املؤتمرالوطني
عرف تدبير الشأن العام ببالدنا ،خالل مسار تطوره ،وخاصة بعد دستور  ،2011عددا من التحوالت
التي واكبتها اختيارات هيكلية ،لعل أهمها اعتماد الجهوية املوسعة ،وتخويل الجماعات الترابية
اختصاصات أوسع مما كان عليه األمر سابقا .والهدف األسمى هو كسب رهان التنمية املندمجة
والشاملة ،من أجل أن تلج بالدنا نادي البلدان الصاعدة عن جدارة واستحقاق.
هذه االختيارات التي أقدم عليها املغرب ،بجرأة وثبات ،تتأسس من بين ما تتأسس عليه ،على
عصرنة وتحديث عمل الجماعات الترابية ،بغرض توجيه وإعادة توجيه العمليات املتصلة بالتنمية وإعطاء األخيرة نفسا جديدا وقويا ،من حيث
الشكل كما من حيث املضمون.
بيد أن هذه التنمية املنشودة ،بهذه املقاربات املتجددة ،لن تتحقق على أرض الواقع ،ولن يكون لها األثر اإليجابي املطلوب ،إال بوضع
آليات وبرامج مواكبة تسند أداء املنتخبات واملنتخبين ،للرفع من مردودية املؤسسات املنتخبة التي يدبرونها ،مع تأهيل قدراتهم التخطيطية
والتدبيرية والتنفيذية ،للتمكن من بلورة مخططات جماعاتية مبنية على االستشراف والتخطيط اإلستراتيجي وبناء املشاريع ،وكذا تملك القدرة
على تنفيذ هذه املخططات وتنزيلها في امليدان ،خاصة من خالل إعمال املقاربة التشاورية والتشاركية القمينة باالستجابة للحاجيات
واالنتظارات الحقيقية واملتزايدة للمواطنات واملواطنين.
إن املهام الجديدة امللقاة على عاتق املنتخب ال يمكن النجاح فيها دون وضع إطار قانوني قائم الذات لتكوين املنتخبين ،ودون املبادرة
إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في تكوين هذه الفئة .حيث أثبتت العديد من األبحا والدراسات في هذا املجال أن سوء التدبير الذي تعاني منه
أغلب املجالس املنتخبة ال ععود كله إلى املمارسات الفاسدة ،كما يمكن أن ععتقد الكثيرون ألسباب مختلفة ،وإنما كذلك إلى عدم كفاية
القدرات الذي ععاني منه الكثير من املنتخبين املنوطة بهم مهمة السهر على تدبير هذه املجالس ،و خاصة عدم اإلملام الكافي والالزم بالتأطير
القانوني املنظم لالختصاصات وحدودها وهوامشها وإكراهاتها ،مما يجعل قدرة هؤالء األعضاء على املبادرة مكبلة ومحدودة ،فال يتحركون ،في
الغالب ،إال بناء على التعليمات أو استنادا على استشارات أو إععاز من سلطة الوصاية.
ولقد حاول القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات تحسين نظام املنتخب ،السيما من خالل إقراره مجموعة من البنود املهمة بغية
الحد من أشكال التدبير العشوائية واالرتجالية واملزاجية واملفتقدة للرؤية ،سواء في مجال اإلدارة أو في مجال التنمية .لكن النقطة املفصلية في
تدبير الجماعات املحلية وربح رهان التنمية ،واملرتبطة بتكوين وتأهيل املنتخب تظل غائبة ،أو مغيبة ،وال تحظى بالعناية الالزمة ،سواء بين طيات
القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات أو في املمارسة امليدانية واملؤسساتية ،مما يجعل هذا املنتخب تعوزه مقومات وشروط القدرة على صناعة
القرار داخل الجماعة ،وبالتالي التمكن من اإلسهام الناجع في خلق مشاريع تنموية ذات بعد استراتيجي ومهيكل.
