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متهيد

<<...ومن مثة اكن توهجنا لالستامثر يف املوارد البرشية بعتبار رأس املال البرشي رافعة للتقدم
و خـلق الرثوات و نظرا دلوره يف حتويل و تدبري بيق الرثوات و ادماج هذا الاستامثر يف
مسرية التمنية>>...
مقتطف من نص اخلطاب املليك السايم املوجه اىل المة مبناس بة عيد العرش
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مقدمة
حرصا مهنا عىل الهنوض بقطاع املوارد البرشية ،نظمت مديرية املوارد البرشية لوزارة الش باب و الرايضة يومني
دراس يني حول وضعية املوارد البرشية بلقطاع هبدف تشخيص الوضعية احلالية وحتديد احلاجيات من املوارد
البرشية وتقيمي برانمج التكوين املس متر وكذا وضع برانمج للتدخل ،وذكل من خالل ورشات يف مواضيع خمتلفة
لالحاطة بلك ماكمن اخللل وتصويهبا برشاك القميني عىل القطاع من مدراء و رؤساء أقسام يف نقاشات معيقة و
هادفة .حيث اكن برانمج اليومني وفق ما ييل:
 اليوم الول 18 :دجنرب 2015
 اس تقبال املشاركني
 الافتتاح:
 .1لكمة الس يد الوزير
 .2مداخةل الس يدة مديرة املوارد البرشية
 .3مداخةل مكتب ادلراسات Sis Consulting
 .4مداخةل مكتب ادلراسات HPC Conseil et formation
 انطالق الورشات املربجمة بلنس بة للك مجموعة:
 .1ورشة املوارد البرشية :حتت ارشاف املدرب عبد اجمليد ابروي
 .2ورشة التعاقد والتدبري املرتكز عىل النتاجئ :حتت ارشاف املدرب خادل الندى
 .3ورشة التكوين املس متر :حتت ارشاف املدرب عادل عبادي
 .4ورشة التدبري والتس يري :حتت ارشاف املدربة نورية بنحمو.
 اليوم الثاين 19 :دجنرب 2015
 اس تكامل الورشات لبايق اجملموعات
 اخلالصات والتوصيات
 الاختتام.
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نتاجئ الورشات
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مقدمة
من أمه التحدايت اليت أبرزهتا خمتلف الورشات خبصوص الوظائف الساس ية لالدارة اكن نصيب السد للموارد
البرشية وادارة املزيانية كام تبينه نتاجئ املبيان أسفهل املعمتد عىل قاعدة  135جواب عرب عنه املشاركون.
بيامن جاءت بيق الوظائف اكدارة املشاريع ،البداع ،التدقيق ،ادارة التغيري واخلالفات و رفع التقارير يف مرتبة أقل
من حيث المهية بلنس بة لغلب املشاركني يف اليومني ادلراس يني.
أهم تحديات المسؤول في مختلف الوظائف اإلدارية
إدارة الموارد البشرية

38

إدارة الميزانية

28

إدارة المشاريع

18

اإلبداع

16

التدقيق

14

إدارة التغيير

9

إدارة الخالفات
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5

رفع التقارير

 .Iاملوارد البرشية
 .1املشالك وماكمن اخللل يف ادارة املوارد البرشية:
انطالقا من  215جواب عرب عنه املشاركون عن املشالك اليت يعاين مهنا املشاركون خبصوص املوارد البرشية ،مت
تسجيل و احصاء و ترتيب هذه املشالك اكلتاي:
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خصاص كبير في الموارد البشرية

53

ضعف التكوين والكفاءة عند الموظفين

42

النقص في األطر المتخصصة

32

غياب التحفيز المادي والمعنوي

31
16

ضعف األداء واإلنضباط الوظيفي

16

مشكل المالءمة بين الكفاءات والمهام وغياب التوصيف الوظيفي
سوء توزيع الموارد البشرية على المستوى الجغرافي

11

ضعف الرضى الوظيفي

6
4

ضعف وسائل العمل

4

شيخوخة العنصر البشري

ويبني هذا املبيان بشلك صارخ املشلك الول اذلي يعاين منه املشاركون أل وهو اخلصاص الكبري يف املوارد البرشية.
خصوصا وأن  % 62من املشاركني أكدوا عىل أن نس بة تراجع املوارد البرشية يف املديرية أو املصاحل اليت يرشفون
علهيا كبرية مقارنة مع بيق املديرايت ،كام يربز ذكل املبيان التاي:
نسبة تراجع الموارد البشرية في المديرية كبيرة مقارنة مع باقي
المديريات

غير متفق
22%
متفق
62%

محايد
16%

هذا ويأيت مشلك ضعف الكفاءة والتكوين عند املوظفني يف املرتبة الثانية من حيث املشالك اليت يعاين مهنا
املشاركون يف ادارة املوارد البرشية ،خصوصا وأن  % 39مهنم فقط يعتربون أن كفاءة املوظفني اكفية لبلوغ
أهداف املصاحل والاضطالع بملهام املنوطة هبا.
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كفاءة الموظفين تسمح ببلوغ األهداف

متفق
%39

غير متفق
%31

محايد
%30

التحدي الثالث اذلي يواهجه املشاركون يف تدبري املوارد البرشية هو نقص الطر املتخصصة ،حيث مت الرتكزي
بخلصوص عىل النقص الكبري يف الطر املتخصصة يف تدبري املزيانية وادارة املشاريع والتتبع التقين للشغال.
هذا ويأيت غياب التحفزي ،سواء املادي أو املعنوي ،يف املرتبة الرابعة من حيث املشالك اليت عرب عهنا املشاركون
خبصوص املوارد البرشية .حيث اعترب أكرث من  %74مهنم أن نظام الجور والتحفزيات بلوزارة غري مناسب
اطالقا .كام أكدوا عىل رضورة وضع نظام حتفزيي متاكمل ليكون رافعة حقيقية للداء واملردودية يف الوزارة.
نظام األجور و التحفيزات مناسب
متفق
%15
محايد
%11
غير متفق
%74

كام أبرز املشاركون بنس بة  %64أن املوظفني حتت ارشافهم غري راضون بظروف معلهم ،كام يبني ذكل املبيان
التاي :
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الموظفون راضون بظروف عملهم
متفق
%16
غير متفق
%64

محايد
%20

ويعد ضعف الداء والانضباط الوظيفي التحدي اخلامس اذلي يعاين منه املشاركون فامي خيص ادارة املوارد
البرشية ،حيث أكد أكرث من  %44أن عدد الغيابت يف املصلحة اليت يرشفون علهيا غري عادي وغري مربر.
عدد الغيابات ضعيف و مبرر

متفق
%32

غير متفق
%44

محايد
24%

بل وان  %43فقط من املشاركون مه من اعتربوا أن الفعالية املتوقعة من اجملموعات والفراد متوفرة.
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الفعالية المتوقعة متوفرة في المجموعات و األفراد

غير متفق
%31

متفق
%43

محايد
%26

وهذا يدل عىل أنه هناكل كذكل حتدّاي كبريا فامي يتعلق بدارة أداء املوظفني ،خصوصا وأن أكرث من  %38من
املشاركون ،كام هو مبني يف الشلك التاي ،أكدوا أهنم عاجزون عن ادارة أداء بعض املوظفني يف غياب س ياسة
حتفزيية وزجرية تساعد عىل تقومي الداء.
العجزعن تقويم وإدارة أداء بعض الموظفين

