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سبة تنظيم هذا اللقاء           تتمحور هذه المداخلة التي أتشرف و أسعد اليوم بتقديمها أمامكم بمنا                 
.د التنمية و تشغيل الشباب     حول أهمية التدريب التقني و المهني المرتبط بعقود العمل في دعم جهو                  

ر إلى أّن     و لعله َيحسُن بي في البدء و قبل الخوض في صلب هذا الموضوع، أن أشي                  
 هنا جاءت ضرورة مراجعة جودة          التعليم التقني والمهني بات رافًدا أساسًيا لكل عملية تنموية، و من              

ية والمعرفية الموجودة بين          مخرجات التعليم التقني والمهني حتى نصل إلى تضييق الُهوة التكنولوج                    
.الدول العربية والدول المتقـّدمة          

 إسهام التكوين في        إّن الحديث عن التكوين التقني والمهني يجرُّنا حتًما إلى الحديث عن                          
. اإلدماج المهني للشباب      

بمشاكل التكوين      و ما يستوقفنا في هذا المقام هو أّن العديد من المالحظين المهتمين                               
التكوين     " لة المواءمة بين    والعمل بصفة عامة، غالًبا ما تنصب إهتماماتهم و إنشغاالتهم حول مسأ              

  :وفي الواقع فإن هذه المسألة تدفعنا إلى طرح مجموعة أخرى من األسئلة                         "   والعمل  
هل هذه المواءمة قابلة للتحقيق أو علينا أن نتقرب منها أكثر ؟                   .  
كيفية تحقيق هذه المواءمة ؟     .   
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مدى قابلية تحقيقها ؟     .  
هل تتوقف على إرادة مختلف المتدخلين ؟             .  
 ؟ هل ترتبط بتنظيم و سير مختلف الهياكل والعالقات الكائنة فيما بينها                  .  
ما هي تبعات الراهن اإلقتصادي و اإلجتماعي ؟               .  

 من خالل إجراء         إّن اإلجابة على هذه المجموعة من األسئلة بصورة وافية ال تتمُّ إال                
لعربي لبلوغ هذا الهدف           تحليل دقيق للواقع ولمختلف األنظمة واإلجراءات المعتمدة في الوطن ا                            

. والمتمثل في تحقيق المواءمة بين التكوين والعمل            
ة و عزم كبيرين      و في السياق االعربي يبدو جلًيا بأن السلطات الوطنية قد أظهرت إراد                            

األخيرة وسائل وإمكانات        للتكفل بإنشغاالت الشباب فيما يخص التكوين و الشغل، فلقد سخرت هذه                          
ن المعبر عنها من قبل الشباب            جدُّ هامة  في ميدان التكوين، سعًيا منها لإلستجابة لحاجيات التكوي                       

.و سوق العمل، بإقامتها لشبكة كثيفة من المؤسسات التكوينية              
ن قبل بعض    أّما فيما يتعلق بالجانب الخاص بالشغل فسيتم التفصيل فيه وبإسهاب م                        

جراءات قد وضعت من أجل            الزمالء المكلفين بهذا الملف، لكن البد أن أشير فقط إلى أن عديد اإل                                    
.ذه الفئة من المجتمع      إدماج الشباب مهنًيا وفق صيغ مختلفة وأّن برنامًجا هاًما قد كرس له                  
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ل المالئمة، إسمحوا لي        و بالعودة للعالقة بين التكوين و العمل و بدون أن نزعم تقديم الحلو                             
ع عقبات حقيقية تحول دون       أن أفيدكم ببعض المالحظات والمعّوقات التي تبقى حسب تقديري المتواض                      
الكفاءات المرتقبة من قبل         تحقيق هذه المواءمة وهذا التوافق بين التأهيالت المهنية المكّونة و                 

. المتعاملين اإلقتصاديين       
 اإلقتصادي واإلجتماعي        و لإللمام باإلشكالية المطروحة َيْجدُر بنا أن نشير إلى أّن الراهن                      

ميقة تمثلت في إعادة هيكلة           لبلداننا العربية، قد طبعته في السنوات األخيرة إصالحات إقتصادية ع                        
صادي وإنفتاح بعض      المؤسسات العمومية و خوصصة البعض منها وبروز القطاع الخاص كقطب إقت                        

