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الممخص:
تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة اآلليات والبرامج المتبعة من قبل و ازرة التكوين والتعميم المينيين لزيادة عممية

اإلدماج الميني لخريجييا في سوق العمل ،والتوجو نحو المقاوالتية ،وكيف يتم التنسيق مع مختمف القطاعات

المستخدمة لتحديد االحتياجات الحقيقية من أجل مرافقتيم في إنجاز مختمف برامج التنمية الوطنية من جية،

ومعرفة مدى مساىمة ىذه اآلليات الجديدة في الربط بين سياسة التكوين والتعميم المينيين في إدماج خريجييا وسوق
العمل بالجزائر من جية أخرى.

وخمص البحث إلى  :أن و ازرة التكوين والتعميم المينيين بدأت بتأسيس نظام مرافقة لمساعدة خريجييا عمى اإلدماج

الميني والتوجو نحو المقاوالتية بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالشباب ،والشراكة مع أجيزة التشغيل والدعم
المقاوالتي.وفي األخير قدم الباحث بجممة من االقتراحات والتوصيات لتطوير العبلقة بين التكوين والتعميم المينيين

وسوق العمل بالجزائر.
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مقدمة  7لقد وجد النظام التربوي الجزائري نفسو منذ عدة سنوات في مواجية إشكالية االستجابة لطموحات
الشباب من جية ولمحاجات االقتصادية واالجتماعية لمببلد من جية أخرى ،وليذا كانت ىناك العديد من ورشات

اإلصبلح لعل أىميا ورشة إصبلح المنظومة التربوية والتكوينية ،وييدف ىذا اإلصبلح إلى إعادة بناء ىذين

القطاعين(التربية ،التكوين والتعميم المينيين) عمى أسس جديدة متماشية مع التطور السريع في شتى مناحي الحياة.

ولمموازنة بين تطمعات الشباب والحاجات االقتصادية واالجتماعية لمببلد من جية ،ولمربط بين خريجي التكوين

والتعميم المينيين وعالم الشغل من جية أخرى انتيجت الجزائر مقاربة جديدة معتمدة

عمى التنسيق ما بين

القطاعات والييئات المكمفة بالشباب متماشية مع الواقع االقتصادي واالجتماعي لمببلد.
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إشكالية الدراسة واعتباراتيا7

 -2-2إشكالية الدراسة7

شيدت الجزائر في العشرية األخيرة العديد من ورشات اإلصبلح لعل أىميا ورشة إصبلح المنظومة التربوية

والتكوينية وبيذا اإلصبلح فإن الجزائر تعيد بناء نفسيا عمى أسس جديدة متماشية مع التطور التكنولوجي.

يندمج التكوين والتعميم المينيين في النظام الشامل˝ التربية – التكوين الميني– الشغل˝وبالتالي يتأثر بالسياسات

التربوية وبطريقة تنظيم االقتصاد ،فكل تغيير يط أر عمى النظام التربوي أو االقتصادي يؤثر عمى نظام التكوين
الميني بالجزائر.

تولي الدولة الجزائرية أىمية بالغة لقطاع التكوين والتعميم المينيين نظ ار لتأثيره المباشر عمى التشغيل وتكوين

اليد العاممة المؤىمة  ،وقد باشرت الحكومة إصبلحات ىامة في قطاع التكوين الميني بيدف تحويمو إلى قطاع منتج
لمكفاءات وقادر عمى االستجابة لمتطمبات المؤسسات ومن ثم لسوق العمل من خبلل العديد من النصوص
التشريعية من جية ،واالتفاقيات القطاعية من جية أخرى لتجسد ىذا اإلصبلح عمى أرض الواقع.

وأكدت العديد من الدراسات عمى وجود ضعف في التوجيو بالنسبة لمشباب خريجي التكوين وعدم وجود شراكة

فعالة بين قطاع التكوين والمؤسسات االقتصادية (رادي،2102،ص ، )47كما تؤكد كذلك دراسة (أنين ،سالمي،2102،

ص )082عمى أن ىيئات الدعم والمرافقة غير حاضرة بقوة بين أوساط الشباب  ،فالغالبية ال يعرفونيا وال يدركون

المزايا التي تقدميا.

ولذلك تسعى و ازرة التكوين والتعميم المينيين إلى وضع آلية لمرافقة اإلدماج الميني لخريجي مؤسسات التكوين،

بحث ستسمح ىذه اآللية بإدماج ناجح لخريجي مؤسسات التكوين في عالم الشغل وكذا بتوجيو الدورات التكوينية
والتخصصات المينية حسب احتياجات المؤسسات االقتصادية والصناعية.

وتأسيسا عمى ما سبق تيدف ىذه الورقة إلى تسميط الضوء عمى التجربة الجزائرية في إدماج خريجي التكوين

والتعميم المينيين في سوق العملمن خبلل اإلجابة عمى:

 -ما ىي آليات إدماج خريجي التكوين والتعميم المينيين في سوق العملبالجزائر؟

 وكيف تساىم ىذه اآلليات الجديدة في الربط بين سياسة التكوين والتعميم المينيين في إدماج خريجييا وسوقالعمل بالجزائر ؟
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 -1-2أىمية الدراسة 7تسعى ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىمية قطاع التكوين الميني في مجال توفير
موارد بشرية ذات كفاءة لبلستجابة الحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية،كما تسعى إلى تقديم سياسة و ازرة
التكوين و التعميم المينيين في التشاور والتشارك مع كل الشركاء االجتماعيين و االقتصاديين سواء في مجال تحديد

االحتياجات من اليد العاممة أو في المساعدة عمى اإلدماج الميني لخريجييا بالتنسيق والتشاور مع القطاعات
والييئات المعنية بذلك.

الدرسة إلى تحقيق األىداف التالية :
أىداف الدراسة  7تسعى ىذه ا
 -تحديد اآلليات والبرامج المتبعة لزيادة عممية اإلدماج الميني في سوق العمل ،والتوجو نحو المقاوالتية .

 معرفة مدى مساىمة ىذه اآلليات الجديدة في الربط بين سياسة التكوين والتعميم المينيين في إدماج خريجيياوسوق العمل بالجزائر.

 -التعرف عمى مكونات تنسيق التكوين الميني مع مختمف القطاعات المستخدمة لتحديد االحتياجات الحقيقية من

أجل مرافقتيم في إنجاز مختمف برامج التنمية الوطنية.
 -2-2مصطمحات الدراسة 7

مصطمحات الدراسة 7

 -2آليات اإلدماج الميني  7االستراتيجيات التي يتبعيا قطاع التكوين والتعميم الميني إلدماج خريجيو ،وتتمثل في
االتفاقيات القطاعية مع الو ازرات والييئات المعنية بالتشغيل المباشر ،أو المساعدة عمى إنشاء مؤسسة مع األجيزة
والييئات الداعمة لممقاوالتية (الوكالة الوطنية لمتشغيل ،الخبليا الجوارية لوكالة التنمية االجتماعية،الوكالة الوطنية

لتسيير القرض المصغر،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة ،والغرفة الوطنية
لمصناعة التقميدية والحرف)

 -1خريجي التكوين والتعميم المينيين :ىم الذين انيوا تكوينيم بنجاح في مؤسسات التكوين والتعميم المينيين
والحاصمون عمى شيادات دولة في التكوين الميني أو التعميم الميني أو الحاصمون عمى شيادات تأىيل ميني.