متفق
%38

غير متفق
%45

محايد
%17

ويأيت كذكل مشلك عدم املالءمة بني املهام والكفاءات وغياب التوصيف الوظيفي مضن أمه التحدايت اليت
يواهجها املشاركون يف ممارسة هماهمم .حيث اعترب  %36مهنم فقط أن لك موظف يف املديرية اليت يرشف عىل
ادارهتا مطلع عىل املهام املطلوبة منه بدقة.
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اطالع الموظفين على المطلوب منهم بدقة

متفق
%36

غير متفق
%35
محايد
%29

ويأيت ضعف الرىض الوظيفي يف املرتبة الثامنة من حيث املشالك اليت تشغل بل املشاركني خبصوص ادارة
املوارد البرشية .حيث أبرز أقل من  %26مهنم أن املوظفني متحمسون للمهام املولكة الهيم.
حماسة الموظفين للمهام الموكلة إليهم

متفق
%26

غير متفق
%40

محايد
%34

وفامي ييل قامئة أخرى بأمه املشالك اليت ذكرت فامي خيص ادارة املوارد البرشية واليت تس تدعي وقفة متأمةل من
مجيع املتدخلني يف ادارة املوارد البرشية بلوزارة:
• انتقالت فورية مبجرد التعيني
• كرثة املوظفني الش باح
• وجود موظفني ل يزاولون أية هممة
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توظيفات ذات طابع اجامتعي دون مراعاة ختصصات الوزارة
عدد املوارد البرشية ببعض املصاحل أكرث من احلاجيات
صعوبة تدبري املوارد املتوفرة
نقص يف النصوص القانونية
مقاومة التغيري
تعقد املساطر الدارية يف الانفتاح عىل الرشاكء
مجموعة من املؤسسات مغلقة
انعدام النصاف (مما يؤدي اىل العزوف عن العمل وعدم الانضباط)
عدم اخنراط املوارد البرشية يف تنفيذ اخملططات والربامج واملهام
عدم رغبة بعض الطر يف الاجهتاد والاقتصار عىل أقل املهام
انتقالت املوظفني دون احرتام حاجيات الدارة
الغياب عن العمل
انعدام الفعالية
متلص بعض املوظفني من املهام الصعبة وذات التنقالت لعدم توفر حتفزي مادي وتعويضات

 .2توصيات و مقرتحات حلول حول ادارة املوارد البرشية:
تتلخص احللول املقرتحة من طرف املشاركني يف النقط التالية:
أ .للحد من مشلك اخلصاص الكبري يف املوارد البرشية :
اعادة الانتشار مع حتفزيات للموظفني املعنيني من خالل:
•
•
•
•

اعطاء الولوية للمديرايت اليت تعاين من اخلصاص
اجياد حل جذري ملشلك الانتقالت اليت تيل التوظيف يف بعض املناطق
تفعيل املرسوم املتعلق حبركية املوظفني
تفعيل دورية  4س نوات
13

•
•
•
•

اجراء مبارايت التوظيف حسب اجلهات
امتحاانت هجوية عىل مس توى املعهد املليك لضامن الاس تقرار يف اجلهة بعد التعيني
التحفزي املادي واملعنوي من أجل تشجيع احلركة التنقلية
الرصامة يف قرارات التعيني

الرتافع من أجل ختصيص املزيد من املناصب املالية للوزارة من خالل:
• الرتكزي عىل أمهية وحيوية القطاع يف الرتافع
• الاس تعانة بفعاليات اجملمتع املدين ذات العالقة
• توحيد منظومة التوظيف بني الوزارات ذات املهام املامثةل
• التخفيض من مزيانية التجهزي والبناء وتوجهيها للتشغيل
التعاقد مع فعاليات اجملمتع املدين ب:
•
•
•
•
•

ابرام اتفاقيات رشاكة مع بعض امجلعيات لتس يري بعض املؤسسات
التفكري يف جمالس التدبري من خالل مجعيات مع اجياد صيغة قانونية تؤطر هذه العملية درء للك مساءةل
ادارية أو قضائية
تفويض بعض املهام للجمعيات
نقل تفويض املهام اىل اجملمتع املدين لتدبري املنشأت التابعة للقطاع
اعامتد املقاربة التشاركية مع اجملمتع املدين يف جمال تأطري املؤسسات

الرفع من فعالية املوارد احلالية:
•
•
•
•
•

الرفع من املؤهالت والقدرات العملية للموظفني
الرفع من التحفزيات املادية واملعنوية
عقلنة وترش يد املوارد احلالية
مراجعة منظومة التعويض اخملصصة للطر املساعدة واملتعاقدة وتسوية وضعياهتم
ختصيص بطائق النعاش الوطين لفائدة بعض الفاعلني :اكتبات ،مسريين
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التكوين املس متر
التكوين املس متر للطر امللتحقة بلقطاع
تقدمي منح وتعويضات
املواكبة املس مترة للموظفني
احداث ماكتب الشؤون العامة داخل املديرايت
حتديد وتوصيف املهام بشلك دقيق
التكوين حسب املهام املتوفرة (جتميع املهام)
وضع اطار قانوين لتفاقية رشاكة مع وزارة ادلاخلية خبصوص املوظفني املوضوعني رهن الشارة
اعامتد نظام اجملموعة الرتبوية يف تدبري املنشأت (مدير يدبر أكرث من مؤسسة)
حتفزي املوظفني و سن عداةل وظيفية كام هو احلال ببايق القطاعات

رشااكت مع امجلاعات احمللية من خالل:
• تقدمي املتخرجني اجلدد للجامعات احمللية للتنش يط الراييض
• اخضاع أطر امجلاعات احمللية لتكوين متخصص يف جمال الطفوةل والش باب والرايضة
• ارشاك أطر امجلاعات احمللية يف تدبري املؤسسات رشيطة تكويهنم
• تعزيز الاحلاقات امجلاعاتية
• احلاق الطر امجلاعية الفائضة بلوزارة
• التعاقد مع اجملالس املنتخبة لوضع أطر ختضع للتكوين اخلاص يف جمال الش باب والرايضة رهن اشارة
املديرايت
• تفعيل مرسوم لوضع موظفني من امجلاعات الرتابية رهن الشارة مع الزتام الوزارة بعداد دورات تكوينية
للعمل داخل املؤسسات التابعة لها
• تفعيل قانون امليثاق امجلاعي اذلي يعزز الحلاق يف الدارات العمومية
• مراجعة القوانني التنظميية املتعلقة بلتعاقد مع امجلاعات احمللية ،امجلعيات ،ومع القطاع اخلاص
كام اقرتح املشاركون توصيات وحلول أخرى تمتثل يف:
15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

وضع خطة اسرتاتيجية لتمنية القطاع
اعادة املعاهد للوجود
التكوين متعدد التخصصات بملعاهد التابعة للوزارة
جيب أن تتوفر ارادة س ياس ية لالقالع بقطاع الش باب والرايضة
مراجعة النصوص القانونية
البحث عن صيغ قانونية لالنفتاح عىل موارد جديدة  :أطر جامعية ،أطر متقاعدة ،فعاليات مجعوية
اعادة فتح املعهد املليك لسكل املرشدين و املربني
تطبيق مبدأ السمل املتحرك للجور
سن معايري موضوعية يف التعيينات وحركية املوظفني

