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. مصادر معمومات سوق العمل في الجزائر واليات التنسيق فيما بينها

 الباحثين عن األشخاصالسوق النظرية حيث يتقابل عرض العمل ممثال في " يعتبر سوق العمل ىو 
 ، ولكي يتم االستجابة (01)" ات من اليد العاممةسالشغل وطمب العمل المتمثل في حاجيات المؤس

لمتطمبات سوق العمل المتسارعة التطورعممت مختمف البمدان عمى تطوير نظام معمومات سوق العمل، 
ة وتقديم الخدمات وتقريبيا من مستحقييا و ي جد ىامة لتطوير الموارد البشرأداةوقد مثمت ىذه النظم 

. المساعدة عمى إجراء البحوث والدراسات والتحاليل والمساعدة عمى اتخاذ القرار ورسم السياسات

وشيدت سوق العمل في الجزائر عدة تغيرات ساىمت فيبروزىا العديد من العوامل الجيوسياسية و 
 عمى مصادر أكثر التركيز أدتإلىالديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية وحتى الثقافية، ىذه التغيرات 
أن معرفة سوق العمل ييم باعتبارمعمومات سوق العمل وكذا طرق وكيفيات الحصول عمييا، وذلك 

 المؤسسات والنقابات العمالية والمينية، وكذا وأصحاب المخططين وواضعي السياسات، األولىبالدرجة
داراتمصالح التشغيل العامة والخاصة   العمل والتفتيش، ىياكل ومؤسسات التكوين والتعميم والتوجيو وا 

، وىو مايساىم في رسم سياسة قوية متينة قائمة عمى أسس عممية وليست واألكاديميينالميني، الباحثين 
.  ظرفية آنيةإسترجالية

ستغالل التقارير اإلحصائية إية في تركيبتيا يحتوي عمى جمع المعطيات وئوبما أن إنتاج المعمومة اإلحصا
ومعالجتيا وتحميميا واقتراح نشر النتائج المتحصل عمييا التي تساىم في وضع خطط مستقبمية ، تساىم 

 .(02)في التخطيط الوطني

نطالقا  من أىمية المعمومات المستقاة من سوق العمل فإنو لمن الميم معرفة مصادرىا والتي سوف وا 
  آلياتمصادر معمومات سوق العمل في الجزائر و:  من خالل ىذه المداخمة تحت عنوانإلييانتطرق 

. التنسيق فيما بينيا
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: مجموعات ىي (03)ثالثإلى المعمومة في سوق العمل بإنتاجعادة ماتقسم الييئات المكمفة 

 اإلحصائية المعمومات ألجإلنتاجالييئات التي تحتوي عمى قدرات تقنية :األولىالمجموعة. 
 اإلحصائية المعمومة إنتاج من غير المختصين في القادرين، وىي المنتجون :الثانيةالمجموعة 

 . الحتياجات التسيير الداخميأولية معمومة بإنتاجوالذين يقومون 
 عمى إحصائية معمومات إنتاجن في وركاء االجتماعيون الذين يساىمش وىم ال:الثالثةالمجموعة 

 .المستوى الوطني
  إلىومن خالل هاته المجموعات الثالث يمكننا تقسيم مصادر معمومات سوق العمل في الجزائر

: مصدرين هما
 اإلداريةالمصادر. 
  اإلداريةالمصادر غير. 