إن غياب التكوين والتأطير الواجب للمنتخب الجماعي ،سواء من طرف سلطة الوصاية أو من طرف األحزاب السياسية ،يجعل من
مسألة ربح رهان التنمية أمرا متعذرا ،ومتعثرا في أحسن األحوال ،مادام املنتخب غير مؤهل للتخطيط الجماعي املتكامل ،وبلورة املشاريع القابلة
للتنفيذ وذات العائد املفيد على املواطنات واملواطنين.
ذلك ما ينعكس سلبا على الجماعات ،وعلى صورتها ،فتبدو األخيرة كما لو أنها بال فائدة وال جدوى ،أو أنها عاجزة عن تقديم القيمة
املضافة على مستوى الخدمة الحيوية للمواطنين ،والحقيقة أن فرصها كبيرة في هذا الصدد ،وال ععيق ترجمة وظائفها الحيوية إلى أعمال
ملموسة ،باإلضافة إلى العوامل املتداولة ،سوى النقص الحاد في املعرفة القانونية واملسطرية ،وبآليات التدبير الحديث للجماعة الترابية ،في
سياق يتسم بعبور املغرب مرحلة حاسمة على مستوى االختيارات اإلستراتيجية التي يتبناها لربح رهان التنمية املحلية والجهوية واللحاق بركب
البلدان املتقدمة.
إن الواقع الذي ععيشه املنتخب الجماعي يجعله يواجه صعوبات جمة في مزاولة مهامه اإلنتدابية ،مما حتم علينا املبادرة إلى تأسيس
إطارجمعوي ععنى بهذه الفئة ،لتوفير أداة وفضاء للتكوين واملصاحبة الالزمين للمنتخبين ،بقصد مساعدتهم على تأدية أدوارهم على أكمل وجه،
ولجعل الجماعات الترابية تضطلع بدور القاطرة التنموية ،و جعل هذه الجماعات مجاال حقيقيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية
والثقافية ،وللتضامن وقيم املواطنة الحقة.

الورقة
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إن املنتخب الجماعي في حاجة ماسة للتكوين والتأطير املتصلين بمهامه االنتدابية ،حتى ولو كان متمتعا بمستوى تعليمي جيد،
وباألحرى بالنسبة ألولئك الذين لم تتوفر لهم نفس حظوظ التحصيل الدراس ي النظامي ،ويعود ذلك باألساس إلى تعقد وتداخل شبكة العالقات
والقوانين واملؤسسات واملساطر والفاعلين بالنسبة للجماعة الترابية كما بالنسبة للمنتخب.
إن نجاح املنتخب في مهمته التي تم انتدابه لها ،يتطلب منه ،باإلضافة لإلرادة ،تملك الكفاءة والقدرة على التدخل في جميع املجاالت
املنصوص عليها قانونا ،إنما ونظرا لوضعيته الحالية ،فهو غير مؤهل ،على العموم ( ،ومع استحضار االستثناءات املؤكدة للقاعدة ) للمساهمة
الفعالة في تحقيق التطلعات امللحة واملتزايدة للساكنة ،مما يضع على عاتق هذا اإلطار مسؤولية العمل ،بجدية وسرعة ونجاعة ،على اإلسهام
القوي في تكوين املنتخبين وتقوية قدراتهم وتأهيلهم في شتى املجاالت ،وتوعيتهم بواجباتهم و مهامهم االنتدابية ،كما ععتبر هذا اإلطار نفسه معنيا
كذلك بالترافع ،لدى كل الجهات املؤسساتية املعنية ،حول خلق مؤسسات وطنية متخصصة في تكوين املنتخبين وتوفير اإلمكانات املالية واملادية
واللوجيستيكية الالزمة لذلك ،من أجل الرفع من أداءهم ومردود يتهم.
لذلك ،فإن هذا اإلطار ،ولتحقيق الهدف من وراء إنشائه ،فهو ملزم وواعي بأهمية تحديد األولويات وترتيبها ،وبتبني خطط واختيارات
واضحة في مجال االهتمام بهذه الفئة ،السيما من خالل مأسسة العمل وجعله منتظما وأكثر نجاعة ،ولن عستقيم ذلك سوى بالتوفر على إدارة
عصرية ومقر خاص لالشتغال ،مما سيسمح ببرمجة أنشطة نوعية تصب في إطار تجويد عمل املنتخبين ،كتنظيم ندوات موضوعاتية ودورات
تكوينية متخصصة تراعي البعد املجالي و حاجيات الجماعة الترابية ،كما أن هذا اإلطار الجمعوي سيكون منفتحا على خيار االستعانة بالخبراء

الوطنيين إلنجازمخططات تنموية واتفاقات شراكة نموذجية.
