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 :الممخص
يشكل ىذا المقال محاولة لعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة 
البطالة في أوساط الشباب، بفضل استحداث بعض األجيزة الحكومية 
لغرض إقحام ىذه الفئة في ميدان المقاولتية. و من بينيا نستطيع أن نذكر 

. و ىذا 6991الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي أنشئت سنة 
ىي مناسبة إلجراء تقييم لنشاط ىذه الوكالة بعد مرور أكثر من المقال 

عقدين عمى ظيورىا و ذلك بالتركيز عمى والية تيزي وزو، بالجزائر. ففي 
محاولتنا اإللمام بيذا الموضوع، إرتأينا إعطاء في المقام األول بعدا تاريخيا 

و الظروف ليذه الدراسة و ذلك بعرض السيرورة التاريخية لمفيوم المقاول 
االقتصادية، السياسية و القانونية التي سمحت ببروز المقاول الخاص و 
المؤسسة الخاصة في الجزائر. بينما باقي العناصر، فمقد خصصناىا 
لنشاط ىذه الوكالة بحيث تطرقنا من خالليا إلى عدد المؤسسات المصغرة 

تصادية التي تّم إنشاؤىا من طرف الشباب، و إلى طبيعة النشاطات االق
التي تستقطب المقاولون الشباب في والية تيزي وزو باإلضافة كذلك إلى 

 عدد مناصب الشغل المنتظر خمقيا بمناسبة تجسيد ىذه المؤسسات.                        
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Abstract: 

In this paper, we have tried to expose the Algerian 

experience in the struggle against youth unemployment 

through the various government institutions created to 

involve this category in the field of entrepreneurship. 

Among these institutions, we have cited the ‘‘ANSEJ’’, 

created in 1996. And this article tries to make a review 

of the activity of this agency after two decades of 

exercice taking as a reference point the activity of the 

‘‘ANSEJ’’ in the Wilaya of Tizi-Ouzou. 

In the first point of the study, we wanted to give a 

historical dimension to the concept of entrepreneur and 

to reconstruct the historical background and the 

economic, political and legal conditions that favored the 

emergence of private entrepreneurs and entreprises in 

Algeria. And for the other points, we reserved them to 

the evaluation of the activity of this agency in the Wilaya 

of Tizi-Ouzou, by noting the number of small entreprises 

created and the sectors of activity which attract the 

young people of the region as well as the number of jobs 

likely to be created by theses entreprises. 
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 : مقدمةال
العالم العربي في الوقت الحاضر، ىناك مشكمة  يواجياالتي  االجتماعيةمن بين المعضالت 

البطالة لدى الشباب. و الجزائر التي يشكل فييا الشباب الشريحة الميمة في التركيبة االجتماعية 
. ففي إطار مساعييا الحثيثة لمواجية ىذا 6991لسكانيا، تفطنت ليذه المعضمة ابتداء من السنوات 

ياسة خاصة بتشغيل الشباب تتمثل في استحداث مجموعة من النوع من البطالة، انتيجت الجزائر س
األجيزة و األليات الحكومية لصالح ىذه الفئة االجتماعية. و من بين ىذه االجراءات المعنية بصفة 
مباشرة بفئة الشباب، نستطيع أن نذكر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تّم انشاؤىا سنة 

6991. 
كالة في مرافقة الشباب في عممية بناء مشاريعيم المتمثمة في خمق فيتمثل دور ىذه الو 

مؤسسات مصغرة طبقا لمتدابير القانونية و التنظيمية التي تنص عمييا ىذه الوكالة. و لإلشارة، فإن 
ىذه الوكالة جاءت كحمقة أخرى في اطار سمسمة االصالحات االقتصادية التي باشرتيا الجزائر خالل 

قصد الدخول في اقتصاد السوق. فاألزمة االقتصادية الخانقة التي عرفتيا الجزائر  مطمع التسعينات
، أدت بالسمطات الى تحرير 6991و التي بمغت ذروتيا في سنوات  6941ابتداء من منتصف 

االقتصاد الوطني الذي كان يييمن عميو القطاع العام. و بالتالي فسح المجال لممستثمرين الخواص 
مق الثروة و في تنمية االقتصاد الجزائري وفقا لما تنص عميو قوانين االستثمار لممساىمة في خ

 المعتمدة حينئذ.            
و سياسة االستثمار الجديدة التي انتيجتيا السمطات عولت الكثير عمى المؤسسات الصغيرة 

. و من المنتظر أن احدى الدعائم االساسية لتحريك عجمة التنمية االقتصادية باعتبارىاو المتوسطة 
يساىم المقاولون الشباب في تفعيل ىذه الديناميكية االقتصادية بفضل مختمف األجيزة الحكومية التي 
صممت لمساعدتيم عمى خمق مؤسساتيم المصغرة. فيذه المؤسسات تنشط في العديد من النشاطات 

 يضا لفائدة شباب أخرين.االقتصادية و تخمق مناصب عمل ليس فقط لصالح المستثمر نفسو و إنما أ
فمن خالل ما تم عرضو، تسعى ىذه الدراسة الى االجابة عمى االشكالية التي حصرنيا في 

، االسئمة التالية: ما ىو واقع نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عمى مستوى والية تيزي وزو 
مشاريع المنجزة في ظل ىذه بعد مرور عقدين من استحداثيا؟ ما ىو تعداد و طبيعة البالجزائر 

الوكالة حسب قطاع النشاط االقتصادي؟ و الى أي مدى ساىمت ىذه الوكالة في خمق مناصب 
 الشغل في اوساط الشباب في ىذه المنطقة؟

 و الفرضيات التي تّم االعتماد عمييا في محاولتنا القيام بالمقاربة ليذا الواقع فيي كالتالي:    
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اداء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في والية تيزي وزو بعد : واقع الفرضية العامة
عقدين من استحداثيا مرتبط بطبيعة العالقة القائمة بين شباب المنطقة و باإلمكانيات المتوفرة لدى 

 ىذه الوكالة لالستجابة لطمبات انشاء المؤسسات من طرف الشباب. 
المصغرة من طرف الشباب في ىذه الوالية : نسب انشاء المؤسسات الفرضية الجزئية األولى

 في ارتفاع مستمر حسب وتيرة طمبات االنشاء و قدرة الوكالة لمتمبية ليا.
طبيعة المشاريع المنجزة في ظل الوكالة في والية تيزي وزو تندرج  الفرضية الجزئية الثانية:

خصوصا ضمن النشاطات المرتبطة بالقطاعين الثالثي و الثانوي نظرا لمخصوصيات السوسيولوجية 
 لمفئات االجتماعية المقبمة عمى ىذه الوكالة. 

لة عرف تذبذبا عدد مناصب الشغل المنتظر خمقيا في ظل الوكا الفرضية الجزئية الثالثة:
 حسب طبيعة المؤسسات الناشئة و قطاعات النشاط االقتصادي.    

 اإلطار المنهجي لمدراسة:
يشكل موضوع المقاولتية في الجزائر أحد الميادين التي ال يتوفر ما الدراسات السابقة:  -1

سوسيولوجيا و  فيو الكفاية من الدراسات الجدية. ألن ميدان المقاولتية في الجزائر ليس لو واقعا
اقتصاديا معتبرا لكي يصبح موضوع اىتمام من طرف الباحثين من عمماء االجتماع، عمماء 
االقتصاد، الخ. فمقد كان القطاع الخاص منذ االستقالل قطاعا ميمشا و ثانويا في ظل المشاريع 

في اطار ىذه  ، كما سوف نراه6991التنموية التي انتيجتيا السمطات السياسية و ذلك حتى السنوات 
الدراسة. و كنتيجة لذلك، فان القسط الكبير من الدراسات حول المقاولتية في الجزائر بدأت تتبمور 
خاصة منذ العقدين االخيرين بعدما اخذ القطاع الخاص يأخذ قسطو من االعتبار عمى المستوى 

 االقتصادي، السياسي و االكاديميي.
المقاولتية يمكن تصنيفيا الى نوعين: ىناك عمى فالدراسات السابقة التي اىتمت بموضوع 

وجو الخصوص الدراسة التي يمكن اعتبارىا كالسيكية في ىذا الميدان و ىي تمك التي قام بو 
جياللي اليابس حول الرأسمال الخاص، و الصنف االخر من الدراسات ىي تمك التي بادر بيا مؤخرا 

 داد رسائل في الدكتوراه.العديد من الطمبة و خاصة الذين ىم في طور اع
 Capital privé et patrons)دراسة جياللي اليابس حول الرأسمال الخاص:  -

d’industrie en Algérie 1962-19826) 
في ىذه الدراسة تطرق جياللي اليابس الى الظروف التاريخية، االقتصادية، السياسية و 

في الجزائر و المتمثمة في البورجوازية االجتماعية التي أخذت تبرز فييا فئة اجتماعية جديدة 
الصناعية الخاصة. و تعرض في نفس الوقت من خالل ىذه الدراسة الى الطرق التي تّم بيا تحقيق 
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تراكم الرأسمال بالنسبة ألرباب العمل في الجزائر و ماىي المراحل السياسية و التاريخية االساسية 
 التي برز فييا ىؤالء المقاولون. 