 
 :اإلداريةالمصادر -1

 طرفا فعاال فييا حيث نحصل عمى ىاتو المعمومات من اإلدارةنقصد بيا تمك المصادر التي تكون 
 :خالليا وتتمثل في

  واإلداراتالمديرية العامة لموظيفة العامة من خالل حصيمة التشغيل المحقق من طرف المؤسسات 
 .العمومية

 الوكالة الوطنية لمتشغيل من خالل المعطيات الواردة من نشاطاتيا. 
 المفتشية العامة لمعمل من خالل التقارير التفتيشية. 
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 
 الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة. 
 الوكاالت المتخصصة في ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة. 
 صناديق الضمان االجتماعي من خالل الممفات المسجمة. 
 لمقطاعات السيما الوزارات المكمفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة اإلحصائياتاإلدارية 

 .وترقية االستثمار
 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. 
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 :المديرية العامة لموظيفة العمومية 1-1

 والتي  العامة لموظيفة العمومية حصيمة التشغيل لموظيفة العمومية سنويا من قبل المديريةإعداد يتم 
 العمومية،وتقدم ىذه الحصيمة مجموعة من واإلداراتتخص التشغيل الموجود عمى مستوى المؤسسات 

 العامة وذلك وفقا لعدة مؤشرات اإلداراتالمعمومات الضرورية حول مستوى وتطور الشغل في 
 :(03)ىي

 اإلداريةالفئة. 
  والتعميمالتأىيلمستوى. 
 طبيعة العمل. 
 فئات السن . 
 الجنس. 

 (:ANEM)الوكالة الوطنية لمتشغيل  1-2

تنشر الوكالة الوطنية لمتشغيل سنويا وسداسيا وفصميا تقارير حول تسيير سوق العمل ، كما تقدم معمومات 
حول مستوى عروض العمل المسجمة عن طريق الوكاالت الوالئية والمحمية و طمبات العمل وعممية 

: (05) عدة مؤشرات ىيإلى، ويخضع نشر ىذه المعمومات (04)التنصيبات المحققة خالل فترة محددة 

 سبب التسجيل نوع التأىيموالتعميم،مستوى ، الجنس، السن،المنطقة: بالنسبة لمطمب
 . الخبرات السابقة،المين

 القانوني نوع القطاع ،  نوع النشاط،المنطقة، طبيعة المؤسسة: بالنسبة لمعرض
 . مدة العقد، نوع عقد العمل،مجموعة المين، والتعميممستوىالتأىيل

 السن ، والتعميمالتأىيل مستوى ،لنشاط ا فرع،المنطقة: بالنسبة لعممية التنصيب 
 .،األجر نوع عقد العمل، القطاع القانوني لممؤسسة،والجنس

 ذلك تقوم الوكالة الوطنية لمتشغيل بتقديم معطيات كمية ونوعية متعمقة بتسيير جياز المساعدة إضافةإلى
 حيث تمعب دور الوسيط بين 2008 سنة إنشاؤه الميني لمشباب طالبي الشغل والذي تم اإلدماجعمى 

عمى و تعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب ىؤالء الشباب ومختمف المؤسسات في عالم الشغل،
(06): 

 .دعم ترقية التشغيل المأجور    - 

 .دعم تنمية المقاولة -
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ويتكون ويتضمن ىذا الجياز ثالثة عقود :(DAIP)إنشاء جياز المساعدة عمى اإلدماج الميني -
 :إدماج

الطور القصير المدى )موجية لخريجي التعميم العالي  (CID) عقود إدماج حاممي الشيادات*
  .وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية لمتكوين الميني (والطور الطويل المدى

موجية لمشباب طالبي العمل ألول مرة خريجي الطور الثانوي  (CIP) عقود اإلدماج الميني*
 .لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين الميني أو الذين تابعوا تكوينا تميينيا

 .موجية لطالبي الشغل بدون تكوين وال تأىيل (CFI) إدماج/ عقود تكوين*

وبذلك تقوم بتحصيل المعمومات المتعمقة بعروض العمل وطمبات العمل وعدد التنصيبات التي تقوم بيا 
 اإلحصائية المعطيات بإرسال، حيث تقوم ىذه الييئات (OPAP)الييئات الخاصة المعتمدة لمتنصيب 

