الورشة الثالثة ادلعوة لتكثيف التعاون ادلويل يف جمال تعزيز قدرات
احلومكة خللق جممتع ذي مس تقبل مشرتك للبرشية
قادت اجلزائر منذ جميء خفامة الس يد رئيس امجلهورية اجملاهد عبد العزيز بوتفليقة ،س نة
 1999عدة اإصالحات هيلكية جلية تشمل عدة قطاعات و جماالت ،حيث اكنت البداية بإصالح
الهيالك ا ألساس ية لدلوةل وصوال لقطاعات حساسة ذات عالقة مبارشة بحلاكمة ،كقطاع العداةل ،
الرتبية و التعلمي العايل و وصوال لالمركزية و مشاركة املواطنني يف تس يري الشؤون العامة و اليت مت
تاأسيس لها يف أأمسى قانون يف البالد أأال و هو ادلس تور
حيث أأسست اجلزائر و هياأت ا ألرضية املالمئة من أأجل بروز حاكمة قامئة عىل الشفافية و املشاركة
و اإحالل سلطان القانون و ضامن اس تقاللية العداةل مرتكزين عىل مورد برشي فعال قادر عىل
جتس يد هذه االإصالحات عىل أأرض الواقع ،معززين بذكل قدراته و مؤهالته من أأجل بلوغ حاكمة
فعاةل.
و ما أأشغال هذا املنتدى ادلويل حول تعزيز القدرات احلاكمة ،املنظم من طرف وزارة ادلاخلية
وامجلاعات احمللية والهتيئة العمرانية والأاكدميية الوطنية للحومكة الصينية ،اإال اإضافة نوعية ملشاريع
االإصالح السالف ذكرها و هو ما وقف عليه املشاركون يف الورشة الثالثة حتت عنوان » :ادلعوة
للتكثيف ادلويل يف جمال تعزيز قدرات احلاكمة خللق جممتع ذات مس تقبل مشرتك «  ،عرب النقاشات
الهادفة و البناءة و اليت أأمثرت اإىل صياغة التوصيات التالية :
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التوصيات
 -01تمثني لك مشاريع االإصالح املبارشة من أأجل جتس يد حاكمة فعلية يف ش ىت اجملاالت ،وهو ما
ترمجته الورشات املفتوحة واملتعلقة بدلميقراطية التشاركية ،واحلاكمة احمللية واحلاكمة الالكرتونية
ويه لكها مشاريع قيد الاجناز ستساعد يف بناء عالقات تعاون دولية بناءة.
 -02تكثيف وتوس يع جماالت التعاون املشرتك بني وزارة ادلاخلية وامجلاعات احمللية والهتيئة العمرانية
ومؤسسات التكوين واجلامعات املتخصصة بمهورية الصني الشعبية يف ظل االإطار
االإسرتاتيجي اذلي مت وضعه من طرف قيادة البدلين  ،لتشمل جماالت تس يري املدن واملدن
اذلكية والهتيئة العمرانية مع ادلخول املرتقب حلزي اخلدمة للمدرسة الوطنية ملهنديس املدينة
بتلمسان ،وكذا مع مدارس الرشطة وامحلاية املدنية.
 -03اإنشاء أأاكدميية وطنية للحاكمة يف اجلزائر واليت س يكون لها بعد دويل ،تكون حاضنة لش بكة
مؤسسات التكوين الاسرتاتيجي يف جمال اخلدمة العمومية ،مكؤسسة اسرتاتيجية يف جمال
احلاكمة ،تضمن تكوين متخذي القرار عىل أأعىل املس توايت ،وتكون الرشيك احلرصي مع
املؤسسات واملعاهد ادلولية للحومكة.
 -04اإس تعامل تكنولوجيات االإعالم واالإتصال يف جمال احلاكمة اذلي سيسامه ال حماةل يف الوصول اإىل
النتاجئ املرجوة ،مع ضامن تمنية القدرات البرشية يف جمال الرمقنة اليت تتيح اإس تغاللها بطريقة
جيدة يف جمال احلومكة،
 -05اإعامتد مقاربة تقيميية مرحلية ودامئة للك برامج التعاون ادلويل يف جمال احلومكة اليت مت ابراهما،
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 -06العمل مضن املؤسسات ادلولية والهيئات ا ألمية يف جمال احلاكمة من أأجل تسهيل معلية تبادل
اخلربات بني خمتلف ا ألطراف والفاعليني الوطنيني ونظراهئم من اخلارج ،وتعزيزها بملبادرة
مبشاريع تعاون دويل متعددة القطاعات و مس توايت احلاكمة ،دعام للعمل املندمج و املتناسق
اذلي تتطلبه احلاكمة.
 -07تعزيز القدرات يتعدى معلية التكوين اإىل مراحل أأخرى تس بقها من أأجل هتيئة لك الظروف
الإحتضان مرشوع احلاكمة ،كعمليات التحسيس ،وإارشاك وسائل االإعالم الصحافة واالإذاعات
احمللية من أأجل غرس ثقافة احلاكمة وضامن اإنتشارها الواسع بني املواطنيني ولك الفاعليني
املعنيني ،مضن خمطط اتصال مؤسسايت معد بصورة دقيقة،
 -08الرتكزي عىل لك مس توايت احلاكمة من صياغة الس ياسات العمومية اإىل تنفيذها من طرف
القاعدة أأي إبرشاك لك الفاعليني املعنيني يف مسار جتس يدها مع ضامن وصول سلس اإىل
التجارب الناحجة ادلولية،
 -09العمل عىل جعل برامج التكوين القطاعية ألن تكون برامج متعددة االإختصاصات تشمل
أأساليب تطوير احلاكمة وجتس يدها يف قيادة املشاريع،
 -10يف اإطار االإستامثرات ا ألجنبية املمكن اإجنازها ،يقرتح اإدماج برامج تدمع قدرات الفاعليني املعنيني
يف جمال نشاط هذه الاستامثرات بدءا من مرحةل التخطيط والتصممي وادلراسات واالإجناز،
 -11التحفزي عىل تاأسيس ش باكت خرباء أأو الاخنراط فهيا و كذا ش باكت مؤسسات تكوينية اكنت
أأو غريها مرتبطة مبجال احلاكمة ،تسمح لها بلتشاور يف اإنشاء و اإس تغالل مركز واثئقي
مشرتك ،تمثني اخلربات املكتس بة و غريها ،وكذا تسهيل اخنراطها يف الش باكت اجلهوية وادلولية
اليت تشاركها اختصاصاهتا.
