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اجهاز تكوين المرأة الماكثة بالبيت يعرف إقباال معتبر  

 

2004ألف امرأة منذ   300تسجيل   

وإلى غاية الدخول  2004يمكّن الجهاز الذي وضعته وزارة التكوين والتعليم المهنيين الخاص بتكوين المرأة الماكثة بالبيت منذ 

ألف امرأة في كل واليات الوطن، نسبة معتبرة منهن لجأت إلى فتح مؤسسات مصغرة عبر  300من استقطاب  2011المدرسي لـ,

.صيغة القرض المصغر

سعيا منها لتوفير فرص للنساء اللواتي يرغبن  2004المرأة الماكثة بالبيت إحدى التخصصات التي تتيحها الوزارة منذ ,ويعد تكوين 

                     .       في تغيير وضعهن وتحسين مستوى معيشتهن من جهة، والمشاركة في التنمية االقتصادية من جهة أخرى

                                                                                                                                 

اع السيد الهادي الخالدي نجاحا كبيرا، كما تشير إليه السيدة أونيسة وعرفت هذه الصيغة التكوينية التي اقترحها الوزير الحالي للقط

 10آالف و 7عون مديرة التنظيم ومتابعة التكوين بالوزارة، مستدلة باألرقام التي تظهر أن هذه الصيغة استقطبت في عامها األول بين 

ة في كل موسم تكويني جديد، مع العلم أن هناك موسمين في ألف امرأ 36ألف و 35آالف امراة ماكثة بالبيت، ثم قفز العدد إلى مابين 

.هذا القطاع؛ األول في أكتوبر والثاني في فبراير

وتعترف محدثتنا أن اقتراح الوزير بتخصيص تكوين للنساء الماكثات بالبيت عند تسلمه مهام الوزارة، خلق نوعا من االرتباك لدى 

ل جدوى إطالق تكوين لنساء اخترن أو فُرض عليهن البقاء بالبيت ألسباب متعددة، سواء كن اإلطارات العاملة بها، وكذا التساؤل حو

.متعلمات أم ال

لكنها تذكر بأن هذا االقتراح جاء في وقت اجتازت فيه الجزائر مرحلة عصيبة من تاريخها ومأساة خلفت وراءها الكثير من األرامل 

ألخذ بأيديهن من أجل ضمان حياة كريمة لهن ولعائلتهن، لكن باحترام مستواهن وكذا وضعهن وكذا األمهات العازبات اللواتي يحتجن ل

.كربات بيوت

وبمجرد إطالق الصيغة الجديدة، لوحظت اإلستجابة الواسعة لدى هذه الفئة ''واألمر الملفت لإلنتباه أن المقبالت عليها لسن فقط 

منهن يقطن في األرياف، وهوماجعلنا ندرك أن بعض المفاهيم واألحكام المنتشرة لدينا القاطنات بالمدن، كما كنا نعتقد ولكن الكثير 

خاطئة''، كما توضح السيدة عون التي تعتبر أن النساء الماكثات بالبيت أصبحن أكثر إدراكا ألهمية مثل هذا التكوين، ألنه يفتح أمامهن 

المنتشرة عبر كل بلديات الوطن، كان لديهن  1135م مراكز التكوين الـأبواب اإلستثمار. وتالحظ أن الكثيرات ممن التحقن بأقسا

.مشروع يردن إنجازه

هومن جهة عدم اشتراط مستوى دراسي معين على الملتحقات  -ومايزيد من نجاح هذه الصيغة التكوينية ـ حسب ذات المصدر

والخياطة والنسيج...الخ اليحتاج تلقينها إلى مستويات بصفوف التكوين باعتبار أن التخصصات المقترحة عليهن؛ كالطبخ والحالقة 

تعليمية عالية، عكس التخصصات الموجهة للفئات األخرى السيما الشباب. فالتكوين هنا تطبيقي أكثر منه نظريا، وهدفه األساسي 

في المساء اعتبارا من  -قيته هوتأهيل المرأة وتمكينها من تعلم مهنة تسمح لها بالتكفل بحاجياتها وحاجيات عائلتها. كما أن تو