.الدول العربية على إقتصاد السوق وأخيًرا تبعات العولمة                      
وين التقني    وهذا ما حدا بالدول العربية إلى البحث عن تحسين كفاءات مخرجات التك                               

 عليه من خالل إعطائه األولوية               والمهني بغية الوصول به إلى مراحل متقّدمة تستجيُب لآلمال المعقودة             
دير اإلحتياجات الوطنية على            في جهدها اإلنمائي وفي خطط إصالح التعليم بصفٍة عامٍة و من خالل تق                  

جاهات اإلقتصادية،         المديين القصير و الطويل ورصد مخّصصات مالية مناسبة مع مراعاة اإلت                  
ية ذات الصلة بعمليات تخطيط           اإلجتماعية، الوطنية منها أو اإلقليمية، وإشراك كافة األطراف المعن                      

.التكوين التقني والمهني        
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 التقني والمهني بما يؤدي إلى      و ممَّا تقّدم يتضُح لنا بأّن هناك ضرورة ملحَّة على تنمية التعليم              
ه الدول في اإلدماج المهني          معالجة سلبياته التي كثيًرا ما كانت تشكّل حجر عثرة أمام سياسات هذ             

:  مراحل    )03(رتكُز على ثالثة   لشبابها وهذا لن يتأتى إال من خالل إعتماد وإنتهاج سياسة إصالحية ت                  
. التخطيط     •
. المراقبة   •
. البحث والتطوير      •

: فيما يتعلق بالتخطيط           :    أوال 
فيما يخص التأهيالت        كثيًرا ما تعترض المتعاملون اإلقتصاديون صعوبات في تحديد حاجياتهم                      

آنية لكفاءات مؤكدة وتتمتع      على المستويين المتوسط والطويل، حيث غالًبا ما ُيعّبرون عن حاجيات                           
مطلوبة المعّبر عنها من قبل       بالخبرة، ولهذا فإّن التخطيط يجب أن يستند على معرفة اإلحتياجات ال                          

حتياجات حتى تمكُّن         القطاع العام والقطاع الخاص، فجميعها يجب أن تعمل على تحديد هذه اإل                                 
 وفق معايير دولية     المؤسسات المتخّصصة في البحوث والدراسات من اإلضطالع بمهمة التخطيط                  

. متعارف عليها   
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:فيما يتعلق بالمراقبة            :   ثانًيا
لمراقبة مازالـت فـي     تبقى مراقبة سوق العمل على أساس مؤشرات محّددة هي الفاصل لكن هذه ا            

نصبَّ هذه المراقبة على تقـدير إذا       طور النشأة وهذا ال يمنُع أن نحتفظ بها كأداة عمل فاعلة، ويجب أن ت             
. أم الما كانت مخرجات العملية التعليمية متوافقة مع أهداف الخطة الموضوعة

ـًا :فيما يتعلق بالبحث والتطوير    :  ثالث
سة واقـع الـسوق     و تتمثل هذه المرحلة في تطوير آليات التخطيط المعتمدة على أساس درا           

.دولًياالعمل والتطّورات التكنولوجية والتقنية الحاصلة وطنًيا، إقليمًيا و

:على النحو اآلتي و تأسيًسا على ما تقّدم شرحه نخلُص إلى جملة من اإلقتراحات نوردها 
لتقني، المتمثلة أساًسـا فـي        ينبغي على البلدان العربية أن تعمل على توفير إحتياجات التعليم ا            -

.المسؤولة على المنظومة التكوينية) الكوادر(  تدريب اإلطارات  
.  اإلستعانة بالتقنيات التكوينية الحديثة-
ون مع المؤسسات والهيئـات       اإلستفادة من تجارب الدول المتقّدمة، من خالل إبرام إتفاقيات تعا           -

.المهنياألجنبية للتكفل باإلحتياجات الخاصة وتحسين نوعية التكوين التقني و   
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الخاصة بمختلف إجراءات            إعتماد صيغ و آليات لتمكين الشباب من الوصول إلى كافة المعلومات                    -
.التشغيل 

