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مديرية الموارد البشرية

تقدمي:
متاش يا مع ا ألهداف املسطرة من طرف مديرية املوارد البرشية والرامية اىل حتدي وصنرةة تدي ر املوارد البرشية
يقطاع الش باب والرايضة ،وتفعيال لتوصيات اليومني ادلراس يني اذلين مت تنظميهام يف 18و 19دجنرب 2015
يبوزةيقة ،ةظمت املديرية يوما دراس يا حول منظومة التنقيط والتقيمي ابلقطاع ،وذكل يوم امجلعة  27يناير .2017
وقد شارك يف هذا اليوم ادلرايس؛ اذلي تر أأسه الس يد الاكتب العام للوزارة؛ ابلإضافة اىل الس يد املفتش العام
والس يدة والسادة املديرين املركزيني؛ الس يدات والسادة املديرين اجلهويني وا إلقلمييني للوزارة ويعض رؤساء
ا ألقسام واملصاحل ابلإدارة املركزية.
وقد مت التطرق يف هذا اليوم ادلرايس إاىل اجلواةب القاةوةية والتدي رية لعملية التنقيط والتقيمي ابلوييفة العمومية
من خالل صروض ةظرية و أأاكدميية ،كام مت التطرق إاىل جترييت وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملندويية
السامية للمياه والغاابت وحمارية التصحر.
وةعرض فامي ييل أأمه النقط اليت مت الوقوف علهيا من خالل العروض املقدمة واملناقشات اليت واكبهتا:

 -1الإطار العام لإرساء النظام اجلديد للتنقيط والتقيمي
•أأوراش حتدي منظومة تدي ر املوارد البرشية وحتدي الإدارة
•اصامتد مجموعة من النصوص القاةوةية املهيلكة مهنا ةظام التنقيط والتقيمي)...
• اإرساء مجموعة من الآليات وأأدوات التدي ر احلدي للموارد البرشية ;REC;GPEEC; RECA
 SIRHصنافة الويائف
•مراجعة منظومة ا ألجور
•اصالح املالية العمومية واصامتد قاةون التنظميي جديد لقاةون املالية
ميكن القول يأأن ا ألداء واملردودية والنجاعة والفعالية يشلكون جوهر أأوراش اصالح الإدارة وجعلها يف خدمة
املواطن.
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 -2الإطار املفاهميي للتقيمي:
• تعدد املفاهمي واملصطلحات املرتبطة ابلتقيمي (تقيمي ا ألداء – تقيمي املردودية – تقيمي ا ألاثر – تقيمي
النجاعة والفعالية)
• تعدد وتنوع أآليات التقيمي (املقايةل  +التنقيط)
• صعوية المتيزي يني التنقيط والتقيمي لزدواجية النظام املعمتد
• أأمهية التقيمي والتنقيط ابلنس بة ل إالدارة وابلنس بة للمويف
• حمورية التقيمي وسط منظومة تدي ر املوارد البرشية (احلركية  -الرتقية – التكوين املس متر – تدي ر
املسار املهين) ...
التقيمي هو أآلية للتدي ر ( )un Acte de Managementوليد من تظافر هجود مجيع املتدخلني من أأجل وضع
ةظام للتقيمي والتنقيط فعال وتزنيهل.

 -3الإطار القاةوين للنظام التنقيط والتقيمي ابلوييفة العمومية
معلية التنقيط والتقيمي يه معلية منظمة ومؤطرة قاةوةيا من خالل:
•النظام ا ألسايس العام للوييفة العمومية
•املرسوم املليك رمق  988.68يتارخي  17ماي  1968يتحديد مسطرة التنقيط وتريق مويفي الإدارات
العمومية يف الرتبة وادلرجة؛
• املرسوم رمق  2.05.1367يتارخي  02دجنرب  2005يتحديد مسطرة تنقيط وتقيمي مويفي الإدارات
العمومية؛
•منشور الوزير ا ألول رمق  99/1يتارخي  7يناير  1999املتعلق يتقومي أأداء املويفني ابلإدارات.
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غ ر أأةه وجب التأأكيد عىل حمدودية النظام القاةوين للتقيمي والتنقيط كام أأن هناك جدل حول التأأصيل القاةوين
للتقيمي حي ل يتطرق النظام العام للوييفة العمومية إاىل هذه املسأأةل وهو ما يعكس غياب مرجعية قاةوةية
واحضة لتدي ر التقيمي اذلي يبقى هشا.