 -6سوق العمل :ىو سوق افتراضي نظري ونوع من أنواع األسواق االقتصادية ،يتواجد فيو الباحثون عن العمل
والعارضون لفرص العمل من أصحاب الشركات وغيرىم الذين يخمقون مكان العمل ويبحثون عن اليد العاممة.
( )2108، wikipediaونقصد بو فرص إدماج خريجي التكوين والتعميم المينيين سواء في مناصب عمل في القطاع

العام أو الخاص،أو إنشاء مؤسسة خاصة باإلمكانيات الخاصة ،أو عن طريق األجيزة والييئات الداعمة لممقاوالتية.
 .IIاإلطار النظري والدراسات السابقة 7

 -2-1اإلطار النظري7

 -2-2-1لمحة عن منظومة التكوين والتعميم المينيين بالجزائر  7يتكون النظام التربوي الجزائري من ثبلث
قطاعات تقع تحت الوصاية اإلدارية والتربوية لثبلث و ازرات منفصمة وىي و ازرة التربية الوطنية  ،و ازرة التعميم العالي
والبحث العممي  ،وو ازرة التكوين والتعميم المينيين.
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أ -مفيوم التكوين والتعميم المينيين7
 -1التكوين الميني  :يعرفو بوفمجة غياث أنو":تنمية منظمة وتحسين االتجاىات والمعرفة والميارات ونماذج
السموكيات المتطمبة في مواقف العمل المختمفة من أجل قيام األفراد بمياميم المينية عمى أحسن وجو وفي أقل وقت
ممكن(".بوفمجة،1984،ص)5

 -2التكوين الميني األولي:يقصد بو إكساب تأىيبلت تطبيقية ومعارف خاصة ضرورية لممارسة مينة ،بيدف
ضمان تأىيــل أساسي لكل طالب لمتكوين .كما يقصد بالتكوين الميني المتواصل تحيين معارف العمال وتحسين
مستواىم،بيدف تشجيع اإلدماج واعادة اإلدماج والحركية المينية لمعمال ،تكييف قدرات العمال مع التطور
التكنولوجي والمين ويمكن أن يمنح ىذا التكوين في أماكن العمل وفي المؤسسة( .قانون)2008،07

 -3التكوين عن طريق التميين :بأنو ":طريقة لمتكوين الميني ييدف إلى إكساب تأىيل ميني أولي أثناء العمل،
معترف بو يسمح بممارسة مينة ما في مختمف قطاعات النشاط االقتصادي المرتبطة بإنتاج المواد والخدمات .ويتم
اكتساب ىذا التأىيل من خبلل ممارسة عممية متكررة ومتدرجة لمختمف العمميات المرتبطة بممارسة المينة المعنية،
ومن خبلل تكوين نظري وتكنولوجي مكمل"(قانون)07،2008

 -7التعميم الميني  :يقصد بالتعميم الميني  ،كل تعميم أكاديمي وتأىيمي  ،ممنوح من مؤسسات التعميم الميني بعد
الطور اإلجباري في مؤسسات التربية الوطنية 7 ،ييدف إلى التحضير لممارسة مينة أو مجموعة من المين ،كما
يمكن أن يؤىل إلى تكوين ذي طابع ميني يكون امتدادا لمفرع المتبع ( .قانون)07،2008

 -5غايات المسار الميني  7تتمثل ىذه الغايات أساسا في تنمية الموارد البشرية بتكوين يد عاممة مؤىمة في جميع
ميادين النشاط االقتصادي ،الترقية االجتماعية والمينية لمعمال ،تمبية حاجيات سوق العمل ،ويعتبر منح كل مواطن
تأىيبل مينيا معترفا بو ىدفا وطنيا ودائما(قانون.)07،2008

ب -النظام الوطني لمتكوين الميني :يتكون نظام التكوين الميني في الجزائر من أربعة شبكات  ،تتضمن كل شبكة
مؤسسات تكوين مستقمة :
 -1شبكة المدارس الخاصة .

 -2شبكة المؤسسات العمومية لمتكوين الميني التابعة لمو ازرات األخرى .
 -3شبكة مؤسسات التكوين التابعة لمشركات االقتصادية
 -4شبكة المؤسسات العمومية لمتكوين الميني .

 .1شبكة مؤسسات التكوين الخاصة  :شيدت شبكة مؤسسات التكوين الخاصة تطو ار ممحوظا ابتداء من سنة
 1999حيث بمغ عددىا  578مدرسة.

 .2شبكة المؤسسات العمومية لمتكوين الميني التابعة لمو ازرات األخرى  :إن التكوين الذي تتكفل بو القطاعات
العمومية األخرى يبقى جد محدود حيث بمغت طاقة االستقبال بيا  13000منصب تكوين وتخص قطاعات الفبلحة

 ،األشغال العمومية  ،الصحة  ،الصناعة  ،الصيد البحري  ،البريد والمواصبلت والشباب والرياضة.

 .3شبكة مؤسسات التكوين التابعة لمشركات االقتصادية  :شمل ىذه الشبكة مدارس التكوين التابعة لممؤسسات
الكبرى في ميدان الطاقة  ،المناجم والصناعة حيث تبمغ قدرتيا  13000منصب تكوين.
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شبكة المؤسسات العمومية لمتكوين الميني  :يتوفر القطاع العمومي عمى شبكة واسعة من مؤسسات وىياكل
لمتكوين تقع تحت وصاية و ازرة التكوين والتعميم المينيين وىي كما يمي :مراكز التكوين الميني والتميين ،معاىد
وطنية متخصصة في التكوين الميني وليما ممحقات،معيد وطني لمتكوين الميني،ومعاىد التكوين الميني الستة.

ومؤسسات الدعم متمثمة في :مركز الدراسات والبحث في المين والمؤىبلت،المعيد الوطني لتطوير وترقية التكوين

المتواصل ،المركز الوطني لمتعميم الميني عن بعد ،الصندوق الوطني لتطوير التميين والتكوين المتواصل

،والمؤسسة الوطنية لمتجييزات التقنية والبيداغوجية لمتكوين الميني ( .و ازرة التكوين ، )2005،معاىد التعميم الميني
تؤىل لمختمف شيادات التعميم الميني(.مرسوم.)293،2008

جـ -ارتباط نظام التكوين والتعميم المينيين بنظام التربية الوطنية 7بعد صدور القوانين التوجييية لمتربية الوطنية

والتكوين والتعميم المينيين في  ،2008وفي إطار مواصمة إصبلحات المنظومة الوطنية لمتربية والتكوين تم وضع

جياز جديد لقبول وتوجيو التبلميذ نحو التعميم ما بعد اإللزامي(،قرار )06،2010في إطار المسعى الشامل لتطبيق

إصبلح المنظومة الوطنية لمتربية والتكوين حيث تيدف النظرة الجديدة إلى توجيو مدرسي وميني يفتح المجال لتنمية

القدرة عمى اختيار المسار المدرسي والميني الذي يوفق بين مؤىبلت التمميذ وكفاءتو من جية ونمط التعميم أو

التكوين الذي يرغب فيو من جية أخرى ،وعميو فإن تحضير التمميذ ليذه المرحمة يقتضي إعبلمو وارشاده ومرافقتو
حتى يتسنى لو اختيار أحد المسارات المقترحة واالستفادة من مختمف الفرص الممنوحة وفق مؤىبلتو ومياراتو .