ويمكن إجمال االستراتيجية التكوينية للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين في املحاور الستة التالية :

 -1إعداد مخطط العمل الجماعي
يتناول القانون التنظيمي الجديد ،صراحة ،ضرورة تفعيل دور الجماعات الترابية واالنتقال به من الوظائف التقليدية املعتادة ،إلى
بلورة مخطط للتنمية الجماعية كفيل بأن يخلق حركية إقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية داخل الجماعات ،يكون فيها اإلنسان محورا
للتنمية ،وفاعال ومشاركا في بناء وصياغة محيطه حاضرا ومستقبال.
من هنا تبرز األهمية القصوى لتكوين املنتخبين ،في ميادين اكتساب مهارات تساعد على ضبط املحددات والتوجهات ،كما التفاصيل
والحيثيات التي يتعين أن تشكل إطارا ومضمونا إلعداد مخطط تنمية الجماعة ،وفق نسق التخطيط اإلستراتيجي التشاركي ،فال خيارات اليوم
أمام املنتخب سوى أن يكون على بينة من األسس املنهجية إلنجاح فلسفة التنمية البشرية املبنية على سياسة خالقة تجمع بين الطموح
والواقعية والفعالية ،وتتجسد بالتالي في برامج مضبوطة ومندمجة.
إن إعداد املخطط الجماعي للتنمية يتطلب منتخبا قادرا على صياغة رؤية شمولية للوحدة املجالية لجماعته ،وله دراية بتفاصيل
مراحل إعداد املخطط الذي يمر لزوما بمرحلة اإلعداد والتشخيص التشاركي ،التخطيط ،التنفيذ ،املتابعة ،والتقييم ،ويتوفر على وثيقة
مرجعية تنجز وفق مقاربة تشاركية ،تتضمن تشخيصا يبرز اإلمكانات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة ،لذلك كله ،فمن أجل إعداد
مخطط تنموي ناجح يتعين تأهيل و تكوين املنتخبين تكوينا أساسيا موصوال بتكوينات مستمرة ،وكذا مواكبتهم حتى يتمكنوا من التوفق في إنجاز
املخططات لربح رهان التنمية املنشودة.

 -2مونوغرافيا الجماعات الترابية
املخطط الجماعي ،من أهم ،إن لم يكن أهم انشغاالت املنتخب الطموح في تدبير شؤون الجماعة بعقالنية منتجة ،وبلورة طموحات
املواطنين في مشاريع قابل للتنفيذ وذات طابع اقتصادي وعمق اجتماعي وثقافي وبيئي عملياتي ،إنما ال يمكن إنجاز هذا املخطط الطموح إال إذا
توفرت الجماعة الترابية كمرحلة أولى على مونوغرافية لتشخيص الوضعية السوسيو إقتصادية وتحديد نقاط قوة ومكامن ضعف الجماعة،
وتدقيق البنية الديمغرافية ،ورصد التجهيزات األساسية ،وتمثل األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية املالئمة.
وإلنجاز هذه املونوغرافية ،التي ال يتعين اعتبارها عمال إداريا روتينيا تقنيا ،من الضروري توفر الجماعة على منتخبين مؤهلين علميا
ومعرفيا ومنهجيا ،وقادرين على اإلشراف والتوجيه في هذا املضمار.
إن ذلك من بين مكونات رؤية هذا اإلطار الجمعوي الذي نبادر إلى تأسيسه ،تحمال منه ملسؤوليته في تأهيل املنتخب للمساهمة في بناء
املجتمع الحداثي وتحقيق الرفاه االجتماعي واإلقتصادي ،السيما من خالل محاربة مظاهر اإلنتظارية التي تس يء لعمل املنتخبين وصورتهم لدى
الرأي العام.
