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أهداف التكوين
يهههدف هههذا التكههوين مههن تمكيههن المسههتفيدين منههه ،مههن مجموعههة مههن
المفههاهيم الجديههدة وكههذا مشههاريع اللصههل ح المرتبطههة بالحكامههة وسياسههة
الجماعات الترابية ،خصولصا وأن المغرب دخل في تنزيههل ورش الجهويههة
المتقدمههة بعههج المصههادقة علههى القههوانين التنظيميههة للجماعههات الترابيههة
ودخولها حيز التنفيذ ،المر الذي يقتضي توفير طاقات وكفاءات مسههتوعبة
لهذا الورش وقادرة علههى المسههاهمة فههي تنزيلههه ،خصولصهها وأن القههوانين
التنظيمية المرتبطة بهذا الههورش تسههتدعي كفههاءات متخصصههة وبهها لتههالي
،فإن هذا التكوين سيعمل على تأهيل أطر قادرة على مساير هذا اللصههل ح
وجعل هذه الكفاءات رهن إشارة الجماعات الترابية.
 .1المهارات المراد تحصيلها و منافذ التكوين
المهارات المراد تحصيلها تتحدد بالسههاس فههي أطههر متخصصههة ومتشههبعة
بمفههاهيم الحكامههة ومسههتوعبة لمشههاريع اللصههل ح المتعلقههة بالجماعههات
الترابيههة ،وقههادرة علههى تطههوير عمههل هههذه الجماعههات وتحقيههق الهههداف
المتههوخى منههها ،وجعههل هههذه الجماعههات قههادرة علههى تحقيههق مشههاريعها
وبالتالي تحقيق إقل ع تنموي.
للتكههوين منافههذ متعههددة ،فهههو يرتبههط بالقههانون الداري ،وإعههداد الههتراب
،والحكامة الجيدة ،والعلوم الدارية ،والتدبير المالي....وغيرها من النوافههذ
الخرى.
شروط الولوج والمعارف اللمزمة
شروط القبول )تنص الضابطة  3على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على
اختبار كتابي إضافة لي طريقة أخرى محددة في الملف الولصفي للمسلك(
– الدبلومات المتطلبة :إجامزة في القانون العام والتقتصاد والقانون
الخاص بعد موافقة الومزارة في النسخة الولى وفي السنة الثانية
بالسماح لنا تقبول ملفات القانون الخاص.
– المعارف البيداغوجية الخاصة :القانون الداري والعلوم الدارية،

المالية المحلية ،إعداد التراب الوطني ،تقنيات التدبير الجيد،
اللمركزية واللتركيز
– طرق النتقاء:
 دراسة الملف
الذي سيرتكز على الميزات ،و نقط المواد الساسية
)توضيح معايير النتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،نقط المواد الساسية،
إلخ …(
 اختبار كتابي

الشراكة والتعاون
-

جهة طنجة تطوان
بلدية مرتيل
الوكالة الحضرية
جماعة المضيق
المجلس التقليمي للمضيق
عمالة المضيق الفنيدق
المجلس التقليمي لتطوان
الجماعة الحضرية لتطوان

...
وصف التدريب أوالرسالة
يعد التدريب أو الرسالة من أجل التهيئ للبحث إلزاميا خل ل الفصل الرابع .غيضضر أنضضه يمكضضن مباشضضرة مواضضضيع
التدريب أو الرسالة ابتداء من الفصل الثالث .ويمكن تهييئ التدريب أو الرسالة في بنيضضة للبحضضث تابعضضة للجامعضضة
أو لمؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة أو أي مؤسسة ذات الصلة بمجا ل تكوين المسلك.
يهدف التدريب من تمكين الطلبة من اللطل ع عن قرب عن مجموعسسة مسسن المعطيسات السستي تتعلسسق بالحكامسسة وسياسسسة
الجماعات الترابية ،وكيفية اشتغال هذه الجماعات ،خصوصا إذا ما أجروا هذه

التصال
أبول س حميد
منسق المسلك:
:البريد اللكتروني hamid_aboulas@yahoo.fr
0660125676
الهاتف:

وصف إجمالي للتكوين
عدد
الوحدات
الفصول
الساعات
الحكامة الجيدة مفهومها ،مبادئها خصائصها س 50
وأنواعها
س 50
الحكامة والسياسات العمومية الترابية
س 50
تنظيم واختصاصات الجماعات والعمالت
والقاليم
الفصل
الول لجهوية المتقدمة والتدبير الحكماتي للمجال س 50
الترابي
اللطار القانوني لنتخابات الجماعات الترابية س 50
والمشاركة السياسية بها
س 50
تقنيات التواصل بالدارة الترابية وتقنيات
الكوشينغ
س 50
التدبير المالي للجماعات الترابية
س 50
س 50
س 50

الستثمار المحلي
صفقات الجماعات الترابية
الفصل الوظيفة العمومية الترابية
الثاني
الجماعات الترابية والمبادرة الولطنية للتنمية
س 50
البشرية
التخطيط الستراتيجي للجماعات الترابية
س 50
وتدبير المشاريع

الفصول

الوحدات
منازعات الجماعات الترابية
التعمير وإعداد التراب والبيئة
تدبير الممتلكات ونز ع الملكية

الفصل
الثالث تدبير المرافق بالجماعات الترابية
آليات التعاون اللمركزي الولطني والدولي
بالجماعات الترابية
مناهج البحث وتحليل المعطيات إعداد
البحوث

الفصل
الرابع

التدريب أو الرسالة

عدد الساعات
س 50
س 50
س 50
س 50
س 50
س 50

س 300