إن إعادة تنظيم الطور ما بعد اإللزامي عمى ضوء إصبلح منظومة التربية والتكوين يوفر لمتمميذ إمكانية االختيار

بين التعميم الثانوي العام والتكنولوجي أو المسار الميني (تعميم الميني أو تكوين الميني) ،يتم التوجيو نحو أحد ىذه
المسارات اعتمادا عمى  :رغبة التمميذ المعبر عنيا (بطاقة الرغبات)  ،ونتائجو المدرسية  (.منشور)2010،01

وكذلك يتجمى ارتباط التربية بالتكوين في :إعادة االعتبار لمتكوين الميني في بعده الرئيسي كمسار تربوي طور ما

بعد اإلجباري والذي يضمن لممتعمم كفاءات تسمح لو بممارسة مينة ،تطوير التعميم الميني وترقيتو ،التكفل بجميع

الراسبين غير المسموح ليم متابعة تمدرسيم في التعميم العام لمطور ما بعد اإلجباري ولكل الراسب في البكالوريا

،والتكفل بالتبلميذ الموجيين نحو مسار التعميم الميني (.مرسوم)108،2012
د -ارتباط نظام التكوين الميني بسوق العمل 7

 -2مطابقة التكوينات مع احتياجات االقتصاد الوطني  7في إطار وضع حيز التنفيذ لمخطط عمل قطاع التكويم

والتعميم المينيين يجب تكييف التخصصات المبرمجة ،عمى المدى القصير والمتوسط  ،مع االحتياجات الحقيقية
لمختمف القطاعات المستخدمة من أجل مرافقتيم في إنجاز مختمف برامج التنمية الوطنية.ففي ىذا الصدد  ،تصبح
برمجة التخصصات التي ستفتح بمناسبة كل دخول ميني  ،مسبوقة بعممية تحقيق وتحري عمى مستوى مختمف

المتعاممين االقتصاديين المديريات المحمية ممثمة لمختمف قطاعات النشاط ،المؤسسات،غرف المين ،الحرف،
الزراعة ،التجارة الصناعة...،إلخ  ،وىذا من أجل تحديد سويا االحتياجات من التكوين .

وتأخذ ىذه االحتياجات  ،بعين االعتبار برنامج التنمية االقتصادية ،مشاريع االستثمار وكذا مختمف اتفاقيات اإلطار

المبرمة  ،ال سيما مع قطاعات  :الصناعة ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار ،السكن  ،الفبلحة

والسياحة ...الخ.وتكون نتائج عممية التحقيق والتحري ،موضوع مخطط عمل يتم إعداده مع المتعاممين االقتصاديين

،ويخضع لموافقة المجنة الوالئية لمشراكة (.و ازرة التكوين)2005،
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 -1فتح التخصصات الجديدة المتعمقة بالتطورات التقنية والتكنولوجية  7إن فتح التخصصات الجديدة  ،ال سيما
تمك المتعمقة بالتطورات التقنية و التكنولوجية مثل  :الطاقات الشمسية  ،االتصاالت  ،األمن الصناعي  ،تركيب
األلياف البصرية و تقنيات كيربائية منزلية " يكون محل اىتمام.

-3توسيع تخصصات ذات الطمب المعتبر  7من أجل تمبية الطمب المعتبر في بعض التخصصات السيما المتعمقة
بمجاالت الفنون والصناعات المطبعية  ،اآللية  ،السمعي البصري و صيانة السيارات و المتوفرة حاليا إال في عدد

محدود من الواليات  ،مع دراسة إمكانية توسيع عروض التكوين لواليتكم لتشمل ىذه التخصصات وىي المطموبة

بإلحاح من قبل الشباب .وتفتح ىذه التخصصات عمى مستوى مؤسسات التكوين التي تتوفر عمى الوسائل المادية
والبشرية الضرورية النطبلق التكوين ،كما يمكن تطويرىا في مرحمة أولية عن طريق التميين وذلك بالتشاور مع

مختمف األجيزة والمؤسسات لدراسة إمكانية استقبال المتمينين(منشور.)2013 ،01

 -المساىمة في تطوير فروع وأنماط التكوين المطموبة في سوق العمل بطريقة تضمن تطابق عروض التكوين

واحتياجات سوق الشغل من خبلل اقتراحات المجان التقنية المتخصصة والمجان الوالئية لمشراكة،وادراج فروع
جديدة تستجيب لمتطمبات سوق الشغل(مرسوم .)2009، 170

 المساىمة في اإلدماج الميني عمى المستوى المحمي لحاممي شيادات في التكوين والتعميم المينيين،وضعاالتفاقيات اإلطار المبرمة بين و ازرة التكوين والتعميم المينيين والمؤسسات والييئات حيز التنفيذ عمى المستوى

المحمي،وتكييف عروض التكوين مع األخذ بعين االعتبار احتياجات المؤسسات والييئات المستخدمة التي تنشط
في الوالية من اليد العاممة المؤىمة،باقتراح فروع (.قرار مشترك.)2011،

 -1-1الدراسات السابقة 7

.2دراسة محمد خالصي (:)1923تيدف ىذه الدراسة إلى تقديم نظرة حول توجيو وادماج خريجي مراكز التكوين
الميني في عالم الشغل  ،وقد تم تقديم التطورات التي شيدىا قطاع التكوين الميني حتى وصل إلى ما ىو عميو

اليوم ،إضافة إلى الطريقة المتبعة حاليا في االندماج في عالم الشغل ،لنخمص في النياية إلى جممة من المقترحات
اليدف منيا مساعدة خريجي مراكز التكوين الميني في االندماج في عالم الشغل( .خبلصي )2016،

.1دراسة رادي نورالدين( 7)1923تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة مستقبل متخرجي التكوين في سوق العمل ومدى
اندماجيم بإعطاء صورة عممية واضحة المعالم لعممية اندماجيم في سوق العمل  ،تعبر عن سموك متخرج التكوين
وحركتيم مند تخرجيم من المراكز إلى غاية استقرارىم في نظام الشغل ،استنادا إلحصائيات حول حاممي شيادات

التكوين الميني وتسجيميم لمبحث عن الشغل ،وقد أسفرت الدراسة عمى :عدم مقدرة القطاع االقتصادي الستيعاب
كل طمب الشغل خريجي التكوين،عدم وجود طرق ناجحة لتقييم عبلقة التكوين والشغل التي تراعي خصوصيات

لمعامل البشري ،زيادة عن المؤشرات المرتبطة باإلستراتيجيات -الفردية اتجاه دخول الحياة النشيطة،انعدام الوسائل
لتقييم النشاط الموازي غير الرسمي ،الذي يعد ميما في استيعاب البطالة ضعف التوجيو بالنسبة لمشباب خريجي

التكوين وعدم وجود شراكة فعالة بين قطاع التكوين والمؤسسات( .رادي )2016،

.6دراسة عوامر سمية ( 7)1922ىدفت الدراسة الحالية التعرف عمى مدى نجاح سياسة التكوين الميني في فتح
تخصصات تكون مسايرة لسوق الشغل ،وبتحميل استجابات 127متربص من المعيد الوطني المتخصص في

