الورشة الثانية
حتسني املرافق العمومية من خالل تعزيز ادلّ ور املزدوج ملدارس الإدارة أو احلومكة يف جمال
البحث العلمي و املساعدة عىل اختاذ القرار
مقدمة:
قامت اجلزائر منذ س نة  1999حتت القيادة السديدة لفخامة الس يد رئيس امجلهورية،
اجملاهد عبد العزيز بوتفليقة ببذل هجود جبارة يف جمال اإصالح الهيالك الساس ية لدلوةل للهنوض
ابلتمنية يف مجيع اجملالت لس امي الإقتصادية مهنا و الإجامتعية و الثقافية و ابلعمل املتواصل عىل
اإرساء أسس متينة للحومكة عرب تعميق الالمركزية يف اختاذ القرار و تفعيل ادلميقراطية التشاركية
و املقاربة املواطنية معال مببدأ الشفافية.
ترتكز هذه الإصالحات عىل تمثني املورد البرشي كساس للتاطري و قيادة املشاريع التمنوية
العمالقة اليت بلورهتا ادلوةل و خمتلف الربامج و اخملططات اليت رصدت لها أغلفة مالية معتربة
و عىل مبدأ مشاركة لك مواطن يف تس يري الشؤون العمومية املكرس يف التعديل ادلس توري لس نة
.2016
من هذا املنطلق ،و يف اإطار اإعامتد مقاربة شامةل و مدجمة تاخذ بعني ا إلعتبار الواقع
اجلزائري يف وضع حومكة انجعة ،ابت من الرضوري وضع قواعد جديدة لتس يري الشؤون العمومية
و اليت متر حامت عرب اس تعامل البحث العلمي للمساعدة عىل اختاذ القرار ،و هو ما يدعوان اإىل اإعادة
النظر يف دور مدارس احلومكة و تعزيز دورها املزدوج يف البحث العلمي و املساعدة عىل اختاذ
القرار و اليت تكتفي حاليا ابلتكوين و التعلمي املوجه أساسا لعامل الشغل.
اإن هذا ادلور املنتظر من طرف مدارس احلومكة اكن حمل أشغال الورشة الثانية اليت
عرفت نقاشا ثراي و بناء من طرف مجيع املشاركني ،نتج عنه اخلروج بتوصيات تمتثل فامي ييل:
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مراجعة القوانني الساس ية ملدارس الإدارة أو احلومكة من خالل:
 oاإدماج وظيفة البحث العلمي و املساعدة عىل اختاذ القرار ابإعادة تنظمي هذه
املدارس و هيلكهتا
 oتكوين فرق حبث متخصصة أو فرق خربة يف خمتلف اجملالت و امليادين
تشجيع اإنشاء مجموعات تفكري متخصصة و تاطريها قانونيا و دجمها يف النظام الوطين
للحومكة
وضع نظام للتقيمي اذلايت و اخلاريج ملدارس الإدارة أو احلومكة يسمح بتقيمي مدى
جناعهتا و حتقيقها الهداف املسطرة
وضع نظام للمنافسة بني خمتلف املدارس مما يسمح بوضع نظام للرتتيب ابلعالقة مع منح
الإعاانت
رضورة التعاون و الرشاكة و توس يع أفاقه داخليا و خارجيا:
 oمن خالل التعاون داخل املدرسة (أساتذة و طلبة أو تالميذ)
 oمن خالل التعاون بني املدارس و اجلامعات :تبادل اخلربات و املعلومات بني
خمتلف مجموعات التفكري
 oمن خالل التعاون بني املدارس و الإدارات العمومية
 oمن خالل تطوير ديناميكية التعاون ادلويل يف جمال البحث العلمي :القيام
بدراسات مقارنة ،املشاركة يف أحباث دولية ،الرشاكة يف جمال تكوين الفاعلني
يف تس يري املرافق العمومية و تعزيز قدراهتم بغية حتسني أداء هذه املرافق تلبية
حلاجيات املواطنني ،عىل غرار اتفاقية الرشاكة بني وزارة ادلاخلية وامجلاعات
احمللية والهتيئة العمرانية و امجلاعات احمللية و الهتيئة العمرانية و أاكدميية الصني
