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طبقا للمادة  6من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيمه وت�سييره ،ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي قرر يوم  31مار�س  2012و�ضع ر�أي من خالل �إحالة ذاتية حول مو�ضوع :تدبير وتنمية الكفاءات
الب�شرية :رافعة �أ�سا�س لنجاح الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار ،كلف مكتب المجل�س اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية ب�إعداد
تقرير حول المو�ضوع.
و�أثناء الدورة العادية الرابعة وع�شرين المنعقدة يوم  28فبراير � 2013صادقت الجمعية العامة للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا التقرير ،الذي تم اقتبا�س الر�أي الحالي منه.
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الحوافز
•نظرا �إلى �أن الجهوية المتقدمة تمثل م�شروعا مجتمعيا هاما �ستكون له انعكا�سات على كل جوانب الحياة االجتماعية،
ونظرا �إلى ما ينتظر من تبني هذا الم�شروع من �آثار �إيجابية في الم�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ف�إن
الأطراف المعنية مدعوة �إلى التجند جميعا من �ضمان نجاحه وديمومته؛
•نظرا �إلى �أن د�ستور يوليوز  2011يعطي للجهة الم�ستقبلية قاعدة د�ستورية �أ�سا�سية ،ويفتح �أمامها �آفاقا هامة للتطوير؛
•ونظرا �إلى �أن تقرير اللجنة اال�ست�شارية الجهوية ي�شتمل ،في هذا ال�سياق ،على اقتراحات �صائبة و�سبل �إ�صالح هامة ،وما
�سيترتب على ذلك من تقوية وتو�سيع ل�صالحيات الجهات و�سلطاتها؛
•اقتناعا من المجل�س ب�أنه ،وبقطع النظر عن الجوانب المالزمة لل�صالحيات وال�سلطات التي �سيتم االعتراف بها للجهات،
وعن الموارد المالية التي �سيتم تخ�صي�صها لها ،ف�إن دور الر�أ�سمال الب�شري هو الذي �سيكون بال جدال عامال حا�سما
ورهانا رئي�سا لنجاح م�شروع الجهوية المتقدمة ،وبالتالي ف�إن الأهمية اال�ستراتيجية للموارد الب�شرية تقت�ضي �إيالء عناية
خا�صة لم�س�ألة تنمية كفاءات الموارد الب�شرية العاملة على الم�ستوى الجهوي والترابي؛
•نظرا �إلى �أن المبادرات والتدابير المعت َمدة حاليا من قبل الإدارات الترابية في تنمية الكفاءات الب�شرية تتميز بطابع من
المركزية الزائدة ،وت�شكو من عدد من �أوجه العجز والنق�ص التي تحد كثيرا من فعاليتها في مجال االلتزام والتحديث
والفعالية ،و�أن تلك المبادرات والتدابير تبقى في كل الأحوال �أدنى من �أن ت�ستطيع اال�ستجابة للآمال المعقودة على
الجهوية المو�سعة؛
•نظرا �إلى الدور الهام الموكل �إلى المنتخبين المحليين وم�ستخدمي الجماعات الترابية وم�ستخدمي الإدارة الالممركزة
في بلورة وتفعيل �سيا�سات عمومية للتنمية الترابية؛
•اعتبارا لأوجه التنافر العديدة التي ي�شكو منها الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لهذه الفئات الثالث من الموارد
الب�شرية ،ولما ينجم عن ذلك من مظاهر عجز وعدم كفاية في مجال القدرة على التدبير والتطوير واتخاذ القرار