التكوين الميني ورقمة ، 1تم اختيارىن بطريقة عشوائية بسيطة بنسبة %10عمى االستبيان والمقابمة،أسفرت نتائج
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الدراسة أن عمى تخصصات الموجودة تتماشى مع متطمبات سوق الشغل وىذا في إطار اإلستراتجية المعتمدة من
قبل المعيد لضمان تكوين جيد ،فالتكوين الميني يمنح المتربصين مؤىبلت وميارات وقدرات لممارسة مينيم

والتخصص فييا ،فأضحى في السنوات األخيرة محط توجو الشباب ىذا لما يوفره من فرص مناسبة لمتكوين بشقيو

النظري والتطبيقي فيو ضروري لضمان مستقبل ميني( .عوامر.)2015،

.1دراسة حميدة جرو ( 7)1922ىدفت الدراسة التعرف عمى مدى موائمة التكوين الميني لممتطمبات الشغل
واالستراتيجيات المتبعة في التكوين الميني لزيادة الموائمة مع عالم الشغل .ولتحقيق أغراض الدراسة استخدمت

الباحثة منيج المسحي االجتماعي ،وبتحميل استجابات  29أداري و 62من أساتذة مؤسسات التكوين الميني لوالية
بسكرة عمى المبلحظة والمقابمة ،وأظيرت نتائج الدراسة بأن قدرة إستراتيجية التكوين الميني عمى تمبية احتياجات

الشغل من القوى العاممة من الناحية الكمية والكيفية ضعيفة وال تمبي كل متطمبات عالم الشغل من حيث طبيعة

والية بسكرة ،كما ىو منتظر نظ ار لخصوصية المنطقة واإلمكانيات التي تزخر بيا .كم تم تقديم بعض االقتراحات

المستقبمية لزيادة موائمة إستراتيجية التكوين الميني بمتطمبات الشغل من قبل عينة الدراسة( .جرو )2015،

.2دراسة بمحاج فتيحة(7 )1929تيدف إلى دراسة وتحميل عممية اإلدماج الميني لمتخرجي التكوين الميني في

سوق العمل من خبلل مختمف الوضعيات التي يعرفيا المتخرج والتي تمثل مساره الميني فدراسة إلدماج الميني
تتعمق بتحميل سيرورة المتخرجين من النظام التربوي والتكوين نحو الحياة العممية المينية والتي خمصت في النياية

إلى  :ستة مسارات نوعية تم التحصل عمييا من تطبيق ىذه الطريق وىي بطالة حادة  ،الحصول عمى منصب

شغل خبلل السنة األولى لمحياة العممية  ،حصول عمى منصب شغل خبلل السنة الثالثة لمحياة العممية  ،وضعية
غير نشيطة ) غير طالب لمشغل(  ،متابعة الدراسة  ،خروج بطيء من البطالة ،وكما أن نسبة اإلدماج الميني ال
تتقدم خبلل السنة األولى من الحياة العممية والغالبية من الشباب ىم في بطالة مستمرة( .بمحاج )2010،

من خبلل ما أوضحناه في إشكالية البحث وما تم رصده في الدراسات السابقة اتضح أن  :دراسات (خبلصي

(، )2016،رادي  )2016،و (بمحاج  )2010،عالجت واقع توجيو وادماج خريجي مراكز التكوين الميني في عالم الشغل
 ،أما دراستي (جرو  )2015،و(عوامر )2015،عالجت سياسة التكوين الميني في فتح تخصصات تكون مسايرة لسوق

الشغل،أما الدراسة الحالية فتنفرد بمعرفة اآلليات والبرامج المتبعة من قبل و ازرة التكوين والتعميم المينيين لزيادة

عممية اإلدماج الميني لخريجييا في سوق العمل ،والتوجو نحو المقاوالتية ،وكيف يتم التنسيق مع مختمف القطاعات
المستخدمة لتحديد االحتياجات الحقيقية من أجل مرافقتيم في إنجاز مختمف برامج التنمية الوطنية من جية ،

ومعرفة مدى مساىمة ىذه اآلليات الجديدة في الربط بين سياسة التكوين والتعميم المينيين في إدماج خريجييا وسوق

العمل بالجزائر من جية أخرى.

 .IIIاآلليات  7ويمكن أن نقسم ىذه اآلليات إلى ثبلثة محاور رئيسية حسب طبيعة مياميا ،آليات متعمقة بإعادة
ىيكمة قطاع التكوين الميني ،آليات بالشراكة مع قطاعات أخرى و آليات متعمقة أساسا باإلعبلم .

 -2آليات متعمقة بقطاع التكوين والتعميم المينيين 7

 -2-2توظيف سمك مستشاري التوجيو  7يعتبر مستشار التوجيو ،التقييم واإلدماج الميني أحد موظفي قطاع
التكوين والتعميم المينيين ،وىو المسؤول عمى تخطيط أنشطة المؤسسة في مجال اإلعبلم والتوجيو يمارس عممو في

مؤسسة تكوينية،اليدف من توظيفو ىو تقديم خدمات متخصصة في مجال التوجيو واإلرشاد الميني،القضاء عمى
7

الخروج المبكر دون مؤىل ميني،والمساعدة عمى اإلدماج الميني بمرافقة المتكونين في نياية التكوين لمبحث عمى
منفذ ميني (.مرسوم )2009،93

 -1-2االولمبياد المينية 7يقصد بأولمبياد التكوين والتعميم المينيين إجراء منافسات حول ميارات وكفاءات

متربصي وتبلميذ ومتميني التكوين والتعميم المينيين في المين التابعة لمختمف الشعب والفروع والتخصصات في

التكوين والتعميم المينيين التي تشمل مختمف ميادين النشاطات االقتصادية واالجتماعية ،ومن أىم أىدافيا:
 -تطوير عبلقات الشراكة بين الفائزين والمتعاممين االقتصاديين العموميين والخواص (.مرسوم ) 2011،221

 -6-2المدونة الوطنية لتخصصات التكوين الميني طبعة 7 2012تحدد مدونة تخصصات التكوين الميني
مجموع خصائص الشعب المينية والتخصصات المدرسة أو المبرمجة عمى المدين القصير والمتوسط وىي تمثل
اإلطار المرجعي الذي تبنى عمييا عروض التكوين ،كما تعد المدونة أداة ضبط وتوجيو وتخطيط لمتخصصات التي
يجب برمجتيا عمى المدين المتوسط والبعيد لتمبية احتياجات القطاع االقتصادي من اليد العاممة المؤىمة  .تتييكل

مدونة الشعب المينية  2012في شكل أنماط تكوينية(مدونة، )2012،تحتوي عمى ( )22شعبة مينية و ()422
تخصصا وتغطي مستويات التأىيل الخمسة(قرار، )2012،91وتيدف إلى إثراء وتنويع عروض التكوين من خبلل
إدراج تخصصات جديدة توفر فرص التوظيف أكثر،والتكفل باالحتياجات من اليد العاممة المؤىمة  ،المعبر عنيا من

قبل القطاعات المستخدمة ومختمف القطاعات الو ازرية .كما أنيا تعد أداة تسيير  ،توحيد واعبلم  ،فيي المرجع
الوحيد إلثبات المؤىبلت والكفاءات التي تحددىا شيادات الدولة حسب التنظيم الساري المفعول .