يستجيب لوضع المرأة الماكثة بالبيت التي تتكفل بأمور العائلة طيلة الصباح وبداية الظهيرة، فضال عن توفر مركز  -الساعة الثالثة



.تكوين في كل حي وبلدية بكل واليات الوطن، وهومايسهل على المرأة أمر االلتحاق بالتكوين

دة عون أن المالحظة الميدانية تشير إلى أن عددا البأس به من النساء اللواتي تكَوََّن في مجال من من جهة أخرى، تقول السي

المجاالت المقترحة، تمكن من خلق مؤسساتهن الخاصة، وحققن أرباحا كبيرة، يبدوأنها أسالت لعاب الكثير من النساء اللواتي يطمحن 

.لتحسين مستوى معيشتهن

تقليدي فرصا واعدة لتحقيق الربح المادي وهو ما يبدوظاهرا للعيان، حيث انتشرت في السنوات األخيرة بشكل واليوم يتيح كل ماهو 

الفت ظاهرة بيع المأكوالت التقليدية وكل العجائن؛ بدء من الكسكسي إلى ''الرشتة'' و''المعارك''، وحتى الخبزة اليابسة و''المطلوع'' 

يدية التي أصبحت ضمن المنتجات الراقية غالية الثمن. كما أن الخياطة تدر هي األخرى أرباحا على و''لبراج''، ناهيك عن الحلوى التقل

.ممتهنيها السيما المختصين في تجهيز العرائس

وإنشاء مؤسسة مصغرة يساوي امراة منتجة، كما تقول السيدة عون، وهو ما ينعكس إيجابا على العائلة والمجتمع ككل، ''فاالقتصاد 

ني محتاج لهاته النسوة''. ولهذا فإنها تؤكد أنه ورغم تخصيص التكوين للنساء الماكثات بالبيت، على أساس أنهن اليملكن مؤهال الوط

علميا، فإن الفئات الملتحقة به تختلف من حيث المستويات، ''فكما يمكن أن نصادف عجوزا أتت رفقة زوجة ابنها لتعلم الطبخ، قد 

إلى ربة بيت لعوامل مختلفة تتكون في نفس التخصص... وأؤكد أن هناك عددا معتبرا من النساء ذوات  نصادف كذلك طبيبة تحولت

.المستوى الجامعي يلتحقن بهذا الجهاز... مع العلم أن التكوين مجاني ويدوم ستة أشهر ''

أنه ال مشكل مسجل في هذا اإلطار لسبب  وبالنسبة لقدرة القطاع على احتواء الطلبات المتزايدة على هذا التخصص، تقول السيدة عون

بسيط، وهو أن التكوين يتم ابتداء من الثالثة زواال، أي بعد انصراف الفئات األخرى من أقسام التكوين، وبالتالي المجال للحديث عن 

تسجيل نقص يمكن اللجوء  نقص في االستقبال. أما بالنسبة للتأطير، فإنه يتم عموما من طرف أساتذة المعاهد التكوينية، لكن في حال

.إلى توظيف مستخدمين مؤقتين

.ألف منصب تكويني جديد عبر التراب الوطني في مختلف األنماط 350بفتح  2012-2011للتذكير، تميز الموسم التكويني الجديد 

ية خريطة التكوين''، بما يتالءم مع وبالمناسبة، أوضح السيد الهادي خالدي أن التكوين ''الذي يتجه نحوالنوعية'' يعتمد على ''ال مركز

الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل والخصوصيات الجهوية والمحلية، و''بوضع جهاز جديد'' على غرار مجلس الشراكة الذي  يقوم بدور 

.التشاور وتقديم دعم إضافي لنوعية التكوين

مقعدا  19519وعلى سبيل المثال، وفرت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر العاصمة خالل الدخول المهني في أكتوبر الماضي 

مقعدا بيداغوجيا للنساء الماكثات بالبيت، السيما في التخصصات األكثر طلبا، وهي الطرز، الحلويات  2675بيداغوجيا من بينها 

.التقليدية والخياطة

  حنان/ح
 
 
 
 
 
 

 


