا في السوق أمام طرق إنتاج وتجارة قائمة عمى المعرفة، فقد مست 
البطالة العمال الذين ال يمتمكون الميارات الجديدة التي فرضتيا العولمة وُمنعوا من الولوج لعالم االقتصاد 

 األمر الذي زاد من حدة البطالة في أوساط المجتمعات المختمفة.عرفة، الذي ُيبنى بوتيرة متسارعة عمى الم
عنصرا جوىريا في سياسات  ُيعدالذي و  العمل محورا رئيسيا في حياة المجتمعات، وضوعلقد شكل م

وغير  شريعةازدياد عدد السكان، اليجرة )ال :مثل –وضعت عوامل اجتماعية  ، حيثالتشغيل الحكومية
الحكومات أمام تحديا كبيرا لالستجابة لمطمبات  -وغيرىا(، النزوح الريفي، تقمص موارد الدولة، شريعةال

لذلك تعتبر ممف التشغيل من الممفات التي تمقي بأعبائيا عمى الحكومات في  ،المتزايدة لمولوج لعالم الشغل
 ل دول العالم سيما المتخمفة منيا ومن بينيا الجزائر.ك

لى يومنا ىذا وبمختمف الصيغ، إلى رسم سياسات و مدت الجزائر منذ االستقالل عفي ىذا الشأن،   ا 
التي تعد حجر عثرة في طريق التنمية تنموية جديدة تعطي األولوية لمعمل والتشغيل لمكافحة البطالة 

باختالف  - البطالة - التي وضعتيا الجزائر لتجاوز ىذه العقبة السياسات واختمفت ،لمبمدالمستدامة 
عيد االشتراكية ظيرت البطالة المقنعة أو ما يمكن أن نسميو ففي  ،ألوضاع االجتماعية واالقتصاديةا

التشغيل غير المنتج. ثم جاءت فترة التسعينيات التي عرفت فييا البالد أزمة متعددة األبعاد واألوجو: 
حيث بمغت ذروتيا منذ  ،أزمة البطالة عمى السطحأكثر  لتطفو ،قتصادية، اجتماعية، أمنيةاسياسية، 

مع زاد الوضع تأزما من ثم . (نذاكآالرسمية المقدمة  ئياتاحصاإل)حسب  %72االستقالل لتناىز نسبة
رضت عمى الجزائر من قبل الجيات المانحة لمقروض عمى رأسيا سياسة االنفتاح االقتصادي التي فُ 

اسة تقنية وال اجتماعية، خوصصة صندوق النقد الدولي والتي نتج عنيا بصفة مباشرة، وبدون أية در 
ما فجرة أزمة بطالة في م ،المؤسسات العمومية التي كانت تعاني أغمبيا من عجز في ميزان مدفوعاتيا

الجزائر أضيفت ألزمتيا األمنية والسياسية. ما تطمب تدخل سريع لمدولة لمحد من انتشار البطالة بين فئات 
يذه المعضمة، تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة وتحفيز ل المقترحةول لحما بينمن و  واسعة من المجتمع،

االعتماد عمى النفس في المقام التي تقوي الشعور ب العمل المقاوالتي بغرس ثقافة العمل الحر بين الشباب،
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وقد ساىمت ىذه السياسة إلى حد  إذا تعمق األمر بالولوج لعمم الشغل، األول وعمى الدولة في المقام الثاني

، حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى تراوح بين ما في خمق فرص عمل لفئات واسعة من المجتمع
   .بياحسب اإلحصائيات المصرح  21% - 27%

يا بمنظومة دعيمسياسة تشغيل دون تنجاعة ، بأي حال من األحوال، عن الحديث ال يمكن نوأوبما 
، من ىذا المنطمق قامت الدولة والقوانين التي تحكمياضمان اجتماعي قوية من حيث مصادرىا المالية 

حماية ىم في ايسل الضمان االجتماعيمست بالتحديد قطاع التي صالحات الجزائرية بجممة من اإل
ستقرار السياسي لمتخفيف من التناقضات االجتماعية والتقميل من الشروط اوتحقيق المنظومة االجتماعية 
 اإلقصاء والتيميش.