 -1-2التكوين الميني المتواصل 7يقصد بو تحيين معارف العمال وتحسين مستواىم ،ييدف التكوين الميني
المتواصل إلى تشجيع اإلدماج واعادة اإلدماج والحركية المينية لمعمال،تكييف قدرات العمال مع التطور التكنولوجي
والمين ،يمكن أن يمنح ىذا التكوين في أماكن العمل ،وينظم التكوين الميني المتواصل إما في إطـار نظام التكوين

والتعميم المينيين واما بواسطة برامج خاصة يتوج حسب الحالة إما بشيادة يمنحيا الوزير المكمف بالتكوين والتعميم

المينيين واما بشيادة تكوين أو شيادة تأىيل(قانون.)2008،07

 -2-2معابر التكوين 7تيدف من خبلل تكوين تكميميا إلى تكييف ميارات العمال مع احتياجات سوق العمل
لمواجية التحوالت التقنية والتكنولوجية ألداة اإلنتاج وتسييل إعادة إدماجيم اجتماعيا ومينيا ،وبيذا تفتح ليم أفاق

الترقية المينية .يندرج وضع حيز التنفيذ لجياز معابر التكوين الميني في إطار التواصل بين برنامجين لمتكوين

ييدف الحصول عمى شيادة أعمى من الشيادة األساسية ،تنشأ معابر التكوين الميني ما بين شيادتين من مستويين
مختمفين ينتميان إلى نفس الشعبة المينية أو نفس العائمة المينية(القرار .)129،2013

 -3-2االمتحانات المينية  7تنظم و ازرة التكوين والتعميم المينيين كل سنة دورات لبلمتحانات المينية اليدف منيا
ىو المصادقة عمى الكفاءات ،بعد استكمال الممف اإلداري ،يجتاز المتقدمون امتحان ميني في االختصاص المراد
وبعد النجاح تمنح شيادة دولة حسب المستوى التأىيمي واالختصاص (.قرار)2018،01

-4-2التصديق عمى الكفاءات المينية المكتسبة 7يمكن كل شخص مندمج في الحياة المينية أن يطمب تأىيل
مكتسباتو المينية من أجل إعفائيا جزئيا أو كميا من شروط االلتحاق بالتكوين( .قانون، )2008،07يتوج التصديق
عمى الكفاءات المينية المكتسبة عن طريق الخبرة بشيادة تأىيل ( .منشور)2018،01
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-5-2المرصد لمتكوين والتعميم المينيين  7يتكفل بالنشاطات االستشرافية في مجال الحاجات في التأىيل عمى
المستويين الكمي والنوعي،يضمن عمى الخصوص الميام اآلتية :
 -تأسيس نظام إعبلمي فعال حول التكوين والتعميم المينيين وسوق العمل عمى المستويين الوطني والجيوي.

 المساىمة في تنمية التكوين والتعميم المينيين وتحديد االحتياجات في التكوين والمؤىبلت ،بتقديم وسيمة مساعدةفي اتخاذ القرار من خبلل التعريف والتقييم وتحسين أجيزة التكوين والتعميم المينيين( .قانون)2008،07

يبرمج بعنوان المرحمة الثانية آفاق 2025عمى الخصوص ما يأتي :

 متابعة سياسة تقريب التكوين والتعميم الميني من طالبي التكوين في إطار احترام حق االلتحاق بالتكوين لكلمواطن ال سيما من خبلل :

 تدعيم جياز التوجيو مع التربية الوطنية وترقيتو،بالتكفل بجميع الراسبين في التعميم العام لمطور ما بعد اإلجباريولكل الراسبين في البكالوريا،والتكفل بالتبلميذ الموجيين نحو مسار التعميم الميني .

 االستجابة لمطمب عمى التكوين المتواصل المعبر عنو ال سيما من قبل الييئات المستخدمة . -تطوير وترقية التشاور والتنسيق ما بين القطاعات ال سيما التربية ،التشغيل ،والتعميم العالي .

 ترقية الترابط الضروري مع المنظومات الفرعية وىذا من خبلل وضع أجيزة تنسيق تسمح بما يأتي : -تحديد المعابر البيداغوجية في امتداد فروع التعميم الميني نحو فروع التكوين العالي (.مرسوم)2012 ،108

 -1آليات الشراكة مع القطاعات األخرى 7

 -2-1مجمس الشراكة لمتكوين والتعميم المينيين7ىو ىيئة وطنية استشارية لمتشاور والتنسيق والتقييم في مجال
التكوين والتعميم المينيين،يساىم في إعداد وضبط السياسة الوطنية لمتكوين والتعميم المينيين  ،من خبلل اآلراء
والتوصيات في اإلستراتيجية الوطنية لمتكوين والتعميم المينيين من أجل ضمان انسجاميا وتحسين مردوديتيا

وتكييف عروض التكوين مع متطمبات المحيط االجتماعي االقتصادي،المساىمة في تطوير فروع وأنماط التكوين

المطموبة والتي تضمن تطابق عروض التكوين واحتياجات سوق الشغل ،وضمان الحوار والتشاور بشكل دائم
ومنتظم بين جميع الفاعمين وشركاء منظومة التكوين (.مرسوم )2009،109

 -2-2المجنة الوالئية لمشراكة :تنشأ عمى مستوى كل والية لجنة والئية لمشراكة ،تكمف بالمساىمة من خبلل اآلراء
والتوصيات في تطوير الشراكة وضمان التنسيق الدائم مع الفاعمين والشركاء االجتماعيين واالقتصاديين عمى

مستواىا تكمف بتطوير التشاور ما ببين القطاعات من خبلل:

تكييف عروض التكوين مع األخذ بعين االعتبار احتياجات المؤسسات والييئات المستخدمة التي تنشط في الوالية

من اليد العاممة المؤىمة  .وتتكفل بـ:وضع االتفاقيات اإلطار المبرمة بو ازرة التكوين والتعميم المينيين والمؤسسات
والييئات حيز التنفيذ عمى المستوى المحمي،المساىمة في اإلدماج الميني عمى المستوى المحمي لحاممي شيادات

في التكوين والتعميم المينيين ( .قرار مشترك.)2011،

بالنظر إلى تشكيمة مجمس الشراكة والمجنة الوالئية لمشراكة نبلحظ ىناك رغبة كبيرة لفتح مجال الشراكة مع كل

القطاعات والفاعمين في االقتصاد الوطني ،تطوير التشاور مابين القطاعات وكذلك العمل عمى إدماج المتخرجين

من التكوين والتعميم المينين.
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 -3-2مسار محو األمية – تأىيل ميني  7اتفاقية إطار بين و ازرة التكوين والتعميم المينيين والديوان الوطني
لمحو األمية وتعميم الكبار.يعتبر مسا ار لمتكوين ييدف إلى تمقين تعميم أساسي ومعارف عممية قصد اإلدماج
االجتماعي والميني ،وىو مفتوح لمشباب والكبار الذين لم يسبق ليم التمدرس ،وييدف إلى ضمان تكوين ميني
تأىيمي يسمح باكتساب كفاءات مينية،المساعدة عمى اإلدماج االجتماعي والميني لؤلشخاص غير المتمدرسين،ىذا

التكوين التأىيمي ال تتعدى مدتو  06أشير ويحتوي عمى دروس تطبيقية مدعمة بالمعارف النظرية األساسية
المرتبطة بالكفاءات الواجب اكتسابيا في المينة المستيدفة  (.المنشور)2011،430

-1-1التكفل بتكوين الشباب  19-23سنة  7اتفاقية إطار بين و ازرة التكوين والتعميم المينيين والوكالة الوطنية
لمتشغيل،ىو تكوين تأىيمي لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارىم من  20-16سنة اليدف منو زيادة إمكانية
التوظيف وفرص اإلدماج الميني واالجتماعي ،وىو تكوين تأىيمي ال تتعدى مدتو  06أشير.