واال�ستجابة للحاجات الحقيقية لل�ساكنة والتدعيم الم�ستمر للكفاءات من �أجل مواجهة التغيرات المت�سارعة التي
ت�شهدها المجاالت الترابية؛
•ورغبة في الإ�سهام في مرحلة �إعداد القانون التنظيمي القادم المتعلق بالجهوية المتقدمة بغر�ض �إغناء محتواه؛
ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،ورغبة منه في الإ�سهام في مرحلة �إعداد القانون التنظيمي القادم المتعلق
بالجهوية المتقدمة بغر�ض �إغناء محتواه ،قد تناول في �إطار �إحالة ذاتية مو�ضوع الكفاءات الب�شرية ودورها الرئي�سي نجاح
م�شروع الجهوية المتقدمة من خالل اعتماد منهجية ت�شاركية وذلك عبر تنظيم عدد من جل�سات اال�ستماع مع العديد من
الفاعلين (وزارات� ،إدارات حكومية ،م�ؤ�س�سات عمومية والمنظمات المهنية واالجتماعية والنقابات والمجتمع المدني)
بالإ�ضافة �إلى �إ�سهامات �أع�ضاء اللجنة خالل جل�سات الحوار والنقا�ش العديدة التي جرى تخ�صي�صها للمو�ضوع الأمر
الذي �ساعد على تحديد الإكراهات القائمة ،المخاطر المتوجب تخفيفها والممار�سات الجيدة في ميدان تدبير الكفاءات
الب�شرية من �أجل اقتراح تو�صيات و�إجراءات عملية لم�شروع انتقال ناجح �إلى جهوية متقدمة وفعلية وناجعة ت�ضمن التقدم
والرفاهية للمواطن وللأمة.
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مو�ضوع الر�أي
وفي هذا ال�سياق ،ومن خالل هذا الر�أي؛ ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يرمي �إلى:
� .iإبراز دور الر�أ�سمال الب�شري في رفع قدرات الجهات الم�ستقبلية على اال�ضطالع الكامل بالمهام والم�س�ؤوليات التي
�ستناط بها بموجب القانون التنظيمي المرتقب حول الجهوية .وهو ي�شدد على �ضرورة �أن ت�سارع الدولة والجهات �إلى
جعل م�س�ألة تنمية كفاءات الموارد الب�شرية التي تتحمل م�س�ؤولية في الإدارة و�/أو الت�سيير على الم�ستوى الترابي� ،أي
المنتخبين المحليين وم�ستخدمي الجماعات الترابية وم�ستخدمي الم�صالح الالممركزة ،في مقدمة ان�شغاالتهم؛
� .iiإبراز الم�ؤهالت الهامة للإطار الجهوي الذي يعطي �إمكانية توفيق �أمثل بين الحاجات في مجال تنمية كفاءات
الموارد الب�شرية الم�ستخدمة على الم�ستوى الترابي وبرامج وخطط العمل الموجهة لال�ستجابة لها .وهو ي�شير بهذا
ال�صدد �إلى �أن نقل ال�صالحيات �إلى الجهة في مجال تدبير وتنمية الكفاءات الب�شرية الترابية من �ش�أنه �أن يعين على
تح�سين نوعية الخدمات المقدمة من قبل الإدارات الترابية ،و�أنه يمثل بالتالي عامال هاما من عوامل تغيير وتحديث
مناهج الحكامة على الم�ستوى الجهوي والترابي؛
 .iiiتحديد تدابير الإ�صالح والمواكبة والتقويم التنظيمية والم�ؤ�س�سية التي يتعين �أن تبادر بها ال�سلطات العمومية
والأحزاب ال�سيا�سية وممثلو المنظمات المهنية ،وخ�صو�صا في مجاالت الالمركزة والالتمركز المالزمة لتدبير الموارد
الب�شرية الم�ستخدمة في المجاالت الترابية ،من �أجل االرتقاء بنوعية تلك الموارد و�ضمان كل �شروط نجاح وتطور
الجهوية المتقدمة؛
 .ivدعم المكت�سبات المتحققة في مجال الالمركزة الترابية ،وجعل الجهة في قلب التنظيم الترابي للبالد.

