الورشة رمق 01
الاجتاهات العاملية فامي خيص تعزيز القدرات يف جمال احلاكمة

يندرج هذا املنتدى ادلويل املنظم من طرف وزارة ادلاخلية و امجلاعات احمللية و
الهتيئة العمرانية ابلرشاكة مع الأاكدميية الوطنية للحاكمة مجلهورية الصني الشعبية ،مضن
الإسرتاجتية اجلديدة يف جمال تكوين املوارد البرشية ،و الرامية اإىل تعزيز قدرات احلاكمة،
جتس يدا لتوجهيات خفامة رئيس امجلهورية ،الس يد "عبد العزيز بوتفليقة".
ومضن هذا املنتدى ادلويل ،مت ختصيص ورشة حتت عنوان "الاجتاهات العاملية يف
ما خيص تعزيز القدرات يف جمال احلاكمة" ،و اليت هتدف اإىل التفكري يف اخلطوات الواجب
اإتباعها من أأجل وضع س ياسة فعاةل يف جمال تعزيز قدرات صناع القرار يف بالدان.
وبعد الاس امتع ملداخالت اخلرباء واملشاركني يف هذه الورشة ،و اس تلهاما من
توجهيات معايل الس يد وزير ادلاخلية و امجلاعات احمللية و الهتيئة العمرانية ،الواردة يف لكمته
الافتتاحية ألشغال هذا امللتقى ،و اليت تصب جلها حنو توجه جديد يأأخذ بعني الاعتبار
رضورة تمثني املوارد املتاحة و مرافقهتا بدينامكية جديدة اعامتدا عىل مسعى متجدد حلاكمة
فعاةل ترتكز عىل معايري اجلودة و النجاعة و العمل عىل تكييفها مع اخلصوصيات الوطنية،
خلص أأعضاء الورشة اإىل صياغة التوصيات التالية:
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 /1رضورة توحيد الرؤية الإسرتاتيجية للتكوين يف جمال احلاكمة أأخذا بعني الاعتبار
للمرجعية الوطنية وفق مقاربة لمركزية خدمة للتمنية احمللية وتطلعات املواطنني ،وتوجهيها
حنو التكفل ابلتحدايت اليت تواجها السلطات العمومية.
 /2رضورة إارشاك خمتلف الفاعلني احملليني (الإدارات ،اجملالس املنتخبة ،اجملمتع املدين،
املتعاملني الاقتصاديني ،النقاابت )... ،يف بلورة برامج التكوين املتواصل للمؤسسات
التكوينية العمومية مهنا و اخلاصة يف جمال احلاكمة.
 /3تشجيع التبادل والعمل الش بيك ( )RESEAUTAGEبني مؤسسات التكوين الوطنية
(معومية اكنت أأو خاصة) يف جمال البحث والتكوين والتدريب من جة ،ومع خمتلف
الإدارات العمومية واملؤسسات الاقتصادية من جة أأخرى ،من خالل خلق ش بكة تشاركية
وطنية بني املؤسسات التكوينية والفاعلني الاقتصاديني والاجامتعيني .وكذا تعزيز التعاون
والرشاكة ادلولية يف هذا اجملال عن طريق تقوية العالقة مع خمتلف املؤسسات.
 /4تعممي اس تعامل تقنيات الإعالم والتصال يف جمال التكوين ،من خالل اإدراجا كوس يةل
لإرساء الشفافية و احلصول عىل معلومة موحدة و تعزيز خمتلف التبادلت ،ووضع حزي
العمل أأرضية رمقية تفاعلية لتكوين عن بعد خمتلف الإطارات املركزية واحمللية مهنا ،وذكل
بدمج حماور موضوعاتية ذات صةل ابحلاكمة.
 /5دراسة جدوى اس تحداث هيئة وطنية لتعزيز التنس يق والتشاور بني خمتلف القطاعات
يف جمال س ياسات تس يري املوارد البرشية وتمثيهنا .والنظر يف جعل املرصد الوطين للمرفق
العام فضاءا لإرساء ممارسات ومقاييس متعلقة ابجلودة واملهنية يف جمال التكوين املوجه حنو
احلاكمة.