الوطنية للحومكة
اإعادة النظر يف برامج التكوين و تكييفها مع املس تجدات و النتاجئ اليت توصلت اإلهيا
الحباث العلمية و التقارير الناجتة عن نشاط املساعدة عىل اختاذ القرار
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 .7اللجوء اإىل مكونني ممارسني يف الإدارات العمومية و ذوي مس توى عال يف جمال احلومكة
و التس يري العمويم لالس تفادة من خربهتم
 .8وضع عقود جناعة بني املؤسسات و القطاعات املُس تخ ِدمة
 .9دمج مدارس الإدارة أو احلومكة يف بيئهتا من خالل حتقيق التقارب و التفاعل و التازر
( )synergieبني مدارس الإدارة أو احلومكة و الإدارات العمومية ،و بني وظائف
التكوين و البحث العلمي و املساعدة عىل اختاذ القرار ،حبيث يمت التعامل مع خمتلف
الفاعلني يف الإدارات العمومية للبحث يف القضااي الراهنة و التحدايت اليت تواهجها ،ليمت
اإعداد تقارير حتاول الإجابة عن هذه الإشاكليات مث حتول هذه التقارير اإىل حمتوايت أو
برامج تكوين تدرس يف مدارس احلومكة.
 .10تطوير وسائل البحث العلمي ليكون مطابقا لحتياجات اجملمتع و تمثني نتاجئه من
خالل وضع نظام للتحفزي (حتفزي الباحثني ماداي ،ماليا و معنواي) مما يسمح جبذب
املهارات
 .11تشجيع املبادرة و الابتاكر يف جمال البحث العلمي الهادف اإىل حتسني أداء املرافق
العمومية
 .12اس مترارية الحباث العلمية من خالل املواصةل يف البحث يف خمتلف الإشاكليات
حىت بعد اإعداد التقارير
 .13الرتوجي لنتاجئ الحباث العلمية عرب التصال و الإعالم عىل املس توى الوطين
و ادلويل
 .14جيب أن تكون البحوث و التقارير معدة وفق اسرتاتيجيات وطنية و عىل املدى
البعيد
 .15اإيالء العناية الالزمة من طرف الإدارات العمومية خملرجات البحث العلمي
و املساعدة عىل اختاذ القرار يف مدارس الإدارة أو احلومكة و اس تغاللها لتحسني املرافق
العمومية
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 .16ختصيص مزيانية من طرف مدارس الإدارة أو احلومكة للبحث العلمي و املساعدة
عىل صنع القرار
 .17اس تغالل تكنولوجيات الإعالم و التصال يف وظيفة البحث العلمي
و املساعدة عىل اختاذ القرار
 .18تسهيل احلصول عىل املعلومات لإضفاء مصداقية للحباث العلمية
 .19اعامتد مؤرشات للحومكة لتسهيل تشخيص الوضعية احلالية يف اإطار ادلراسات اليت
تقوم هبا مدارس احلومكة و مجموعات التفكري
 .20تعزيز خمتلف الإدارات العمومية بوظيفة التدقيق ( )auditمن أجل متابعة مدى
اإجناز التوصيات اليت تقدهما تقارير مدارس احلومكة و مجموعات التفكري
 .21ابلنس بة للمدرسة الوطنية ل إالدارة – اجلزائر :الاس تفادة من التجربة الصينية الرائدة
يف جمال التكوين يف ميدان احلومكة من خالل:
 oمراجعة القانون السايس للمدرسة الوطنية ل إالدارة من خالل ترقيهتا اإىل قطب
حومكة
 oتعزيز و متديد فرتات الرتبص لفائدة تالميذ املدرسة الوطنية ل إالدارة لتحقيق
التاكفؤ بني التكوين و التشغيل
 oتاسيس خمابر حبث يف ميادين الإدارة العمومية ،املنامجنت ،املنظامت العمومية،
تقيمي الس ياسات العمومية ،الاقتصاد...
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