 -12ترقية وتدعمي التعاون ادلويل يف جمال احلاكمة االإلكرتونية ،و ترسيع جتس يد الربانمج احلكويم
املتعلق بالإدارة االإلكرتونية اذلي يعرف تقدما ملحوظا.
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 -13إارشاك املدارس و املعاهد و مراكز التكوين املتخصصة يف جماالت االإدارة و التس يري اليت لها
عالقة تعاون دويل متعلق بتعزيز القدرات يف جمال احلاكمة ،يف لك معليات اختاذ القرار
الاسرتاتيجي.
 -14خدمة حلاكمة مندجمة ،يقرتح اإنشاء أأرضية رمقية وطنية لربامج و مشاريع للتعاون ادلويل يف جمال
احلاكمة ،لتشلك فضاء تبادل و تقامس املعلومات و اخلربات بني القامئني علهيا و الفاعلني
املنخرطني مضهنا و كذا اجلامعة و مراكز البحث العلمي ،تتيح للجميع املسامهة مببادرات
واقرتاحات بدون أأية قيود.
 -15دعام ملبدأأ ادلميقراطية التشاركية املكرس دس توراي ،يقرتح توس يع الاس تفادة من برامج التعاون
ادلويل يف جمال تعزيز قدرات احلاكمة ،اإىل فاعيل اجملمتع املدين والفاعلني الاقتصاديني و
اجلامعات و مراكز البحث زايدة عىل الفاعلني املؤسساتيني.
 -16لضامن اس تدامة مشاريع التعاون ادلويل يوىص بعامتد مقاربت مندجمة يف حتديد املس تفيدين
من تكل املشاريع الس امي املؤسسات العمومية اليت تتبىن النتاجئ احملصةل و وجتس يدها عىل
املس توى الوطين و احمليل ونرشها و ضامن اس متراريهتا،
 -17تعزيز القدرات يف جمال احلاكمة بواسطة رؤية تكون عىل املدى الطويل تامتىش واملبادئ اليت
وضعهتا السلطات العمومية يف جماالت التمنية الوطنية املس تدامة،
 -18الرتكزي عىل دراسة حاالت تطبيقية يف جمال احلاكمة والتعاون يف هذا اخلصوص عن طريق
برامج للتكوين والتدريب ال س امي بس تغالل التجارب اجلزائرية والصينية،
 -19تشجيع زايدة وتوس يع قامئة الفاعلني يف جمال التكوين اإىل مس تفيدين أخرين مثل اجلامعات
ومراكز البحث وخصوصا تشجيع تكوين عنرص الش باب وترقية دور العنرص النسوي ،كوهنم
اإطارات املس تقبل يف جمال احلاكمة،
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 -20حتفزي وتشجيع الرشاكة البينية متعددة ا ألطراف مع اإحرتام خصوصيات ومبادئ اليت حتمك لك
بدل،
 -21جيب أأن ياأخذ التعاون ادلويل يف احلس بان مؤرشات وواقع التمنية احمللية والوطنية ،وعليه
فربامج التكوين ال جيب أأن تقترص عىل مضامني نظرية بل تتعداها اإىل تطوير قدرات احلومكة
وأأساليب ومهنجيات مارس هتا.
 -22البد من اس تغالل مشاريع التعاون اجلارية وجعلها حمفز لربوز ش باكت خرباء وخمتصني خاصة مع
اجلانب الصيين ميكن الاعامتد علهيم يف املشاريع املس تقبةل للتعاون،
 -23تنويع املكونني يف جمال احلاكمة ل إالس تفادة من خرباهتم ( بحثني ،جامعيني ،خمتصني يف جمال
احلاكمة ومنظامت دولية غري حكومية ...اخل) وتدعميهم من طرف ادلوةل ،ما جيعل التكوين
يشمل لك اجلوانب املرتبطة بلتطبيق السلمي للحاكمة،
 -24ختصيص مرشوع تعاون دويل من أأجل تعزيز قدرات الفاعلني يف جمال احلاكمة الالكرتونية
ملتابعة و لتقيمي ادليناميكيات ا إالقلميية،
 -25تطوير جماالت التعاون ادلويل للحاكمة من أأجل تطوير قدرات فاعيل تمنية ا ألقالمي خاصة
اجلبلية،احلدودية ،اجلنوبية الساحلية ،املناطق ذات الطابع الاقتصادي و الصناعي ،الورشات
الكربى لهتيئة االإقلمي ،الهندسة ا إالقلميية لالستامثر  ،اجلاذبية و التسويق ا إالقلميي.
يف ا ألخري فاإن احلاكمة يه مببادهئا مهنج معل مدمج ال يقيص أأي جمال من جماالت التمنية
الوطنية املس تدامة ،اليت أأساسها لك الفاعلني عىل اختالف مس توايهتم وأأدوارمه يف اجملمتع.
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