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 -3أهمية الديمقراطية التشاركية
تعد الديمقراطية التشاركية من املفاهيم التي ارتفعت املطالبات بتنزيلها ،منذ التأكد الثابت من جدواها وآثارها اإليجابية ،في تجارب عاملية
نموذجية ناجحة ،بالنظر لبعدها اإلستراتيجي الذي يهدف إلى تمكين املواطن من فرص املشاركة املباشرة واملستدامة في بناء واتخاذ القرارات
املتعلقة بتدبير الشأن العام عن طريق التفاعل و اإلشراك املباشر ،سواء على املستوى الوطني أو الجهوي أو اإلقليمي أو املحلي ،وهي آلية لتجاوز
مظاهر قصور الديمقراطية التمثيلية ومحدودية قدرتها على اإلشراك املباشر للمواطنات واملواطنين في بلورة االختيارات وتحديد السياسات
وصناعة القرارات املتعلقة بهم.
إنها مقاربة تروم تقاسم املسؤولية ،وحل مشاكل الناس بشفافية أكبر ،وعن طريق أفكارهم ورؤاهم وأولوياتهم املتجددة ،وبانتهاج
أقص ى مقاربات القرب وضمان انخراط الجميع.
من هنا أضحى تكوين املنتخبين في مجال الديمقراطية التشاركية ضرورة ملحة ،ملحاربة مظاهر اإلقصاء والعزوف والالمباالة ،وتعزيز
ثقافة وقيم املشاركة واملسؤولية والوطنية.
فمنتخب اليوم ال بد أن يكون واعيا ،تمام الوعي ،بأهمية الديمقراطية التشاركية ،ليعمل على إشراك املواطنات واملواطنين وكل
الفاعلين في تدبير شؤون الجماعة الترابية ،سواء في إعداد املخطط الجماعي ،أو في وضع امليزانية ،أو في كل ما يرتبط باتخاذ القرارات ذات الصلة
بمهامه ووظائفه.
ويمكن القول إن الديمقراطية التشاركية هي إحدى األدوات الناجعة واملوثوقة لجعل الحركات االجتماعية املحلية التي تكتس ي طابعا
مطلبيا ،إلى قوة دفع إيجابية لالقتراح وإبداع الحلول واملساهمة في تنفيذها ،ما دامت التشاركية تقوم على أسس محاربة اإلقصاء والتهميش،
وتكرس مبدأ الشفافية واحترام حقوق املواطن ،وخاصة حقه األساس ي في املشاركة في صناعة حاضره ومستقبله ،مما يجعل املواطن متشبعا
أكثر بروح املسؤولية تجاه البرامج التي شارك في إعدادها ،خاصة فئة الشباب الذي يتعين الحرص بشدة على إشراكها في إعداد املخططات
الجماعية وفي تدبير شؤون الجماعة الترابية ،حتى تتمكن هذه الفئة من تطوير حركية املجتمع ودفعها إلى صناعة املستقبل عن طريق تدبير
طاقتها بشكل خالق وإيجابي.

 - 4تدبيرالصفقات العمومية و مسألة القراراملالي داخل الجماعات الترابية
إن دور جمعية املنتخبين ومسؤوليتها كبيرة وجسيمة في تأطير املنتخبين في مجاالت شتى ،ولعل من أهم هذه الدوار التي يجب أن تضطلع به هذه
الجمعية هو تكوين املنتخبين في مجال التدبير املالي للجماعات الترابية ،سواء فيما يتعلق بوضع وتدبير امليزانية ،أو بإبرام الصفقات العمومية
املجدية وتتبع تنفيذها وتقييمها.
فسوء التدبير الذي تعاني منه الجماعات الترابية راجع ،في جزء غير عسير منه ،إلى ضعف الهيكلة اإلدارية لهذه الجماعات ،يضاف إليه ندرة
الكفاءة أو عدم تالءمها ومالءمتها ،في مجاالت من أهمها املالية ،مما يصير معه التكوين والتكوين املستمر ضرورة ملحة ألطر الجماعة ،سواء
كانوا موظفين أو منتخبين ،فضعف التكوين املالي الذي ععيشه املنتخب يجعل الجماعات بعيدة عن تحقيق متطلبات التنمية ،ويرهن التسيير
املالي للذاتية واالرتجالية ،وفي أحسن األحوال ملنطق املحاسباتية الضيقة ،دون أن عستند ذلك إلى استراتيجية ورؤية واضحة املعالم.