. (07) المصالح المختصةإلىبانتظام وحسب فترات محددة 

 : المفتشية العامة لمعمل 1-3

" ه ــــــــــنأ 2009مل سنة ـــه من طرف المؤتمر الدولي لمعــــمصادق عميـــ العقد العالمي لمشغل الاعتبرلقد 
 وترقية التنمية األزمة لتجاوز امالألساسية مفتشية العمل عامال من العوأضحتنتيجة لألزمة العالمية 

 من إداريا وبذلك تعد مصدرا " ليا دور كبير في رسم سياسات التشغيلأصبحاالجتماعية واالقتصادية و
 :(08)مصادر معمومات سوق العمل من خالل التقارير التي تنشرىا عبر المفتشياتالوالئية حول

 الييئات المستخدمة وعدد العاممين فييا. 
 المسرحين من العمل. 
 العمال غير ا لمصرح بيم. 
 ر لمعمال دون المرور عبر الوكالة الوطنية لمتشغيلشالتشغيل المبا .

 (.ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  1-4

 التسعينيات والتي جاءت بمنظور أوائلت في أنشأظيرت كبديل عن التعاونيات الشبانية التي 
والتشترط مساىمة ، جل انجاز مؤسسة مصغرة أ من فأكثراشتراكي،التي كانت تشترط وجود ثالث شركاء 

 بموجب إنشاء التركيبة المالية ، ونظرا لمفشل الذي عرفتو ىذه التعاونيات تم إعدادمالية شخصية في 
الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ، ك الو1996 سبتمبر 08 المؤرخ في 96-269: المرسوم التنفيذي رقم 
 وتوسيعيا حيث تقوم بمتابعة مختمف االستثمارات التي ينجزىا إلىترقيةإحداثاألنشطةو تسعى ىذه الوكالة 

الشباب ذوي المشاريع ، وتعد مصدرا من مصادر معمومات سوق العمل باعتبارىا تمدنا بالمعمومات 
 ىذه الوكالة وذلك حسب قطاع النشاط و كذا إطار في إنشاؤىاالمتعمقة بعدد المؤسسات المصغرة التي تم 
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 لممناصب المحتممة لممشاريع قيد إضافةالتي استحدثتيا ىذه المؤسسات ، حجم مناصب الشغل
 .(09)االنجاز

 :الصندوق الوطني لمتامين عن البطالة 1-5

 ، 1994 جويمية 06 المؤرخ في 188-94:  ىذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم إنشاء تم 
 النشاطات من قبل الشباب العاطمين عن إحداث ميامو في تسيير جياز دعم إطارويساىم الصندوق في 

 سنة، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 50 و 35مابين أعمارىم المشاريع الذين تتراوح أصحابالعمل 
 المتمم والمعدل لممرسوم السابق ، ويمدنا ىذا الصندوق 2004 جانفي 03:  المؤرخ في01-04: 

 .(10) اقتصاديةألسباببمعمومات حول مناصب العمل المستحدثة وكذلك مناصب الشغل التي تفقد 

 (: ANDI)الوكالة الوطنية لتطويراالستثمار 1-6

 أنشئت تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي والتي إداريوىي عبارة عن مؤسسة ذات طابع 
 48 في شكل شباك وحيد ممركز موزع عبر 2001 أوت 20: المؤرخ في 03-01: رقم األمربموجب 

 لممؤسسات وتسييل تنفيذ المشاريع اإلجراءاتالتأسيسيةوالية عمى مستوى الوطن يخول لموكالة القيام بجميع 
  :(11)الخاصة باالستثمار والتي قد تكون في شكل

 مؤسسات جديدةإنشاء  
  اإلنتاجتوسيع قدرات. 
 ىيل وىيكمة المؤسساتإعادةتأ. 
  المؤسسةرأسمالالمساىمة في . 
  الكمية في خوصصة بعض المؤسسات العموميةأوالمساىمة الجزئية . 