التو�صيات
يقدم هذا التقرير ثالثة �أنواع من التو�صيات ،وهي ترمي �إلى جعل تنمية الكفاءات الب�شرية رافعة رئي�سة في خدمة الجهوية
المتقدمة .وال حاجة �إلى القول ب�أن تفعيل هذه التو�صيات ينبغي �أن يم�ضي على مراحل ،اعتبارا للفوارق القائمة بين الجهات
ول�ضرورة �إعطاء مزيد من الوقت واالهتمام لبع�ض المجاالت الترابية �أكثر من غيرها.

 .1التو�صيات ذات الطابع اال�ستباقي

نظرا �إلى الآمال الكثيرة المعلقة على الم�ؤ�س�سات الجهوية الم�ستقبلية – مما يحتم على هذه الم�ؤ�س�سات �أن تبين عن فعالية
في ممار�سة �سلطاتها كيال تت�سبب في خيبة �أمل – يقترح التقرير هاهنا بع�ض التو�صيات التي لها ب�شكل من الأ�شكال طبيعة
ا�ستعجالية ،من �ش�أنها �أن تمكن من ا�ستباق و�ضع الهيئات المذكورة ب�أبعد ما يمكن اال�ستباق .وهي خم�س تو�صيات:
 .iالعمل على �أن ين�ص القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية على تنمية الكفاءات الب�شرية ب�صفتها من بين ال�صالحيات
الخا�صة بالجهات
يو�صى
اعتبارا للأهمية اال�ستراتيجية للجهة كما كر�سها د�ستور  2011وخال�صات تقرير اللجنة اال�ست�شارية للجهوية َ ،CCR
ب�إلحاح باالعتراف للجماعة الجهوية بم�س�ؤولية كاملة وتامة في مجال تنمية الكفاءات الب�شرية على الم�ستوى الترابي،
وذلك لتمكينها من امتالك الو�سائل ال�ضرورية لتوجيه وتدبير الر�أ�سمال الب�شري المتوفر في الجهة ح�سب خ�صو�صيات
التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية لتلك الجهة.
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 .iiال�شروع منذ الآن في توظيف عدد من الأطر عالية الم�ستوى لفائدة المجال�س الجهوية ،و�إعدادها لممار�سة مهام
التدبير والإدارة وت�سيير الهياكل الجهوية المرتقبة
�ستخ�ضع تلك الأطر ذات الم�ؤهالت والكفاءات المختلفة والمتكاملة لبرنامج تكويني مكيف مع متطلبات منا�صب
الت�أطير والإدارة على الم�ستوى الترابي ،وعلى الخ�صو�ص منها مقت�ضيات تدبير الموارد الب�شرية .ويتم تخ�صي�ص تلك
الأطر للجهات على وجه الح�صر ،وتوزيعها عليها ب�أعداد كافية ،على �شكل فرق متعددة االخت�صا�صات متكونة من � 5إلى
� 6أطر على الأقل لكل جهة� .أما الهدف فهو تقوية الت�أطير في الإدارات الجهوية ،وتمكين الهيئات الجهوية المنتظرة من
ال�شروع مبا�شرة في ممار�سة وظائفها في ظل �أف�ضل ال�شروط الممكنة .ويجب �أن يتم تكليف �أع�ضاء الفريق بمهمة محددة،
في ارتباط بالوظائف الجديدة التي �ستناط بالجهة ،كما �سيكون من �أولويات ذلك الفريق العمل على قيادة م�شروع �إر�ساء
�أ�س�س التنظيم الإداري الجديد للجهة.