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 /6حتديد أأهداف اإسرتاتيجية متاكمةل وواحضة املعامل يف جمال تكوين مؤهل يف ميادين
احلاكمة ،ترتكز عىل جتارب ادلول والاجتاهات العاملية يف هذا اجملال.
 /7اعامتد مهنجية بيداغوجية تفاعلية يمت من خاللها اعتبار املتكون طرفا فاعال يف التكوين.
 /8تنظمي برامج تكوين متعلقة ابحلاكمة تأأخذ بعني الاعتبار اجلانب العلمي النظري،
التدريبات امليدانية وتبادل اخلربات بني خمتلف الفاعلني و املامرسني مع رضورة التقيمي
ادلوري خملتلف الربامج ،و تقدمي حبوث ذات عالقة مبختلف الوضعيات تتوجيا للك مرحةل
تكوين.
 /9رضورة تعزيز قدرات الإطارات املرحشة لشغل مناصب قيادية يف اجملالت التالية :القدرة
عىل حتمل املسؤولية واختاذ املبادرة،الرغبة يف التكوين املتواصل وحتسني املس توى ،المتكن
من أليات التس يري التشاركية واحلديثة (املنامجنت العمويم ،و التس يري ابلنتاجئ) ،القدرة عىل
تس يري ا ألزمات ،وذكل لكتساب أليات يف جمال تقنيات التواصل والتأأقمل مع خمتلف
التحدايت والوضعيات.
 /10اإعامتد معايري نوعية ،يف انتقاء و اختيار ا ألطر املرحشة لتويل مناصب قيادية ،قامئة عىل
مبادئ علمية ،مرتبطة خاصة ابملؤهالت البيداغوجية و الكفاءات املهنية ،اإضافة اإىل
املؤهالت الشخصية واذلاتية.
 /11جعل املؤسسات التكوينية املتخصصة أأقطاب امتياز ممكةل للجامعة ،لمتكيهنا من توفري
ا ألطر الكفأأة واملؤهةل لتطبيق انجع للس ياسات العمومية يف جمال احلاكمة.
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 /12حتيني القوانني ا ألساس ية ملؤسسات التكوين من حيث الطبيعة القانونية و التنظمي ،و
جعلها تامتىش ومتطلبات العرصنة ،و ذكل خبلق و تعممي قواعد تس يري أأكرث مرونة ،ترتك
للمسري جمال من احلرية يف اختاذ بعض الإصالحات املتعلقة خاصة بربانمج التكوين واختيار
املؤطرين.
 /13دمع مؤسسات التكوين بسكل تعلميي مكون من ممارسني ورفع نس بة التأأطري مع دمع
ماكنة البحوث العلمية التطبيقية ،فضال عن تأأسيس نظام حتفزيي لفائدة لك من املكونني و
املس تفيدين من التكوين (شهادات ،حتفزيات مادية ومعنوية...،اخل).
 /14الاعامتد عىل اليقظة البيداغوجية ) (VEILLE PEDAGOGIQUEيف تطوير وتوجيه الربامج
واملناجه حنو مقاييس استرشافية تستند عىل الوسائل احلديثة وتأأخذ بعني الاعتبار
التطورات اليت تعرفها املنظومة ادلولية مع تكييفها مع الواقع الوطين ،مما جيعلها تامتىش مع
متطلبات سوق العمل و اإدراج همن جديدة يف -شلك مدونة مرجعية.
 /15العمل عىل توفري ا ألطر اخلدماتية املالمئة للتكفل ابملتكونني لس امي فامي خيص اس تقباهلم
وإاقامهتم ورعايهتم الاجامتعية.

ختاما،
4

جتدر الإشارة اإىل أأن التطورات التكنولوجية والتحولت الاجامتعية والاقتصادية
والس ياس ية تفرض علينا رضورة التأأقمل ادلامئ واملس متر ملواجة التحدايت املرتبطة ابحلاكمة
وهذا من خالل نظرة استرشافية شامةل وتكوين مس متر ذو نوعية لتحقيق تمنية مس تدامة.
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