ة الى ىذه الدراسة، قام في السنوات األخيرة الباحث الطيب حافصي، بثالثة و باإلضاف
دراسات حول ثالثة مقاولين او ارباب العمل في الجزائر قصد فيم الميكانيزمات التي تحرك المقاولتية 
في الجزائر. فمن خالل ىذه الدراسات الثالثة استعرض المؤلف بعض الجوانب من المسيرات التي 

ء المقاولون لكي يحققون ىذا النجاح في ميدان المقاولتية. و في معرض دراساتو، ركز خضاىا ىؤال
ىذا الباحث عمى الرغبة في النجاح التي كانت ترافقيم في مغامرتيم منذ المرحمة االولى التي جسدوا 

 فييا مشاريعيم.   
 و ىذه الدراسات ىي:

-  ) (Issad Rebrab. Voir grand, commencer petit et aller vite0 
(Les Hasnaoui: une entreprise citoyenne3)  -  

- (Amor Benamor. Une réussite algérienne8 ) 

و من جانب اخر، ىناك صنف اخر من الدراسات التي قام بيا خاصة في السنوات االخيرة 
عمى وجو العديد من الطمبة في اطار اعداد رسائل في الدكتوراه و من بينيم يمكن ان نذكر 

الخصوص طمبة في تخصص العموم االقتصادية و عمم االجتماع. لكن ىذه الدراسات الميدانية تبقى 
جزئية لكونيا اىتمت في معرض دراستيا لممقاولتية في الجزائر عمى منطقة معينة او ركزت فقط عمى 

ة معينة من فئة اجتماعية معينة كالشباب، النساء او حصرت ىذه الدراسات عمى ابراز دور ألي
، ANSEJ ،CNACاألليات التي استحدثتيا الدولة من اجل تشجيع المقاولتية في الجزائر مثل 

ANGEM الخ. و بالرغم من ذلك فإن ىذه البحوث الميدانية تستطيع ان تفيد الدراسات التي تتطمع ،
نة بين دور مختمف الى تقديم صورة عامة حول المقاولتية في الجزائر او تمك التي تطمح لمقيام بمقار 

 ىذه اآلليات في تحفيز المقاولتية في الجزائر او بين منطقة و منطقة اخرى. 
و من بين ىذه الدراسات التي ليا عالقة مباشرة بموضوعنا، يمكن االشارة مثال الى الدراسة 

تيزي التي قامت بيا بن مخموف يسمينة، طالبة في الدكتورة في كمية العموم االقتصادية في جامعة 
فبعد التحقيق  .1في ترقية المقاولتية النسوية في والية تيزي وزو ANGEMوزو، حول دور ألية 

،  ANGEMامرأة استفادت من الدعم من طرف  61الميداني الذي قامت بو عمى اساس المقابمة مع 
تبين بأن دور ىذه الوكالة لم يكون معتبرا بالنسبة ليذه النساء نتيجة الثغرات التي يمتاز بيا ىذا 

 الجياز عمى طول المسار الذي وجب عمى ىذه النساء المرور بو قبل تجسيد مشاريعين.        
 أهمية الدراسة: أهمية هذه الدراسة تتمثل في: -2
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قييم نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و ذلك تعتبر ىذه الدراسة محاولة لت - 
بالتركيز عمى والية تيزي وزو بعد عقدين من استحداثيا، و ذلك بناًء عمى االحصائيات المتوفرة في 
ىذا المجال عمى مستوى الوكالة. و من أجل اثراء ىذا الموضوع، فمقد تّم االستعانة في نفس الوقت، 

 اط ىذه الوكالة عمى المستوى الوطني.ببعض المعطيات الخاصة بنش
تبين لنا ىذه الدراسة مدى أىمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ابراز فئات  -

 المقاولين في أوساط الشباب في الجزائر. 
و تكمن كذلك أىمية ىذه الدراسة في كونيا تبين لنا مدى مساىمة ىؤالء المقاولون  -

 صادية طموحة في الجزائر. الشباب في لعب أدوارا اقت
 أهداف الدراسة: -3

 اليدف من ىذه الدراسة يكمن في التعرف عمى :
عدد المؤسسات المنجزة من طرف الشباب في والية تيزي وزو في ظل الوكالة الوطنية  -

 لدعم تشغيل الشباب.
 طبيعة النشاط الذي يستقطب الشباب المقاول في الجزائر. -
 حققة بفضل ىذه المؤسسات الناشئة.عدد مناصب العمل الم -
 دور الشباب المقاول في خمق مناصب عمل جديدة لصالح الشباب األخرين. -
 تحديد بعض المصطمحات:-4 

المقاول: المقاول ىو ذلك الشخص الذي يستطيع أن يقوم باإلبداع و بالمبادرة من أجل  -
و  اقتصاديةتحقق تحوالت  االختراعاته و الرأسمالي. و ىذ االقتصاديو لكي يخدم النظام  االختراع
 .  1ميمة بالنسبة لممجتمع اجتماعية

و قانونية التي تشتمل عمى موارد  اجتماعية، اقتصاديةالمؤسسة: المؤسسة ىي بنية  -
بشرية، مادية و مالية مييكمة قصد إنتاج السمع أو تقديم خدمات. و تعد المؤسسة من بين 

. و عادة ما يقوم تصنيف المؤسسات حسب أربعة معايير و 8خصوصيات المجتمعات الصناعية
 ىي: قطاع النشاط، فرع النشاط، الحجم و الوضع القانوني. 

قصد  6991الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: ىي ىيئة حكومية تّم استحداثيا سنة  -
 مرافقة الشباب البطال في عممية تجسيد مشاريعيم االستثمارية.

 اإلطار النظري و التاريخي لمدراسة:المحور األول: 
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رغبة من اعطاء بعدا تاريخيا لموضوعنا، ارتأينا ادراج بعض المفاىيم التي تناولناىا ىنا في 
اطار سيرورتيا التاريخية. و من بينيا خاصة المقاول و المقاولتية، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 ينيا. و التي ىي في حقيقة األمر مفاىيم مرتبطة فيما ب

لقد أكد الباحثون عمى حقيقة وجود المقاولين في كل المجتمعات و منذ العصور القديمة. و 
لقد عرف التاريخ، حسب ماكس فيبر، عدة أصناف من المقاولين القائمين عمى أعماليم و شؤونيم 
كنشاط دائم و ليس بصفة ىامشية كما قد يستطيع أن يتصوره البعض. فكل ىؤالء المقاولون كانوا 

ثون عمى سبل قصد تحقيق المزيد من الثراء بالرغم من أن نشاطاتيم ىذه كثيرا ما كان يطغى يبح
طرق مشبوىة و ممتوية لمدفاع عن  استعمالعمييا الطابع الالعقالني. ألنيم غالبا ما يعمدون إلى 

 . 4، المضاربة و حتى الحروباالستغاللمصالحيم كالعنف، 
ل حدثت مع بروز المؤسسة الرأسمالية التي جعمت من و النقمة النوعية في ذىنية المقاو 

العقالنية الركيزة األساسية التي ميدت لظيور النظام الرأسمالي. ألن المؤسسة الصناعية الرأسمالية 
جديدة قصد تنظيم العمل و التي ساىمت أيضا في ''صنع'' ىذا النمط الجديد لممقاول  مبادئكرست 