 .iiiا�ستكمال تمثيلية الدولة على الم�ستوى الجهوي �أخدا بعين االعتبار الحاجيات االقت�صادية واالجتماعية الملحة
للجهات و�أهمية الم�صالح الخارجية على م�ستوى الجهة
�إن القطاعات الوزارية التي ال تتوفر على تمثيلية على الم�ستوى الجهوي مدعوة �إلى تنظيم م�صالحها الالممركزة على
�أ�سا�س جهوي .وتهم هذه التو�صية حاليا نحوا من اثني ع�شر قطاعا وزاريا ،وهي ترمي �إلى دعم ان�سجام عمل الدولة على
الم�ستوى الجهوي ،وتوفير ال�شروط المالئمة لتحقيق المركز ٍة �أكثر تجان�سا و�أمثل تن�سيقا .ويجب �إيالء اهتمام خا�ص،
من بين تلك الإدارات ،لوزارة المالية ،التي يمثل طابعها المركزي عائقا حقيقيا يعوق تقدم الالمركزة في مجال تدبير
الم�ستخدمين على وجه الخ�صو�ص.
 .ivتمكين الجهات من الموارد المالية ال�ضرورية للقيام بت�شخي�ص للكفاءات الب�شرية المتوفرة لديها
يجب على هذا الت�شخي�ص ،المنجز على �ضوء ال�صالحيات التي �ستناط بالجهات الجديدة� ،أن يبن ،بالن�سبة �إلى كل
جهة على حدة ،الحاجات في مجال الموارد الب�شرية كميا ونوعيا ،على المدى المتو�سط والبعيد ،و�أن يتيح للهيئات
الم�سيرة المعنية تكوين �صورة دقيقة عن الم�ستوى العام لكفاءة الإدارة الجهوية ،وفي الآن ذاته تحديد مجاالت التدبير
التي تتطلب تدابير للتكييف في مجال التكوين الم�ستمر و�إعادة انت�شار الم�ستخدمين وتحديث �أدوات التوقع والتخطيط.
 .vال�شروع في تجريب اقتراح اللجنة اال�ست�شارية للجهوية  CCRفي مو�ضوع الوكالة الجهوية لتنفيذ الم�شاريع AREP
�إن تو�صية اللجنة اال�ست�شارية للجهوية ،المتعلقة بمو�ضوع �إحداث وكالة لتنفيذ الم�شاريع في كل جهة ،تحت �إ�شراف
ومراقبة المجل�س الجهوي ،تكون مهمتها الرئي�سة العمل على تنفيذ الم�شاريع والبرامج التنموية الجهوية وتقديم الح�ساب
عن ذلك �إلى الهيئات الم�سيرة للجهة ،هي تو�صية �صائبة وفي محلها .فمن الوا�ضح �أن و�ضعها القانوني ب�صفتها م�ؤ�س�سة
عمومية �سيتيح لها ا�ستخدام و�/أو اجتذاب �أف�ضل الكفاءات الب�شرية ،مما �سينعك�س �إيجابا على ت�أهيل وفعالية البنيات
الجهوية .لكن ومن �أجل اتخاذ �أق�صى قدر ممكن من االحتياط ،يو�صى بالقيام ،في مرحلة �أولى ،بمحاوالت تجريبية
لإن�شاء وكاالت لتنفيذ الم�شاريع تقت�صر على جهة �أو جهتين ،وذلك قبل اتخاذ القرار ،ح�سب النتائج المح�صل عليها،
ب�ش�أن تعميم تلك الوكاالت على مجموع جهات المملكة من عدمه.

 .2تو�صيات تخ�ص تدابير لإ�صالح منظومة تنمية الكفاءات
ترمي هذه التو�صيات �إلى تحديث المناهج والممار�سات الجاري بها العمل في مجال تدبير وتنمية الكفاءات الب�شرية
على الم�ستويين الجهوي والترابي .وهي تهم في الآن ذاته �إ�صالحات ذات طابع قانوني وتدابير ذات �صبغة تنظيمية ،وكذا
الجوانب المت�صلة بحكامة الإ�صالحات المذكورة .وهي خم�سة ع�شرة تو�صية:
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 .iتبني �سيا�سة عمومية �إرادية في مجال تنمية الكفاءات الب�شرية على الم�ستوى الجهوي
يجب �أن تكون هذه ال�سيا�سة �شاملة ،وان تعنى في �آن معا بثالثة مكونات �أ�سا�س من مكونات منظومة الموارد الب�شرية
على الم�ستوى الترابي ،ونعني المنتخبين المحليين وم�ستخدمي الجماعات الترابية وم�ستخدمي الم�صالح الالممركزة
و�أن يكون هدفها تحقيق م�صالحة الإدارة مع محيطها ،والرفع من م�ستوى �أدائها ،وجعلها �أداة حقيقية في خدمة التنمية
االقت�صادية واالجتماعية للبالد.
