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ملخص 5هتدف ىذه الدراسة دلعاجلة إشكالية مدى مسامهة التدريب كإحدى التحديات اليت توجهها تنمية ادلوارد
البشرية ،يعد التدريب عنصر مهم يف تطوير القيادات اإلدارية بشكل عام واإلدارات العمومية بشكل خاص،
وخصوصا يف ظل تطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال الشيء الذي جعل ىناك اىتمام خاص بتنمية ادلورد
البشري وىذا عن طريق التدريب.
كما مسحت ىذه الدراسة بعرض إسًتاتيجية تدريب وتنمية ادلورد البشري لوزارة الداخلية واجلماعات
احمللية باجلزائر من  2014إىل  2019والتعاون الدويل ،وأىداف وأمهية ىذه اإلسًتاتيجية والتعاون الذي تتبناه
الوزارة وما ىي القيادات البشرية اليت مستها ىذه اإلسًتاذبية ،ومن نتائج الدراسة اتضح أن وزارة الداخلية هتتم
بالتدريب كعنصر مهم لتنميتو ،لكن من الضروري على الوزارة التوجو إلسًتاتيجيات تدريب سبس سلتلف الشرائح
خصوصا فيما خيص اجملال التكنولوجي ،والتوجو ضلو التدريب ادلوجو إىل ادلوظفُت يف اإلدارات الغَت ادلركزية دلا ذلا
من دور مهم يف توسيع تنمية ادلورد البشري إلداراهتا ككل ،التوأمة اليت تكون بُت اجلماعات احمللية ونظَتهتا.

الكلمات المفتاح  5تدريب؛ إسًتاتيجية تنمية ادلوارد البشرية؛ إدارة عمومية.
رموز تصنيف M51 5jel؛  M33؛O15

Abstract: This study aims to address the problem of the extent of the contribution
of training as one of the challenges directed by human resource development,
training is an important element in the development of administrative leaders in
general and public administrations in particular, especially in light of the
development of information and communication technology, something that made
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there a special interest in the development of the human resource and this Through
training.
This study also allowed to present the strategy of training and development
of the human resource for the Ministry of Interior and local groups in Algeria from
2014 to 2019 and international cooperation, the goals and importance of this strategy
and cooperation adopted by the ministry and what are the human leaders that this
strategy touched, and from the results of the study it became clear that the Ministry
of Interior is interested in training as an important component For its development,
however, it is necessary for the Ministry to go to training strategies that affect the
various classes, especially with regard to the technological field, and to go towards
training directed at employees in decentralized departments because of its important
role in expanding the development of the human resource for its departments as a
whole, the twinning that exists between local groups and their counterparts.
Keywords: training; human resources development strategy; public administration.
Jel Classification Codes: M51; M33; O15

تمهيد5
إن اىتمام ادلدارس بتطوير الفكر اإلداري وإرساء قواعده ،أدى إىل ضرورة االىتمام بادلورد
البشري واخلروج من الفكرة الكالسيكية اليت تعترب أن الفرد يف ادلنظمة مثل اآللة حبيث أمهلت ىذه
ادلدارس اجلانب البشري ،لتأيت بعد ذلك ادلدارس احلديثة والنموذج الياباين واألمريكي لتعطي
أمهية كبَتة للمورد البشري ،حيث اعتربت أن ادلورد البشري أساس أي منظمة وال ديكن إمهالو ،بل
جيب االستثمار فيو وتنميتو واخلروج من فكرة أن اإلنفاق على ادلورد البشري وربفيزه يعد عبء،
بل ىو استثمار يف حد ذاتو فمن خاللو ديكن للمؤسسات من البقاء واالستمرار وربقيق ادليزة
التنافسية كما إن االىتمام بادلورد البشري يولد دبا يسمى بالرأس ادلال البشري أو الرأس ادلال
الفكري والذي يعد زبدة ادلورد البشري بادلؤسسات ،ومن خالل ىذه األفكار أصبحت
ادلؤسسات العادلية تعطي اىتمام كبَت للمورد البشري نتيجة ما حققتو النظرية اليت جاءت هبا
ادلدارس احلديثة واليت أعطت شبارىا على ارض الواقع وأصبحت تنمية ادلوارد البشرية وتدريبها ىي
أساس أي منظمة كانت للوصول إىل أىدافها.
ومن خالل ما سبق ديكننا طرح إشكالية ىذه الدراسة:
 إشكالية الدراسة 5ما مدى مساهمة التدريب في تنمية الموارد البشرية باإلدارات
العمومية؟
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ولإلجابة على ىذه اإلشكالية ستتناول ثالث زلاور وىي:

 -احملور األول :اإلطار ادلفاىيمي للتدريب واإلدارات العمومية؛

 -احملور الثاين :مفاىيمي حول إسًتاتيجية تنمية ادلوارد البشرية؛

 احملور الثالث :عالقة التدريب بتنمية ادلورد البشري يف اإلدارات العمومية وعرض إسًتاتيجيةتنمية ادلوارد البشرية لوزارة الداخلية يف اجلزائر  2019-2014والتعاون الدويل.

 أهداف البحث 5هتدف الدراسة إىل إبراز بعض النقاط ادلهمة وىي:

.I

 اإلدلام دلفهوم التدريب وتنمية ادلوارد البشرية؛ عرض دور وأمهية التدريب يف التنمية ادلورد البشري؛ معرف مدى اىتمام وزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف اجلزائر لتنمية ادلورد البشري؛المحور األول 5اإلطار المفاهيمي للتدريب واإلدارات العمومية

من خالل ىذا احملور نسعى إىل التطرق لبعض الدراسات واألحباث اليت تتبٌت مفهوم
التدريب وكذلك ادلفاىيم ادلتعلقة باإلدارات العمومية.

 0 .Iمفهوم اإلدارات العمومية

يقصد باإلدارات العمومية سلتلف اذليئات اليت تعود ملكيتها للصاحل العام وال هتدف
لتحقيق ربح ،بل تسعى لتنفيذ السياسات العامة للحكومة.