بيا المؤسسة الرأسمالية، كما  انفردتو من بين الخصوصيات التي الذي عرفو المجتمع الرأسمالي. 
عمى العقالنية  االعتمادأشار إليو ريمون آرون، ىناك الفصل بين المؤسسة و العائمة، تقسيم العمل، 

 . 9في عمميات المحاسبة، تراكم األموال، الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، الخ
ل ىذا النظام لكونو أصبح ىو الذي يدير ىذه و لقد لعب المقاول دور أساسي في ظ

. فالمقاول، حسب 61االقتصاديالمؤسسة الرأسمالية التي تعتبر شكل التنظيم المسيطر عمى النشاط 
في ظل ىذا النظام في  االقتصاديةم. فيبر، ىو بمثابة رعية النظام الرأسمالي طالما أن كل الحياة 

، فالمقاول واكب الديناميكية و حرية المبادرة التي . و من جيتو66حاجة ماسة إلى ىذه الشخصية
ىذه  استيليمتاز بيا النظام الرأسمالي قصد تجسيد طموحاتو و التألق بمصالحو و بممتمكاتو. و 

في البداية بإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة قبل أن ينتقل إلى شكل أخر  االقتصادية''المغامرة'' 
 .69أواخر القرن  من المؤسسات التي أصبحت كبيرة في

من جيتو، حدد جوزيف شومبيتر أىم األدوار التي يؤدييا المقاول في ظل المؤسسة 
الرأسمالية. فباإلضافة إلى دوره األساسي و المتمثل في اإلنتاج،  فإن المقاول يقوم كذلك بعدة ميمات 

 االكتشافاتو  االختراعاتمن  االستفادةال يستطيع أن يستغني عنيا. إذ يجب أن يصير دائما عمى 
التكنولوجية الجديدة لكي يوظفيا في مؤسستو قصد القيام بإصالحات و بتغييرات في طرق التسيير و 
اإلنتاج. و يتمثل دور المقاول كذلك، دائما حسب شومبيتر، في الحصول عمى المزيد من األموال من 

ت كفاءة و تنظيميا بشكل عقالني عمى يد عاممة ذا باستمرارمن جديد و البحث  استثمارىاأجل 
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. لكن كل ىذه األدوار المتعددة التي يمارسيا المقاول تستطيع 60لتنفيذ مشاريعو بأحسن طريقة ممكنة
 أن تعقد من مينتو و تؤدي إلى إفشال المشاريع التي يحمميا و التي ىي ىشة بطبيعتيا.

يخص العوامل التي تساىم في و في ىذا اإلطار، فمقد تباينت أراء و مواقف الباحثين فيما 
إنجاح أو في إخفاق المؤسسات الناشئة. و حددت الدراسات في ىذا الشأن عدة شروط يجب أن 
تتوفر لدى المقاول لكي يتفاءل بمستقبل مشروعو. و من بينيا، ىناك شخصية المقاول، التجربة، 

ميم في نجاح المقاول، كما . لكن، يبقى العامل ال63طبيعة المؤسسة، المممح البسيكولوجي لممقاول
في  االندماجلممقاول و قدرتو عمى  االجتماعيأكد عمى ذلك فيميب برنو، ىو طبيعة المحيط 

 . 68السوق
أكيد بأنو في كل المجتمعات ىناك أفراد و شخصيات تتمتع بصفات و بخاصيات متميزة  

ناشئة من دولة ألخرى تكمن تساعدىم عمى روح المبادرة. لكن التباين في نسب نجاح في المشاريع ال
المحيط ليذا النوع من المؤسسات. ألن ىذه المشاريع في حاجة إلى شبكة من  استجابةفي مدى 

. فيذا ما يفسر التفاوت 61العالقات لتنشأ و لتنمو في كنفيا كالمستيمكين، الممونون، المناولون، إلخ
الدول. و عمى غرار العديد منيا، فإن في عدد المقاولين و في نسب نجاح المشاريع المقاولتية بين 
عميو في ما يخص مشروعيا  اعتمدتتجربة الجزائر في ميدان المقاولتية مرتبط بالنموذج الذي 

 التنموي.

 المحور الثاني: اإلطار الميداني لمدراسة: 
 الجزائري:  االقتصادبروز المقاول و المؤسسة الخاصة في  -6

لم تكن بميمة سيمة ألسباب تاريخية، سياسية، إيديولوجية  عممية بروز المقاولين في الجزائر
و قانونية. ففي المرحمة االستعمارية، كان النظام االستعماري يشكل عقبة أمام الجزائريون الراغبين 
في االستثمار و في المبادرة عمى المستوى االقتصادي. وىذه القيود القانونية التي فرضتيا السمطات 

ميدان االقتصادي ليست منفصمة عن باقي العقبات التي كانت تضيق الخناق عمى االستعمارية في ال
الجزائريين عمى المستوى السياسي، الديني، اإلجتماعي و الثقافي في تمك الفترة. و كنتيجة ليذه 
السياسة اإلقصائية المنتيجة في تمك المرحمة، فإن العدد اإلجمالي لممؤسسات الخاصة التي كانت 

مؤسسة صغيرة و متوسطة  61811مؤسسة من مجموع  11، لم يتجاوز 6911ممين سنة ممكا لممس
 . 61التي كانت ممكا لممعمرين

بينما في المرحمة ما بعد االستقالل، فمقد عرفت المؤسسة الخاصة أو ما يسمى بالقطاع 
التنمية الخاص تأرجحا وفقا لمتغيرات الحاصمة عمى مستوى النظام السياسي في الجزائر. و سياسة 

أساسا عمى القطاع  ارتكزتالتي انتيجتيا الجزائر ابتداء من الستينات من القرن الماضي و التي 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)481 ) 
 

منسجمة. فالدولة  اجتماعيةالعام لم تترك مجاال واسعا لممقاولين الخواص لمبروز كتشكيمة اقتصادية و 
دة من أجل النيوض ظمت المقاول األساسي في ظل سياسة المشاريع و الصناعات المصنعة المعتم

باالقتصاد الوطني. ألن ىذا الخيار االقتصادي الذي يستمزم بناء مؤسسات كبيرة، تكنولوجية متطورة، 
رؤوس أموال معتبرة، طاقات بشرية محترفة، إلخ، يصعب عمى المقاولين الخواص ضمانيا أو 

 .االشتراكيالحصول عمييا من أجل المضي قدما في ىذا المشروع التنموي 
كنتيجة لكل ىذه المتغيرات بات دور المقاول الخاص في الجزائر ىامشي لمدة ثالثة عقود و 

، 6911، 6913رغم أن الوجود القانوني لمقطاع الخاص أقّرتو كل القوانين االستثمارية بدًء من سنة 
 6984-6918، إلخ. و ىذا الواقع االقتصادي، القانوني و السياسي الذي ميز طيمة فترة 6940

، سنة 61111و  6981مؤسسة في قطاعي الصناعة و البناء سنة  3111ضى إلى إنشاء أف
. لكن التحول األساسي بدأ يتجمى منذ مطمع الثمانينات حينما أخذت السمطات العمومية 694168

تموح بالدور الذي يستطيع أن يمعبو المقاولين الخواص في عممية بناء االقتصاد الوطني. و تشكل 
في  اتساعاقطة بداية االصالحات االقتصادية التي سوف تأخذ بعدا اكثر عمقا و ىذه الفترة ن

 التسعينيات و طيمة العقود األخيرة.
و  6941من سنة  بدأفيذه اإلصالحات االقتصادية التي فرضتيا تراجع أسعار البترول 

، رافقتيا عدة تغييرات 6993إعادة جدولة الديون تحت أوامر المؤسسات المالية العالمية سنة 
خصوصا عمى المستوى االقتصادي، القانوني و المؤسساتي. و من بينيا نستطيع أن نذكر الشروع 

ات، إلخ. أما عمى المؤسس استقالليةالسوق،  اقتصادفي عممية تحرير االقتصاد الوطني، الدخول في 
المستوى القانوني و المؤسساتي، فمقد كانت ىذه المرحمة مناسبة لسّن حزمة من القوانين و المراسم 

و تمك التي تّم بموجبيا استحداث ىيئات و مؤسسات وطنية  6993كقانون االستثمار الجديد سنة 
، الصندوق 6993متوسطة، سنة لمترقية الشغل و االستثمار. من بينيا وزارة المؤسسات الصغيرة و ال