 المتحصل عمييا من ىذه الوكالة خاصة مايتعمق بعدد المشاريع االستثمارية اإلحصائيةوتساىم المعمومات 
 .، ومايرافقيا من خمق مناصب شغل في المعرفة الدقيقة التي يشيدىا سوق العمل من تطورات حاصمة

 :صناديق الضمان االجتماعي 1-7

 العاممين إعداد جد دقيقة حول معطيات CNAS-CASNOSتقدم مختمف صناديق الضمان االجتماعي 
 المؤمنين اجتماعيا والمنتسبين ليذه الصناديق، مما يعطينا معمومات حول مناصب  األجراء وغيراألجراء

 . في سوق العملاألجورالعمل الدائمةو المؤقتةو مستويات 
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لجوية األحواال والبطالة الناجمة عن سوء األجر يقدم الصندوق الوطني لمعطل المدفوعة أخرىومن جية 
 معمومات حول مؤسسات القطاع وعدد العمال CACOBATP العمومية والري واألشغاللقطاعات البناء 

. (12)المنتمين ليذا الصندوق

 : حصيمة التشغيل 1-8

 حصيمة إلىإعداد ، حيث ييدف 1981فريل أ 04 المؤرخ في 62-81 بموجب المرسوم إقرارىاوالتي تم 
 حصيمة سنوية لقطاعالتشغيل أجراءإرسال 09 من أكثريمزم بذلك كل مؤسسة توظف ،و لمتشغيل سنويا

 غير انو لم يعد ،1982 أكتوبر 18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ب المنصوص عمييا لإلجراءاتوفقا 
 .(13)1988 استقاللية المؤسسات االقتصادية سنة إلرساءيعمل بيذه الحصيمة نظرا 

 :المعمومات الخاصة بالقطاعات 1-9

 ، وتقارير سنوية حول التشغيل في بعض الوزارات كقطاعالتربية الوطنيةإحصائية عن دوريات ة وىي عبار
 . الصناعة السياحة، التعميم العالي والبحث العممي،التعميم والتكوين الميني، الفالحة،الصحة، النقل

وتمكننا المعمومات المتحصل عمييا من مختمف ىذه القطاعات من تصفح معطيات التشغيل في كل قطاع 
.  والجنس، والتعميم، السنالتأىيل مستوى ، طبيعة المنصب،بالتفصيل حسب الوالية

 :لقرض المصغراالوكالة الوطنية لتسيير 1-10    

 تجسيد إحدىأدوات وىي تمثل 2004 جانفي 22 المؤرخ في 13-04:لمرسوم التنفيذي رقما بموجب أنشئت
سياسة الحكومة فيما يخص محاربة البطالة وعدم االستقرار حيث تدعم المستفيدين وتقدم ليم االستشارة 

 وبذلك تقدم مجموعة من المعمومات حول مناصب الشغل المستحدثة من ،وترافقيم في تنفيذ نشاطاتيم
 .(14)خالل ىذا الجياز و كذا معطيات حول احتياجاتيا بالنسبة لطمبات العمل

لكثير من المؤسسات الغير االعتبارا بعين تأخذ ال أنيا السابقة اإلداريةالحظتو في المصادر م مايمكن 
 أن غير مكتممة ونسبية، كما األحيانمصرح بيام مما يجعاللمعمومات المتحصل عمييا في الكثير من 

 يجعل مدى صدق ،ازدواجية التسجيل لحصيمة التشغيل بين مديريات التشغيل والوكالة الوطنية لمتشغيل
 إضافة إلىأن ، األحيان حول نفس الفئات في بعض األرقام جد صعب الختالف أمرودقة المعمومات 

 المختمفة يستغرق وقتا طويال يجعل من بعض المعمومات اإلداريةالحصول عمى المعمومات من المصادر 
 مما يجعمنا ال نتتبع التطورات الحاصمة في سوق العمل ، وعميو ،غير متطابقة من حيث الزمن والتاريخ

 : يتطمب منااإلداريةفان تطوير المصادر 
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 التأىيل السن، الفئة االجتماعية، مستوى الجنس،فحص تطابق المعمومات كالتوزيع حسب  -
 .والتعميم