ب .ملواهجة مشلك ضعف الكفاءة والتكوين عند املوظفني:
اعادة النظر بلبعد الاسرتاتيجي للتكوين من خالل :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خلق منظومة جديدة ومندجمة للتكوين
رشاكة مع املعهد املليك يف التكوين املس متر
فتح أفاق لس تكامل التكوين الاكدميي
تفعيل اختصاصات املعهد املليك لتكوين الطر ملواكبة اس تكامل التكوين
انشاء خالاي للمكونني ادلاخليني لالرشاف عىل التكوين حمليا وهجواي ووطنيا يف ختصصات الوزارة
الانفتاح عىل التكوينات مبؤسسات ومعاهد متخصصة عىل غرار ما هو جاري به العمل يف وزارات أخرى
اعادة النظر يف هيلكة وبرامج تكوين املعاهد التابعة لوزارة الش باب و الرايضة لتكون أكرث مالمئة و املهام
املنوطة هبا
العمل عىل احداث  12مركز هجوي للتكوين السايس و التكوين املس متر للطر
تداريب ميدانية قبل التخرج من املعهد

الاهامتم أكرث هبندسة التكوين عن طريق :
• تقريب ادارة التكوين من املوظفني
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عقد لقاءات تشاورية ملعرفة ماكمن الضعف يف التكوين
اعداد برانمج التكوين بناء عىل مقرتحات املديرايت القلميية
توفري اعامتدات اكفية لتغطية نفقات التكوين املس متر
مالءمة الربامج التكوينية للحاجيات املطلوبة
عقد دورات تكوينية مس مترة يف مجيع التخصصات
اعداد برامج دورية
تكوين الطر حسب الاختصاص
مواكبة التطورات املعارصة يف التكوين
مراجعة مضامني التكوين
الرتكزي عىل التكوين التطبيقي اذلي تتطلبه املهام يف الواقع
التكوين املس متر لطر امجلاعات احمللية املوضوعة رهن اشارة الوزارة
تكوين خاص للموظفني اجلدد
مواكبة التطورات و املس تجدات يف ميادين التنش يط الثقايف و الراييض
دورات تكوينية هجوية مع مراعاة اللوجستيك
حتفزي املوظفني عىل احلضور لدلورات التكوينية
وضع برجمة مدققة
وضع جدوةل زمنية قارة تراعي حاجيات القطاع من حيث التكوين

مقرتحات لتجاوز مشلك ضعف الكفاءة:
•
•
•
•

الرصامة يف انتقاء املوظفني اجلدد
تشجيع التكوين والتثقيف اذلايت
اختيار كفاءات ذات الاختصاص
القيام بتقومي كفاءات الطر و مواكبهتا

ت .مقرتحات حلل مشلك غياب التحفزيات املادية واملعنوية
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وضع نظام حتفزيي متاكمل يأخذ بعني الاعتبار:
•
•
•
•
•
•
•

املصداقية يف تقيمي املوظفني
الخذ بعني الاعتبار مشاركة املوظفني يف التنقيط
التقومي املس متر ملردودية الطر وانصافها ماداي ومعنواي
حتديد سمل معايري التحفزيات اسوة بلوزارات الخرى
عدم التساهل يف جذاذة تنقيط املوظفني
تفعيل املسؤولية املقرونة بحملاس بة واملسؤولية املقرونة بلتحفزي
توس يع التعويضات املادية عن املسؤولية مبختلف املسؤوليات احمللية

حتسني وسائل وظروف العمل ب:
•
•
•
•
•

اعطاء مجيع الوسائل اللوجستيكية والظروف املالمئة للعمل كام وكيفا
توفري وسائل العمل وعقلنة تدبريها
توفري وسائل العمل خاصة يف مؤسسات التكوين املهين
توفري الفضاء املالمئ لمتكني املوظف من القيام بعمهل يف ظروف جيدة
وضع س يارات املصلحة رهن اشارة املوظفني حىت ل يمتلصوا من التنقل للمهام

التحفزي املادي من خالل :
•
•
•
•
•
•
•

حتفزي لك الطر اليت تش تغل خارج أوقات العمل بجياد صيغة قانونية وموارد مالية لتحفزيمه عىل اعطاء
املزيد
ختصيص حوافز مادية ومتكني املس تحقني لها حسب املردودية عن طريق أليات خاصة
الرفع من التعويضات اجلزافية للمدير القلميي ،اجلهوي ،ورؤساء املصاحل والقسام
منح تعويض ملدراء دور الش باب والندية النسوية والفضاءات الرايضية
توفري سكن وظيفي للمدراء
اجياد اطار قانوين للتعويض عن املهام ذات املسؤولية
الاس تفادة من التعويضات عن التنقل وعن املهام التأطريية وفق نظام التعويضات اجلزافية كام يكفلها القانون
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•
•
•
•
•
•
•
•

منح تعويضات حسب املهام واملناطق النائية (أسوة بلقطاعات الخرى) عن طريق مؤسسات
 SEGMAأو عن طريق اعامتدات مركزية
توحيد التحفزيات املادية
تعممي التحفزي املادي وذكل بتطبيق التعويض اجلهوي()Prime de zone
تعويضات كيلومرتية
ضامن مصاريف التنقل عند المر مبهمة
أجرة شهر اضايف لك س نة ملن يس تحق
حوافز مادية للمشاركني يف التكوين
ختصيص مزيانية مالية خاصة دلى املديرايت القلميية للتحفزي

التحفزي املعنوي :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خلق روح املنافسة بني املؤسسات مع تعويضها مادية ومعنوية يف اطار قانوين
فتح بب الاس تفادة من تداريب خارج الوطن
الرتقية ادلاخلية
النصات للمدير وأخذ اقرتاحات املسؤولني احملليني بعني الاعتبار
التنويه مبختلف الوسائل بلعمل اجليد للموظفني
تنظمي رحالت وأنشطة جامعية للموظفني
التقيمي الجيايب للموظفني ذوي الكفاءات اجليدة
التحفزي املعنوي واخلدمايت عن طريق تفعيل دور مؤسسة الهنوض بلعامل الاجامتعية
خلق روح التعاون والانامتء اىل القطاع
اعامتد نظام تنقيط واحض وشفاف
رسائل شكر وتقدير
سفرايت(مرافقة الوفود)
احداث جوائز للمتزي حسب الصناف والوظائف اقلمييا وهجواي ووطنيا
الاعامتد عىل الرشاك يف التدبري والتس يري كتحفزي معنوي
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خلق جائزة أحسن موظف يف الس نة
تفعيل الرتقية الاس تثنائية
حتفزي املوظفني ذوي العطاءات املمتزية عن طريق شهادة أو تكرمي
العدل يف السفرايت اخملصصة ملوظفي الوزارة
مواكبة املوظفني يف مسارمه املهين
سن قانون التحفزي املاي املرتبط بخملاميت الصيفية مبا يالمئ اجملهود املبذول من طرف الطر
خلق مشاريع صغرى بملديرايت القلميية ودفع تعويضات حتفزيية للموظفني املسريين للمشاريع
سن تدبري للتحفزي الاجامتعي (الاصطياف ،العمرة ،القروض الصغرى)
فتح اجملال لرتقيات الطر لتبوء مناصب عليا بلقطاع
احرتام املقاييس املوضوعية من أجل ضامن الرتيق