، الوكالة 6991، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سنة 6998الوطني لمتأمين عن البطالة، سنة 
 ، إلخ.0118، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، سنة 0116الوطنية لتطوير االستثمار، سنة 

مقاول الخاص الذي بدأ يغزو و لقد كان المستفيد الرئيسي من كل ىذه االصالحات ىو ال
ميدان المقاولتية بإقدامو عمى إنشاء مؤسسات خاصة في شتى المجاالت. و من جيتيا، فإن 
السمطات العمومية وضعت كل الثقة في ىؤالء المقاولين، التي كان يفتقدونيا في وقت ليس بعيدا، و 

الخاصة يتمثل في خمق الثروة و  ذلك من أجل إثراء االقتصاد الوطني. و ىذا الدور المنوط لممؤسسة
في المساىمة في امتصاص البطالة التي اربكت السمطات العمومية و المواطنين عمى حد سواء 

. و كنتيجة ليذه السياسة المّدعمة 6991نتيجة تفاقم مستويات البطالة ابتداء من السنوات 
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مؤسسة صغيرة و  814813، ما يبمغ 0119لممستثمرين الخواص، تّم إحصاء حتى سبتمبر 
 . 64منصب شغل 6311111متوسطة ناشئة، و التي خمقت 

و من جية أخرى، تعتبر فئة الشباب من بين المستفيدين المباشرين من ىذه األجيزة 
المدعمة من طرف الدولة قصد مرافقتيا في عممية تجسيد مشاريعيا المقاولتية. بحيث انشأت 

صندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة بموجب المرسوم السمطات العمومية منذ منتصف التسعينات ال
. و ىذا الصندوق موجو خصوصا لمشباب الذين تتراوح 6998جويمية  11المؤرخ في  644-98رقم 

سنة. و قصد تعميم صيغة ىذه الييئة عمى باقي فئات الشباب التي  11و  31أعمارىم ما بين 
كالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب المرسوم تعاني، ىي األخرى، من البطالة، تّم استحداث الو 

 31. فبفضل ىذه الوكالة، يستطيع الشباب األقل من 6991ديسمبر  31المؤرخ في  36-91رقم 
سنة من اإلستفادة بعدة مزايا و التسييالت التي منحت ليم خاصة في ما يخص التمويل، الجباية و 

 القروض البنكية. 
و كل ما تقدمو من تسييالت لصالح الشباب استطاعت، بعد  فكل ىذه األجيزة و الييئات

جديدا عمى المستوى  اجتماعيامرور أكثر من عقدين عمى استحداثيا، أن تفرض واقعا اقتصاديا و 
الوطني. بحيث أقدمت عمى خمق جيال من المقاولين الشباب عمى رأس مؤسسات مختصة في ميادين 

لطالبي الشغل في سوق العمل. فعمى سبيل المثال، فإن مختمفة و التي تقدم عروض عمل متنوعة 
مؤسسة مصغرة و  381164الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت بمفردىا بتمويل ما يقارب 

. أما في ما يخص 0168جويمية  36منصب شغل، منذ ظيورىا إلى غاية  443991بخمق 
بالمئة منيم فظموا  13ىؤالء الشباب،  قطاعات و فروع النشاط التي تّم االستثمار فييا من طرف

 9بالمئة استثمروا في الميدان الحرفي،  60بالمائة القطاع الزراعي و الصيد،  61قطاع الخدمات، 
 . 69بالمئة في قطاع البناء و األشغال العمومية، إلخ

ىذه المعطيات تتعمق بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عمى المستوى الوطني. أما عمى 
 01عمى واقع ىذه الوكالة و تقييم نشاط فروعيا بعد أكثر من  لالطالعمستوى المحمي، فرغبة مّنا 

تقديم في ىذا المقال المتواضع حصيمة وجيزة إلنجازات ىذه الوكالة في والية  ارتأيناسنة من الخدمة، 
 وزو.  -تيزي

عم تشغيل الشباب حصيمة وجيزة لعدد المؤسسات الناشئة في ظل الوكالة الوطنية لد -0
 بوالية تيزي وزو:    

نحاول في ىذا العنصر القيام بتقديم وجيز لحصيمة المؤسسات التي تّم إنشاؤىا في ظل 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في والية تيزي وزو بناء عمى االحصائيات المتوفرة في ىذه 
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صف من استحداثيا، استطاعت ىذه الوكالة الوكالة و التي يستند عمييا ىذا المقال. فبعد عقدين و ن
. أي بمعنى أخر، فإن 0164حتى سنة  6991مؤسسة منذ تأسيسيا سنة  01130من خمق ما يبمغ 

مؤسسة سنويا،  481الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في والية تيزي وزو تقوم بإنشاء ما يعادل 
 مؤسسة شيريا و مؤسستين يوميا. 80

التمييز ثالثة مراحل أساسية في نشاط ىذه الوكالة في والية تيزي وزو وبصفة عامة، يمكن 
التي تمثل  0111الى  6991. ففي المرحمة األولى الممتدة من  0164منذ ظيورىا حتى ديسمبر 

سنوات انطالقيا في الوالية عرفت ىذه الوكالة نموا بطيئا لمدة طالت عقدا من الزمن. ألنو عمى الرغم 
ات عمى عمل ىذه الوكالة، إال أن عدد المؤسسات الناشئة في ظميا لم يتجاوز سنو  61من مرور 

بالمئة من مجموع المؤسسات التي تّم إنجازىا منذ إنشاء ىذه  01,84مؤسسة. أي ما يمثل  1311
 مؤسسة.  01130و الذي وصل، كما سبق و ان اشارنا إليو، إلى  0164الوكالة حتى 

التي تعكس نشاط الوكالة  0161الى سنة  0111ة من سنة بينما المرحمة الثانية الممتد
الوطنية لدعم تشغيل الشباب في والية تيزي وزو، فمقد عرفت إقباال كبيرا من طرف المقاولون الشباب 

الى  0111ىذه الوكالة تمويل طيمة الفترة الممتدة من  استطاعتبالمقارنة مع المرحمة السابقة. بحيث 
بالمئة من مجموع المشاريع المنجزة  14,48مؤسسة. أي ما يعادل 63894، ما يصل إلى 0161

حتى  0119. و لقد تخطى عدد المشاريع ألول مرة األلف مشروع سنويا من سنة 0164حتى أواخر 
 مشروع.  0341عندما حققت الوكالة ما يصل إلى  0163و بمغ أوجو سنة  0161

في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  لكن ىذه الوضعية التي ميزت عممية انشاء المؤسسات
الشباب في والية تيزي وزو سرعانا ما عرفت واقعا جديدا خالل المرحمة الثالثة من عمر ىذه الوكالة 

. فاالنخفاض المحسوس في عدد المؤسسات التي تّم 0164حتى اواخر  0161و التي بدأت من 
إلى أن الوكالة ربما مقبمة عمى مرحمة أخرى انجازىا في السنوات الثالثة األولى عمى التوالي تشير 

، عرفت ىذه الوكالة تراجعا 0161خالل العقد الثالث من نشاطيا في ىذه الوالية. فابتداًء من سنة 
ممحوظا في عدد طمبات االنشاء من طرف شباب المنطقة ألسباب عديدة كما سوف نراىا الحقا. و 

الممفت لمنظر في عدد المؤسسات المنشأة في ظل  ىذا العزوف عمى الوكالة ادى الى ىذا التقمص
 ىذه الوكالة خالل السنوات الثالثة االخيرة.  