 .0.0.Iتعريف اإلدارة العمومية

رغم أنو ال جيود ىناك تعريف واحد متفق عليو من قبل الدارسُت والباحثُت يف ىذا اجملال،
ديكننا عرض بعض التعريفات وىي:
تعرف على أهنا "اإلدارة اليت زبتص بتنفيذ السياسات العامة للدولة من خالل عمليات
مًتابطة ومتسلسلة" (بكر ،2005 ،صفحة.)43
يعرب على أهنا "اجلهاز التنفيذي اخلاضع إلرادة الدولة وىي بالتايل تتعلق بالسياسات
احلكومية ادلتبعة وآليات ربقيقها وتنفيذىا دبا حيقق حاجات ادلواطنُت ويضمن قيام واستمرار الدولة
دبهامها ووظائفها" (العريفو ،2013 ،صفحة .)03
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كما تعرف على أهنا "توجيو اجلهود البشرية من خالل التخطيط ،والتنظيم ،التنسيق،
وغَتىا من العمليات اإلدارية دلمارسة األعمال واألنشطة احلكومية دبا حيقق أىداف اجملتمع"
(السواط ،2007 ،صفحة.)07

 .4.0.Iخصائص اإلدارات العمومية

تتمثل خصائص اإلدارات العمومية يف بعض العناصر ذبعلها تتميز عن باقي اإلدارات
وىي كما يلي (عودة ،2013 ،صفحة :)24-23
 تعترب ظاىرة تسود كافة اجملتمعات ادلدنية كوناىا تؤدي وظائف زلددة الرتباطها باخلاصيةاالحتكارية؛
 قدرة اإلدارات العمومية على شلارسة السلطة وفرض سياساهتا بالقوة القانونية؛ -سبثل أكرب منظمة من حيث تعدد األغراض واخلدمات ادلقدمة؛

 -تتحمل اإلدارة العمومية مسؤولية نشاطاهتا وأدائها أمام القيادة السياسية العليا للبالد.

 4.Iمفهوم التدريب

يعترب التدريب من أىم اآلليات اليت هتدف لتنمية وتطوير ادلوارد البشرية ،لذلك صلده يلقى
اىتماما متزايدا يف ظل ادلنظمات احلديثة واالقتصاد ادلعريف.

.0.4.Iتعريف التدريب

ديكن عرض بعض تعريفات التدريب فيما يلي:
يعرف التدريب على أنو "زلاولة تغيَت سلوك األفراد شلا جيعلهم يستخدمون طرق وأساليب
سلتلفة يف أداء األعمال ،وجعلهم يسلكون شكال سلتلف بعد التدريب عن ما كانوا عليو من قبل"
(اخلاطر ،2011 ،صفحة )11؛
كما يعرف أنو "النشاط ادلنظم ادلبٍت على أسس علمية يهدف الكتساب وزيادة وتطوير
ادلهارات وادلعارف لدى األفراد العاملُت ،وتعميم معرفتهم بأىداف ادلؤسسة وتوجيو سلوكهم باذباه
رفع كفاءهتم يف أداء األعمال ادلكلفُت هبا" (الكالكدة ،2011 ،صفحة )100؛
ويعرف كذلك أنو "عملية سلططة ومنظمة ومستمرة ،هتدف إىل إكساب العاملُت
ادلعارف ،والقدرات وادلهارات اجلديدة ادلتخصصة وادلرتبطة بالعمل ،أو تغَت بعض االذباىات
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العاملُت وسلوكياهتم بشكل يضمن ربسُت األداء وربقيق أىداف ادلؤسسة" (شفقة ،تاريخ
االطالع .)2019-01-14
.4.4.Iمكونات التدريب

وتتمحور مكونات التدريب فيما يلي (حجازي ،2007 ،ص:)310
 ادلكون ادلعريف :ويقصد هبا األسس والنظريات والقواعد والقوانُت ادلرتبطة دبوضوع التدريبتستهدف إيقاظ وبعث القدمي منها واسًتجاع وتوفَت كل جديد من ادلعارف يف اجملال
التعريفي؛
 ادلكون ادلهاري :اكتساب وتنمية وتطوير الكيفية األدائية للقدرات ادلتاحة ونشد الكفاءةالفردية والتنظيمية؛
 ادلكون اإلذباىي :وىو توفَت اخلربات ادلباشرة اليت تعمل على امتصاص اآلراء واألفكاروادلعتقدات أو تعديلها أو تغيَتىا شلا حيقق التغيَت السلوكي الذي سعت إليو العملية التدريبية.

 .6.4.Iأهمية التدريب5

تكمن أمهية التدريب بالنسبة للموظف يف ما يلي (نعيمة ،2009 ،صفحة:)275

 حاجة ادلوظفُت اجلدد إىل دورات تدريبية من نوع خاص يضمن ذلم اكتساب مهاراتوخربات تساعدىم يف أداء عملهم؛
 تعرض الوظائف نفسها للتغَت ،وكذلك رغب اإلدارة يف تطوير كفاءة ادلوظفُت من أجلالقيام بعدة وظائف.
 التطور التكنولوجي وما يًتتب عليو من إدخال التكنولوجيا يف النشاط اإلداري الشيء الذييتطلب تكييف الوظائف احلالية مع الوظائف اجلديدة.

 .2.4.Iأهداف التدريب5

يكمن ىدف التدريب يف ادلستوى الذي تريد الوصول لو إسًتاتيجية اإلدارة العمومية من
أجل تنمية قدرات ادلوظفُت ومن بُت ىذه األىداف (اخلَت ،يومي 10و 11نوفمرب :)2009
 األىداف العادية :وىي اذلدف التقليدي للتدريب ،كتدريب العمال اجلدد لإلدلام بظروفالعمل وتدريب رؤساء أو مشريف العمال على تطبيق أساليب العمل؛
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 األىداف اإلبتكارية :وزبتص ىذه األىداف بالعمل على ربقيق نتائج غَت عادية ومبتكرة،والغرض األساسي ذلذه األىداف ىو الرفع من مستوى األداء يف التنظيم والتقدم بو ضلو
رلاالت وأفاق مل يسبق التوصل إليها.
 تسهيل عملية االتصال دبختلف اذباىاهتا هبدف ربقيق الوضوح يف األىداف اخلاصة اليتتريد الوصول إليها اإلدارة.

 .1.4.Iالتوجهات اإلستراتيجية للتدريب5

.II

للتدريب عدة توجهات ديكن إتباعها ،فحسب اإلسًتاتيجية العامة لإلدارة واذلدف الذي
تريد الوصول إليو ،وعلى أساس ىذه األىداف يتم ربديد اذباه التدريب الذي سَتكز عليو يف
برنامج إسًتاتيجية تنمية ادلوارد البشرية.
المحور الثاني 5مفاهيمي حول إستراتيجية تنمية الموارد البشرية.