 .لدقيق لنشاط المؤسسات والييئات لتسييل تدويل وضمان المطابقة مع المدونة الرسمية االوصف -
 المعمومات في إلرسال المتطورة كاالنترنتاإلعالم واستخدام تكنولوجيات اإلحصائيةتوحيد الجداول  -

 .وقتاقرب 
 .اإلرسال جية واحدة لتجنب ازدواجية إلى الحصيمة عمى المستوى المحمي إرسالجعل  -
 في جميع مراحل جمع وتحميل ونشر معمومات واإلعالمتعزيز استخدام تكنولوجيات االتصال  -

 .سوق العمل
 

 :اإلداريةالمصادر غير  -2

نقصد بيا تمك المصادر المتعمقة بنتائج التحقيقات المختمفة حول التشغيل والبطالة المنجزة من طرف 
: ىم ىذه المصادر تتمثل فيأ و، والمؤىالت لمقيام بذلكاإلمكانياتالييئات المتخصصة والتي تممك 

(: ONS )لإلحصائياتالديوان الوطني  2-1

 المؤرخ 01-94: عن طريق المرسوم التشريعي رقملإلعالمواإلحصاء مراجعة النظام الوطني إعادةلقد تم 
لتنظيمي وكذا حقوق وواجبات اإلطارا ويحدد األساسية المبادئ ف الذي يعر1994 جانفي  15:في 

 وبذلك يعد الديوان ، واستخدامو نشر المعمومة، الحفظاإلنتاج، المادية والمعنوية في مجال األشخاص
في الحصول عمى معمومات  التي يعتمد عمييا  الغير إدارية مصدرا ىاما من المصادرلإلحصاءالوطني 

. (15)سوق العمل حيث يوفر معمومات دقيقة في العديد من المجاالت

 لإلحصاءواإلعالم،الذي يعد السياسة الوطنية لإلحصاء المجمس الوطني إنشاءلتفعيل دور الديوان تم 
صائية ح اإلباألعمال ومراقبة تنفيذ البرامج الوطنية القطاعية والخاصة إعداداالقتصادي والتنسيق و

 . (16)المطابقة لمسياسة الوطنية المحددة في ىذا المجال

والمؤشرات ، حيث ينتج ويحمل المعطياتاإلحصائية منتج لممعمومة لإلحصاءوان الوطني ييعتبر الد
 األجــورال سيما المتعمقة بالتشغيل والبطالة  ، والتحقيقاتاآلراء وسبر ،المتعمقة بالتشغيمعن طريق الدراسات

: ل عمى مصدرين ىما ـــوق العمــــ حول ساإلحصائية المعمومة إنتاجي، ويرتكز في ـــــالصناعاإلنتاجو 

 :إزاءاألسرالتحقيقات  2-1
 
 :  العامةاإلحصاءات - أ
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 بيدف الحصول عمى لإلحصاء العامة التي تنجز من طرف الديوان الوطني اإلحصاءاتوىي تمك 
 عامة منذ إحصاءاتوقد تم انجاز خمس ، معمومات عامة ومعرفة التطور الحاصل عمى البنية السكانية

 اإلحصاءات، وتعطي مثل ىذه 2008-1998-1987-1977-1966: غاية اليومإلىاالستقالل 
معمومات حول وضعية اليد العاممة من حيث التشغيل والبطالة وفق مستويات جيوغرافية دقيقة وذلك طبقا 

تغيرات كالسن، والجنس، الشيادة المتحصل عمييا، المينة، الوضعية الرئيسية،فرع النشاط ملمعديد من ال
.  طبيعة القطاع القانوني،االقتصادي

 

 : التحقيقات حول اليد العاممة - ب

 التعاون الدولي المنظم من طرف المكتب الدولي لمعمل يقوم الديوان بالعديد من التحقيقات خالل إطارفي
 :إلى وتيدف ىذه التحقيقات أسرة 15000كل ثالثي تخص عينة متكونة من 