 -4اجلاةب التدي ري لعملية التنقيط والتقيمي:
مت التطرق يف هذا احملور إاىل جتارب لك من القطاعات الوزارية التالية :وزارة الش باب والرايضة ووزارة التجهزي
والنقل واللوجستيك واملندويية السامية للمياه والغاابت وحمارية التصحر؛ حي ميكن اس تنتاج ما ييل:
• ةظام التنقيط والتقيمي هو أآلية وليس هدف يف حد ذاته
• ةظام التنقيط والتقيمي رضوري لتحقيق ا ألهداف ويلوغ النتاجئ املرجوة
• النظام القاةوين يشلك أأرضية لبناء منظومة للتنقيط والتقيمي
و أأبرز املشاركون يف هذا اليوم ادلرايس مبا يش به الإجامع ،أأن يناء ةظام فعال للتقيمي وتنقيط رهني ابإرساء منظومة
مندجمة للتدي ر واحلاكمة واملمتثةل يف:
• وضع الاسرتاتيجيات
• وضع خمططات العمل والعمل عىل تزنيلها عىل املس توايت املركزية واجلهوية وا إلقلميية وعىل مجيع مس توايت
الإدارية
• وضع مؤرشات قياس ا ألداء وادللئل املرجعية خبصوصه
خصوصية قطاع الش باب والرايضة اكةت حارضة ،حي ركز املتدخلون عىل أأمه التحدايت اليت يواهجواها يف
الفرتة احلالية تتعلق ابإدارة املوارد البرشية .وميكن تلخيص هذه التحدايت فامي ييل:




خصاص كب ر يف املوارد البرشية
النقص يف ا ألطر املتخصصة
غياب التحفزي املادي واملعنوي
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مشلك املالءمة يني الكفاءات واملهام وغياب التوصيف الوييفي
ضعف ا ألداء والاةضباط الوييفي
سوء توزيع املوارد البرشية عىل املس توى اجلغرايف.

خالصة وتوصيات:
يعاين ةظام التقيمي والتقيمي يوزارة الش باب والرايضة ،مثهل مثل ابيق القطاعات الوزارية ،من عدة اختاللت
ينيوية (قاةوةية وةظامية وتدي رية) .ويعد املس توى اذلي وصلت اإليه هذه الاختاللت ةتيجة لرتاكامت ألخطاء
امتدت عرب س نوات وصقود من سوء التدي ر وغياب للحاكمة اجليدة ينذر ابملزيد من املشالك والتعقيدات يف
حاةل ما مل يمت أأي تدخل لتغي رها.
من أأجل جتاوز هذه الوضعية يقرتح املشاركون يف اليوم ادلرايس ما ييل:
 عىل املس توى القاةوين والنظايم:



مراجعة ةظام التنقيط والتقيمي ابلوييفة العمومية
رضورة فصل ةظام التنقيط والرتقية صن ةظام التقيمي
اإرساء ةظام موحد لتدي ر التقيمي يني مجيع الإدارات مع مراعات اخلصوصية للك اإدارة (دلئل مرجعية
للتقيمي.)...

 عىل املس توى التدي ري:





تفعيل ادللئل املرجعية للويائف والكفاءات
تعممي يطاقات الوييفة عىل مجيع املناصب والويائف ويف مجيع املؤسسات والوحدات التايعة للوزارة
ريط معاي ر التقيمي مع متطلبات الوييفة وا ألهداف املنتظرة ووضع املؤرشات ا ألداء اخلاصة بلك وحدة
اإدارية
وضع الآليات الرضورية ملرافقة ومواكبة املسؤولني صن التنقيط والتقيمي.

كام دعا املشاركون اإىل:
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ا إلرساع يتزنيل مرشوع التعاقد املرتكز عىل النتاجئ مع ا ألخذ يعني الاصتبار الرشوط الرضورية لنجاح
هذا املرشوع
وضع ةظام متاكمل لتدي ر أأداء املويفني يعمتد عىل لوحات قيادة ذات مؤرشات أأداء واحضة وموضوصية
مع التأأكيد عىل رفع تقارير دورية خبصوص هذه املؤرشات
وضع ةظام حتفزيي متاكمل يأأخذ يعني الاصتبار املصداقية واملوضوصية يف تقيمي املويفني ويتضمن حتفزيات
مادية ومعنوية لتشجيع املويفني عىل الرفع من أأداهئم
القيام يتكوين معمق لفائدة املسؤولني املركزيني واملديرين اجلهويني وا إلقلمييني يف اإدارة املوارد البرشية
وإادارة التغي ر واملشاريع
وضع خمطط معيل عىل املدى املتوسط لوضع مجيع ا ألدوات والآليات الرضورية لتزنيل هذا الورش الهام
والعمل عىل يلورة خطة معل حممكة ملواكبة تزنيل مرشوع جتنبا ألي مقاومة أأو اإهامل.

ويف هذا الإطار مت تشكيل جلنة تضم مجموعة من املديرين اجلهويني وا إلقلمييني ورؤساء ا ألقسام واملصاحل
ابلإدارة املركزية يعهد اإلهيا وضع مرشوع ةظام تقيمي ا ألداء خاص يوزارة الش باب والرايضة .وتضم هذه
اللجنة مضن صضويهتا الس يدات والسادة الآتية أأسامءمه:









الس يدة مديرة املوارد البرشية
عدانن يوزاين
محمد وديع
الش توي سلمى
العريب القصاوي
رش يد ينلحسن
يدر ادلين رىض
كديرة طارق










يوصزة ملفضيل
صباح ينطيبيب
صبد الهادي الزوهري
ايت عيل صالح
مكيلية موجود
يوزاين محيد
رش يدة الهاين
براكوي ةور ادلين
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جنية يلمدين
ثورية لغرازي
املرجاين صبد احلفيظ
موافق حكمي
مصطفى الهبة
الزايك صبد احلق
زلواش هشام
مصبايح صبد اجلليل