إن ادلورد البشري الكفء والفعال ال يأيت من العدم ،بل ىو نتيجة رلموعة من اجلهود
والتخطيط اجليد والتنفيذ الدقيق للعناصر ادلكونة خلطة تنمية ادلورد البشري واليت مفادىا الوصول
إىل مورد بشري فعال وذو كفاءة حيقق األىداف اليت جاءت هبا ادلؤسسة واليت من نتائجها ربقيق
البقاء واالستمرار والتميز لإلدارة أو ادلؤسسة.
 0.4مفهوم تنمية الموارد البشرية
يكمن مفهوم تنمية ادلوارد البشرية يف مدى تطوير ادلورد البشري الذي حيقق ىدف
ادلؤسسة.

 0.0.4تعريف تنمية الموارد البشرية

ال يوجد ىناك تعريف موحد للتنمية ادلوارد البشرية فكل باحث يعرفها من الزاوية اليت
يراىا لذا سنعرض بعض التعريفات اليت تناول تنمية ادلوارد البشرية فيما يلي:
 تعرف على أهنا "العملية ادلتكاملة وادلخطط ذلا موضوعيا والقائمة على معلومات صحيحة،واذلادفة إىل إجياد قوة عمل متناسبة مع متطلبات العمل يف منظمات زلددة ،وادلتفهمة
لظروف وقواعد وأساليب األداء ادلطلوب وإمكانياتو والقادرة على تطبيق تلك القواعد
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واألساليب والراغبة (قوة العمل)يف أداء األعمال باستخدام ما لديو من قدرات ومهارات"
(السلمي ،1998 ،صفحة )216
 تعرف عملية تنمية ادلوارد البشرية بأهنا "عملية ديناميكية سبتاز بالتطوير واالستمرار اليت تسعىضلو رفع كفاءة ادلوظفُت العاملُت باإلدارة ،وذلك بتدريبهم ،وتأىيلهم ،ورفع لقدراهتم،
وادلهارات اخلاصة هبم ،واستثمارىا بالشكل الذي يرفع من أداء سلتلف العمليات" (ادلرسال،
تاريخ االطالع.)2019-01-19 :
كما ديكن تعريف تنمية ادلوارد البشرية ىي العملية اليت هتدف إىل التحسُت ادلستمر
لكفاءة ادلورد البشري والرفع من قدراتو ومعارفو من أجل ربسُت أداءه.

 4.0.4خصائص تنمية الموارد البشرية

ىناك رلموعة من اخلصائص لتنمية ادلوارد البشرية وىي (يشب ،2017 ،ص :)80

 -زيادة اخليارات ادلتاحة أمام األفراد بادلؤسسة؛

 ربسُت القدرات ادلعرفية والسلوكية للموارد البشرية؛ -انتفاع األفراد أكثر بقدراهتم ادلكتسبة؛

 -تفجَت الطاقات واإلبداعات اإلنتاجية؛

 -عملية معقدة شاملة ومتعددة األبعاد وربقيق أىداف مستقبلية وتنفيذىا.

 6.0.4وسائل تنمية الموارد البشرية
ال شك أن وسائل تنمية ادلوارد البشرية متعددة ومتنوعة ولعل أبرزىا التعليم والتدريب،
ولقد اختلف بعض الباحثُت يف ربديد عدد ونوع ىذه الوسائل ،إال أننا سوف ضلاول التعرض
لبعض ىذه الوسائل فيما يلي (خرخاش ،2016 ،صفحة:)338
 توفَت التدريب لتنمية القدرات وادلهارات الفنية والسلوكية لألفراد العاملُت؛ توفَت ادلؤسسات الثقافية والفكرية؛ توفَت سياسات التعليم اجليدة؛ توفَت اإلعالم الذي يطرح قضايا تنموية واقعية؛ توفَت اخلدمات الصحية؛« مجلة األبحاث االقتصادية»،
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 -توفَت الغذاء.

 4.4إستراتيجية تنمية الموارد البشرية
تعترب اسًتاتيجيات تنمية ادلوارد البشرية ىي تلك اخلطط اليت تضعها اإلدارة العمومية
وادلؤسسات بصفة عامة ،لتسَت وفقها من أجل الوصول للهدف ربسُت وتنمية ادلورد البشري ،كما
تسمح من خالذلا دبعرفة مدى اىتمام اإلدارة بتنمية ادلوارد البشرية.

 0.4.4مراحل بناء إستراتيجية تنمية الموارد البشرية5
ىناك مراحل جيب ربديدىا واليت تسمح بوضع إسًتاتيجية ربقق ىدف اإلدارة منها
):(education, 18-01-2019
 دراس ة وربليل ادلناخ احمليط باإلدارة وطبيعة ادلتغَتات الفاعلة فيو وما تتيحو اإلدارة من فرصوما هتدده هبا من معوقات وأخطار؛
 ربليل ادلناخ الداخلي لإلدارة والتعرف على مواطن القوة هبا ،وربديد مصادر الضعف اليتتعاين منها؛
 دراسة وربليل اإلسًتاتيجية العامة لإلدارة واإلسًتاتيجيات الوظيفية يف سلتلف رلاالتالنشاط؛
 ربديد ىيكل ادلوارد البشرية ادلناسب دلتطلبات تنفيذ وربقيق إسًتاتيجيات اإلدارة والوصولللقيم ادلستهدفة؛
 رسم اإلسًتاذبيات وتصميم الربامج اذلادفة إىل سد الفجوات؛ بناء نظم وإسًتاتيجيات تدريب وتصميم فعاليتها دبا يتناسب مع متطلبات إسًتاتيجية تنميةادلوارد البشرية.
 4.4.4االتجاهات الرئيسية للتدريب في ظل التطورات المعاصرة لفكرة إستراتيجية تنمية
الموارد البشرية من منظور التدريب5

يف ضوء التغَتات احلديثة إلدارة إسًتاذبية تنمية ادلوارد البشرية تتضح ثالث اذباىات
رئيسية للتدريب ):(education, 18-01-2019
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 ربتل عمليات التدريب والتطوير أمهية متزايدة يف بناء وتطوير اسًتاتيجيات تنمية ادلواردالبشرية ادلعاصرة؛
 ربول اىتمام اإلدارة لتقييم آثار االستثمار يف التدريب والتطوير على رلمل الكفاءةالتنظيمية؛
 أصبحت مسامهات تنمية ادلوارد البشرية زلل تقييم ضمن زلاور آليات التقييم ادلتكاملةاحلديثة مثل  :قائمة النتائج ادلتوازنة.