 .iiو�ضع �ألية وا�ضحة لقيادة وتن�سيق م�شروع تغيير الهيكلة التنظيمية للجماعات الترابية والم�صالح الخارجية وكذا
للتتبع وتقييم مختلف برامج ت�سيير وتنمية الكفاءات الب�شرية المقبلة.
 .iiiال�شروع في تفعيل الالمركزة الجهوية لأعمال تدبير الم�ستخدمين الالممركزين
ينبغي �أن تف�ضي هذه الالمركزة �إلى تفوي�ض المديرين الجهويين �سلطة القرار ،وخ�صو�صا في مجال توظيف وترقية وتقييم
�أداء الم�ستخدمين المذكورين ،بحيث يف�ضي ذلك فيما بعد �إلى جعل تدبير وتتبع الم�سار المهني لكل موظفي الدولة
العاملين في مختلف الم�ستويات الترابية يجري على الم�ستوى الجهوي� .أما الم�صالح المركزية فينبغي لها �أن تكتفي
بالتحقق من احترام القواعد والحر�ص على ات�ساق وان�سجام �إجراءات وطرق تدبير العاملين المطبقة من قبل الإدارات
الجهوية.
 .ivال�شروع في المالئمة بين النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ون�صو�صه التطبيقية ،وبين متطلبات الجهوية
المتقدمة
يبقى النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية محكوما �إلى درجة كبيرة بمنطق تدبيري مغرق في المركزية ،مما يجعله
يمثل على حاله هذه عائقا رئي�سا يقف في وجه كل تطوير ل�سيا�س ٍة المركزية والممركزة حقيقية في مجال تدبير الموارد
الب�شرية على الم�ستوى الجهوي .ولذلك ف�إن تكييف هذا النظام يبدو �ضروريا ،من �أجل جعله يت�ضمن البعد الجهوي
ويفتح الأبواب �أمام تحديث مناهج التدبير الجاري بها العمل حاليا على الم�ستوى الترابي.
� .vإقرار �إجبارية التكوين بالن�سبة �إلى المنتخبين المحليين
هذا النوع من التكوين ،المتوجه �إلى المنتخبين المحليين الذين ي�ضطلعون بوظائف متعلقة باتخاذ القرار �أو بالم�ساعدة
على اتخاذه – وعموما �إلى �أع�ضاء مكاتب الجماعات الترابية – �سيفيد كثيرا �إذا جرى تنظيمه في بداية ممار�سة الوظائف
االنتخابية� .أما الغاية المن�شودة من وراء ذلك فهي تمكين �أ�صحاب تلك الوظائف من الت�أقلم �سريعا مع م�س�ؤولياتهم
الجديدة وتقدير �أهميتها ،والم�ساهمة في تح�سين حكامة الجماعات الترابية.