مؤسسة،  883، تقمص عدد المؤسسات الناشئة في ظل ىذه الوكالة إلى 0161ففي سنة  
 683إلى  0164، قبل أن ينكمش في أواخر 0168مؤسسة في  000ثم انخفض ىذا العدد إلى 

بالمئة  8,33ء المؤسسات في السنوات الثالثة االخيرة عمى مستوى الوالية بمغ مؤسسة. فنسبة انشا
مؤسسة.  01130الذي وصل الى  0164الى  6991من المجموع الكمي لممؤسسات المحققة من 
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لكنو، من جية اخرى، ألول مرة تقمص الفارق بين عدد طمبات إنشاء المشاريع و نسبة قبوليا من 
م ىي كالتالي: فمن مجموع طمبات انشاء التي وصمت خالل السنوات الثالثة طرف الوكالة. و االرقا

بالمئة من المشاريع. فيل ىذا يعني بأن الوكالة  94,31طمب، تّم تجسيد ما نسبتو  443االخيرة الى 
خففت من شروط االستفادة من الدعم الذي تقدمو لصالح الشباب خالل الفترة االخيرة أم ان ىذا 

فقط بالعدد المتواضع من طمبات االنشاء؟ فالسنوات المقبمة و ربما الدراسات القادمة  التحسن مرتبط
سوف ترفع المبس عمى ىذا الواقع الجديد الذي اخذ يتبمور في ظل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 

 في والية تيزي وزو.      
طنية لدعم تشغيل و بعد ىذا الجرد الوجيز لعدد المؤسسات الناشئة في ظل الوكالة الو 

الشباب في والية تيزي وزو، نحاول تقديم قراءة سوسيولوجية و لو سريعة ليذه المعطيات سعيا مّنا 
لفيم ىذا التذبذب في حصيمة ىذه الوكالة من حيث عدد المؤسسات التي مولتيا. و لكي نستطيع 

حصائيات المتوفرة في ىذه تقييم ىذه األعداد و النسب التي تّم تداوليا ىنا، سوف نتمسك أوال باإل
الوكالة سيما في ما يخص األعداد اإلجمالية لممشاريع حسب السنوات و مختمف المراحل التي تمّر 
منيا ىذه المشاريع. فمإلشارة، فإن عممية بناء المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

 المشاريع في الميدان.   الشباب، تستمزم أربعة مراحل يجب التقيد بيا قبل تجسيد ىذه
فبعد مرحمة ايداع طمب إنشاء المشروع في الوكالة، تأتي المرحمة الثانية المتمثمة في دراستو 
لمتحقق من مدى قابميتو لتأىيل، ثم في المرحمة الثالثة يعرض المشروع إلى البنك سعيا لمحصول عمى 

تي يجسد فييا ىذا المشروع. و عمى مستوى الموافقة لتمويمو، و بعد ذلك يصل إلى المرحمة األخيرة ال
األرقام، فإن توزيع عدد المشاريع حسب ىذه المراحل يعطي النسب التالية: فمن مجموع طمبات إنجاز 

 11869و التي تقدر ب  0164إلى سنة  6991المشاريع المودعة عمى مستوى الوكالة من سنة 
بالمئة تّم  31,91حصمت عمى موافقة البنك و بالمئة  34,16بالمئة منيا تّم تأىيميا، 18,39طمب، 

 . 01تجسيدىا كمشاريع محققة 
و إذا ما الحظنا توزيع ىذه األرقام حسب السنوات )او حسب الفترات التاريخية التي اعتمدنا 
عمييا في عممية تقييم نشاط الوكالة(، فإننا ندرك بالسيولة سبب ارتفاع عدد المؤسسات الناشئة في 

وطنية لدعم تشغيل الشباب في والية تيزي وزو ابتداًء من العقد الثاني من نشاطيا. فمن ظل الوكالة ال
 1311مشروع و تّم تجسيد ما قدره  64041، كان عدد طمبات اإلنشاء ىو 0111إلى  6991

، و التي وصل 0161إلى  0111بالمئة. و في المرحمة الثانية الممتدة ما بين  09,38مشروع اي 
و ذلك  63894طمب، فإن عدد المشاريع المحققة بمغ  31111بات اإلنشاء إلى خالليا عدد طم

 443بالمئة. بينما في السنوات الثالثة األخيرة، فمما كان عدد الطمبات لم يتجاوز  38,81بمعدل 
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بالمئة. اي حسب  98,10مشروع و ذلك بالنسبة  414طمب، فان عدد اإلنجازات وصل الى 
عى قدر االمكان االستجابة لطمبات الشباب حسب االمكانيات المتوفرة لدييا. اعتقدنا، فان الوكالة تس

فقبول او رفض المشروع ال يتوقف فقط عمى مدى التزام الشباب بكل الشروط الالزمة و انما ايضا 
 بمدى قدرة الوكالة عمى االستجابة لكل ىذه الطمبات.

ة جمية خالل العقد الثاني من فبارتفاع عدد طمبات انشاء المشاريع الذي الحظناه بصف
استحداث الوكالة، سعت ىذه االخيرة الى االجابة الى قدر ميم من ىذه الطمبات و بالتالي انعكس 

(. و لما 16ذلك عمى عدد قبول المشاريع الذي اخذ يرتفع من سنة ألخرى كما جسده الجدول رقم )
رة، استجابت الوكالة لكل الطمبات، بل و كان عدد طمبات االنشاء ضئيمة خالل السنوات الثالثة االخي

، 0161كان عدد المشاريع المحققة اكبر من عدد الطمب. فخالل سنة  0168و   0161في سنة 
طمب، بينما عدد المشاريع المجسدة في ىذه السنة نفسيا  361كان عدد طمبات انشاء المشاريع ىو 

طمب، غير ان عدد  018يتجاوز ، لم 0168، في حين كان عدد طمبات االنشاء سنة 883بمغ 
 مشروع.    000المشاريع المقبولة وصل الى 

و من جية أخرى، فيذا التذبذب في عدد طمبات بناء المشاريع و عدد المشاريع المحققة 
حسب المراحل و السنوات يمكن تفسيره كذلك بطبيعة العالقة القائمة بين شباب المنطقة و ىذه 

م. فاإلقبال الممموس من طرف الشباب عمى ىذه الوكالة خالل المرحمة الوكالة التي استحدثت لغرضي
الثانية من نشاطيا من أجل طمب إنشاء مؤسساتيم الذي ادى الى ارتفاع في عدد المؤسسات التي تّم 
إنجازىا في ىذه الفترة راجع الى التغيير في نظرة الشباب اتجاه ىذه الوكالة. فالسبب في ذلك يكون 

د رغبة لدى مزيد من الشباب الذين ىم في حاجة إلى ىذه الوكالة من اجل مرافقتيم راجع إلى وجو 
لتحقيق مشاريعيم. فيذه الوكالة أمضت ربما وقتا قبل كسب تأييد و ُألفة الشباب الذين اسُتحدثت 

 لغرضيم قبل أن يتالشى ىذا الرأسمال الرمزي مع بداية العشرية األخيرة.       
انخفاض في اقبال الشباب عمى ىذه الوكالة في السنوات العشرة األولى، ىذا ما يفسر مثال 

ثم ارتقاؤه بصفة ممحوظة في العقد الثاني من ظيورىا قبل انكماشو بصفة حقيقية كذلك في السنوات 
األولى خالل العقد الثالث من نشاطيا في ىذه الوالية. ففي السنوات األخيرة، بدأ يجري الحديث في 

لساحة العمومية و في األوساط الرسمية، عن المشاكل التي يتخبط فييا المقاولين الصحف، في ا
. و باإلضافة إلى ذلك، فإن الصورة السمبية التي يقدميا 06الشباب الحرصين عمى ديمومة مؤسساتيم

بعض الشباب الذين قاموا ببيع أو بإتالف المعدات التي استفادوا منيا في إطار ىذه الوكالة تقمص 
 غبة فئات أخرى من الشباب لتقديم طمباتيم. من ر 
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لكن عمى الرغم من جدية كل ىذه األبعاد في تفسير واقع نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب في والية تيزي وزو، إال أنو ثمة أسباب أخرى مرتبطة بيذه الوكالة، ربما ال تقل أىمية، 

يشتكون من اآلجال الطويمة التي تستغرقيا دراسة  يستدعي األمر اإلشارة إلييا. فالشباب عادة ما
طمباتيم نظرا لمتعدد المراحل و اإلجراءات القانونية التي يجب المرور و القيام بيا من طرف الوافدين 
عمى ىذه الوكالة. و بالتالي، ىناك من الشباب من يفضل البحث بصفة منفردة عن منافذ و مبادرات 

م ىذه الوكالة كمثال اليجرة، العمل المأجور، التكوين، أو قضاء وقتيم بديمة لبناء مستقبميم دون دع
 في الترقب دون فعل أي شيء.