 لمتابعة اإلدماج المهني          إستحداث هيئات و مراكز لألبحاث و الدراسات حول المهن و التأهيالت                          -
. األبعاد مؤثرة على سوق العمل         لمخرجات التكوين التقني والمهني مع إجراء التحاليل الدقيقة لمختلف                          

في المسار التكويني، تسهيالً لعملية اإلدماج             )  بتقنيات البحث الفّعال عن الشغل             (  إدراج وحدة خاصة        -
. المهني للشباب   

التكوين التقني والمهني وذلك            مراجعة المدّونات الوطنية للشعب المهنية المحّددة لتخّصصات ومالمح                      -
. جويد العملية التكوينية      بالمشاركة الواسعة للمهنيين الذين يمثلون القطاع اإلقتصادي، بهدف ت                       

لوطن العربي تنحصر       و يجدر التنويه في األخير بأن إشكالية التكوين التقني والمهني في ا              
المساهمة في    :  نين هما   قبل كل شيء في الهدف المركزي الذي حّدد لها والذي يتمّيز ببعدين إث               

ا من جهة و اإلستجابة لحاجيات           التكفل بالشباب الذين ما أنفك عددهم يتزايد بإعطائهم مساًرا تكوينيً                      
و بعد هذا العرض الموجز للواقع الجزائري، إسمحوا                        .القطاع اإلقتصادي الذي يتواجد في أوجِّ تحوله                  

سيره وكذا مساهمته في اإلدماج     لي أن أقدم لكم قطاع التكوين و التعليم المهنيين، مهامه، تنظيمه و                     
.  المهني للشباب   
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التكوين و التعليم المهنيين في الجزائر                  

.نات منظومة التربية الوطنية    يعتبر التكوين و التعليم المهنيين في الجزائر بمثابة مكونة من مكوّ              

: و يتمثل هدفه المركزي في اإلستجابة في آن واحد لـ              

.ةطلب التكوين المعبر عنه أساًسا من قبل الشباب خريجي التربية الوطني                   .       

اإلقتصادية     اإلحتياجات الخاصة بالتأهيالت المهنية المعبر عنها من قبل الشركات                     .  
. وسوق الشغل      
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مهام التكوين و التعليم المهنيين     

و العمل     ضمان التكوين المهني لكل شخص بما ِيؤمن له الولوج إلى عالم الشغل أ                          . 
.   لحسابه الخاص       

هم الحفاظ          ضمان تكوين تكميلي أو إتفاقي أو تحسين المستوى للعّمال بما ِيؤمن ل             . 
.    على شغلهم أو زيادة فرص أو قابلية توظيفهم             

كّيفة تكوين و وضع تحت تصرف المتعاملين اإلقتصاديين موارد بشرية مؤهلة مت              .
.     مع إحتياجات هؤالء المتعاملين           

ضمان تكوين مكّيف للفئات الخاصة في المجتمع و المشاركة في إدماجها                         . 
.     اإلجتماعي و المهني      
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شبكـة التكوين و التعليم المهنيين        

. المهنيين   شبكة كثيفة من الهياكل العمومية تابعة لوزارة التكوين و التعليم                    •

.  شبكة من الهياكل العمومية تابعة لدوائر وزارية أخرى           •

.    هياكل تكوين تابعة للمؤسسات و الشركات العمومية             •

.   مؤسسات خاصة للتكوين معتمدة من قبل الدولة           •



•11

شبكـة التكوين و التعليم المهنيين       

مركز الدراسات   
واألبحاث حول      
المهن و التأهيالت      

المركز الوطني   
للتعليم المهني عن      

بعد

المؤسسة الوطنية 
للتجهيزات التقنية 

والبيداغوجية   
للتكوين المهني  

المعهد الوطني    
لتطوير وترقية  
التكوين المستمر 

الصندوق الوطني     
لتطوير التمهين   
والتكوين المستمر 

المعهد الوطني  
 للتكوين المهني  

معاهد  
التكوين   
المهني 

معاهد  
التكوين   
المهني 

مديريات  
التكوين والتعليم        

المهنيين  

مديريات  
التكوين والتعليم        

المهنيين  

المعهد الوطني المتخصص   
 في التكوين المهني   

مركز التكوين المهني       
و التمهين 

المعهد الوطني المتخصص   
 في التكوين المهني   

ملحقــةملحقــة

مركز التكوين المهني       
و التمهين 

ملحقــةملحقــة
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هيـاكــل الدعـــم          