 .viو�ضع اجراءات عملية وفعالة من �أجل تعزيز م�شاركة المر�أة في م�سل�سل �إعادة هيكلة الم�ؤ�س�سات الجديدة لت�سيير
�ش�ؤون الجهة
من المهم اغتنام فر�صة �إ�صالح الجهة من �أجل ت�صحيح التناق�ضات والخلل المالحظ في منظومة تدبير وتنمية المهارات
الب�شرية ،وخا�صة في ما يتعلق بمقاربة النوع .وبالتالي اقتراح ،وفقا لأحكام المادة  19من الد�ستور ا�ستراتيجيات و�إجراءات
لتعزيز م�شاركة �أكبر للن�ساء في ال�سيا�سة المحلية والهيئات الإدارية للجماعات الترابية .للقيام بذلك ،ينبغي الحر�ص على
تنفيذ برامج محددة للتنمية والتدريب والدعم لتعزيز قدرات الن�ساء المنتخبات محليا وتطوير الدور القيادي للمر�أة في
�إدارة ال�ش�ؤون الجهوية.
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 .viiدعوة الأحزاب ال�سيا�سية �إلى المزيد من اال�ستثمار في تكوين منتخبيها على م�ستوى الجماعات الترابية
يجب �أن تتم ترجمة هذا االلتزام بتخ�صي�ص ن�سبة مئوية معينة من الدعم المالي المقدم �إلى الأحزاب ال�سيا�سية بموجب
القانون رقم  36-04المتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية ،تخ�صي�صها لتكوين وا�ستكمال تكوين المنتخبين المذكورين .وهذه
التو�صية على كل حال ال تخرج عن نطاق المهمة الموكلة �إلى الأحزاب ال�سيا�سية ،المكلفة بالإ�سهام "في تكوين نخب
قادرة على تحمل الم�س�ؤوليات ال�سيا�سية وتن�شيط الحقل ال�سيا�سي" (الف�صل الثاني من القانون  36-04المذكور).
�.viiiإ�شراك ال�شركاء االجتماعيين في التنزيل التطبيقي لم�سارات ومناهج تنمية كفاءات الم�ستخدمين على م�ستوى
الجماعات الترابية ،وكذا تحديد برامج التكوين وا�ستكمال التكوين لفائدة ه�ؤالء.
يقوم هذا الربط في �آن واحد على تلك الم�سارات والمناهج ،وعلى عالقة القرب التي تربط ال�شركاء االجتماعيين
بمختلف فئات الم�ستخدمين العاملين على الم�ستوى الترابي.
�.ixإ�شراك الجمعيات والمواطنين في تقييم الخدمات المقدمة من طرف ادارات الجماعات الترابية والم�صالح
الخارجية
يعنى هذا التقييم بالموارد الب�شرية العاملة في الم�صالح الالممركزة والإدارات الالمركزية .والغاية من هذا الجمع بينهما
هي التحقق لدى المواطنين من �أثر �أعمال تنمية الكفاءات المنجزة على نوعية الخدمات المقدمة لهم.
�.xإ�شراك م�ؤ�س�سات التربية والتكوين في المجهود الرامي �إلى تنمية كفاءات الموارد الب�شرية العاملة في المجاالت
الترابية
�إن انخراط هذه الم�ؤ�س�سات� ،أي الجامعات والمعاهد ومدار�س التكوين العليا ومراكز التكوين العاملة في مجال التكوين
المهني ،يتطلب �أن تقبل تلك الم�ؤ�س�سات ال�شروع في �إدخال الإ�صالحات ال�ضرورية على �أنظمتها الداخلية والبرامج
والم�ضامين والمناهج التعليمية المتبعة ،وذلك كي تكون قادرة على اال�ستجابة للحاجات المعبر عنها من قبل الجهات
وباقي الجماعات الترابية في مجال تنمية كفاءات م�ستخدميها.