  لميد العاممة المتوفرةاألساسيةكشف المميزات . 
 المرجعياألسبوع معمومات حول مستوى التشغيل والبطالة خالل إعطاء . 
 ونسبة ،توفير المعمومات حول تطور بعض المؤشرات كنسبة النشاط،نسبة التشغيل 

 .البطالة
 الفئة الناشطة والفئة الشاغمة والفئة السكانية البطالة حولتزويدنا بالمعمومات . 

 حسب معايير عدة تتعمق بالوضعية إعدادىا المعمومات المتعمقة بالفئة الشاغمة يتم أن ىنا اإلشارةوتجدر 
 العمل، مستوى إلىطريقة الدخول ،  عملأولالسن،القطاع القانوني،سن ،  والنشاط، والجنس،المينية
. الحالة العائمية، االنتساب لدى صناديق الضمان االجتماعي،  والتعميمالتأىيل

 مرة ألول المعمومات المتعمقة بالفئة العاطمة عن العمل فيي تبين الذين سبق ليم العمل وطالبي العمل أما
،مدة البحث عن الشغل،االستعداد اإلقامة والتعميم، مكان التأىيل ومستوى ، والجنس،حسب السن

. الة االجتماعيةحلمعمالل

 :باألسر متعمقة أخرىتحقيقات  2-2

 يكون ليا ىدف رئيسي ال يتعمق باليد العاممة ت لكن ىذه التحقيقاإزاءاألسرلتحقيقات المنجزة  اوىي مجمل
 كالتحقيقات حول ، المتعمقة باليد العاممة ثانوية في ىذه التحقيقاتاإلحصائيةحيث تكون المعمومات 
.  أو السكانية مستوى المعيشةآومصاريف االستيالك 

 :  التحقيقات حول المؤسسات -3
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 الخاصة بالمؤسسات المتواجدة في سوق العمل من حيث اليد العاممة باإلحصاءاتوتكمن ىذه التحقيقات 
 البعيد، وتكون أو المتوقعة في المستقبل القريب أوفي تمك المؤسسات وكذا عدد مناصب العمل المطموبة 

ىذه التحقيقات سنوية تمس القطاع العام والخاص عمى حد السواء، ومن بين ىذه التحقيقات تمك الخاصة 
 .األجنبية العمومية والمؤسسات واألشغالبقطاع الصناعة، ومؤسسات البناء 

 والتسمح ىذه التحقيقات في كاألسرنو قائم عمى التصريح أومايمكن مالحظتو عمى ىذا النوع من المصادر
 أو ىو ىدف عام األساسيعمومات دقيقة حول سوق العمل الن ىدفيا م الحصول عمى األحيانبعض 

 من ىذه التحقيقات ال تسمح لنا إلييا المتوصل اإلحصائية المعمومات أنخاص بدراسة معينة ، كما 
 ال فإنياما التحقيقات حول المؤسسات ، أ في نشر النتائجتأخرابمتابعة حصيمة التشغيل السنوية وتسجل 

 لكون المؤسسات تتميز بضعف نسبة ،إضافةتغطي بعض النشاطات والفروع خاصة القطاع غير المنظم
.  حول سوق العملاإلحصائيةالرد وىو مايؤخر عممية الحصول عمى المعمومات 

 :المجنة الوطنية لترقية التشغيل-4

 وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي وتتكون من يترأسيا التي 2010 ىذه المجنة في مارس تأسست
 وتعد مصدر من مصادر وطنية، ممثمين لييئات ومؤسسات 09 و ، ممثال من قطاعات وزارية مختمفة18