لمختلف فئات العّمال،             يضمن المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد تكوينات مكّيفة و ذلك                 •
، دوي اإلحتياجات الخاصة و             وخاصة العّمال المستفيدين من منحة البطالة، النساء الماكثات بالبيت                      

. خاصةً المعاقين حركًيا منهم         

وير التكوين المستمر       الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المستمر ويضمن ترقية وتط             •
و هو يمّول   )  من الكتلة األجرية       2x1%(والتمهين عبر جمع ضرائب التمهين والتكوين المستمر             

اءات هذه األنواع من          و يقوم بأنشطة اإلعالم، التوجيه و تحسيس مختلف المتدخلين لتحسين أد                    
. التكوين   

اسات واألبحاث حول           مركز الدراسات واألبحاث حول المهن و التأهيالت ويقوم بإنجاز الدر                        •
التكوين، كما يضطلع        التأهيالت وتطّورها وكذا شروط إكتساب المعارف عن طريق مختلف أنماط                       

.بمهمة متابعة وتحليل تطّور إدماج خريجي التكوين المهني            

وتتكفل هذه المؤسسة     المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني                  •
. ائدة هياكل التكوين       بمخططات التجهيز وإقتناء وتنصيب التجهيزات التقنية والبيداغوجية لف                    
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تطوير التكوين      المعهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المستمر ويضطلع بمهمة ترقية و                •
ضامين التكوين،      المستمر، كما يقوم بإنجاز الدراسات و األبحاث، بهدف تطوير وتكييف م             

قوم باألنشطة الخاصة        المنهجيات والوسائل البيداغوجية المعتمدة في التكوين المستمر كما ي                  
.   سسات و الشركات    بتحسين مستوى و رسكلة المكّونين وأساتذة التمهين، بالتعاون مع المؤ                

واألبحاث التقنية      المعهد الوطني للتكوين المهني و من مهامه األساسية إنجاز الدراسات                   •
تكوين البيداغوجية وكذا          والبيداغوجية المتعلقة بمجموع أنماط التكوين، إعداد و نشر برامج ال                  

ـًا      برامج تحسين مستوى مستخدمي التكوين والتسيير لمؤسسات التكوين المهن               ي كما يضمن أيض
. تكوين تأطير التكوين المهني        
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مــؤسســات التكوين  

مومي للتكوين وهي تضمن      تشكل مراكز التكوين المهني و التمهين الشبكة األساسية للجهاز الع                  •
.4 إلى    1تكوين المستويات من      

قنيين والتقنيين السامين         المعاهد الوطنية المتخّصصة في التكوين المهني وهي تضمن تكوين الت                   •
ـًا في رسكلة وتحسين      وهي غالًبا ما تكون متخّصصة في شعبة أو عدة شعب مهنية كما تساهم أي                ض

. مستوى بعض الفئات من العّمال         

و يغطي كل معهد من هذه المعاهد مقاطعة                  ) 06(وعددها ستة      :    معاهد التكوين المهني           •
 هذه المعاهد تكوين،         جغرافية معينة مع صالحية وطنية بالنسبة لبعض الشعب المهنية، و تضمن        

لتكوين المهني، كما      تحسين مستوى و رسكلة األساتذة ومستخدمي التسيير والصيانة لمؤسسات ا       
ـًا في إعداد                    وتكييف وتحسين ونشر   تساهم في تكوين التقنيين والتقنيين السامين وتشارك أيض

. برامج التكوين وكذا مواضيع إمتحانات وإختبارات نهاية التكوين                
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قــدرات اإلستقبـال          

 هيكالً   1035يتوفر قطاع التكوين و التعليم المهنيين على شبكة تضمُّ أكثر من                  
.  منصًبا تكوينًيا     760  000تكوينًيا، تتعدى قدرات اإلستقبال فيها              