�.xiإعطاء الأولوية في التطبيق التف�صيلي لمخططات التكوين المديرية الوزارية الخا�صة بالتكوين الم�ستمر ،لأعمال
تنمية الكفاءات ذات الطابع االلتقائي
يجب العمل على م�ضاعفة وت�شجيع �أعمال تنمية الكفاءات ذات الطابع االلتقائي� ،أي تلك التي تتوجه �إلى الم�ستخدمين
العاملين في الم�صالح الالممركزة .وفتح �أبواب مثل تلك المبادرات �أمام الم�ستخدمين العاملين في مختلف القطاعات
الوزارية ،والعاملين في غيرها من الكيانات التي ت�شتغل على الم�ستوى الترابي� ،أي الوكاالت والأكاديميات وغيرها من
الم�ؤ�س�سات العمومية الترابية .و�أما الهدف فهو خلق مزيد من �شروط التعاون والت�آزر بين الموظفين المنتمين لم�صالح
الممركزة مختلفة ،وتمكينهم من مقارنة تجاربهم وتوطيد روابط التبادل والتعاون في ما بينهم.
.xiiتقديم الدعم المنهجي والتقني الالزم �إلى الإدارات الالممركزة والالمركزية
�إن القطاعات الوزارية مدعوة �إلى �أن تعد – و�إذا اقت�ضى الحال �أن توحد وت�ضع رهن �إ�شارة الإدارات الترابية ،الالممركزة
منها والالمركزية ،وبم�ضمون مكيف وكميات كافية – الدالئل الإر�شادية المنهجية والمراجع الأ�سا�سية والأدوات
والو�سائل وغيرها من الحامالت في مجال تدبير الم�ستخدمين ،لدعم تلك الإدارات في الجهود التي تبذلها من �أجل
تملك المناهج الحديثة في مجال تدبير الموارد الب�شرية والتحكم في تطبيقها.
يتوجب كذلك على الم�صالح المركزية للدولة �إعادة تحديد دورها و�أهدافها لتتحول �إلى داعم تقني للجهات من حيث الخبرة
والمهارات الفنية مثل تطوير نماذج ال�شركات المختلطة ،ونموذج التدبير المفو�ض من �أجل تح�سين �إدارة الم�شاريع الجهوية
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الكبرى ،حتى يت�سنى لها كذلك ا�ستعمال �أف�ضل الممار�سات والتقنيات وتوحيد المقايي�س والم�ساطر بين الجهات.
.xiiiتثمين المنا�صب والمهن والوظائف التي تتم ممار�ستها على الم�ستوى الترابي ،من �أجل جعلها �أكثر جاذبية ،وذلك
عبر تدابير تحفيزية �إيجابية ومحددة الأهداف
يجب الأخذ بعين االعتبار هذه التدابير في �إطار مختلف القوانين المنظمة لتلك المنا�صب والمهن والوظائف .ويجب
�أن تكون مو�ضوعا للتعميم والتف�سير للأ�شخا�ص المعنيين ،و�أن تواكبها �آليات تحفيز تكميلية يمكن �أن تحركها المجال�س
المحلية المعنية ،من �أجل الرفع من جاذبية المنا�صب والمهن والوظائف المذكورة.
�.xivإيالء عناية خا�صة ،في برامج تنمية الكفاءات التي يجري �إطالقها على الم�ستوى الجهوي ،للتقنيات الحديثة
في مجال الإعالم واالت�صال NTIC
يجب �أن تكون الموارد الب�شرية الم�ستخدمة من قبل الجهات وباقي الجماعات الترابية ،وكذا م�ستخدمو الم�صالح
الالممركزة ،قادرين على ا�ستعمال التكنولوجيات الحديثة في الإعالم واالت�صال ،وذلك من �أجل بلوغ هدفين اثنين،
�أولهما خارجي ،ويتعلق بتح�سين نوعية الخدمات المقدمة �إلى المرتفقين ،والثاني داخلي ،ويخ�ص تحديث مناهج العمل
والتوا�صل وتجميع ومعالجة المعلومات ،الم�ستعملة من قبل تلك الم�صالح.