 :(17)يأتي فيما األساسيةمعمومات سوق العمل في الجزائر حيث تتمحور مياميا 

 .ة بين التكوين والتشغيلمىيالت والمالئأضبط سوق العمل بتطوير الت -
 .ىيالت وتحميل تطورىا وتحيينياأ قائمة المين والحرف والتإعداد -
 .تحديد معايير تطور سوق العمل -
القيام بدراسات والتقييم الدوري عمى المستوى الكمي والنوعي حول تنفيذ مختمف محاور مخطط  -

 .العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة
 حول التشغيل والبطالة عمى المستوى الوطني والجيوي اإلحصائيةتطوير نظام جمع المعمومة  -

 .والمحمي ومعالجتيا ونشرىا
.  الدراسات والتحاليل المعمقة المتعمقة بظاىرة العمل غير المنظمإجراء -

:  المقترحة لمتنسيق بين مصادر سوق العمل في الجزائراآلليات:  ثانيا

، ويعد التنسيق بينيا ضمان اإلدارية وغير اإلدارية المستقاة من المصادر اإلحصائيةتختمف المعمومات 
 توحيد ،أي من جية وكذا ربح الوقت والتطابق في المعموماتإلييا المتوصل اإلحصائيةلفعالية المعمومات 

 إتباعيا التي يجب اإلجراءات من خالل جممة من إالالمعمومات المتحصل عمييا وال يمكن تحقيق ذلك 
: يأتي التنسيق فيماأىمآلياتلمتوصل لمتنسيق المحتمل بين ىذه المصادر رغم اختالفيا وتتمثل 
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 المتعمقة بسوقا لعمل حيث تصب اإلحصائيةإنشاء بنك وطني واحد يرصد جميع المعمومات  -
 .جميع المعمومات في قناة واحدة مما يضمن تطابقيا وعدم اختالفيا

 نفس إلىتوحيد المفاىيم والمناىج الخاصة بجمع المعمومات وتحيينيا ونشرىا وتحميميا لموصول  -
 .النتائج

 دليل خاص بإنشاءاإلعتماد عمى مدونة خاصة لجميع المصادر وكذا توحيد المصطمحات  -
 .بمصطمحات سوق العمل في الجزائر

 المرتبطة اإلحصائية المعمومة إنتاجتحديد ميام وصالحيات مختمف المؤسسات التي تساىم في  -
 .بسوق العمل

 حول محتوى واحد الستبيان التحقيقات المتعمقة باليد العاممة حيث يكون متعارف عميو االتفاق -
لدى جميع الفاعمين في ىذا الميدان بالتوافق مع مجمل مستعممي المعمومات في سوق العمل من 

 . سياسة التشغيلأىدافاجل تحقيق 
 إنتاججعل الجامعة ممثمة في مراكز البحث والمخابر التي ليا عالقة بسوق العمل طرفا فعاال في  -

 المتعمقة بسوق العمل واالستفادة من الدراسات التي تقوم بيا ىذه المخابر اإلحصائيةالمعمومة 
 . المتوخاة من ذلكاألىدافوالتنسيق بينيا لتحقيق 

جعل القطاع الخاص من خالل إنشاء مراكز لسبر اآلراء مصدرا من مصادر معمومات سوق  -
 .العمل

 صياغة الجداول الخاصة التي بإعادة العمومية اإلدارات االعتبار لحصيمة التشغيل لدى إعادة -
 .تساعد في توجيو سياسة التشغيل

 والفاعمين بمحممين حقيقيين لسوق العمل وتشجيع التخصص المتعدد اإلداريةتدعيم المصالح  -
 . واالجتماع والقانون وعمم النفس اإلحصاءكاالقتصاد و

 والتنسيق بين مختمف ،ب الميني من اجل ضمان نقل التجارب واالستفادة منيايردالتكوين والت -
 .الفاعمين في ىذا المجال

مختمف الدراسات لصبمة بسوق العمل وقمعمومات المتعلللجعل الوكالة الوطنية لمتشغيل مركز  -
 .ة بيذا المجال لديياقات المتعلقوالتحقي
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