ث .للحد من مشلك ضعف الداء والانضباط الوظيفي:
تفعيل مسؤولية الدارة املركزية عن طريق:
• توفري ظروف الاش تغال (التحفزي ،الماكنيات ،الوسائل) اليت تسامه يف حتفزي املوظف وتبعده عن
الاتاكلية
• تنظمي دورات تكوينية للمدراء يف ادارة أداء املوظفني
تفعيل مسؤولية املدير املبارش من خالل:
•
•
•
•

حتديد الاختصاصات عىل مس توى لك مديرية
تفويض املهام وتقس ميها عىل فريق العمل
ارشاك املوظفني يف اختاذ بعض القرارات
العمل يف اطار مجموعة ( )groupe de travailحتت ارشاف املسؤول

تفعيل املسؤولية املشرتكة من خالل :
• تنفيذ املساطر الزجرية اليت يضمهنا القانون يف حاةل عدم الانضباط
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• تقيمي معل املوظفني بناء عىل معايري موضوعية واحة
• حتفزيات مادية ومعنوية عىل أساس الداء

ج .الاقرتاحات حلل مشلك عدم املالءمة بني الكفاءات واملهام وغياب التوصيف الوظيفي:
يبني املبيان التاي أن أقل من  %26من املشاركني راضون عن كفاءة املوظفني اجلدد.
الموظفون الجدد يتميزون بالكفاءة المطلوبة
متفق
%26

غير متفق
%42

محايد
%32

ولهذا يقرتحون ،كحل ملشلك املالءمة ،اعادة النظر يف س ياسة التوظيف من خالل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

س ياسة توظيف موضوعية
تفويض معلية التوظيف خلرباء متخصصني
التنس يق بني الدارة املركزية و الدارات اجلهوية والقلميية حني تشغيل أو انتقال املوظفني
رضورة التعيني وفق التخصص ومالءمة متطلبات املنصب
التوقف عن تعيني واحقام بعض الطر بتخصصات ل عالقة لها بلقطاع لعتبارات غري موضوعية
مالءمة التعيني مع الاختصاص
وضع املوظف املناسب يف املاكن املناسب
تطوير الكفاءات
ضامن تكوين تأهييل للمنصب املراد شغهل
اللجوء اىل التكوينات املكثفة واملركزة (قصرية املدى)
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•
•
•
•
•

احداث هيلكة والبحث يف العالقة الفقية (الرشاكء) لتسهيل معلية الدماج الوظيفي
العمل عىل اس تكامل التكوين وتطوير القدرات والكفاايت املهنية اذلاتية اخلاصة مبوظفي القطاع
تشجيع التكوين املس متر لتقليص الفارق يف الكفاءات للقيام بملهام املنوطة
اخضاع نظام التنقيط والتقومي للمردودية والاختصاص
اعادة هيلكة املعهد املليك لتكوين الطر قصد العمل عىل تكوين املوارد البرشية ذات الكفاءة يف اكفة
التخصصات ويف اكفة ادلرجات ( مرشدين ،مربني ،مفتشني)

اعداد ادلليل املرجعي مع :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

احرتام بطائق الوظائف عند التوظيف
اخضاع همام الطر لنظام التخصصات و الكفاءات
تفعيل وتزنيل اختصاصات املصاحل الالممركزة واملركزية
توزيع وتعممي ادلليل املرجعي عىل مجيع رؤساء املصاحل
رشح ادلليل املرجعي بطرق مبسطة مجليع املوظفني عن طريق أايم دراس ية ودورات تكوينية
التعجيل بتفعيل ادلليل املرجعي
توصيف دقيق للمهام
التقيمي التشاريك لدلليل املرجعي خالل الس نة الوىل لتنفيذه
حتديد همام املوظف مع احرتاهما

التأكد من املالءمة من خالل:
• مالءمة الكفاءات مع املهام
• اعادة توزيع املهام حسب املوارد البرشية املتوفرة
• اس ناد املهام حسب مطابقة التخصص
ح .حل مشلك سوء توزيع املوارد البرشية:
تطبيق اجراءات تصحيحية :
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•
•
•
•
•

حتديد الاحتياجات من الطر حمليا وهجواي
حتديد مواصفات الطر العامةل بلدارة املركزية
حتديد احلد الدىن يف الطر داخل لك مديرية اقلميية
اعادة انتشار الطر املمركزة ببعض املديرايت القلميية ووضع ألية حتفزيية لهذه العملية
حتفزي املوظفني ماداي من أجل الالتحاق بملناطق النائية

تطبيق اجراءات وقائية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فتح مبارايت التوظيف حسب التقس مي اجملاي واحرتاهما
وضع معايري موضوعية يف مواكبة حركية املوظفني وانتقاهلم
توظيف الطر حسب احتياجات اجلهة
اعداد ادلراسات س نواي لتحديد اخلصاص لبناء اسرتاتيجية توظيف مناس بة
تنظمي مبارايت عىل املس توى اجلهوي
فتح مراكز عىل مس توى اجلهات لفائدة أبناء اجلهات
عدم احملابة يف التعيينات والتنقيالت
اعامتد كوطا للطر احمللية ضامان لس تقرارها
طلبات الانتقال جيب أن يمت التأشري علهيا من طرف  3أشخاص عىل القل  :املدير القلميي واجلهوي
واملوارد البرشية واملدير املركزي املبارش
توقيع الزتام من لك موظف جديد بلبقاء عىل القل  5س نوات يف مديرية التعيني قبل أن يمتكن من طلب
التنقيل اىل مديرية أخرى مع احتفاظ الوزارة حبق رفض هذا الطلب
خ .حل مشلك ضعف الرىض الوظيفي وروح الانامتء للقطاع:

تفعيل التحفزي:
• حتسني وجتويد ظروف العمل (وسائل العمل ،الماكنيات ،الشفافية ،التواصل ،التحفزي)
• حتفزي العنرص البرشي :التعويض عىل املهام ،النقل ،الخطارـ حتديد ساعات العمل ـ العناية الاجامتعية
(املؤسسة)
• ختصيص حتفزيات اضافية ملوظفي املناطق النائية اسوة بلقطاعات الخرى
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هنج احلاكمة اجليدة:
• هنج احلاكمة اجليدة تسامه يف خلق روح الانامتء للقطاع
• ربط املسؤولية بلكفاءة وتفادي الزبونية واحملسوبية والاتاكلية عنارص هممة للرىض الوظيفي
• تنويع قنوات احلوار والتواصل
مقرتحات أخرى:
• اعادة الاعتبار للقطاع عن طريق توفر الرادة احلكومية والس ياس ية
• تقامس التجارب واملعارف
• أرشفة ورمسةل التجارب
هذا وأكد املشاركون عىل رضورة وضع خطة اسرتاتيجية لتدبري املوارد البرشية كام وكيفا ،من خالل:
•
•
•
•
•
•
•