 -2-1خاليا اإلرشاد و التوجيو  7تعتبر خبليا اإلرشاد والتوجيو فضاءا مشتركا متكون من مستشارين لعدة

مؤسسات ،الوظيفة األساسية ليذه الخبليا تتمثل في مرافقة المتكونين قبل،أثناء وبعد التكوين قصد مساعدتيم في
اختيار وبناء مشاريعيم المينية التي تتماشى مع متطمبات االقتصاد الوطني وسوق العمل وذلك بتفادي التسرب

أثناء فترة التكوين ،من أىم مياميا ما يمي :

 -استقبال الشباب واعبلميم وتوجيييم حول عروض التكوين المينيين والمين ومختمف أجيزة التشغيل وانشاء

النشاطات .

 مرافقة المتربص والتبلميذ والمتمين أثناء تكوينيم وخبلل عممية البحث عن الشغل أو إنجاز مشروعيم الميني. تنظيم ممتقيات وأيام دراسية حول المسائل المتعمقة بالمساعدة عمى اإلدماج الميني لمشباب. -اقتراح كل تدبير من شأنو تثمين المين واإلدماج الميني.

تشكيمة الخمية من :مستشار التوجيو والتقييم واإلدماج الميني لممؤسسة مقر الخمية وممثمين عن  :الوكالة
الوطنية لمتشغيل ،الخبليا الجوارية لوكالة التنمية االجتماعية،الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب،الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة،والغرفة الوطنية لمصناعة التقميدية والحرف.

من كل ما سبق نستطيع أن نقول  :بالنظر إلى تشكيمة الخمية حيث أنيا تضم ممثمين عن كل األجيزة الداعمة

لمتشغيل نجد إن الميمة األساسية المسندة ليذه الخبليا ىي مرافقة المتكونين قبل ،أثناء وبعد التكوين لمساعدتيم

في اختيار وبناء مشاريعم المينية التي تتماشى مع متطمبات االقتصاد الوطني وسوق الشغل ( .مرسوم )2011،333

 -6-2االتفاقيات  7أبرمت اتفاقية إطار بين و ازرة التكوين الميني و 14قطاعا و ازريا ،منظمات أرباب العمل
واإلتحاد العام لمعمال الجزائريين ،تتعمق بتطوير المؤىبلت المينية و تدعيم كفاءات العمال .وستمكن ىذه االتفاقية
من " إنجاز مخطط وطني لمتكوين األولي والمستمر" ييدف إلى "تمبية الحاجات الخاصة بالتأىيل الميني وتدعيم

كفاءات العمال الضرورية إلنجاز المخطط الخماسي لمتنمية ،"2019-2015كما أوضح وزير التكوين والتعميم

المينيين ،ويتطمب وضع ىذا المخطط الوطني حيز التنفيذ "متابعة وتنسيقا ديناميكيا تضطمع بو مختمف مؤسسات
التكوين العمومية منيا والخاصة" ،حيث كشف عن تنصيب مجمس مشترك ما بين القطاعات لممتابعة والتقويم تحت

إشراف قطا عو فضبل عن لجنة قطاعية ستسند ليا ميمة متابعة وتقييم المخطط الخماسي لتطوير الموارد البشرية.
ويشمل ىذا التنسيق تنظيم التكوين األولي التناوبي لفائدة طالبي التكوين ألول مرة بغية إكسابيم تأىيبل قاعديا
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والتربصات التطبيقية في الوسط الميني لفائدة متربصي التكوين اإلقامي لتمكينيم من الحصول عمى الميارات.كما
يتضمن أيضا التكفل بمرافقة خريجي القطاع من خبلل تربصات ترمي إلى مساعدتيم عمى إنشاء مؤسساتيم

الخاصة وكذا تربصات اإلدماج الميني التي تمكنيم من تحيين معارفيم وتدعيم كفاءاتيم المينية(و ازرة التكوين

الميني.)2014،

 -6آليات متعمقة بعممية اإلعالم 7

 -2-6الصالون األول لحاممي شيادات التكوين و التعميم المينيين 7إن قطاع التكوين والتعميم المينيين يساىم
بقوة في سوق العمل بمخرجاتو المكيفة حسب متطمبات القطاع االقتصادي خاصة بعد الشراكة مع المؤسسات التي

تعبر عن احتياجاتيا في مجال التخصصات والكفاءات،وألجل أن تكون ىناك عبلقة بين :شغل -تكوين وبيدف
تثمين حاممي شيادات التكوين والتعميم المينيين وتسميط الضوء عمى اندماجيم في الشغل وانشاء نشاطات

اقتصادية نظمت و ازرة التكوين والتعميم المينيين الصالون األول لحاممي شيادات التكوين والتعميم المينيين بتاريخ
 18- 17أفريل  2012عمى المستوى الوالئي و 28-27جوان عمى المستوى الوطني ،تيدف بذلك إلى  :تشجيع
العبلقة بين حاممي شيادات التكوين والتعميم المينيين والمستخدمين المحتممين،ترقية التكوين في المين

والتأىيبلت حسب احتياجات السوق  (.التعميمة )2012، 05

 -1-6الصالون الدولي الثاني لمتكوين المتواصل والميارات(  7)SIFOCCنظم قطاع التكوين والتعميم المينيين
بالشراكة مع وكالة  ، BMA PROD COMالطبعة الثانية لمصالون الدولي لمتكوين المتواصل والميارات ،وىذا

من  22إلى  25مارس  2012بديوان رياض الفتح – الجزائر بيدف إبراز دور التكوين المتواصل كعامل أساسي
لمميارات والكفاءات في مختمف مستويات المؤسسة  ،والفضاء االقتصادي والمجتمع ككل .