أما فيما يخص مسألة الصفقات العمومية ،فبدورها تعرف إختالالت ،بعضها خطيرة ،نظرا للنقص الحاد الحاصل في الوعي
بمقتضياتها ،فاملنتخب ليس له ،في الغالب ،إملام باملبادئ التي يتعين احترامها والتقيد بها واتباعها ،لتمكين الجماعات الترابية من تحقيق أحسن

إنجاز ،سواء من الناحية الفنية أو املالية ،ابتغاء للمصلحة العامة ،واملحافظة على املال العام من الهدر والضياع ،وتمكين
الجماعة من فرص التنمية من خالل التديراألمثل لإلمكانيات.
فاملنتخب يجب أن يكون ملما بضوابط إبرام العقود والصفقات ،كما أنه يجب أن يتوفر على املؤهالت التي
تمكنه من ممارسة املهام املؤسساتية املتعلقة بالرقابة على هذه الصفقات.
فإبرام الصفقات يتطلب تحقيق العديد من املبادئ التي يجب على املنتخب اإلملام بها ،مثل العلنية،
املنافسة ،والعمومية...كما يتعين أن يلم بأنواع الصفقات وأصنافها ،وأن يميز بينها ،حتى ال يكون سببا مباشرا في
هدر املال العام ،أو تحميل الجماعة نتائج سلبية ،أو إدخال الجماعة في متاهات النزاعات التي قد تبطل الصفقات
املبرمة ،مما يؤدي إلى هدر زمن التدبير والتسيير ،وتفويت فرص التنمية ،وتضييع الجهد في تدبيرخالفات ونزاعات ال
طائل من ورائها بالنسبة للجماعة واملواطن واملنتخب.
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إن تكوين املنتخبين و تأهيلهم التأهيل املتكامل والشمولي ،لهو الكفيل باإلسهام في تعزيزالحكامة الجيدة التي
أصبحت مطلوبة ،أكثر من أي وقت مض ى ،بغية الوصول إلى تسيير إيجابي و فعال ملرافق الجماعات الترابية،
وتحقيقا للتنمية املنشودة ،ألن الحكامة الجيدة والترشيد الجيد واملعقلن للنفقات والصفقات العموميتين ععدان
مؤشرا على مدى تجدر وترسخ دولة الحق والقانون واملؤسسات ،وهذا لن يتأتى إال بتأهيل املنتخبين وجعلهم
مؤهلين إلبرام الصفقات العمومية ،السيما من خالل إعداد أمثل الدالئل اإلرشادية املبسطة ملساطر إبرام وتنفيذ
صفقات الجماعات الترابية.

-5رقمنة الجماعات الترابية ومحاربة البيروقراطية
إن العصر الذي نعيشه هو عصر التكنولوجيا وعصر الثورة املعلوماتية بامتياز ودون منازع ،لكن جماعاتنا الترابية ال تواكب ،في غالب
األحوال ،هذه الطفرة الرقمية ،مما يفوت عليها االستفادة من مزايا وحسنات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.
إن التنمية الشاملة واملستدامة تتطلب اليوم رقمنة الجماعات الترابية لتطوير خدمات هذه الجماعات و تلبية احتياجات املواطنات
واملواطنين ،خاصة رقمنة مصالح بعينها ،مثل مصلحة الرخص ،ومصلحة الحالة املدنية ،وأنظمة التسيير اإللكتروني لألرشيف.
إن تفعيل ذلك لكفيل بتحرير املواطن من عدد العراقيل اإلدارية ،وسيسمح له بتفادي تنقالت بال طائل ،وإجراءات ينظر إليها على أنها
عبء بال جدوى ،وكذا تقليص نفقات غيرضرورية.