صياغة خمطط اسرتاتيجي لتدبري املوارد البرشية
القيام بتشخيص ميداين يأخذ بعني الاعتبار خصوصية لك مديرية عىل حدة
الانفتاح عىل جتارب القطاعات الخرى
اعامتد مقاربة تشاركية يف وضع اسرتاتيجية الوزارة
اعادة تنظمي همام الوزارة بشلك عام
اعادة الاعتبار للموارد البرشية خصوصا وأهنا اكنت يه أخر اهامتمات املسؤولني اذلين تعاقبوا عىل الوزارة
ادماج مقاربة النوع يف اخملطط الاسرتاتيجي اخلاص بملوارد البرشية

 .IIادارة املزيانية:
 .1املشالك املتعلقة بدارة املزيانية:
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خلص املشاركون أمه املشالك اليت يعانون مهنا خبصوص املزيانية فامي ييل:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

أ .مشالك التدبري واحلاكمة:
غياب الربانمج التوقعية للمشاريع
عدم التوصل بملزيانية الس نوية يف بداية الس نة
ضعف مزيانية التس يري اخملصصة للمديرايت
حش يف الاعامتدات املالية اخلاصة بتدبري املصاحل اخلارجية
ثقل املساطر الدارية
اتالف الواثئق من طرف املسؤولني السابقني
التدبري احلكمي يف رصد الاعامتدات بناء عىل الاحتياجات املطلوبة
عدم الالزتام بلتوزيع العادل للمزيانية حسب القالمي
عدم الاس تقاللية يف التنفيذ
عدم ختصيص اعامتدات لتحفزي الطر القارة واملساعدة
عدم وضوح ووضع برانمج زمين لتدبري املزيانية يف غياب برانمج توقعي عىل املدى املتوسط والبعيد
غياب العمل ب CDMT
بعد اخلزينة القلميية وتواجدها بعامةل أخرى
ب .مشالك التكوين والكفاءات:
غياب أطر متخصصة يف تدبري املزيانية والصفقات العمومية
التكوين يف املزيانية يكون يف امليدان وقد يشلك ذكل خطورة بسبب القيام ببعض العمليات غري املتاكمةل
مما يؤدي اىل مالحظات جلن التدقيق
انفراد امللكف بحلسابت بتقنية احملاس بة
ضعف التكوين يف اجملال املتعلق بملالية العامة
نقص فامي خيص اخلربة بلنصوص القانونية
عدم توفر حماسب وتعدد مسؤوليات الفرد الواحد
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•
•
•
•
•

نقص يف ادلورات التكوينية اخلاصة بملزيانية
نقص اس تكامل التكوين للطر اليت تتوىل تدبري مزيانية املصلحة
عدم وجود مكتب للحسابت
صعوبة تغطية العجز من املزيانية
عدم وجود أطر مكونة يف جمال التس يري املاي ويف التشخيص المثل للحاجيات مما يثقل اكهل املسؤول

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 .2احللول املقرتحة لتجاوز مشالك ادارة املزيانية:
أ .التدبري واحلاكمة من خالل:
منح املزيانية يف الوقت املناسب
مالءمة املزيانية مع املشاريع
برانمج توقعي ملدة ثالث س نوات
وضع رؤية عىل املدى املتوسط
احرتام الربامج التوقعية املقرتحة من املصاحل اخلارجية
الرفع من احلصة املالية للوزارة من احلكومة
اعادة هيلكة املزيانية
تفويض املزيانية للمصاحل اخلارجية لتسهيل طبيعة العمل
ترش يد الماكنيات املالية املتاحة
الرفع من املزيانية اخلاصة بلتكوين املس متر
البحث عن ممولني لتقوية املوارد املالية للمؤسسات

•
•
•
•

ب .التكوين والكفاءات:
تكوين أطر يف تدبري املزيانية
تعزيز الكفاءات يف جمال املالية
خترجي ملكفني بملزيانية واحملاس بة عرب تكوين مشوي
تكوين املسؤولني يف انشاء املشاريع
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 .IIIادارة املشاريع:
 .1مشالك ادارة املشاريع:
أبرز املشاركون أن أمه املشالك اليت يواهجوهنا يف ادارة املشاريع تتلخص كام ييل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أ .التحدايت :
بطء املساطر الدارية
نوعية التفاقيات مع الرشاكء
صعوبة تدبري املشاريع لتداخلها وتنوع الرشاكء احملليني واملركزيني دون وضوح الالزتامات يف كثري من
الحيان
عدم القدرة عىل فتح املشاريع يف غياب املوارد البرشية
ادارة غري هميلكة أفقيا ومعوداي وغري قادرة عىل وضع اسرتاتيجية معل وتدبري املشاريع
مشلك التنس يق بني مجيع املتدخلني (مسريين ،منفذين ،مركزيني ،س ياس يني ،اداريني)..
طلب تقوميات مالية منا قبل فتح الاعامتد
سوء انتقاء املشاريع
الكفاءة واحلاكمة يف تدبري املشاريع
مشالك يف تتبع املشاريع
ربط ادارة املشاريع مع تنفيذ التفاقية املربمة مع مطابقهتا مع دفرت التحمالت
سوء توزيع املشاريع عىل النيابت

ب .ضعف الكفاءات والتكوين:
• نقص يف املتخصصني يف هذا اجملال
• نقص من حيث اعداد وتتبع املشاريع اليت لها عالقة مبهام املصلحة
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•
•
•
•
•

انعدام أي تكوين متخصص يف جمال اعداد املشاريع
عدم توفر مكتب لدلراسات ومصلحة تقنية رهن اشارة املديرايت القلميية مما يصعب معلية ادارة املشاريع
عدم توفر ثقافة البداع يف املشاريع
يتطلب المر من املوظف الملام مبهنجية بناء وادارة املشاريع
عدم التسلح بلرتسانة القانونية الالزمة

 .2احللول املقرتحة لدارة املشاريع:
•
•
•
•
•

توفري أطر ذات كفاءات يف اجملال
توفري املوارد اخملصصة لتنفيذ املشاريع
حسن انتقاء املشاريع استنادا حلاجيات الوزارة
تتبع تقين للمشاريع
ارشاك امجلاعات احمللية يف معلية تتبع املشاريع

 .IVالبداع:
 .1مشالك متعلقة بلبداع:
أبرز املشاركون أن غياب البداع عند موظفي الوزارة يتجىل يف:
•
•
•
•

غياب أفاكر خالقة
ضعف املبادرة والبداع عند موظفي املصلحة
الانتظارية دلى املوظف للتوصل بلعمل عوض أخذ املبادرة
عدم اخنراط العنرص البرشي احلاي بشلك اجيايب يف الربامج التنش يطية

كام أكد املشاركون عىل أن أمه املعوقات اليت حتد من البداع يف الوزارة يه:
• ضعف التكوين يف همارات البداع
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ضعف التكوين املتخصص يف جمالت حمددة
روتينية املهمة املنوطة بلطار خالل مساره املهين
توقف مبادرات البداع يف العمل من جراء التغيري املتواصل عىل مواقع املسؤولية واختاذ القرارات
عدم حتقيق التطلعات يف غياب الاس تقاللية
لك معل ابداعي مصريه الرفوف
مقاومة التغيري
غياب ظروف الاش تغال وضعف الماكنيات
عدم ااتحة الفرصة من طرف املسؤول
غياب احملفزات يودل الحباط دلى املوظفني
غياب التحفزي واملس توى املعريف
تنفيذ املساطر والقوانني بشلك مينع البداع