 -6-6المعرض التكوين و مرافقة المرأة أساس التنمية االقتصادية واالجتماعية 7نظمت و ازرة التكوين والتعميم
المينيين بالشراكة مع الو ازرة المنتدبة المكمفة باألسرة و قضايا المرأة ندوة ومعرض حول التكوين ومرافقة المرأة

أساس التنمية االقتصادية واالجتماعية و ذلك عمى شكل معارض و ندوات محمية عمى في جميع الواليات تحت

شعار( :التكوين في المقاوالتية والتسويق من أجل مرافقة متكاممة لممرأة من  91إلى 22مارس .)1921
اليدف من ىذه التظاىرة تقييم ما تم تنفيذه من التوصيات المنبثقة عن الندوات األربعة السابقة و تحديد أثارىا

ونتائجيا عمى المستوى المحمي ،وكذا اقتراح التعديبلت بالنسبة لمختمف أجيزة المرافقة لممرأة التي من شأنيا تسمح

أكثر لممرأة في مختمف مجاالت النشاطات االقتصادية و االجتماعية (.التعميمة )2012، 02

 .IVمساىمة اآلليات الجديدة في الربط بين سياسة التكوين والتعميم المينيين في إدماج خريجييا وسوق

العمل7يعمل قطاع التكوين والتعميم المينيين بالجزائر عمى عممية ربط التكوين الميني بشكل عام والتعميم الميني
بشكل خاص باحتياجات سوق العمل لممساىمة في تحقيق التنمية المستدامة  ،تعمل تمك اآلليات عمى :

 -2تأسيس أجيزة التشاور والدعم :تتمثل في لجان وطنية ذات امتدادات عمى مستوى الواليات مثل مجمس
الشراكة والمجنة الوالئية لمشراكة  ،خبليا اإلرشاد والتوجيو اليدف منيا :
 -المساىمة في إعداد خريطة التكوين والتعميم المينيين.

 اقتراح فروع جديدة تستجيب لمتخصصات المطموبة في سوق الشغل. العمل عمى تطابق عروض التكوين واحتياجات سوق الشغل.11

 اقتراح كل تدبير من شأنو تثمين المين واإلدماج الميني. المساىمة في اإلدماج الميني عمى المستوى المحمي لحاممي شيادات في التكوين والتعميم المينيين. -تشكيل بنك معطيات محينة حول عروض الشغل وكذا التخصصات المطموبة.

 -1تطوير وتنويع التكوين لتسييل االندماج في سوق العمل  :يكون من خبلل المرونة في التكوين والتكفل
بتدريب الكبار واالىتمام بتحيين معارف العمال وتحسين مستواىم ،وإلنجاح عممية االندماج في سوق العمل في ىذا
المجال كان البد من اتخاذ ىذه اإلجراءات .

 -6تطبيق اتفاقيات الشراكة بين مختمف المؤسسات ومنظومة التكوين الميني  7مثل مسار محو األمية –
تأىيل ميني (اتفاقية إطار بين و ازرة التكوين والتعميم المينيين والديوان الوطني لمحو األمية وتعميم الكبار)،التكفل
بتكوين الشباب  20-16سنة (اتفاقية إطار بين و ازرة التكوين والتعميم المينيين والوكالة الوطنية لمتشغيل)اليدف منو
تشجيع الفئات الراغبة في الدخول لسوق العمل بتأىيل ميني والتكفل بالفئة غير متمدرسة.

 -1التكوين عبر المعابر -التكوين المتواصل – الدروس المسائية تيدف إلى :

 تكييف ميارات العمال مع احتياجات سوق العمل لمواجية التحوالت التقنية والتكنولوجية
 فتح أفاق الترقية المينية .

 تسييل إعادة اإلدماج االجتماعي والميني .

 -2التكوين عن طريق التميين – التعميم الميني 7التكوين في الوسط الميني لزيادة إمكانية التوظيف وفرص

اإلدماج الميني.

 -3دعم وتطوير المقاوالتية  7يكون من خبلل تقديم دعم إلنشاء مقاولة والمرافقة المستمرة ،قبل وأثناء وبعد إنشاء

المقاولة،ومن بين المبادرات في ىذا المجال :

 الصالون األول لحاممي شيادات التكوين والتعميم المينيين -الصالون الدولي الثاني لمتكوين المتواصل والميارات.

 الندوة الوطنية الخامسة والمعرض حول التكوين ومرافقة المرأة أساس التنمية االقتصادية و االجتماعية. -نشاطات خبليا اإلرشاد والتوجيو .

 -4التحفيز عمى التكوين  7من بين ما يحفز عمى التكوين ما يمي :
 -المنح  7تقديم مساعدات مادية لممتكونين (.مرسوم)2014،31

 االولمبياد المينية :بتطوير عبلقات الشراكة بين الفائزين والمتعاممين االقتصاديين العموميين والخواص (.مرسوم)2011،221

 التظاىرات  7اليدف من تنظيم ىذه التظاىرات ىو تثمين حاممي شيادات التكوين و التعميم المينيين و تسميطالضوء عمى اندماجيم في الشغل.

 -5تعزيز الشراكة مع سوق العمل 7

اتفاقيات الشراكة نتج عنيا إنجاز مخطط وطني لمتكوين األولي والمستمر" ييدف إلى "تمبية الحاجات الخاصة
بالتأىيل الميني وتدعيم كفاءات العمال الضرورية إلنجاز المخطط الخماسي لمتنمية  "2019-2015بـ :

 ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين جميع الفاعمين وشركاء منظومة التكوين والتعميم المينيين.12

 تخطيط وبرمجة أنشطة التكوين في إطار انطبلق المشاريع المسجمة بعنوان البرامج القطاعية لمتنمية االقتصاديةواالجتماعية .

 وضع حيز التنفيذ عمى المستوى المحمي االتفاقيات بين و ازرة التكوين والتعميم المينيين والمؤسسات والييئات. -تطوير عبلقات الشراكة بين الفائزين والمتعاممين االقتصاديين العموميين والخواص(االولمبياد المينية).

.Vخالصة عامة  7وبعد ىذا العرض لآلليات المكونة لئلستراتيجية الوطنية لمتكوين واإلدماج في عالم الشغل ،التي
تم اتخاذىا من قبل الدولة الجزائرية لتطوير التشغيل ومحاربة البطالة والتي جاءت متزامنة مع تطبيق اإلصبلحات
الكبرى عمى مستوى القطاعات المعنية عمى منح األولوية لمتكوين والتعميم المينيين في برامجيا باعتباره قطاع

إستراتيجي يساىم في المشروع التنموي لموطن،بالعمل عمى تطابق مخرجات التعميم والتكوين مع متطمبات سوق

العمل ،والتي يكون من نتائجيا رفع معدل سنوي لئلدماج الميني لفائدة الراغبين في الدخول لسوق العمل .

وعمى ىذا األساس يصبح التكوين الميني أحد المتطمبات األساسية ألية سياسة تنموية ،باعتباره إنتاجا اجتماعيا،
يمعب الدور الحاسم في تحديد معالم التنمية الوطنية ،وىذا اإلنتاج يقوم عمى المعرفة الحديثة والرغبة الذاتية من
ناحية ،ويرتبط بالبناء االجتماعي الذي يشكمو من ناحية أخرى،وجاءت متفقة مع نتائج دراسة كل من ( :خبلصي
 )2016،و(عوامر.)2015،

لكن ال تكفي الجيود التي تقوم بيا و ازرة التكوين والتعميم المينيين لتكييف عرضيا من التكوين الميني مع
احتياجات السوق الن كل سياساتيا ستبقى تصطدم بتحديات أىميا :سوق العمل غير نشطة ،غياب إستراتيجية
صناعية واضحة ،ضعف المنظومة التربية ( تسرب عدد ىائل من التبلميذ قبل نياية التعميم اإللزامي) وىذا ما أدى
بو ازرة التكوين والتعميم المينيين في بداية تأسيس نظام مرافقة فعال متمثبل في العبلقة مع قطاع التربية الوطنية أي
قبمي ،ثم بتوظيف فئة مستشاري التوجيو لتقديم خدمات متخصصة في مجال اإلرشاد والتوجيو،وأخي ار الشراكة مع
أجيزة التشغيل والدعم المقاوالتي ،كماجاءت متفقة مع نتائج دراسة كل من ( :رادي  )2016،و(بمحاج )2010،

 .VIالتوصيات  7في ضوء الدراسة التي تم تناوليا فإنو يمكن تزويد الميتمين في ىذا المجال بجممة من االقتراحات ،
والتي نراىا ضرورية أن تتخذ كإستراتيجية فعالة لتطوير العبلقة بين التكوين التشغيل والمساىمة في تضييق الفجوة
في الجزائر ومن أىميا:

 استكمال التشريعات والقوانين لمتكوين والتعميم المينيين (القانون التوجييي ) بما يؤىل القطاع لبلضطبلع بدورهفي تنمية ميارات وطاقات العمل ومواكبة التقنيات الحديثة .