وذلك سيكون مدخال من املداخل املهمة في محاربة أشكال البيروقراطية وتعقد املساطر ،مما سيتيح إعادة بناء العالقة بين إدارة
القرب ومواطن اليوم ،على أسس جديدة متالءمة مع متطلبات العصر ،وبأجرأة مفهوم تقريب اإلدارة من املواطن ،والذي سيظل بعيد املنال إذا
ما استمرت الجماعات الترابية في تأدية مهامها باملنطق املتجاوز.
إن عصرنة الدولة و ربح شعار التقدم و الحداثة يمر ،ال محالة ،عبر هذه السياسة التي تتوخى رقمنة اإلدارة لرفع و تحسين أداءها والرقي
بالخدمة العمومية إلى مستوى النوعية واالحترافية والجودة والنجاعة.
هذا الرهان يمر أساسا عبر عملية التكوين الخاص واملستمر للمنتخبين وتبادل التجارب وتقاسمها خاصة التجارب الناجحة منها ،
وذلك من أجل اإلشراف على تحديث اإلدارة الجماعاتية ،واإلسهام في جعل بالدنا تقتحم نادي البلدان املتقدمة و العصرية.

 -6مسؤولية املنتخب تجاه التخطيط الترابية وقضايا البيئة
إن اإلطار الجمعوي الذي نعمل على تأسيسه ملواكبة املنتخبين وتأهيلهم يضطلع بمسؤولية تكوين املنتخبين ليساهموا في تبني قضايا
البيئة واملحافظة عليها ،في نطاق وحدود مهام ومسؤوليات الجماعات الترابية ،وكذا تحسين املحيط املعيش ي للسكان واالرتقاء بفضاءات الحياة
املشتركة ،السيما من خالل االهتمام بالقيم البيئية.

فال يخفى على أحد أن قضايا البيئة تعد اليوم من أولويات اإلنسان املواطن ،و والفاعل املسؤول ،وصاحب
القرار ،أيا كانت مستوياته ،بما فيها الجماعات الترابية الجهوية واإلقليمية واملحلية ،سواء تعلق األمر بالبيئة
الطبيعية أو املحيط الحيوي ،أو الغالف الجوي ،أو تعلق األمر كذلك بالبيئة االجتماعية التي شيدها اإلنسان داخل
البيئة الطبيعية ،فكل هذه األجزاء متداخلة ومتشابكة ومتكاملة.
إن واقع البيئة في جماعاتنا الترابية ععرف العديد من مظاهر اإلختالل التي تؤثر سلبا على جودة الحياة،وعلى
مستقبل املواطنات واملواطنين ،والتي تعرقل التنمية بكل أبعادها ،كارتفاع الضغط السكاني ،وغياب أو افتقار
الجماعات إلى التصاميم الضرورية كتصاميم التهيئة مثال.
فضعف تكوين عدد من املنتخبين عامل مهم ،من بين عوامل أخرى ،يؤثر سلبا على تخطيط ومراقبة قطاع
التعمير ،خصوصا في ما يخص احترام التصاميم والتراخي في سلك إجراءات ومساطر زجر املخالفات ،كما أن
املضاربات العقارية تؤثر سلبا على االقتصاد والبيئة وعلى اإلطار العام للحياة املشتركة والفضاءات العامة،
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وتساهم في إختالل التوازن بين املساحات املبنية واملساحات الخضراء وغيرها ،وتدمير الحزام األخضر للمدن،
وانتشاراألحياء غيراملهيكلة ،دون التوفر على املعاييرالصحية مما ععرض صحة املواطنين للخطر.
ويمكن تجاوز ذلك من خالل تـأهيل املنتخبين الجهويين واإلقليميين واملحليين ومدهم باملعرفة والتقنيات
وتكوينهم في املجال اإلداري والقانوني املتصل بهذا الصدد ،من أجل سيادة احترام كل الشروط الجديرة بتوفير إطار
مالئم وجيد للعيش املشترك.
إن تحقيق هذه األهداف يمر أساسا عبر وجود منتخبين مؤهلين وقادرين على تفعيل اإلجراءات اإلدارية ذات
الصلة كوقف بعض األنشطة غير املطابقة للمقاييس واملعايير القانونية ،وصوال إلى سحب التراخيص التي تهدد
البيئة وسالمة املواطن .