 6.4.4نماذج تصميم إستراتيجية تنمية الموارد البشرية

.III

يتم بناء اسًتاتيجيات تنمية ادلوارد البشرية وفق منطلق التعلم عرب منوذجُت مهمُت مها
(صربينة ،2015 ،صفحة:)108-107
 منوذج احللقة أو الدائرة ادلستمرة :يعتمد ىذا النموذج على ضرورة استمرارية تنمية ادلواردالبشرية باإلدارة ،من خالل خلق مناخ دائم للتعلم ،كون أن اإلدارة تعمل يف ظل متغَتات
بيئية غَت مستقرة بالتايل فاحتياجاهتا للتنمية يكون مستمر ودائم ،شلا جيربىا لتنبٍت عملية تعلم
مستمرة لتحقق التكيف ادلستمر للموارد البشرية وادلتغَتات البيئية لإلدارة.
 النموذج الشخصي :ينظر إىل ادلورد البشري من خالل ىذا النموذج إىل أنو نشاطاسًتاتيجي يأخذ شكل إسًتاتيجية توضع أساسا لتلبية احلاجات ادلستقبلية لإلدارة العمومية
من ادلوظفُت ذو كفاءة ومهارات عالية ،حيث يتم تشخيص احلاجات ومعرفة أسباهبا وأثرىا
اإلجيايب عند توفَتىا ،واليت على أساسها يتم تصميم برامج تنمية ادلوارد البشرية.
محور الثالث 5عالقة التدريب بتنمية المورد البشري في اإلدارات العمومية وعرض
إستراتيجية تنمية الموارد البشرية لوزارة الداخلية في الجزائر  4104-4102وفي

إطار التعاون الدولي5
يف إطار السياسة ادلتبعة من قبل احلكومة اجلزائرية واليت تقتضي بتطوير وتنمية ادلورد
البشري (ادلوظف العمومي) باإلدارات العمومية ومن أجل تطوير وربسُت كفاءتو وقدرتو يف ترقية
عمل اإلدارات وربسُت أدائها ،قامت وزارة الداخلية بتبٍت إسًتاتيجية تدريب من أجل تنميتو
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وترقية اإلدارات التابعة للوزارة ،امتدت ىذه اإلسًتاتيجية من  2014إىل  2019باإلضافة إىل
التعاون الدويل وسبحورت أىدافو يف يلي:
 االعتماد على التدريب القاعدي والتحضَتي للموظف العمومي من أجل إكسابو معارفوخربات تسمح لو بالتأقلم السريع مع ادلهام اجلديدة واحمليط ادلهٍت؛
 تدريب اإلطارات كوهنم عنصر فعال يف تنفيذ وصلاح اإلصالحات والسياسات العامة،ولدورىم اذلام يف ربسن وترقية اخلدمة العمومية واإلدارة العامة.
 االنفتاح على البيئة احمليطة هبا واالستفادة من اخلربات والبحوث والدراسات اليت تقوم هباسلتلف القطاعات واليت من شأهنا تعزيز معارف وقدرات اإلطارات وموظفي وزارة الداخلية
واجلماعات احمللية.
 0.6أثر إستراتيجية الموارد البشرية في تحسين أداء اإلدارات العمومية ومعايير قياسها
(السادلي ،تاريخ االطالع 5)2019-01-18

بينت األحباث اليت قام هبا الباحثُت وادلهتمُت بادلورد البشري أن ىناك عالقة مباشرة
وواضحة بُت إسًتاتيجيات تنمية ادلورد البشري وربسُت أداء اإلدارة ،كما تعد مثل ىذه
اإلسًتاتيجيات أهنا تسعى إىل تطوير مبدأ مشاركة ادلوظفُت داخل ادلنظمة عرب إعدادىا وتنفيذىا
وأخذ انطباعاهتم حوذلا ،أما بالنسبة خلفض النفقات فتسمح ىذه الربامج يف االىتمام أكثر
باالستثمار يف ادلورد البشري عن طريق التدريب ودعم التطوير ادلعريف ،الشيء الذي يؤثر بصفة
مباشرة يف رفع كفاءة ومهنية عمليات اإلدارة والذي ينعكس بدوره على خفض النفقات
وترشيدىا.
أما خبصوص معايَت قياس كفاءة اإلدارات من خالل اسًتاتيجيات ادلوارد البشرية فأثبتت
الدراسات أن اإلدارات اليت تنتهج شلارسات موارد البشرية فاعلة كمشاركة ادلوظفُت يف صنع
القرارات وسبكينهم من العمل حبرية وربسُت بيئة التواصل بينهم ،يؤدي لتحصيل نتائج أفضل من
اإلدارات اليت تنتهج شلارسات تقليدية وربرم ادلوظف من ادلشاركة وعدم توفَت ادلستوى ادلطلوب من
شروط العمل ،ومن الناحية التشغيلية فيمكن قياس أداء اإلدارات من خالل قياس معدل دوران
الوظيفي ،إنتاجية ادلوظفُت ومعدل احلافز ادلعنوي ،والرضا الوظيفي.
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 4.6االتفاقيات التي تدخل في إستراتيجية تنمية الموارد البشرية بوزارة الداخلية5
يف ىذا اإلطار سعت وزارة الداخلية إىل تعزيز ىياكلها التدريبية بإبرام عدة اتفاقيات مع
مؤسسات التعليم والتكوين اليت من شأهنا إثراء وتعزيز معارف ومهارات ادلوظفُت واإلطارات،
وكذلك تنمية ادلوارد البشري االسًتاتيجي الذي يدخل يف سياق اإلسًتاتيجية العامة للحكومة
اجلزائرية وتتمثل يف ما يلي:
 إبرام اتفاقية مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واليت مست عدة جامعات وىي :جامعةاجلزائر ،1وجامعة اجلزائر ،2جامعة البليدة ،2جامعة ادلسيلة ،وكذلك جامعة التكوين
ادلتواصل؛
 -إبرام اتفاقية مع ادلعهد العايل للتسيَت والتخطيط؛

 -إبرام اتفاقية مع ادلعهد االقتصاد اجلمركي واجلبائي؛

 إبرام اتفاقية مع مركز تطوير الطاقات ادلتجددة.ويف نفس السياق مت تبٍت نظام التدريب اإللكًتوين أو عن بعد ،اذلدف منو تعزيز
إمكانيات شبكة التكوين التابعة لوزارة الداخلية ،حيث يتم حاليا إعداد قاعدة رقمية للتكوين
االفًتاضي ،كل ىذه االتفاقيات والسياسة ادلتبعة ما ىي إال جهود تسعى من خالذلا الوزارة إىل
تدريب وتنمية ادلورد البشري العامل باإلدارات التابعة ذلا بشكل مستمر ووفق إسًتاتيجية زلكمة
ومربوطة بزمن زلدد.
 6.6إستراتيجية التدريب لتنمية الموارد البشرية بوزارة الداخلية من 4102إلى 54104