 التساؤالت اآلتية: في إطار ىذا السياق، يمكننا طرح
 إلى أي مدى يمكن أن تحقق سياسة التشغيل أىدافيا الحالية والمستقبمية؟ -
 إلى أي مدى تتوافق مخرجات التعميم العالي مع متطمبات سوق العمل والتشغيل؟ -
طار االجتماعية التي يمكن ىل نظام الضمان االجتماعي الحالي يستجيب لمتطمبات التقميل من األخ -

 أن تيدد األفراد في حياتيم العممية والمعيشية؟

 أىميا: : نسعى من خالل ىذا الممتقى إلى تحقيق جممة من األىدافاألهداف
براز  -  تواجيو. ات التيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمعوقمزايا المحاولة رصد واقع التشغيل وا 
 .الحرالحث عمى تفعيل تنمية المورد البشري وغرس فيو قيم وثقافة العمل  -
 اىمة في التقميل من البطالة.ـــــــــــــــــــــــــــــــإبراز أىمية الشركاء االجتماعيين وتوعيتيم بالمس -
 إظيار أىمية توافق التعميم والتكوين الجامعيين مع متطمبات سوق العمل والتشغيل. -
 لمفئة العاممة. التقميل من األخطار المينية واالجتماعيةو  العالقة الموجودة بين الضمان االجتماعيتوضيح  -

  : المحاور
 العمل والتشغيل في الجزائر   :المحور األول

 في الجزائر. سوق العمل والسياسة العامة لمتشغيل -
 .عصرنة وتنظيم سوق العمل واآلليات المرتبطة بو -
 .العملالجامعة وسوق  -
 (.تجارب الشباب الجامعي)عرض لبعض  سوق العملو  المقاوالتية -

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
LA REPUBLIQUE ALGERINNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  
 

 

Laboratoire de Sociologie des Organisations et du Management 
Adresse : Université Alger 2, Rue Djamel-Eddine El Afghani, Bouzareah. Alger 16034. 

Tel : +213(0) 662050385 / +213(0) 771712618 / E-mail:labosorgam@univ-alger2.dz  /site: www.labosorgam@univ-alger2.dz 
 

 الي والبحث العلميـوزارة التعليم الع
 2الجزائر  امعة ـج

 والمناجمنتالمنظمات  اجتماعمخبر علم 
 

 

MINISTERE DE L´ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Université d´Alger 2 
 

Laboratoire de Sociologie des Organisations et du 

 Management 

 
 الضمان االجتماعي والعمل  :المحور الثاني

 .الخصائص العامة لمنظام االجتماعي في ظل التحوالت التي مرت بيا الجزائر -

 دور الصندوق الوطني الضمان االجتماعي. -
 االجتماعي. مساىمة الضمان االجتماعي في االستقرار والسمم -
 .في ظل التشريع الوطني ؤمنةاألخطار الم -

 :شروط المشاركة
 أن تكون المداخمة في إطار محاور الممتقى. -
 أال تكون المداخمة قد سبق نشرىا أو تقديميا في ممتقى سابق. -
 .بما فييا المراجع واليوامش صفحة 15وال تقل عن  صفحة  20عنالمداخمة ال تزيد  -
 اليوامش تكتب في آخر المقال حسب الترتيب الوارد في النص. -
 أن تكون المداخمة بإحدى المغات اآلتية: العربية أو الفرنسية أو األنجميزية. -
 . 14( مقاسوsimplified arabic (إذا كانت المداخمة بالعربية يكون خطيا -
 .27( مقاسو times new roman) أما بالمغة األجنبية فيكون بخط -
 .بالمغة األجنبية)االنجميزية(المغة العربية و بترسل المداخالت كاممة مع ممخص  -
 تخضع المداخالت لمتقييم من طرف المحكمين. -
 الذاتية مع رقم الياتف وعنوان البريد اإللكتروني وعنوان الجامعة. لسيرتويرفق الباحث ممخصا  -
 تقبل المداخالت التي يشارك بيا أكثر من باحثين. ال -
في عدد خاص لمجمة المخبر " دراسات في عمم  تنشرسالمداخالت المقبولة من طرف المجنة العممية  -