إن إطارنا الجمعوي سيسعى إلى العمل على توحيد جهود املنتخبين املنضوين تحت لواءه ،والعمل على رفع
مستوى التنسيق بين كل املتدخلين ،قصد إيالء قضايا التخطيط الترابي وإعداده وقضايا املحافظة على البيئة
ومحاربة أشكال التلو  ،األهمية الالزمة ،كما أنه سيعمل على بلورة وتفعيل برامج للتوعية والتأطير خاصة
باملنتخبين قصد تسهيل مهامهم في هذا املجال في أفق تشكيل ثقافة بيئية داخل بنيات الجماعات الترابية ،تنتصر
لإلنسان ولقيم العدالة االجتماعية ،وتحد من طغيان السعي نحو الربح املبني على تدمير الطبيعة واستنزاف خيراتها
على حساب مستقبل اإلنسان والطبيعة نفسها ،وعلى حساب الحق في حياة أفضل.
إن تأهيل املنتخب وتوعيته بأهمية االهتمام بالبيئة ،ومواكبته إلبداع مبادرات وبدائل تنموية تراعي
متطلبات التوفيق بين مستلزمات النمو االقتصادي ومقتضيات الحفاظ على الطبيعة ،سيكفل اإلسهام الجدي
واملؤثر في جودة فضاء العيش السليم والمن لألجيال الحالية والالحقة ،خاصة أن التهديدات البيئية أصبحت
تتجاوز حدود الدولة أو الجيل ،ألن استغالل الثروات بشكل مفرط واستنزاف كل املوارد املتاحة جريا وراء مستويات
من الرفاهية املفرطة التي ال تعرف الحدود ،هو بمثابة مغامرة بمستقبل األجيال القادمة ،كما أن واجباتنا تجاه
اإلنسانية ال تقتصر على املحافظة على البيئة الطبيعية التي هي ملك مشترك لإلنسان ولكل األجيال ،بل أيضا
صيانة تراثه األثري و الطبيعي باعتباره موروثا إنسانيا.

 الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين والغرف املهنية
أنشئت الغرف املهنية بغية تأطير املهنيين والفاعلين اإلقتصاديين والدفاع عن مصالحهم والبحث عن فرص
للعمل والشراكات مع املؤسسات املثيلة في البلدان األخرى ،لكن لألسف فهذه الغرف املهنية ال يتم ،في الغالب،
تسليط الضوء عليها سوى أثناء االستحقاقات االنتخابية املتعلقة بأعضائها ،بالرغم من تأكيد خطاب الدولة
واألحزاب على دورها املحوري في التأهيل االقتصادي وفي تعبئة الطاقات.
املالحظ أن أثر الغرف على االقتصاد وديناميته يظل محدودا ،وأدوار أعضائها يظل ملتبسا ،لذلك يضع هذا
اإلطار الجمعوي ،الذي يهتم باملنتخبين بشكل عام ،ضمن أولوياته واهتماماته تأهيل أعضاء الغرف املهنية
ومصاحبتهم في مهامهم الحيوية.
لذلك ،سيتم تشكيل هيئة خاصة ،من داخل الجمعية ،تعمل على تأطير أعضاء الغرف ،ليساهموا في
تأسيس مرحلة جديدة من التدبير للشأن العام املحلي ،يجعل من الغرف املهنية شريكا جوهريا وحقيقيا وفاعال في
تحقيق شروط التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،تتماش ى مع تطلعات الجهوية املتقدمة
وصالحياتها الواسعة.
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إن مواكبة املهنيين من طرف الجمعية والعمل معهم على تفعيل املقتضيات التنظيمية الجديدة ذات الصلة،
ليعتبر تحديا مشتركا لتحسين أدائهم واإلرتقاء به لتحقيق طموحات وإنتظارات املهنيين ،بصفة خاصة واإلسهام في
تنمية الشأن االقتصادي بشكل عام.
وعلى املستوى املالي ،فالدعم املالي املخصص لهذه الغرف التي تمول عن طريق الرسوم اإلضافية للضريبة
املهنية ،ععد غير كاف ،مما ععرقل أداءها و دورها املطلوب.