قامت وزارة الداخلية بتبٍت إسًتاتيجية التدريب اليت تدخل يف إطار تنمية ادلوارد البشرية
للهيئات التابعة ذلا واليت كانت يف شكلها العام من سنة  2014إىل  2019قسمت إىل جزئيُت
مها:

 0.6.6إستراتيجية التدريب لتنمية المورد البشري من  4102إلى 4103

كانت ىذه اإلسًتاتيجية من بُت اخلطوات األوىل لتنفيذ اإلسًتاتيجية العامة ،وجاء ىذا
التقسيم من أجل تعزيز دور ىذه اإلسًتاذبية وكذلك للتحكم يف تنفيذىا شلا حيقق الكفاءة نوعية
يف ادلورد البشري.
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الجدول  510إستراتيجية التدريب لتنمية المورد البشري 4103-4102
نوع اإلدارة المستهدفة

موظفي اإلدارة المركزية

327

موظفي اإلدارة المحلية

37151

 274إطار متدرب

مجموع المتدربين خارج الوطن

المصدر 5من إعداد الباحث بناء على معطيات وبيانات متحصل عليها من موقع وزارة الداخلية ،تاريخ
االطالع :مارس .2018

من خالل اجلدول 01نالحظ أن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية تسعى إىل االعتماد
على تبٍت إسًتاتيجية تدريب عامة هتدف لتنمية الوارد البشرية التابعة ذلا ،وحسب الشطر األول
من سنة  2014إىل  2016نالحظ أن اإلسًتاتيجية مشلت سلتلف ادلوظفُت سواء من حيث
الدرجة أو من حيث ادلوظفُت التابعُت لإلدارة ادلركزية أو اإلدارة احمللية ،حىت أنو ىناك شطر منها
من مت تدريبهم خارج الوطن يف إطار اتفاقيات أبرمتها الوزارة مع معاىد ومراكز حبث وتكوين يف
اخلارج ،حيث مشت ىذه اإلسًتاتيجية تدريب  37752موظف ،واليت قسمت كما يلي327 :
من بُت ادلوظفُت التابعُت لإلدارات ادلركزية واليت مشلت عدة زبصصات ،أما بالنسبة لإلدارات
احمللية فتم تدريب ما يقارب  37151موظف ،كذلك كان ىذا العدد مقسم على عدة
زبصصات ومستويات إدارية سلتلفة ،وبالنسبة للتكوين يف اخلارج فشمل  247موظف ،ويعود
ىذا التنوع يف الربنامج اإلسًتاتيجي لتنمية ادلورد البشري ىو رفع كفاءة وقدرات وخربات ادلوظف
العمومي إىل ادلستوى الذي تطمح إليو وزارة الداخلية ،كما هتدف كذلك من خالل توسيع
تدريب ادلوظفُت باخلارج من أجل نقل اخلربات والتجارب الناجحة للدول وتطبيقها يف اجلزائر
لتقليص الفجوة يف الكفاءات القيادية باإلدارات العمومية التابعة لوزارة الداخلية واجلماعات
احمللية.

 4.6.6إستراتيجية التدريب لتنمية الموارد البشرية من  4102إلى 4104

تعترب ىذه اإلسًتاتيجية على أهنا الشطر الثاين من اإلسًتاتيجية العامة ،2019-2014

وادلكملة لإلسًتاتيجية األوىل واليت سيتم عرض برنارلها ادلنفذ والذي مشل  16702موظف.
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الجدول  514اإلستراتيجية التدريبية من سنة  4102إلى .4104
البيان

المتدربين

مكان التدريب

التسيَت التقٍت و احلضري

3000

جامعة ادلسيلة اجلزائر

صيانة ادلساحات اخلضراء

3355

الديوان الوطٍت للتطوير التكوين ادلتواصل وترقيتو اجلزائر

النشاط االجتماعي

48

وزارة التضامن اجلزائر

إعالم آيل

3500

ادلدرسة الوطنية لإلعالم اآليل اجلزائر

ادليزانية واجلباية احمللية (األمناء

+1541

معهد االقصاد اجلمركي واجلبائي

العاميُت) +مصاحل ادليزانية

1758

ادلنازعات اإلدارية

1708

اجلزائر

احلالة ادلدنية

1708

اجلزائر

ادلتصرفُت اجلدد

----

جامعة البليدة2

الدديقراطية التشاركية

180

االرباد األورويب الوكالة الفرنسية للتنمية

اجملموع

العدد اإلصبايل للمتدربُت  16702متدرب

المصدر 5من إعداد الباحثُت بناء على معطيات وبيانات متحصل عليها من موقع وزارة الداخلية ،تاريخ
االطالع :مارس .2018

من خالل اجلدول 02نالحظ أن اإلسًتاتيجية الثانية واليت سبتد من  2017إىل 2019
أهنا مشلت ما يقارب  16702موظف واليت كان معظمها يرتكز على تدريبهم داخل الوطن واليت
قدرة بـ  16522موظف مكون باجلامعات وادلعاىد اجلزائرية ،و 180موظف مت تدريبهم
باخلارج ،كما هتدف ىذه اإلسًتاتيجية كذلك إىل تنمية ادلورد البشري وربسُت مستوياهتم وذبديد
معارفهم وإطالعهم على التطورات النظرية والتطبيقية العادلية ،كما تعد ىذه االسًتاتيجيات بصفة
عا مة ىي تثمُت دور ادلورد البشري يف تطوير وترقية أداء اإلدارات العمومية ورفع من مؤشر
التشاركية لدى كل شرائح ادلوظفُت يف اإلدارات العمومية.
 2.6تنمية المورد البشري في إطار التعاون الدولي5

ربتل العالقات الدولية مكانة ىامة يف اإلسًتاتيجيات واإلجراءات اليت ازبذهتا وزارة
الداخلية للمسامهة هبا يف التشاور الدائم مع الوزارات األخرى للجمهورية اجلزائرية ،والتنسيق مع
سلتلف الشركاء الدوليُت يف اجلهود الرامية إىل تعزيز سيادة القانون ،ومكافحة اجلردية ادلنظمة جبميع
أشكاذلا ،والوقاية وإدارة ادلخاطر والكوارث الطبيعية ومن صنع اإلنسان ،وتطوير وربديث تسيَت
اإلدارات العمومية ،وتًتكز الوسائل ادلستخدمة لتحقيق ىذا اذلدف على تدابَت بناء الثقة ،من
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خالل االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاىم وتبادل اخلربات وادلساعدة التقنية بُت الشركاء ،كما
يضم ىذا التعاون الدويل رلموعة من االتفاقيات الدولية نذكر منها:

 0.2.6نشاطات وزارة الداخلية والجماعات المحلية على المستوى المتعدد األطراف5

يضم ىذا الشق ستة رلالس للتعاون اخلارجي هتدف إىل وضع اخلطط والربامج اليت تعمل على
ربسُت وضعية العمل لإلطارات وتنمية اإلدارات العمومية:
 مجلس وزراء الداخلية العرب :يشكل ىذا اجمللس أحد أىم ىيئات جامعة الدول العربيةوالذي يهدف إىل ترقية التعاون بُت الدول العربية يف رلال األمن وزلاربة اجلردية عن طريق
وضع برامج مشًتكة وإنشاء ىياكل تكلف بتطبيق ىذه الربامج ومن أىم مهامو:
 تعزيز التعاون والتنسيق العريب يف اجملال األمٍت؛
 وضع االسًتاتيجيات واخلطط ادلرحلية للتعاون األمٍت السيما فيما خيص مكافحة
اإلرىاب ،اجلردية ادلنظمة ،االذبار غَت الشرعي ،بادلخدرات وادلؤثرات العقلية؛
 تعزيز قدرات الشرطة واألجهزة ادلعنية باألمن يف البلدان العربية؛
 ادلشاركة يف ادلؤسبرات واالجتماعات ادلنظمة من قبل اجلامعة ،الرامية إىل تعزيز الكفاءات
وربسُت أداء ادلسؤولُت ادلكلفُت باألمن.
 مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب 5تسعى وزارة الداخلية لعقد االجتماعاتوادلشاورات واألشغال اليت ذبمع بُت صبيع وزراء العدل العرب ،ويف ىذا اإلطار مت توقيع
رلموعة من االتفاقيات اليت ترمي إىل مكافحة اجلردية على سلتلف أشكاذلا وتتمثل يف:
 االتفاقية العربية دلكافحة الفساد؛
 االتفاقية العربية دلكافحة جردية تقنية ادلعلومات؛
 االتفاقية العربية دلكافحة غسيل األموال وسبويل اإلرىاب؛
 االتفاقية العربية دلكافحة اجلردية ادلنظمة العابرة للحدود.
 مجلس وزراء الداخلية بلدان اتحاد المغرب العربي :يهدف ىذا اجمللس للتعاون يف تنميةادلورد البشري خبصوص التنسيق وترقية مستوى التحكم يف اجملال األمٍت ،حرية تنقل
األشخاص واألمالك ،وميدان احلماية ادلدنية ،ورلال اجلماعات احمللية.
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 ندوة وزراء الداخلية لبلدان غرب الحوض المتوسط 5تعترب ىذه الندوة أحد االتفاقياتادلهمة فهي تسعى إىل التعاون بُت اجلزائر وتونس ليبيا موريتانيا ادلغرب ،بالنسبة إىل الضفة
اجلنوبية للبحر ادلتوسط الربتغال ،اسبانيا ،إيطاليا ،مالطا ،فرنسا ،شاركت اجلزائر يف العديد
من ادلؤسبرات اليت نظمتها الندوة ،اليت هتدف دائما إىل تضافر جهود الدول األعضاء
وتكثيف التعاون دلواجهة التحديات ادلتعلقة دبكافحة اإلرىاب ،مكافحة اجلردية ادلنظمة (
ادلخدرات ،اجلرائم تقنية ادلعلومات ،)...التعاون يف ميدان احلماية ادلدنية ،وميدان اجلماعات
احمللية.
 التعاون مع االتحاد األوروبي 5تساىم وزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف الربامج واألدواتادلوضوعة من قبل االرباد األورويب ،واليت هتدف إىل التعاون يف سلتلف اجملاالت ذات صلة
بالتدريب ،عصرنة اإلدارة ،التنمية احمللية ،تبادل ادلعلومات واخلربات حول إدارة الكوارث
واألخطار الطبيعية.

 4.2.6اتفاقيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية على المستوى الثنائي5

وىي سلتلف االتفاقيات اليت أبرمتها وزارة الداخلية مع نظرائها من سلتلف الدول حول العامل
كمبادرة منها لتنمية ادلورد البشري وربسُت أداء اإلدارات العمومية ومن بُت ىذه االتفاقيات ىي:

 -اتفاقية التعاون والتبادل يف رلال األمن ادلروري بُت اجلزائر وفرنسا سنة .2016

 اتفاقية إدارية بُت ادلدرية العامة للحماية ادلدنية وادلديرية العامة لألمن ادلدين وإدارة األزماتالفرنسية حول التعاون يف رلال التدريب.
 مذكرة تفاىم وتعاون أمٍت بُت اجلزائري ومصر دبناسبة زيارة السيد الوزير األول إىل القاىرةسنة.2016
 -إعالن عن نية مشًتكة بُت ادلديرية العامة لألمن الوطٍت ونظَتهتا األدلانية سنة .2016

 توقيع على ترتيب إداري جزائري فرنسي يتعلق بالتعاون العملي يف رلال احلماية ادلدنية بُتوزاريت الداخلية للبلدين؛
 اتفاقية تعاون جزائري اسباين يف رلال التعاون العلمي والتكنولوجي يف رلال احلماية ادلدنيةسنة .2013
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 6.2.6اتفاقيات في إطار التعاون الالمركزي5
يف ىذا اإلطار تقوم وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ذبسد لصاحل الفاعلُت ،عالقات
تعاون المركزي زبص اجلماعات احمللية ،كما تشرف على تدعيم وترقية التبادالت والشراكة،
ويتجسد ىذا التعاون يف إبرام اتفاقيات بُت اجلماعات احمللية واألجنبية ونذكر منها:

 0.6.2.6اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي الموقعة 5

تنقسم ىذه االتفاقيات إىل نوعُت حسب القارة ،وحسب البلدان:

 حسب القارات 5تقسم االتفاقيات حسب القارة كما ىو موضح يف اجلدولالقارات
إفريقيا
أوروبا
آسيا
أمريكا
اجملموع

الجدول 516اتفاقيات التوأمة والتعاون القارية

اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي الموقعة
18
60
06
02
86

المصدر 5موقع وزارة الداخلية ،التعاون الدويل ، http://www.interieur.gov.dz ،تاريخ االطالع
.2020-05-26