 (.ASJPة لممجالت الجزائرية )اإللكترونيبوابة لا :عمى الموقع اجتماع المنظمات"
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 رايرية عتيقةـــــــحد.              رئيس المجنة العممية          :   المجنة العممية

 2جامعة الجزائر                    أ.د عبد الالوي حسين 2جامعة الجزائر                      أ.د. مقراني الهاشمي
 2جامعة الجزائر             ثريا تيجاني               أ.د 2جامعة الجزائر                        أ.د حمدوش رشيد

 2جامعة البميدة                          الفضيل رتيمي أ.د 2جامعة الجزائر                     أ.د. بومخموف محمد
 جامعة أدرار                          أ.د بوكميش لعمى جامعة الجمفة                   أ.د. بوكربوط عز الدين

 2جامعة البميدة                        أ.د شويمات كريم جامعة سطيف                         مقراني أ.د. أنور
 2جامعة الجزائر                        دريس سفيان أ.د 2جامعة الجزائربن صافية عائشة                     أ.د
 2جامعة البميدة                        د دريدش حمميأ. 2جامعة الجزائر                  بويحياوي عبد الكريم د.
 3جامعة الجزائرقصاب سعدية                         دأ. 2جامعة الجزائر              مختار يمينة             د.

 2جامعة الجزائر                عبد العزيز خياطي    د. 2جامعة الجزائرمحمدي جميمة                       د. 
 2جامعة الجزائرد. دلدول جمال                           2جامعة الجزائر               بن حميمة محمد        د.
 2جامعة الجزائر                 عبيدي سعاد          د. 2جامعة الجزائربن عروس حياة                       د.

 3جامعة الجزائرد. سمير عز الدين                       جامعة المدية              محي الدين نبيل     د. ولد
 جامعة تيزي وزو              د. قريمس مسعود          جامعة التكوين المتواصل                د. بمبريك محمد

 جامعة بجاية                د. حدرباش بشير        2البميدة جامعة د. طايبي رتيبة                        
 امعي تيبازةـــــالمركز الج           بوزقزة ياسين       د. جامعة التكوين المتواصل       د. صنهاجي جمال       

  2جامعة البميدة                      د يسعد ليمىمد. مح امعة برج بوعريريجـــــــــج     د. الحاج بمقاسم           
 جامعة التكوين المتواصل                    د. الود حبيب 3جامعة الجزائر                  حسياني عبد الحميدد. 

 بوزريعة -لمدرسة العميا لألساتذة      د. أمقران فضيمة  2د. فرفار سامية                         جامعة البويرة 
 

 مختار يمينةد.                    رئيسة المجنة التنظيمية                المجنة التنظيمية
 أ. بن عمجية نادية       الـسيفون فري أ. أ. شرايطية محمد  د. عبيدي سـعاد       
 رحمانبمدونة عبد ال أ. خيري نوح أ. أ. شويطر عبد القادر  د. الود حبيب       
 أ. محمد كمال أ. باية لعجال أحباب فضيمة ةالسيد  د. محمدي جميمة     

 حسناوي سمير أ. أ. مهدي عيرش أ. بن صافية فاطمة الزهراء  د. نعوم فؤاد     
 

 تواريخ هامة:
 .2019 ديسمبر 72يوم   الممتقى: انعقاد  تاريخ -
 ابتداء من يوم اإلعالن عنو في موقع الجامعة. تاريخ إستقبال المداخالت: -
 كأخر أجل الستقبال المداخالت. 72/22/7722يعد تاريخ  -
 .72/22/7722 تاريخ الرد عمى المداخالت -
 ، وكل مداخمة ترسل بعد ىذا التاريخ تفقد حقيا في النشر.7777جانفي  2أخر أجل إلرسال المداخالت المعدلة يوم  -
 labosorgam@univ-alger2.dzالبريد اإللكتروني: -

  ةالمشاركأعباء المخبر يتحمل ال : مالحظة