كما أن ضعف املوارد املالية والبشرية ،إذا ما أضفنا له سوء التوزيع الجغرافي لهذه الغرف الذي ال عستند
على معاير تنموية واضحة املعالم ،يدعو جميع الفاعلين املعنيين الى وقفة تأمل تؤسس لوضع الليات الكفيلة
بإصالح تدريجي ومتين لهذا القطاع والنهوض به بشكل شمولي ومتكامل ،تجاوزا للنظرة التجزيئية لهذا القطاع،
وعلى رأس ذلك إعادة النظر في األنظمة األساسية لهذه الغرف ،باإلضافة إلى ضرورة االرتقاء بدورها لتلعب أدوارا
تقريرية بدال عن أدوارها االستشارية الحالية ،كما أنه قد آن األوان إلعادة النظر في كيفية انتخاب أعضاء الغرف
املهنية ومكاتبها بما يضمن فرز نخب مهنية مؤهلة تتمتع بالخبرة والكفاءة للقطع مع األساليب التي تضر بمبدأ
الشفافية والنزاهة وخدمة مصالح املهنيين .
إن تأهيل الغرف املهنية يمر أساسا عبر تأهيل وتكوين وتأطير املهنيين وجعلهم قادرين على تدبير شؤون
غرفهم املهنية ،من خالل العمل على تغيير األنظمة األساسية بما يتالءم مع متطلبات املرحلة ،والبحث عن موارد
إضافية من خالل عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع غرف البلدان األخرى ،حتى تتمكن غرفنا املهنية من االضطالع
بأدوارها التنموية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وهي التي تشكل مرآة ملستوى رقي املجتمع وبنياته
االقتصادية والحضارية ،مما يجعل االهتمام بهذا القطاع أحد الرهانات األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية
املنشودة محليا ووطنيا .

 ملاذا الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين ؟
إن تأسيس إطار جمعوي ععنى بقضايا املنتخبين ،ويعتنق تطلعاتهم همومهم وآمالهم ،ويستهدف االرتقاء
بأدائهم ،هو ما سعى إليه العديد من املناضلين التقدميين ،ألكثر من عقدين من الزمن ،لالرتقاء بأدوار الجماعات
الترابية والغرف املهنية ،وربح رهان التنمية.
ومن املهم اليوم أن عسود الوعي بحيوية وأهمية إخراج هذا املولود إلى أرض الوجود ،لالهتمام باملنتخبين
وتأهيلهم وتكوينهم وتأطيرهم ومواكبتهم لربح رهان الحكامة الجيدة والتنمية املندمجة املنشودة ،من خالل برمجة
وإنجاز مشاريع مبنية على التخطيط اإلستراتيجي الذي يقطع مع التدبير العشوائي ،لربح رهان التقدم و النماء
واالزدهار الذي نتوخاه ونطمح إليه ،في إطار الجهوية املتقدمة التي تقوي دور املواطنين واملواطنات في املساهمة في
تسييرشؤونهم ،في كنف الديمقراطية التمثيلية املعززة بمبادئ وروح الديمقراطية التشاركية.
إن إخراج هذا املولود ألرض الواقع ليعد من محددات تطوير العالقات التنظيمية بين جميع الفاعلين
واملتدخلين ،وترجمة الحماس الذي ظهرفي جل اللقاءات الجهوية للمنتخبين على أرض الواقع.
هذا املولود الذي تعبأ لهيكلته كافة املناضالت واملناضلين محليا و إقليميا وجهويا و وطنيا ،يتعين تحويله إلى
مدرسة لتثبيت قيم الكفاءة وااللتزام وخدمة املصلحة العليا للوطن واملواطنين ،على ارض الواقع من خالل الجمع
بين الفعل السياس ي امللتزم والنبيل ،وبين األهلية العملية وامليدانية واملعرفية ،دون إغفال الجوانب القيمية
واألخالقية الذي تيميزنا كمدرسة ديمقراطية تقدمية حداثية عريقة .املؤتمر الوطني السبت  10دجنبر 2016
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