فبدون شك، كل ىذه العوامل المتداخمة و المتكاممة ىي التي تفسر التراجع الممفت لمنظر 
وظ خالل السنوات الثالثة األخيرة في عدد طمبات المشاريع من طرف الشباب. و ىذا النقص الممح

في وتيرة اإلقبال عمى ىذه الوكالة أدى، عمى ما يبدو، إلى الرجوع إلى ممفات طمب االنشاء السابقة 
، تّم ايداع  عمى 0161من أجل اعادة دراستيا، فعمى سبيل المثال، كما رأيناه في ما سبق، ففي سنة 

منجزة و صل إلى طمب انشاء فقط، لكن عدد المشاريع ال 361مستوى الوكالة في والية تيزي وزو 
، بحيث لم يتعد عدد طمبات 0168مؤسسة. نفس الشيء بالنسبة لمسنة التي أعقبتيا، أي  883

 مؤسسة تّم تجسيدىا من طرف الشباب، خالل ىذه السنة. 000مشروع، مقابل  018االنشاء 
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 المرور بيا النجازىا.: توزيع المشاريع حسب السنوات و المراحل التي يجب  16الجدول رقم 

      
 السنوات

             
 المراحل التي

يمر 
 المشروع ليا
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1 
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7 
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5 
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7 
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3 
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2 
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7 
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7 
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9 

الموافقة 
 البنكية 
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1 
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5 
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2 
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1 
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8 
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4 
439 236 // 
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6 

المشاريع 
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5366 671 648 815 
130

9 
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0 
1531 

189

8 
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6 
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6 
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4 
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0113
0 

المصدر : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوالية تيزي وزو. )االحصائيات المتوفرة في 
احصائيات خامة، فنحن الذين قمنا بترتيبيم و تصنيفيم و تركيبيم لغرض الدراسة و ''األنساج'' ىي 

 لبناء ىذه الجداول الثالثة(.
طبيعة المشاريع المنجزة في ظل الوكالة حسب قطاع النشاط االقتصادي في والية تيزي  -3

 وزو:
يخص قطاعات النشاط االقتصادي التي تستقطب الشباب الذين االحصائيات المتوفرة في ما 

يقبمون عمى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عمى المستوى الوطني تبرز وجود قطاعا واحدا عمى 
وجو الخصوص يحفز بصفة منفردة عددا كبيرا من المستثمرين الشباب أال و ىو قطاع الخدمات. 

بالمئة من  13مارية التي تّم انجازىا في اطار ىذا القطاع إلى بحيث وصمت نسبة المشاريع االستث
مشروع. و المشاريع األخرى  318941مجموع المشاريع المحققة في ظل ىذه الوكالة الذي وصل الى 

بالمئة، ثم قطاع  61فيي موزعة بين باقي القطاعات خاصة منيا قطاع الفالحة و الصيد بنسبة 
بالمئة  9بالمئة، قطاع الصناعة و ذلك بنسبة  9، قطاع البناء بنسبة بالمئة 60الحرف و ذلك بنسبة 

. و في مؤخرة الترتيب، ىناك كل من المؤسسات المرتبطة بقطاع االعالم و االتصال و ذلك 00أيضا
 بالمئة لكل واحدة منيا. 3بالمئة، ثم كل من المين الحرة و السياحة بنسبة  1بنسبة 
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قاولين الشباب الذين يتوافدون كذلك عمى ىذه الوكالة، تستقطبيم و في والية تيزي وزو، فإن الم
أيضا، عمى غرار باقي الشباب عمى المستوى الوطني، نفس قطاعات النشاط. لكن الفرق مع ىذه 
المنطقة يبقى مالحظ فقط في صيغة توزيع عدد المؤسسات التي تّم انشاؤىا حسب قطاع النشاط. 

نشيد تمك الفوارق الشاسعة في نسب االقبال عمى النشاطات  بحيث أن في والية تيزي وزو، لم
االقتصادية من طرف الشباب المستثمر كما ىو الشأن بالنسبة لباقي الشباب عمى المستوى الوطني. و 
إنما ىناك نوعا من التوازن في صيغة توزيع ىذه النسب حسب النشاطات المفضمة من طرف شباب 

 ىذه المنطقة.       
ى الرغم من ذلك، فان المعطيات الميدانية الخاصة بالنشاطات التي يستثمر فييا و لكن عم 

المقاولين الشباب في والية تيزي وزو تبين لنا بأن، عمى المستوى المحمي ىناك كذلك تركيز الشباب 
عمى بعض قطاعات النشاط دون سواىا مبرزا بذلك نسبا معتبرة بالنسبة لبعض القطاعات و نسبا أخرى 

شمة في ما يخص البعض األخر. و قطاعات النشاط المفضمة من طرف الشباب تبقى مرتبطة محت
بالنشاطات االقتصادية التي تندرج في اطار القطاع الثالثي و القطاع الثانوي عمى حساب النشاطات 
الفالحية. و النشاطات الميمشة من طرف شباب المنطقة، فيي خاصة تمك المرتبطة بالحرف و 

 ت الحديثة التي تفرضيا التكنولوجية كالصيانة، االتصال و االعالم، المين الحرة، إلخ.   بالنشاطا
بالمئة. و في   08,14فقطاع الخدمات يحتل أيضا الصدارة لدى الشباب و ذلك بنسبة 

بالمئة، ثم قطاع الصناعة و ذلك  06,31المرتبة الثانية يأتي قطاع البناء و االشغال العمومية بنسبة 
 61,89بالمئة، و يمييا أيضا كل من قطاعي النقل و الزراعة بالنسبتين عمى التوالي،  64,66بة بنس

بالمئة لمقطاع الثاني.  و ما يشد انتباىنا في ىذا االحصاء، ىي النسبة  61,01بالمئة لمقطاع األول و 
معروفة بتاريخيا  بالمئة رغم أن المنطقة 3,43الضئيمة التي يمثميا قطاع الحرف و الذي لم يتجاوز 

الحرفي. و ىذا األمر ينطبق أيضا في ما يخص الييدروليا و الصيد، بحيث لم يحقق النشاط األول إال 
بالمئة فقط بالنسبة لمنشاط الثاني من مجموع المشاريع الممولة من طرف  1,14بالمئة، و  1,08نسبة 

 رنا اليو سابقا.     مشروع، كما اشا 01130الوكالة في والية تيزي وزو و الذي بمغ 
و ىذا التوزيع غير المتكافئ في نسب اقبال الشباب عمى مختمف النشاطات لالستثمار فييا 
في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب راجع عمى ما يبدو إلى عدة أسباب. فاىتمام الشباب 

الحة يمكن تفسيره ببعض بصفة كبيرة بالنشاطات االقتصادية الغير المنتجة كالخدمات عمى حساب الف
الخصوصيات السوسيولوجية المرتبطة بيؤالء الشباب المقبمين عمى ىذه الوكالة. فأغمبية ىؤالء 
المقاولين، حسب المعطيات االحصائية عمى المستوى الوطني، ىم رجال و من الشباب المتخرجين من 

ن من الوكالة عمى المستوى بالمئة من مجمل المستفيدي 90معاىد التكوين الميني. بحيث نجد أن 
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بالمئة منيم تخرجوا من معاىد التكوين الميني. بينما نسبة  18سنة، و  31الوطني ليم أقل من 
بالمئة. في حين، نجد أن العنصر النسوي ما يزال ميمشا بحيث  64الجامعيين، فيي ال تتجاوز نسبة 

ن مجمل المستفيدين عمى المستوى بالمئة فقط م 68نسبة االستفادة من مشاريع ىذه الوكالة بمغ 
 .03الوطني

فشباب المنطقة عمى غرار باقي شباب الجزائر، يرغبون االستثمار في قطاع الخدمات ألن 
النشاطات التي يتكفمون بيا ىي التي تناسب و مستواىم التعميمي و التكويني. فيذا المستوى المتوسط 

ات التي تجعميم يفكرون في انشاء مؤسسات الذي يتمتعون بو ال يسمح ليم برفع من سقف الطموح
تتطمب ميارات و كفاءات نظرية و تطبيقية التي ال تتوفر لدييم، و في نفس الوقت ليم من مستوى و 
شيادات التي تجعموىم ال يتقبمون وظائفا ال تتناسب و مؤىالتيم. فالشباب الذين يتمتعون بيذه 

بينما باقي الشباب الذين ليم مستوى تعميمي متدني االمكانيات يختارون نشاطات مالءمة كالخدمات 
)االبتدائي او المتوسط(، فالكثير منيم يمجؤون الى نشاطات اخرى كالبناء و االشغال العمومية مثال. 
فالحظنا عمى سبيل المثال وجود  في ىذه المنطقة العديد من المؤسسات البناء عمى رأسيا الشباب 

 لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. من الدعم من طرف ا نالمستفيدي
اما في ما يخص الفالحة التي صنفت في المرتبة الخامسة في ترتيب المؤسسات الناشئة من 

بالمئة، فيذا راجع دون شك الى الطابع الجغرافي  61,01طرف الشباب في والية تيزي وزو بنسبة 
المصغرة التي استفادت من الدعم من  لموالية المعروفة بتضاريسيا الجبمية. فالعديد من المؤسسات

طرف الوكالة و التي تنشط في المجال الفالحي في المنطقة فيي متخصصة في تربية االبقار، جمع 
الحميب، تربية الدواجن. فكل القرى في المنطقة نجد فييا مؤسسات لشباب مختصة في جمع الحميب، 

بالرعاة من اجل جمع الحميب. بينما في ما  يجوبون ىذه القرى عبر كل الطرق لاللتحاق ىنا و ىناك
يتعمق بميدان االستغالل الزراعي، فمن الصعب تجسيد ىذه المشاريع لقمة االراضي الزراعية في 
المنطقة. فأبناء المنطقة الذين يرغبون االستثمار في الزراعة ما عمييم اال البحث عمى اراضي صالحة 

من الفالحين من الشباب و باقي الفئات النشيطة االخرى من  ليذا الغرض خارج المنطقة. فيناك الكثير
الوالية الذين استثمروا في الميدان الفالحي في باقي الواليات الوطن، في تيارت، في الواد، في بشار، 

 الخ.
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الة الوطنية لدعم تشغيل بوالية تيزي وزو : توزيع عدد المؤسسات المنشأة في ظل الوك10الجدول رقم 
 حسب السنة و قطاع النشاط.
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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوالية تيزي وزو.المصدر : 
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و النقطة االخيرة التي بودنا االشارة الييا و التي نراىا ميمة ىنا، ىي القسط الضئيل في 
بالمئة، عمما و ان منطقة القبائل  3,43عدد المؤسسات الناشئة في ميدان الحرف الذي لم يتجاوز 

ى معروفة بتاريخيا الحرفي منذ وقت مضى. فحسب اعتقادنا، فان السبب في ذلك راجع ىنا ايضا ال
الخصوصيات التي يمتاز بيا ىؤالء الشباب الذين يتوافدون عمى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب. فيذا التدني في عدد المؤسسات الحرفية الناشئة من طرف الشباب في ظل الوكالة ال يعني 

تي بأن شباب المنطقة تخمى عن ىذه الحرف التقميدية و انما ىناك اسباب اخرى. فيذه الحرف ال
عادة ما تنجز في المنازل من الخياطة، صناعة الفخار، الزرابي، الخ، ىي من المجاالت التي 
تتخصص فييا النساء و ىذا الجنس مازال لم يستفيد، كما ىو الشأن بالنسبة لمرجال، من الدعم الذي 

فيي ة، ضصناعة الفكتقدمو الوكالة لمشباب. و باقي الحرف االخرى التي ىي من نصيب الرجال 
حرف عادة ما نجدىا مرتبطة بمنطقة او بعائمة معينة، فعادة ما ينتقل اإلرث داخل العائمة نفسيا و 

 عادة ما يرثو فردا واحدا فييا فقط و ليس كل افراد العائمة.
 عدد مناصب العمل المتوقع خمقها من طرف المؤسسات الناشئة في اطار الوكالة: -4

منصب  443991شغيل الشباب من خمق ما يصل إلى استطاعت الوكالة الوطنية لدعم ت
. أما بالنسبة 016808جويمية  36إلى غاية  6991شغل، عمى المستوى الوطني، منذ ظيورىا سنة 

لوالية تيزي وزو، فكان من المرتقب انشاء بمجرد ما تنطمق المشاريع التي تّم تمويميا من طرف ىذه 
بالمئة من مجموع  1,44. أي ما يعادل 13جدول رقم منصبا، كما يعكسو ال  10118الوكالة حوالي 

 المناصب التي استحدثتيا الوكالة عمى المستوى الوطني.
و النشاطات التي تخمق مناصب العمل بصفة معتبرة فيي تمك المرتبطة خاصة بالخدمات، 

يمة، البناء و الصناعة، كما كان مرتقبا لكون أن نسب انشاء المؤسسات في إطار ىذه النشاطات م
كما رأيناه سابقا. فقطاع الخدمات استطاع انشاء بمفرده اكثر من ربع العدد االجمالي من مناصب 
العمل التي حممتيا كل المشاريع المحققة في ظل ىذه الوكالة في والية تيزي وزو، منذ تاريخ ظيورىا 

قطاع إلى . بحيث وصمت نسبة خمق مناصب الشغل في ىذا ال0164إلى غاية ديسمبر  6991سنة 
 بالمئة.      01,91

بينما، في نشاط البناء و األشغال العمومية، فمقد وصل عدد مناصب الشغل المحققة إلى ما 
بالمئة من مجمل المناصب المستحدثة. و من جيتو، فإن النشاط الصناعي قد وفّر ما  08,18نسبتو 
لة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمئة من مناصب الشغل التي خمقتيا مشاريع الوكا  00,13يعادل 

في نفس الوالية. في الحين، فإن الفالحة التي تحتل المرتبة الخامسة في ترتيب النشاطات التي 
يقصدونيا المقاولون الشباب في والية تيزي وزو، ال تخمق الكثير من مناصب الشغل ألن 
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ع الحميب. فباستثناء المعني باألمر، االستثمارات في ىذا القطاع عادة ما تتمثل في تربية البقر و توزي
فإن ىذا النشاط ال يستدعي في كثير من األحيان توظيفات أخرى. و بالتالي نسبة انشاء مناصب 

 بالمئة.   9,00الشغل في ميدان الفالحة لم يتجاوز 
و من جية أخرى، فإن النشاطات التي تقدم أدنى المستويات في مجال خمق مناصب العمل 

لوكالة في والية تيزي وزو، ىي تمك المشاريع التي تندرج في اطار النقل، المين الحرة، في ظل ىذه ا
 1,83الحرف، الصيانة، الييدروليا و الصيد. فنسبة انشاء مناصب العمل في نشاط النقل لم يفوق 

 بالمئة من مجموع المناصب التي وفرتيا كل المؤسسات المصغرة المحققة في اطار ىذه الوكالة. ففي
ىذا الميدان كذلك، فان المؤسسات الناشئة عادة ما تكون مختصة في نقل المسافرين و عادة ما يكون 
صاحب المشروع و السيارة ىو السائق نفسو. و في ما يخص المين الحرة، فنسبة خمق مناصب 

 3,13بالمئة في ميدان الحرف،  3,94بالمئة، مقابل  8,61العمل في ىذا الميدان، فمقد بمغ فقط 
 بالمئة في النشاط المرتبط بالصيد.             1,68بالمئة بالنسبة لمييدروليا و أخيرا  1,11بالمئة في الصيانة، 

أما في ما يتعمق األمر بتوزيع ىذه النشاطات حسب القطاع االقتصادي، فإن القطاع الثانوي 
شباب الذين ُيقبمون عمى الوكالة المرتبط بالصناعة و البناء ىو الذي يستقطب الكثير من المقاولين ال

الوطنية لدعم تشغيل الشباب في والية تيزي وزو. فعدد المؤسسات المصغرة في مجال الصناعة و 
بالمئة من  39,86البناء و االشغال العمومية التي تّم انشاؤىا في ىذين النشاطين بمغ ما نسبتو 

ا في ما يخص عدد مناصب الشغل التي مجموع المؤسسات التي استحدثت في اطار ىذه الوكالة. أم
بالمئة. و في المرتبة  81,18حققتيا ىذه المؤسسات المرتبطة بالقطاع الثانوي، فمقد وصل إلى 
بالمئة، و أخيرا القطاع  01,91الثانية، يأتي القطاع الثالثي المتمثل في الخدمات و ذلك بنسبة 

 بالمئة. 9,00األولي المرتبط بالفالحة بنسبة 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)410 ) 
 