 .2احللول املقرتحة خبصوص البداع:
• التكوين املس متر
• مراجعة بعض املساطر والقوانني الدارية
• حث املوظفني عىل الابتاكر والبحث

 .Vالتدقيق:
 .1مشالك متعلقة بلتدقيق:
 نظام التدقيق:
• غياب التدقيق املواكب لسريورة العمل املتطور
• نقص يف أليات التشخيص بلك مكوانته مبا فهيا معلية التدقيق ادلاخيل واخلاريج
• غياب مسؤول خاص بلصفقات وتعدد مسؤوليات العنرص الواحد
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ضعف أو انعدام املزيانية اخلاصة بلتدقيق
مبا أن معظم املهام تنفذ من طرف خشص واحد أو خشصني ،ميكن أن تكون هناكل مالحظات فامي يتعلق
بجلودة
رضورة اعامتد منظومة جديدة للتدقيق واملراقبة يف اجلانب املاي والبرشي قصد تشخيص الاختاللت
واملشالك ووضع احللول
عدم وجود ألية حقيقية للتدقيق من طرف املفتش ية العامة
 املواكبة
غياب التدقيق ادلوري
هناك مجموعة من املالحظات تقوم هبا جلنة التدقيق قد تشلك عائقا للسري العادي لبعض الربامج اكخملاميت
( التغذية ومراكز حامية الطفوةل) حيث تتوصل املديرية بعامتدات التغذية بعد القيام بتنفيذ الربانمج
رضورة اعامتد افتحاص داخيل س نوي للتدبري املاي للمديرية القلميية
اشاكلية املصاحبة للتدقيق يف خمتلف العمليات
وجود خروقات عند حضور اجمللس العىل
املواكبة والتتبع
غياب أليات التنس يق والاستشارة مع الدارة املركزية يف التدبري املاي
 التكوين
موضوع ش به جمهول
غياب التكوين وضعف املعرفة بلتدبري املاي املدقق
احلاجة للتكوين وفق التقنيات احلديثة
انعدام تكوين بأي ختصص من هذا القبيل

 .VIادارة التغيري:
 .1مشالك متعلقة بدارة التغيري:
• عدم توفر احرتافية دلى اكفة املوظفني يف صياغة الربامج القادرة عىل خلق التغيري
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•
•
•
•
•
•
•

رفض التغيري أو اخلوف منه والاكتفاء مبا هو موجود
صعوبة تفهم املوظفني القداىم لطرق التدبري احلديثة
عدم مالءمة عقليات املسؤولني اجلدد مع طبيعة العمل وس ياقاته التقنية
مقاومة التغيري
هناك أشخاص داخل وخارج املؤسسة يرفضون التغيري ويواهجونه
نقص يف التواصل
عدم توفر الطر املسامهة يف التغيري

•
•
•
•

 .2احللول املقرتحة لدارة التغيري:
عىل مس توى املديرايت القلميية :جيب تمثني املوارد البرشية املتواجدة و توظيفها بشلك موضوعي
رضورة متكل التغيري من طرف امجليع لالسهام يف ااجاحه
التكوين املس متر اذلي يدمع التغيري
تمثني وتشجيع تبادل التجارب الناحجة بني املديرايت

 .VIIادارة اخلالفات:
 .1مشالك متعلقة بدارة اخلالفات :
أكد املشاركون عىل أن أمه الس باب اليت تؤدي اىل ظهور اخلالفات يف الوزارة يه:
• اختالف الانتظارات عند لك موظف
• حماوةل تدبري اخلالف تؤدي أحياان اىل سوء الفهم واحلقد عىل املسؤول
• كرثة املهام
• اجملموعات الضاغطة :النقابت ،الحزاب الس ياس ية
• انعدام التواصل بني مكوانت الدارة يعيق ادارة اخلالفات
• التساهل يف بعض امللفات رمغ صعوبهتا ولو عىل حساب التدبري
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حتدايت ادارة اخلالفات:
• "التجأان دوما للوزارة للتدخل يف اخلالفات الكربى .جيب عىل القل أن يكون هناكل ملكف أو متخصص
قانوين جبانبنا"
• غياب حلول مركزية
• الزبونية واحملسوبية العائلية

•
•
•
•
•
•
•

 .2احللول املقرتحة لدارة اخلالفات:
اعادة انتشار املوظفني
تطوير النصات الفعال دلى املسؤولني
تطوير ادارة الفرق دلى املسؤولني لتسوية اخلالفات
الشفافية
حتسني التواصل الفقي و العمودي بني املوظفني
تطبيق القوانني
املقاربة التشاركية

 .VIIIرفع التقارير:
•
•
•
•
•
•

 .1مشالك متعلقة برفع التقارير:
الحساس بعدم تتبع التقارير املوهجة اىل املصاحل املعنية مركزاي أو حمليا
عدم أخذ بعني الاعتبار التقارير املرفوعة للمسؤولني
أجرأة وتفعيل هذه التقارير عىل أرض الواقع
غياب التوثيق يف مجيع العامل
ضعف التوثيق للنشطة و الاجامتعات والتواصل عرب التقارير
خصاص كبري يف املوارد البرشية :هناك خشص واحد يتلكف بعداد التقارير ،ما يسبب تأخرا كبريا
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•
•
•
•
•
•

يتطلب فريق معل ممتكن من أليات التواصل املعلومايت لترسيع معلية تبليغ املعلومة يف أرسع وقت ممكن
كرثة التقارير وتعددها يؤدي اىل تأخرها أحياان
عدم التوصل بملعطيات الصحيحة
التأخر يف رفع التقارير والتوصل هبا
ضعف الكفاءات يف اجملال
مشلك جتميع املعطيات

 .IXالتكوين املس متر:

 .1تقيمي حصيةل التكوين املس متر:
 44مشاراك أدىل برأيه خبصوص تقيمي حصيةل التكوين املس متر فاكنت الغلبية منقسمة بني حصيةل جيدة ومتوسطة
حسب املبيان التاي:

تقييم حصيلة التكوين المستمر

ضعيفة
%48

جيدة
%27

متوسطة
%25

أ .املشاركون اذلين اعتربوا أن حصيةل التكوين جيدة فرسوا ذكل ب:
• التكوين املس متر يف الس نوات الخرية وخاصة منذ  2013عرف تطورا كبريا وخصوصا يف جمالت العمل
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التكوين املس متر يف الوزارة أحى يليب حاجيات املوظف ومسايرته للتطورات احلاصةل يف الدارة املغربية
عرف هذا اجملال قفزة نوعية خالل الثالث س نوات الخرية ان عىل مس توى املواضيع أو عىل مس توى
الوسائل والطرق البيداغوجية املعمتدة يف ادلورات التكوينية
عرفت الوزارة قفزة نوعية يف جمال التكوين املس متر ،حيث مت الهامتم بلعنرص البرشي والرتكزي عىل أدائه.
من حيث املضمون :يامتىش مع خصوصيات القطاع ويروم اىل تطوير الكفاءات وفق أهداف الدارة
احلديثة.
يس تجيب لغلبية حاجيات الطر الصغرى واملتوسطة والماكنيات متوفرة لتحسينه عىل املس توى اجلهوي
واملركزي لفائدة لك الفئات
يعرف تطورا هاما ويسري حنو اس تجابة للحاجيات احلقيقية للموظفني
ب .املشاركون اذلين اعتربوا أن حصيةل التكوين متوسطة فرسوا ذكل ب:
لبأس هبا ويه ختضع ملهنجية تسامه يف الرفع من انتاجية املوارد
بلنظر اىل أن معلية التكوين املس متر مل تلق العناية والاهامتم الالزمني ال يف امخلس س نوات الخرية ،فان
احلصيةل ل ميكن اعتبارها مس توفية للهداف ،لكهنا تبقى مشجعة عىل بذل مزيد من اجلهد
هناك جمهودات مبذوةل ،ال أهنا تبقى غري اكفية لبلورة تكوين يف مس توى يليب أكرث حاجيات ومتطلبات
املسؤولية
احلصيةل متوسطة ول ترىق اىل تطلعات ومتطلبات الطر لهنا بدأت جد متأخرة من حيث الوقت
يبقى السؤال اذلي يطرح نفسه هو اىل أي حد اكن لدلورات التدريبية وقع عىل املوظف؟ ل أعتقد ،لنه
رمغ ما مت عىل مس توى التدبري املاي ل زالت الاختاللت مس مترة
التكوين املس متر بدوره يعاين من عدم الاس تقرار الداري عىل مس توى مديرية املوارد البرشية
دامئا تكون هناك اس تفادة ال أنه :هناك سوء برجمة للتوقيت وعدم الاس مترارية وعدم حتفزي الطر عىل
التعامل مع التكوين املس متر
جيب مواكبة التكوين ملتطلبات العمل اليويم
جيب أن يراعي بعض الفرتات احلرجة كهناية الس نة .أقرتح أن تقام ادلورات التكوينية يف الس تة أشهر
الوىل من الس نة
احلرص عىل تعممي التكوين ليشمل مجيع املوظفني
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• من حيث الشلك :حيتاج اىل تنظمي أكرث من حيث الربجمة ،الفئة املس هتدفة والتقيمي
ت .املشاركون اذلين اعتربوا أن حصيةل التكوين ضعيفة فرسوا ذكل ب:
أس باب متعلقة هبندسة التكوين:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عدم ادلقة يف الهداف املرسومة
ل بد من اعادة النظر يف اختيار املواضيع اليت هتمنا واليت لها عالقة بمليدان
اس تكامل التكوين املس متر ل زال مل يالمس بشلك دقيق ماكمن اخللل اليت يعرفها القطاع يف جمالت
التدبري الداري والتقين واملاي
انعدام ارشاك مجيع الفاعلني واملسؤولني املركزيني واجلهويني
غياب مقاربة تشاركية يف اعداد خمطط التكوين
يبقى يف مس توى ضعيف لعدم اس تجابته خلصوصيات واحتياجات خمتلف املصاحل
عدم املالءمة امليدانية
جمالت التكوين خمتلفة بلوزارة نظرا لختالف التخصصات .واملالحظ أن التكوين املس متر يركز عىل
اجلانب املاي فقط
عدم مراعاة احلاجيات احلقيقية للطر
عدم تتبع نتاجئ التكوين
«بلنس بة لتخصيص ،مل تقدم الدارة أي دورة تكوينية .بل نبحث عن طرق للتكوين بوسائلنا اخلاصة»

أس باب متعلقة بلتنفيذ:
•
•
•
•
•

سوء حتديد توقيت التداريب
أمه ادلورات التدريبية يف جمال الصفقات العمومية اكنت تعمتد عىل اجلانب النظري وليس التطبيقي
الاعامتد عىل أسلوب اللقاء دون مهنجية علمية
دورات تكوينية تنظم يف أوقات ل تسمح للمشاركني بلرتكزي (هناية الس نة املالية)
ضعف اجلانب اللوجستييك وظروف اليواء والماكنيات
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أس باب أخرى:
• بدأ التكوين للتو وهو ذو نتاجئ ضعيفة وحيتاج للتطوير
• التكوين املس متر بلوزارة يمت بشلك مناس بايت وغري خاضع لرؤية واحة املعامل يف تدبري قدرات املوارد
البرشية
• التكوين متشتت وغري ممهنج
 .2مقرتحات لتطوير التكوين املس متر يف الوزارة:
أ .هندسة التكوين
التشخيص:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اختاذ خطة معل تشاركية تس تحرض التشخيص واحللول والبدائل
اعداد لحئة حاجيات املشاركني و الخذ بعني الاعتبار احلالت اخلاصة
تداريب وحلقات للتكوين املس متر عىل مس توى اجلهات تراعي خصوصياهتا
جيب بلساس تشخيص دقيق للوضعية احلالية للموظفني ومس توامه الثقايف ومالءمة املضامني مع
املس توى املعريف للطر
حتديد احلاجيات
ارشاك مجيع املسؤولني املركزيني والالمركزيني واملوظفني يف حتديد احلاجيات املهنية واذلاتية للرفع من
مس توى التكوين وجتديد املسارات املهنية احلديثة
الاعامتد عىل الاستشارة ادلامئة للموظفني ومواكبة احتياجاهتم
حتديد الولوايت بدقة
جرد اكمل مجليع املصاحل واختصاصاهتا
مشاركة املوظفني يف حتديد نوع التكوين

الفئة املس هتدفة:
• تعيني املس هتدفني من التكوين
• تنظمي تداريب عىل مس توى القسام ،الش باب ،الرايضة ،رايض الطفال
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•
•
•
•
•

تنظمي تداريب للطر املوظفة حديثا
تداريب لفائدة الطر املوضوعة رهن الشارة لك حسب املؤسسة اليت يعمل هبا
التكوين املس متر جيب أن يشمل اكفة املوظفات واملوظفني مبختلف املصاحل التابعة للمديرايت القلميية
التكوين املس متر جيب أن يشمل الرؤساء املركزيني لن املالحظ أهنم ل يتوهجون مع ما يلقن للمديرين
القلميني لن التغيري يبدأ من العىل اىل السفل
اعطاء فرصة التكوين للجميع
وخصوصا أن أكرث من  %35من املشاركني أكدوا أن هناكل عىل القل  %50من املوظفني حتت ارشافهم مل
يتلقوا أي تكوين خالل الثالث س نوات الخرية.
هناك على األقل  %50من الموظفين لم يتلقوا أي تكوين مستمر في
الثالث سنوات األخيرة