2008/2009 بعض األرقام المقارنة لسنة       

  
 أنمــاط التكويـن 

      عــدد المتلـقيـن   

المتربصون   التعـداد
الجــدد

 
تعداد دخول شهر 

فيفري  

191 106464 212000 871التكوين اإلقامي
190 61126 185963 951التكوين عن طريق التمهين   

9 3129 8940 478التكوين عن بعد  
15 10000 10000 000التكوين عن طريق الدروس المسائية   

30 19098 19389 389النساء الماكثات بالبيت 
435 201817 436292 689المجمــوع 



.  تخّصًصا 301شعبة مهنية و )  20(  عشرين  2007حددت مدّونة    
: أنماط تكوينية    )  03(يقدم التكوين وفق ثالثة       

. ات تطبيقية في نهاية التكوين       التكوين اإلقامي، و يجرى بمؤسسات التكوين المهني و ُيكمَّل بتربص             •

. التمهين و يجرى بالتناوب بين مؤسسات التكوين المهني و الشركات               •

. للمتابعة والتقييم    التكوين عن بعد و يقدم في شكل دروس موجهة للمتلقين و تجمعات دورية                     •
. الدروس المسائية والتكوين حسب الطلب             : و يضاف إلى ذلك صيغ أخرى        
:هناك خمس مستويات تأهيلية        

التنظيــم البيداغـوجـي     

. عامل متخّصص   :    1م  
. عامل مؤهل    :    2م  
.عامل عال التأهيل         :    3م  
.تقـني  :    4م  
. تقـني سـام   :    5م  
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       المستويات، المدد، وإجازات التكوين         

       الشهـادات        المـدد مستويات التأهيل    مستويات القبول     

ــي  شهًرا12   عامل متخّصص : 1ممستوى دراسي محدود ــوين المهن ــهادة التك ش
المتخصص

 9/السنة الرابعة متوسط  
أساسي 

   إلى        شهًرا  12     عامل مؤهل : 2م
 شهًرا18  

شـــــهادة الكفـــــاءة    
     المهنية

عامل عال    : 3مالسنة األولى ثانوي      
   التأهيل   

إلى      شهًرا18
 شهًرا24

شهادة التحكم المهني  

شهادة تقنـي   شهًرا24تقنــي   :  4مالسنة الثانية ثانوي      

شهادة تقني سامي    شهًرا30تقني سامي    :  5مالسنة الثالثة ثانوي     
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التكوين عن طريق التمهين      

، المعدل والمتمم      1981.06.27 المؤرخ في    01.81 أحدث بموجب القانون رقم             •
 المؤرخ    01.2000 والقانون رقم         1990 ديسمبر  15 المؤرخ في     34.90بالقانون رقم       

. 2000 جانفي    18في  

متيازات التي      عدة نصوص قانونية وتنظيمية تحّدد طرق تنفيذه ومجال تطبيقه وكذا اإل            •
. تمنحها الدولة    

 وذلك في       يتعّين على كل رب عمل ضمان التكوين المهني للشباب عن طريق التمهين                 •
. إطار القانون       

 حدد مبلغـها       يخضع أرباب العمل الذين ال يستقبلون في مؤسساتهم المتمهنين لضريبة                   •
. من الكتلة األجرية       %1بـ 

ستمر الذي يتكفل    تدفع هذه الضريبة إلى الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين الم                  •
. بتطوير أنشطة ترقية وتطوير التمهين  
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سيــر التمهيــن   

. بل مؤسسة التكوين  يوضع المتمهن في وضعية التمهين لدى رب العمل و تتمُّ متابعته من ق             •

وتكوينًا نظرًيا    )  من التوقيت    2/ 3( يتلقى المتمهن خالل هذه الفترة تكوينًا تطبيقًيا في الوسط المهني                  •
).  من التوقيت    3/1(وتكنولوجًيا تكميلًيا في مؤسسة التكوين المهني        

عّمالهم وفق النسب التي يحّددها                يتعّين على أرباب العمل إستقبال المتمهنين وذلك بالنظر إلى تعداد                       •
. القانون    