ادلالحظ من اجلدول أن ىناك تنوع يف رلال التعاون القاري فهو ديس أربع قارات دبجموع
 86اتفاقية تعاون ،احلصة األكرب كانت لقارة أوروبا ويعود ىذا إىل سبركز معظم الدول ادلتطورة يف
ىذه القارة وعالقة اجلزائر اجليدة بالدول اليت تقع فيها وىو ما الحظناه يف العنصر السابق
لالتفاقيات (فرنسا ،اسبانيا ،إيطاليا ،)...أما قارة إفريقيا فكانت يف ادلركز الثاين بعدد  18اتفاقية،
ويعود ىذا ادلركز لكون أن اجلزائر تربطها عالقة جيدة مع البلدان اإلفريقية وتلعب دور مهم فيها
كوهنا جزء منها ،باإلضافة إىل أن ىذه القارة تضم عدد كبَت من الدول العربية واليت ىي عضو يف
اجلامعة العربية وكذلك ىذه القارة تعمل وفق التعاون اإلفريقي شلا جيعل ىناك اتفاقيات كبَتة بُت
سلتلف البلدان ،واحتلت قارة آسيا ادلركز الثالث بعدد  06اتفاقيات ،ويف األخَت كانت القارة
األمريكية ب 02اتفاقية.
 حسب البلدان 5ىذا التصنيف يظم االتفاقيات والتوأمة والتعاون الالمركزي بُت اجلماعاتاحمللية ونظَتهتا من بلدان العامل:
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الجدول 512يوضح التوأمة والتعاون الالمركزي بين الجماعات المحلية ونظيراتها
الجماعات المحلية الجزائرية
والية اجلزائر
بلدية عنابة
بلدية وىران
والية تلمسان
والية اجلزائر
بلدية تلمسان

الجماعات المحلية األجنبية
مدينة تشوان
بلدية خليج نيلسون
مدينة دوربان
مقاطعة ىينو
منطقة بروكسل
مدينة سراييفو

الدولة
جنوب إفريقيا

الصُت
اإلمارات
أمريكا
اسبانيا

والية اجلزائر
والية اجلزائر
بلدية معسكر
بلدية تلمسان
بلدية وىران
أدرار ،األغواط ،تلمسان ،جباية ،بسكرة،
بشار ،بويرة ،تيزي وزو ،العاصمة،
سطيف ،عنابة ،قسنطينة ،مستغاًل،
معسكر ،وىران بومرداس ،تيبازة ،عُت
الدفلى ،غليزان

إيطاليا
األردن

والية اجلزائر
والية وىران
والية اجلزائر
بلدية تلمسان
بلدية وىران
بلدية وىران
بلدية جباية
باتنة ،بسكرة ،تيارت ،اجلزائر الوسطى،
معسكر،وىران ،بومرداس

إقليم ىينان
مدينة أبوظيب
مدينة القادر
مدينة غرناطة
مدينة أليكانت
البلديات :بالنكفورت،
بورجس ،ايبيٍت سَت سان،
بانيويل ،بيار بينيت ،سابتيام
ليفالون ،روبيو ،شيل ،سان
دونيس ،نانتَت ،موبويل،
بوندي ،ليل ،سان دونيس،
باريس ،مارسيليا ...
بلدية ميالنو
مقاطعة الزرقاء
زلافظة الزرقاء
مدينة فاس
مدينة نواذيبو
مدينة قدانسك
بلدية بورتيماو
البلديات :بئر احللو ،قدمي
أزيك ،الداخلة ،السمارة،
العيون ،تفارييت،أوسَتد،
بوجدور
مدينة دجيون
منطقة قازان
مدينة اكًتين بورق
مدينة القَتوان وصفاقص
وساقية سيدي يوسف ،والية
تونس
مدينة بورصة
بلدية كراكاس

بلجيكا
البوسنة واذلرسك

فرنسا

ادلغرب
موريتانيا
النيجر
الربتغال
الصحراء الغربية

اجلمهورية الكورية
روسيا

والية اجلزائر
والية تلمسان
بلدية عنابة
واليات تلمسان واجلزائر ،بلدية احلدادة،
ووىران

تركيا
فنزويال

بلدية معسكر
والية اجلزائر

تونس

تاريخ إمضاء االتفاقية
2001-10-18
2007-02-27
2001-10-17
2005-05-16
جوان2002
1964-03-23
1964-04-18
1998-04-06
2009-05-24
1984-01-25
1985-06-06
1985-05-17
امتدت االتفاقيات والتوأمة من
سنة  1981إىل سنة
 ،2015حسب كل والية أو
بالدياهتا

2015-10-16
1999-07-26
1999-07-26
1988-01-02
1989-06-01
1975-09-10
2009-12-11
امتدت سنوات االتفاقيات من
 2001إىل 2012
2005-05-02
2011-10-15
2009-08-14
امتدت االتفاقيات من
 1973إىل سنة 2016
1998-05-25
2007-10-25

المصدر 5موقع وزارة الداخلية واجلماعات احمللية اجلزائرية ،التعاون الدويل ،مرجع سبق ذكره ،تاريخ االطالع:
.2020-05-26
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من اجلدول نالحظ أن اجلزائر تسعى إىل خلق اتفاقيات تعاون من أجل تطوير إدارات
اجلماعات احمللية واليت تتم مع سلتلف نظَتهتا من اجلماعات احمللية األجنبية ،ويتم تنفيذ ىذه
الربامج والتوأمة عرب إرسال بعثات من ادلورد البشري (ادلوظفُت) إىل ىذه البلدان من أجل تبادل
اخلربات يف تسيَت األزمات وادلخاطر ،واجلانب األمٍت والتكنولوجي ...أو تكون العكس عرب
استقبال بعض البعثات من ادلورد البشري يف اجلزائر ،ونالحظ أن ىناك تنوع كبَت يف االتفاقيات
الدولية وىذا شي جيد ركزت عليو وزارة الداخلية واجلماعات احمللية من أجل رفع مستوى كفاءة
مرودىا البشري باإلدارات احمللية عكس إسًتاتيجية السابقة واليت الحظنا أن الوزارة ركزت بشكل
كبَت على تطوير كفاءة ادلورد البشري باإلدارات ادلركزية وىذا يتناىف مع التوزيع العادل للمورد
البشري على سلتلف اإلدارات.
مشلت ىذه االتفاقيات  21دولة من بُت أكرب الدول اليت ذلا توأمة مع اجلماعات احمللية
اجلزائرية ىي فرنسا ،تونس ،جهورية الصحراء الغربية ،أما باقي الدول تًتاوح رلموع االتفاقيات
بينها وبُت اجلزائر ما بُت ثالثة أو اثنان أو اتفاقية واحدة بُت البلدين.