.xvدعوة الهيئات الم�سيرة للم�ؤ�س�سات الجهوية �إلى اال�ستفادة من التجربة والمهارات المتوفرة في الم�ؤ�س�سات
العمومية الترابية
لقد اجتمع للم�ؤ�س�سات العمومية الترابية الكثي ُر من التجربة والمهارة في مجال تدبير وتنمية الكفاءات الب�شرية .ومن ثمة
ف�إن تلك الم�ؤ�س�سات غالبا ما تكون متقدمة على الإدارات الالممركزة ،بل و�أي�ضا على �أغلب الم�صالح الالممركزة .ولذا
يو�صى لتلك الإدارات والم�صالح المعنية بان ترتبط مع الم�ؤ�س�سات المذكورة بعالقات م�ستدامة من التبادل والتعاون،
تعنى بالمناهج والو�سائل الم�ستعملة من قبل هذه الم�ؤ�س�سات المختلفة في مجال تدبير وتنمية كفاءات الموارد الب�شرية.

 .3تو�صيات تخ�ص تدابير المواكبة
تعنى تدابير المواكبة هذه بميادين ،و�إن لم تكن لها عالقة مبا�شرة بمو�ضوع تنمية الكفاءات� ،إال �أن لها ت�أثيرا كبير في
ا�ستدامة مبادرات الإ�صالح والتح�سين التي يو�صي بها المجل�س .وهي ثالث :جعل المجاالت الترابية �أكثر جاذبية،
وتطوير التعاون والتوا�صل بين الجماعات ،وا�ستلهام التجارب الأجنبية.
 .iجعل المجاالت الترابية �أكثر جاذبية
تعتبر قدرة االجتذاب لدى المجاالت الترابية عامال بالغ الأهمية ،وهي ت�أتي نتيج ًة للجمع بين عدد من العوامل ،من
بينها على الخ�صو�ص تفعيل �سيا�سات �إعداد التراب ،وتطوير برامج محاربة الفوارق بين الجهات ،وتعميم تجهيزات البنية
التحتية الأ�سا�سية ،مثل الطرقات والمدار�س والم�ستو�صفات وال�سكن وتجهيزات الترفيه .والهدف المن�شود من وراء ذلك
هو ت�سهيل تدابير �إعادة انت�شار الم�ستخدمين في المجاالت الترابية والجهات الأكثر عوزا.
 .iiتطوير التعاون والتوا�صل بين الجهات
حث الجماعات الترابية على تطوير م�شاريع وعالقات تعاون فيما بينها ،وخ�صو�صا مبادرات وتدابير لتنمية الكفاءات
الب�شرية ،في �إطار من اال�ستعمال الم�شترك للو�سائل والت�ضامن بين المجاالت الترابية.
لتحقيق هذه الغاية ،يتعين على الدولة وكذلك الجهات في عالقتها مع الجماعات القروية تعزيز الدعم المالي للجماعات
التي تقرر العمل والتعاون فيما بينها من �أجل تطوير البنية التحتية للتح�سين جاذبية مجالها الترابي وا�ستقطاب والحفاظ
على المهارات الب�شرية التي يحتاجون �إليها.
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 .iiiا�ستلهام التجارب الأجنبية
�إن التجارب الأجنبية في مجال تنمية الكفاءات الب�شرية على الم�ستوى الجهوي هامة وغنية بالدرو�س والعبر ،وب�إمكانها
�أن تلهم الجهات وال�سلطات العمومية على وجه العموم .والدولة مدعوة من �أجل ذلك �إلى ت�شجيع برامج التعاون الدولي
الرامية �إلى دعم الهيئات الترابية الالمركزية في مجال تقوية القدرات وتح�سين م�سارات تدبير وتنمية الكفاءات الب�شرية
على الم�ستوى الترابي� .أما الجهات ،فب�إمكانها اال�ستفادة من النماذج الناجحة في تنمية الكفاءات ،المعتمدة من قبل
نظيراتها الأجنبية ،على �أن ت�أخذ بعين االعتبار خ�صو�صيات نمطها الخا�ص في الحكامة الترابية.
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