 تدعيم وتقوية روح المبادرة المقاوالتية لكل الفئات ،بإعادة النظر في السياسة المنتيجة حاليا فيما يخص تمويلالمشاريع بتبني مدونة موحدة لكل األجيزة الممولة لممشاريع .

 -تشجيع التكوين في الوسط الميني.

 ترقية السياسة التحفيزية تجاه المؤسسات قصد تشجيع خمق مناصب تكوين و شغل من خبلل تحسين مستوىالتحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبو الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية االستثمارات.
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المراجع
 .1إحصائيات مؤسسات التكوين الميني http://www2.mfep.gov.dz/External/sig/index.htm
 .2انين خالد سيف الدين ،سبلمي منيرة ( ، )2015دور مؤسسات التكوين الميني في دفع الشباب نحو المقاوالتية دراسة حالة
مؤسسات التكوين الميني لمنطقة الجنوب الشرقي )ورقمة – تقرت – حاسي مسعود(مجمة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد 2013/02
 .3بمحاج فتيحة( ،)2010اإلدماج الميني لحاممي شيادات التكوين الميني وتصنيف مساراتيم المينية النوعية ،المجمة الجزائرية
لمعولمة والسياسات االقتصادية  ،العدد2010-1:

 .4بوفمجة غياث ،1984،األسس النفسية لمتكوين ومناىجو ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر
 .5التعميمة الو ازرية رقم  05مؤرخة في  21فيفري 2012متعمقة ب الصالون األول لحاممي شيادات التكوين و التعميم المينيين
 .6تعميمة و ازرية رقم  02مؤرخة في  21فيفري  2012متعمقة الندوة الوطنية الخامسة و المعرض حول التكوين و مرافقة المرأة
أساس التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .7حميدة جرو ( ،)2015مواءمة إستراتيجية التكوين الميني لمتطمبات الشغل من وجية نظر إداريي وأساتذة مؤسسات التكوين
الميني بوالية بسكرة ،رسالة ماجستير ،جامعة بسكرة
 .8رادي نورالدين( ،)2016التشغيل عند خريجي التكوين الميني في الجزائر ،مجمة العموم االقتصادية ،المجمد  ، 21العدد ، 21

جوان 2016

 .9عوامر سمية (،)2015إستراتجية التكوين الميني ومتطمبات سوق الشغل ،مذكرة ماستر  ،جامعة ورقمة
 .10قانون رقم  07 - 08مؤرخ في  23فبراير سنة  2008يتضمن القانون التوجييي لمتكوين والتعميم المينيين
 .11قرار رقم  01مؤرخ في  05فيفري  2018يتضمن تنظيم دورة وطنية لبلمتحانات المينية  ،جوان 2018
 .12قرار رقم  129مؤرخ في  26جوان  2013يعرف بمعابر التكوين الميني ويحدد شروط االلتحاق و كذا كيفيات تنظيم و تتويج
التكوين .

 .13قرار رقم  91مؤرخ في  23ديسمبر  2012يعرف مدونة الشعب ويحدد قائمة التخصصات

ر
يحدد تشكيمة وصبلحيات وطريقة سير المّجنة الوالئية لمشراكة
 .14قرار وزاري مشترك مؤ خ في  30يناير سنة ّ 2011
 .15قرار وزاري مشترك رقم 06مؤرخ في  08أفريل  2010المتضمن إنشاء مجمس القبول و التوجيو إلى الطور ما بعد اإللزامي

،تنظيمو و سيره.

 .16محمد خبلصي (،)2016توجيو وادماج خريجي مراكز التكوين الميني في عالم الشغل ،مجمة أبحاث نفسية و تربوية ،العدد 8
،جانفي ،2016ص،183-167جامعة قسنطينة 2
 .17المدونة الوطنية لتخصصات التكوين الميني طبعة 2012
 .18مرسوم تنفيذي  170 - 09مؤرخ  2مايو  2009يحدد صبلحيات وتشكيمة مجمس الشراكة لمتكوين والتعميم الميني وكيفيات

تنظيمو وسيره

 .19مرسوم تنفيذي رقم  108-12مؤرخ في  5مارس 2012يتضمن المصادقة عمى المخطط التوجييي لمتكوين والتعميم المينيين
 .20مرسوم تنفيذي رقم  31 - 14مؤرخ في  4فبراير 2014يعدل المرسوم التنفيذي رقم  170-90المؤرخ في  2يونيو 1990
الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبمغيا

 .21مرسوم تنفيذي رقم 93 - 09مؤرخ في  22فبراير 2009يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لؤلسبلك
الخاصة بالتكوين والتعميم المينيين.
 .22مرسوم تنفيذي رقم  333-11:مؤرخ في  19سبتمبر  2011يحدد كيفيات إنشاء خبليا اإلرشاد والتوجيو في مؤسسات التكوين
الميني والتعميم الميني وكذا المجنة الوالئية المشتركة بين القطاعات وتنظيميا وسيرىا

 .23مرسوم تنفيذي رقم  293-08مؤرخ في 20سبتمبر  2008يحدد القانون األساسي النموذجي لمعاىد التعميم
مؤرخ في 12يونيو سنة 2011يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعميم المينيين.
 .24مرسوم تنفيذي رقم ّ 221-11
 .25المنشور رقم  430:مؤرخ في  27فيفري  2011متعمق بطرق تنظيم وتتويج مسار محو األمية – تأىيل ميني
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 .62منشور رقم  01مؤرخ في  04أفريل  2018يتضمن وضع حيز التنفيذ التصديق عمى الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة
 .27منشور رقم  01مؤرخ في  16جانفي  2013يوضح كيفيات وضع حيز التنفيذ مدونة الشعب المينية وتخصصات التكوين
الميني طبعة 2012
 .28منشور وزاري مشترك رقم  01مؤرخ في  08أفريل  2010المتضمن قبول وتوجيو تبلميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط إلى
مرحمة التعميم ما بعد اإللزامي .

 .29واقع وآفاق التكوين والتعميم الميني واحتياجات سـوق العمل في الجزائر ،تقرير صادر عن و ازرة التكوين والتعميم المينيين ،جوان
2005
 .30وزارة التكوين المهني تبرم اتفاقية إطار حول تطوير المؤهالت المهنية مع  11قطاعا وزاريا،2014،
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140915/13475.html
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ .31سوق_العمل
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