متفق
%35

غير متفق
%42

محايد
%23

التخطيط:
•
•
•
•
•

توفري أطر يف املس توى
اس تعانة الوزارة بأطرها اىل جانب ماكتب ادلراسات
تبين خمطط دوري يف التكوين
توجيه معلية التكوين حنو العمل بلتخصص
ادماج أكرب وتوعية املسؤولني املركزيني والالمركزيني لرضورة التكوين للعمل مبهنجية أفضل وتقدمي حاجيات
حقيقية للتكوين
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• ربط املهام بلتكوين وفق معدل مضبوط و حمدد
• تنظمي دورات تكوينية يف لك ختصص
• مضاعفة عدد ادلورات التكوينية
التصممي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تكييف التداريب والواقع التدبريي
الاعامتد عىل التطبيقي أكرث من النظري
اصدار دلئل مسطرية عرب تفريغ النصوص القانونية تفريغا موضوعاتيا
التكوين امليداين (القرب)
الانفتاح عىل التكوين بلهداف
وضع تداريب ميدانية عند نظراء الفئة املس هتدفة
ب .التنظمي والربجمة:
اعادة النظر يف الربجمة
حسن اختيار الزمن لهذه التاكوين (جتنب أخر الس نة)
الرفع من عدد احللقات التكوينية خاصة مع بداية الس نة ( يناير فرباير مارس)
التنس يق بني املديرايت القلميية واملصاحل املركزية قبل برجمة حماور التكوين املس متر
وضع برجمة موزعة طيةل الس نة
حتسني ظروف ااجاز التكوين  :اللوجستيك ،اليواء ،التغذية...
توفري الظروف املالمئة
ت .مقرتحات أخرى

• تتبع نتاجئ التكوين
• عقد رشاكة مع املعهد العاي لالدارة يف التكوينات املرتقبة
• وضع منظومة مندجمة للتكوين
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•
•
•
•

الرشاك املوسع يف اعداد احللول
البحث عن رشااكت مع هجات خارجية لتبادل اخلربات واملعلومات
اخضاع ادلورات التكوينية ملقاييس اجلودة
عطل اس تثنائية بعد التكوين
 .3احتياجات تدريبية:
مت احصاء ترددات الاحتياجات التدريبية من أصل  75احتياجا تدريبيا مت التعبري عنه للحصول عىل
اجلدول التاي:
الاحتياج التدرييب

الرتدد

التدبري املاي

13

التواصل و تدبري الاختالف

13

ادارة املوارد البرشية

5

العالميات

4

الرفع من الداء الداري و التقين

4

التدبري الداري

4

التعاقد والرشااكت

3

اجلوانب القانونية

2

تدبري املعدات و التجهزيات و املمتلاكت العقارية

2

التنش يط السوس يوثقايف

2

دينامية تس يري امجلاعة

2

اجلانب املتعلق بلصفقات العمومية و مس تجدات القانون

2
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حل الزناعات

1

الجراءات املسطرية

1

التحليل املؤسسايت

1

التخطيط الاسرتاتيجي

1

التنش يط الرتبوي

1

التوثيق والرشفة

1

اللغة الاجلزيية

1

اللغة الفرنس ية

1

تدبري الزمات

1

تقنيات التحدث أمام امجلهور

1

تقنيات ااجاز املشاريع

1

تقنيات فن القيادة

1

تقوية القدرات دلى املوظفني

1

تكوين يف جمال التخصص الراييض

1

تكوين يف جمال احلاكمة التدبريية

1

صياغة مذكرات ادارية و تقارير

1

جمال العالم و التواصل املكتوب و التلفزي

1

وضع و تقيمي الربامج

1
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 .Xالتعاقد املرتكز عىل النتاجئ:
أسفرت ورشة التعاقد املرتكز عىل النتاجئ عىل اخلالصات التالية :
 .1املقرتحات لتنفيذ برانمج معل يف اطار التعاقد:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أ .هنج س ياسة املقاربة التشاركية :
وضوح الرؤية
حتديد الهداف والماكنيات واملسؤوليات بشلك مشرتك
صياغة أهداف ذكية بشلك مشرتك حسب خصوصيات لك هجة
الاخنراط الجيايب والفعال مجليع أطراف التعاقد
ب .توفري الماكنيات:
رصد املزيانية الاكفية للمرشوع
توفري الماكنيات املادية والبرشية
ت .الفعالية :
التحديد ادلقيق للمسؤوليات
احتضان احمليط ومتلكه للمرشوع
الالزتام الفعيل للك الرشاكء
اعامتد برانمج املتابعة والتقيمي
ث .املهارات :
تأهيل مجيع الفاعلني يف املرشوع
القيام بدورات تكونية مكثفة يف تقنيات التدبري بلنتاجئ
اعامتد برانمج احتضان لتبادل اخلربات و املهارات
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ومبا أن  32%من املشاركني ،كام يبني ذكل املبيان التاي ،ترى بأن الظروف ما تزال غري مالمئة لتطبيق مهنجية
التعاقد عىل أساس النتاجئ يف الوزارة ،فأنه وجب الانتباه اىل التحذيرات أسفهل من أجل ااجاح هذه املهنجية حيامن
تعزتم الوزارة تنفيذها.
ال أرى الظروف مناسبة لتطبيق منهجية التعاقد على أساس النتائج في الوزارة

متفق
%32
غير متفق
%53
محايد
%15

•
•
•
•
•
•
•

 .2أمه التحذيرات لتنفيذ برانمج العمل يف اطار التعاقد:
عدم وفاء اجلهات املتدخةل بللزتامات املدرجة
انعدام التغذية الراجعة
غياب التنس يق
غياب مؤرشات اجلودة
عدم ارشاك مجيع الطراف يف صياغة املرشوع
قةل املوارد البرشية
ضعف التشخيص امليداين خلصوصيات اجلهة

42

خالصة عامة وتوصيات
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تعترب ادارة املوارد البرشية وادارة املزيانية أمه التحدايت اليت يعاين مهنا املشاركون يف اليومني
ادلراس يني ،واليت تس تدعي تدخال عاجال من الوزارة من أجل احلد من أاثرها السيئة عىل أداء املصاحل
واملدرايت.
هذا وجاء مشلك اخلصاص الكبري من حيث العدد يف مقدمة املشالك املتعلقة بملوارد البرشية .يضاف
اليه مشلك ضعف الكفاءات املتخصصة والتكوين وكذا مشلك ضعف التحفزيات املادية واملعنوية .هذه
املشالك تؤثر بشلك سليب عىل الرىض الوظيفي وعىل انضباط املوظفني ،ما يؤثر سلبا عىل أداء
املوظفني أفرادا وجامعات.
من أجل جتاوز هذه التحدايت ،أمجع املشاركون عىل رضورة الرساع بعادة توزيع املوارد البرشية لسد
اخلصاص الكبري اذلي تعاين منه بعض املديرايت .وكذا عىل رضورة وضع نظام حتفزيي متاكمل يعمتد عىل
معايري موضوعية وشفافة لتقيمي أداء املوظفني بشلك مس متر.
كام دعى املشاركون اىل ايالء املزيد من الاهامتم بلتكوين املس متر بعتباره رافعة أساس ية للموارد
البرشية .وذكل يف اطار مقاربة تشاركية تأخذ بعني الاعتبار حاجيات لك مصلحة أو مديرية عىل حدة.
أما فامي خيص مهنجية التعاقد عىل أساس النتاجئ ،فان املشاركني أكدوا عىل أن الظروف مناس بة
لتطبيقها يف الوزارة .كام أكدوا عىل أنه لضامن اجاهحا ،لبد من تزنيلها وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعني
الاعتبار خصوصيات لك مديرية .مع رضورة توفري املواكبة الالزمة والماكنيات الرضورية لتنفيذ هذا
املرشوع الطموح.
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