 إلى    06دة تتراوح ما بين    يتلقى المتمهن خالل مدة تكوينه شبه راتب يدفع له من قبل الدولة لم                •
.  شهًرا حسب مستوى التكوين    12

اتب المتمهن قياًسا على           يعفى رب العمل من التسديد الجزافي على أساس الضريبة الخاصة بشبه ر                       •
). %80 إلى    30( (SNMG)األجر الوطني القاعدي المضمون             
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السيــاق الحـالي     

الـسوق و بـروز القطـاع        إن السياق اإلقتصادي الحالي الذي يتسم بإنفتاح البالد على إقتصاد           •
 من قبـل الـشركات      الخاص و دخول الشركات األجنبية، يستدعي و يتطلب درجة تنافسية عالية          

.الجزائرية

.منافسة الجديدة لقد أصبحت الكفاءة المهنية للمورد البشري عنصًرا فاعالً في هذه ال•

. يتواجد برنامج إصالحات المنظومة التربوية في بداية تطبيقه•
:رهـان جديـد  

هم تأهيالً أّولًيا يـسمح      ضمان  تكوين مهني أساسي للشباب الذين ما أنفك عددهم يتزايد بإعطائ           •
.لهم باإلندماج في الحياة العملية

مهنيـة التـي تـستجيب       اإلستجابة إلحتياجات المتعاملين اإلقتصاديين فيما يخص الكفـاءات ال        •
.للتطورات التقنية والتكنولوجية وللمتطلبات الجديدة للسوق
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اإلصالحــات التي ُشـرع فيهـا   

جية وكذا التكوين وتدعيم           تمسُّ اإلصالحات التي تمت مباشرتها كل الجوانب التنظيمية والبيداغو                    
.التأطير   

.  توسيع التخّصصات ومراجعة المدّونة الوطنية للشعب المهنية            •
.   تكييف و تحيين برامج التكوين    •
). 5 و  4(   رفع مستويات التكوين      •
.  تطبيق توصيات اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية           •
.  تطبيق توصيات الجلسات الوطنية للتكوين المهني                •
.   تدعيم العالقات مع المتعاملين اإلقتصاديين                  •
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العـالقات مع سـوق العمــل    

. ما َيطبُع سوق الشغل هو عدم اإلستقرار و اإلضراب          

. ظهور قطاع خاص هام لكنه يتمّيز بقلة نزوعه للتوظيف                •

.  وصول المتعاملون األجانب و إهتمامهم بقطاعات ضعيفة التوظيف                    •

القات عمل بين         التطّور الهام للقطاع غير الرسمي، على المستوى المحلي توجد هناك ع                              •
ين المستمر وتنظيم    مؤسسات التكوين و المؤسسات اإلقتصادية خاصة في مجال التمهين والتكو                

.اإلمتحانات المهنية     

ام والتوافق بين إجراءات             على المستوى الوطني تمتْ الُمبادرة بعدة عمليات بهدف تحقيق اإلنسج                    •
. مختلف الفاعلين وتحديد ميادين وبرامج التعاون                 

. المصادقة عليها       ُيساهم عدد ُمعتبر من المهنيين وبإنضباط في تحيين برامج التكوين و             •

بقى هذه العالقات دون           بالرغم من هذه الجهود و إنضمام عدد كبير من المؤسسات اإلقتصادية ت                   •
.  تابعة تطوره المستوى المطلوب لتحقيق قفزة حقيقية ونوعية للتحكم في سوق الشغل وم                  
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أشكـرآم على آرم     
اإلصغـاء و اإلهتمـام   



الجمهـورية  الجــزائرية  الديمقــراطية  الشعـــبية              

 وزارة  التكــوين  و  التعليـــم  المهـــنيين             

مداخلة السيد بـوروبـة نـوار  

المدير العام للمعهد الوطني للتكوين المهني   
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أهمية التدريب التقني والمهني المرتبط بعقود العمل        
في دعم جهود التنمية و تشغيل الشباب          

المنتدى العربي األول حول تشغيل الشباب          
2009 نوفمبر 17-15الجزائر 