 4.6.2.6التعاون الجهوي والدولي

تسعى دائما وزارة الداخلية واجلماعات احمللية إىل إبرام اتفاقيات وعالقات تعاون مع
سلتلف ادلنظمات األجنبية والدولية نذكر منها:

 التعاون يف إطار اجلمعية اإلقليمية واحمللية األورومتوسطية :يهدف ىذا التعاون إىل أشراكالسلطات احمللية يف عملية ذبسيد الشراكة األورو متوسطية وادلشاركة الكتساب اخلربة يف
التنمية اإلقليمية واحمللية ،يبلغ عدد ادلقاعد  04مقاعد من أصل  42مقعدا.
 التعاون يف إطار الندوة اإلفريقية حول الالمركزية والتنمية احمللية :هتتم ىذه الندوة بتبادلاخلربات التسيَتية يف الالمركزية واحلكامة احمللية والتنمية ادلنظمات اإلفريقية احلكومية ادلعنية
بالوصاية اإلدارية ،وادلالية والتقنية للجماعات احمللية.
 التعاون يف إطار منظمة ادلدن واحلكومات احمللية ادلتحدة :تشكل منظمة ادلدن واحلكوماتادلتحدة ادلنظمة العادلية الرئيسية للمدن وادلدن ادلتوأمة تأسست يف ماي ،2004تشارك
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اجلزائر يف ادلنظمة من خالل شباين رلالس شعبية زللية وىي :أدرار ،اجلزائر الوسطى ،عنابة،
األبيار ،حيدرة ،سيدي زلمد ،سطيف ،وتيزي وزو.

 التعاون يف احمللية إطار منظمة ادلدن واحلكومات ادلتحدة اإلفريقية.الخالصة5

شلا سبق ديكن القول أن التدريب ىو أىم مداخل إسًتاتيجيات تنمية ادلوارد البشرية لكونو
جيدد األفكار وادلعارف وادلهارات واخلربات ،ويساعد ادلوظف على اإلبداع وادلعرفة أكثر بادلهام
والدور ادلوكل إليو وىو ما مت التماسو يف ىذه الدراسة حيث أن االىتمام بادلورد البشري ذلو نابع
من قناعة وزارة الداخلية واجلماعات احمللية وبأنو أساس صلاح أي سياسة عمومية ،لذلك مت اعتماد
على إسًتاتيجية تدريب شاملة دلختلف ادليادين اليت هتم القطاع من أجل الوصول إىل مورد بشري
كفء ومؤىل لتجسيد وإصلاح كل اإلصالحات اليت تتخذىا الوزارة ،واليت سبت عرب زبصيص
برنامج تدرييب إسًتاتيجي لتنمية ادلورد البشري من  2014إىل  ،2019حيث مسحت بتدريب
 83495موظف ومنتخب زللي لغاية اليوم (ما توفر لدينا من معطيات ىي خاصة ب
 54454موظف) ،كما تعمل الوزارة يف إطار مرافقة اجلهود ادلبذولة لتثمُت ادلورد البشري بتوسيع
شبكة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع من خالل وضع حيز اخلدمة خالل األيام القادمة
ادلدرسة الوطنية دلهندسي ادلدينة يف تلمسان ،اليت ستزود اجلماعات احمللية باإلطارات التقنية
الالزمة لتسيَت ادلدينة يف ظل التحديات التقنية والبيئة اليت تواجو اجلماعات احمللية السيما البلدية
وانطالق دورات التدريب عن بعد عرب القاعدة الرقمية للقطاع خالل األسابيع القادمة ،باإلضافة
إىل تنمية ادلورد البشري عرب التعاون الدويل كونو مهم جدا ،والذي يكون من خالل إبرام توأمة أو
اتفاقية دولية بُت وزارة الداخلية وبعض الدول أو بعض اجلماعات احمللية مع نظَتهتا ،تعطي اجلزائر
أمهية بالغة لتعاون الدويل وىو ما مت توضيحو سابقا من تنوع ذلذا التعاون ،والذي يكون يف شكل
بعثات للمورد البشري بُت الطرفُت زبتلف مدهتا بُت ادلهمة واألخرى هتدف رلملها إىل تبادل
اخلربات.
 النتائج5ومن خالل ىذه الدراسة مت الوصول إىل النتائج التالية:
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 أصبح التدريب رىان وجب على اإلدارات العمومية واحلكومات بصفة عامة التوجو ضلوه
كأىم اآلليات لتنمية ادلورد البشري ،عرب وضع اسًتاتيجيات حىت تضمن التحسُت ادلستمر
للمرود البشري؛
 تعترب وزارة الداخلية بصفة عامة من بُت الوزارات اليت رباول ترسيخ فكرة تنمية ادلورد البشرية
يف إداراهتا ،من خالل وضع اسًتاتيجيات تدريب طويلة ادلدى ،هتدف بوصوذلا إىل ربقيق
ظروف مالئمة للموظف وترقية أداءه؛
 اسًتاتيجيات التدريب لوزارة الداخلية كانت موجهة إىل اإلطارات ادلوظفُت يف اإلدارات
ادلركزية ،وىذا يعترب تقصَت وجب معاجلتو عرب توسيع إسًتاتيجية التدريب لتشمل اإلدارات
العمومية الغَت مركزية حىت نضمن وجود توازن يف الكفاءات عرب كل اإلدارات التابعة للوزارة
ولدون استثناء.
-







التوصيات5
كما ديكننا عرض توصيات ىذه الدراسة يف ما يلي:
ضرورة توجو احلكومة اجلزائرية إىل تبٍت إسًتاتيجيات تدريب لتنمية ادلورد البشري على
مستوى كل الوزارات واذليئات وباخلصوص اإلدارات العمومية احمللية حىت نضمن الوصول إىل
موظف عمومي كفء وقادر على صنع التميز يف سلتلف إدارات اجلمهورية؛
الًتكيز يف تبٍت الربامج واإلسًتاتيجيات التدريبية على كيفية استعمال ادلوظف لتكنولوجيا
ادلعلومات واالتصال واستعمال أحدث األساليب يف العملية التدريبية ،وخصوصا يف ظل
توجو العامل ضلو اقتصاد ادلعرفة وعدم االكتفاء باألساليب التقليدية؛
ضرورة إعادة النظر يف سياسة التدريب والتوجو ضلو خطة تضمن االستفادة من خربات
ادلوظفُت وباخلصوص ادلوظفُت الذين استفادوا من التدريب سابقا ،يف عملية تدريب ادلوظفُت
اآلخرين وىذا لتقليل التكلفة وربح الوقت.
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