: عدد المناصب العمل المنتظر إحداثها من طرف المؤسسات المنشاة في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل بوالية 03الجدول رقم
 تيزي وزو حسب السنوات و قطاع النشاط.
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و مما الشك فيو، فان ىذه المؤسسات الناشئة في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
ساىمت الى حد ما في امتصاص البطالة بفضل ىذه المناصب العمل التي توفرىا خصوصا لفائدة 
الشباب. فيؤالء المقاولون الشباب الذين كانوا اصال بدون عمل حينما قصدوا ىذه الوكالة بحثا عمى 

تدعيم قصد تجسيد مشاريعيم، الكثير منيم اصبحوا اليوم يوفرون عمال لمشباب الذين يقبمون عمى ال
سوق العمل في المنطقة او عمى المستوى الوطني من اجل التوظيف. و العديد من ىذه المؤسسات 
تعمل مع اجيزة حكومية اخرى استحدثت قصد طمس بطالة الشباب، و لغرض مساعدة ىذه الفئة 
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فكل ىذه االجيزة و اآلليات  ANEM.يجاد عمال في السوق كمثل الوكالة الوطنية لمتوظيف عمى ا
الحكومية المّدِعمة لمشباب و التي تعمل عمى توفير مناصب الشغل ليذه الفئة بصفة دائمة او بصفة 
ا مؤقتة تشكل فرصة سامحة ليذه الفئة لكي تكتسب التجربة المينية االولى التي تستطيع ان تثمني

 حين دخوليا عالم الشغل الذي يعرف عجزا كبيرا بين العرض و الطمب في ما يخص مناصب العمل.   
خاتمة: نحاول في اطار ىذه الخاتمة التركيز عمى اىم النتائج التي افضت الييا ىذه 

 الدراسة. 
 ان واقع المقاولتية لدى الشباب في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في والية -

، يحدده من جية طبيعة العالقة القائمة بين ىذه 0164الى  6991تيزي وزو طيمة الفترة الممتدة من 
الوكالة و الشباب الذين استحدثت لغرضيم، و من جية اخرى، مدى توفر امكانيات لدى ىذه الوكالة 

لة تمبية لكل قصد االستجابة لطمبات الوافدين الييا. فمقد رأينا خالل عرضنا أنو باستطاعة الوكا
الطمبات االنشاء اذا كان عددىا ليس مرتفعا، بينما اذا كان االمر عكس ذلك، فالوكالة تقوم بإرضاء 
قدرا ميما من ىذه الطمبات في حدود االمكانيات المتوفرة لدييا. لكن ىذا التذبذب في عدد طمبات 

الة يتغير من مرحمة الى انشاء المؤسسات الذي يعكس مستوى اقبال شباب المنطقة عمى ىذه الوك
مرحمة اخرى حسب طبيعة العالقة التي تربط ىؤالء الشباب بيذه الوكالة. و ىذه العالقة تصنعيا عدة 

 متغيرات عمى مستوى المجتمع، االعالم، المؤسسات الرسمية، الخ. 
المستثمرون الشباب الذين استفادوا من التمويل من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  -

شباب في ىذه الوالية يفضمون االستثمار في قطاعات النشاط غير المنتجة كالخدمات عمى حساب ال
القطاعات المرتبطة بالطبيعة و منيا خاصة الزراعة و كذلك النشاطات التقميدية كالحرف. ألن 

 الشباب 
ية و الوافدين عمى ىذه الوكالة يميمون اكثر الى النشاطات التي تتناسب و مستوياتيم العمم

طموحاتيم المينية. و ىذه النشاطات ال تتطمب مستوى تعميمي مرتفع و عمى المستوى االجتماعي، 
 فيذه النشاطات ليست ميمشة او متدنية بين اوساط الشباب.   

المؤسسات الناشئة في ظل الوكالة ساىمت في خمق مناصب عمل و في امتصاص  -
لمؤسسات الناشئة و قطاعات النشاط االقتصادي، اال البطالة لدى الشباب الى حد ما، حسب طبيعة ا

ان ىذه الوكالة لم يتيسر ليا جمع شمل كل فئات الشباب لالستفادة من مزاياىا. فمقد أظيرت ىذه 
الدراسة بأن ىذا الجياز الحكومي الذي اسُتحدث خصصا لمساعدة الشباب البطال في عممية تجسيد 

واسعة من طرف كل الفئات االجتماعية المعنية بو عمى مشارعيم المقاولتية، لم يمق استجابة 
المستوى المحمي، كما كان ربما متوقعا عمى المستوى الرسمي. فيذه الوكالة لم تستطع استقطاب كل 
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فئات الشباب التي تعاني من البطالة في الجزائر. فمثال، عمى الرغم من أن البطالة تمس كذلك 
ة من الجامعات و المعاىد العميا، إال أن الكثير منيم لم يجدوا الشباب الذين يتخرجون بصفة متزايد

 من ىذا الجياز، لسبب أو ألخر.   لالستفادةسبيال 
و من بين ىذه الفئات الميمشة من طرف ىذه الوكالة، ىناك خاصة النساء، جامعية  -

، 0161، 0161كانت أو غيرىا. فإذا ما اعتمدنا عمى معطيات السنوات األربعة األخيرة )أي 
(، و ىي األرقام الوحيدة المتعمقة بتوزيع عدد المشاريع الناشئة حسب الجنس عمى 0164و  0168

عم تشغيل الشباب في والية تيزي وزو، يتبين بأن نسبة استفادة النساء من المشاريع مستوى وكالة د
بالمئة من مجموع المشاريع التي تّم تجسيدىا خالل  68,80االستثمارية في ظل ىذه الوكالة لم يتعد 

ي مشروع. و القطاعات الجذابة بالنسبة لمنساء، في 0310األربعة سنوات األخيرة و الذي بمغ عددىا 
بالمئة و الخدمات بنسبة  01,19بالمئة، ثم الصناعة بنسبة  83,34خاصة المين الحرة بنسبة 

بالمئة من مجموع المشاريع المحققة من طرف النساء طيمة األربعة سنوات األخيرة و الذي  68,81
 مشروع.   814بمغ عددىا ب 

                   التوصيات
 الشباب في ظل ىذه الوكالة:بعض التوصيات لمنيوض بواقع تشغيل 

نقدم، في األخير بعض االقتراحات و التوصيات من أجل تفعيل نشاط الوكالة الوطنية لدعم 
أكثر بالعروض و باالمتيازات التي تقدميا  االستفادةتشغيل الشباب قصد تمكين ىذه الفئة من 

بنودىا و أساليب تكفميا  الوكالة. فبعد عقدين من استحداثيا، ينتظر من ىذه الوكالة تجديد بعض
 بالشباب، و في ىذا الصدد، نستطيع أن نذكر:

عمى الوكالة التكفل بجوانب أخرى في عممية بناء المشاريع المقاولتية كالثقافة التنظيمية  -6
و روح المقاولتية. فمقد تبين بأن الشباب في حاجة ليس فقط إلى التمويل و إنما أيضا إلى خبرة و 

و في التسيير لمحد من نسب االخفاق التي يتعرض ليا ىؤالء الشباب الذين دخموا  ميارة في العمل
 ميدان المقاولتية دون تجربة.   

عمى الوكالة القيام بتجديد و بتوسيع شبكة العروض التي توفرىا في مجال نشاطاتيا  -0
لشيادات قصد تحفيز فئات أخرى من الشباب لكي يقتحمون ميدان المقاولتية، خاصة حاممي ا

الجامعية منيم و كذلك األمر بالنسبة لمعنصر النسوي. فالوكالة التي تشيد تراجعا في نسب اإلقبال 
عمييا في المدة األخيرة ىي في حاجة إلى تكييف نشاطاتيا مع التكوين و الشيادات الجامعية من 

 أجل تحقيق وثبة جديدة. 
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المفروضة عمى الشباب الراغبين في التخفيف من القيود و اإلجراءات البيروقراطية  -3
 اقتحام ميدان المقاولتية في ظل ىذه الوكالة.

تمديد آجال تسديد الديون التي اقترضيا الشباب من البنوك، و ارساء قواعد التعامل  -8
جدولة ىذه الديون كمما اقتضى األمر  كإعادةجديدة بين الجانبين تكون أكثر مرونة من ذي قبل، 

 من التركيز عمى أدوار أخرى ميمة بالنسبة لمؤسستيم أال و ىي اإلنتاج و التسويق.لتمكين الشباب 
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