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تقرير عن الدورة التكوينية لفائدة المديرين اإلقليميين الجدد (الدورة -
األولى)
مابين  21و 25مارس 2016بمركز بوهالل بالرباط
يف إطار برانمج إلتكوين وإلتكوين إملس متر برمس س نة  .2016نظمت مديرية إملوإرد إلبرشية ،قسم إلتكوين
وإلتكوين إملس متر دورة تكوينية لفائدة  13مدير إقلميي من إذلين مت تعييهنم مؤخرإ ،يف موإضيع متعلقة مبجاالت
إلتدبري وإلتس يري إالدإري وإلتقين يف إلفرتة إملمتدة ما بني  21و 25مارس،2016حيث متت برجمة مجموعة من
إحملاور وق إلنرانمج إمليني سسفه.
خالل إليوم إلول إقتتح إلس يد عدانن بوزاين رئيس قسم
إلتكوين وإلتكوين إملس متر إدلورة إلتكوينية بلكمة ترحييية ،تطرق قهيا
ملدى سمهية وسهدإف هذه إدلورة إلتكوينية إليت س تكون مبثابة قمية
مضاقة للسادة إملدرإء إالقلمييني سثناء مزإولهتم ملهاهمم إجلديدة ،بغية
إكتساب همارإت ومعارف ميدإنية جديدة تساعدمه عىل حسن تدبري
قطاع إلش ياب وإلرايضة يف نفوذ ترإب إقلميهم.
فث هذه إدلورة إلتكوينية سصيحت رضورة إلزإمية ولينة سساس ية للرقع
من مس توى إملردودية وإبرإز معامل إلقطاع مضن إملصاحل إخلارجية
إملتوإجدة.
ليرتك إجملال للسادة إملدرإء إالقلميني لطرح إالكرإهات وإملعيقات وكذإ كيفية إجياد إحللول إملناس ية للتغلب عىل
هذه إلصعاب.
وخالل مدإخالت إلسادة إملؤطرين لك حسب ختصصه وإملامه إلوإسع ،مت تسليط إلضوء عىل مجموعة من
إملوإضيع إملتعلقة بقطاع إلش ياب وإلرايضة منرزين سمهيهتا لضامن حسن تدبري إملؤسسات وتفعي مضامني
إسرتإتيجية إلوزإرة عىل مس توى إلش ياب وإلرايضة وإلطفوةل وإملرسة.

وقد تطرق إلس يد عيد إالهل إملنيه خالل مدإخلته إلصياحية حول " إختصاصات وتنظمي وزإرة إلش ياب
وإلرايضة وكذإ إختصاصات وتنظمي إملديرايت إالقلميية " للنقط إلتالية:
إلهيلكة إجلديدة ،إختصاصات إلوزإرة،
إختصاصات إلاكتب إلعام ،إختصاصات إملفتش ية
إلعامة ،إختصاصات مديرية إلش ياب وإلطفوةل
وإلشؤون إلنسوية ،إختصاصات مديرية إلرايضة،
إختصاصات مديرية إلتعاون وإلتوإص وإدلرإسات
إلقانونية ،إختصاصات مديرية إملزيإنية وإلتجهزي
وإملرإق إملسرية بصورة مس تقةل ،إختصاصات
مديرية إملوإرد إلبرشية ،وإختصاصات إملديرايت
إجلهوية وإالقلميية.
سما إملدإخةل إملسائية قاكنت من تنش يط إلس يد إخملتار إقالل عن قسم إلتجهزي وإملعدإت ققد تطرق إىل إلنقط
إلتالية:
 تشخيص وضعية إلينية إلعقارية للمغرب من حيث إلرتسانة إلقانونية وإزدوإجية إلنظام إلعقاري إملغريبوتعدد وتنوع إلهيالك إلعقارية،
 تدبري إلعقارإت إملس تغةل من طرف وزإرة إلش يابوإلرايضة،
 إلينيات إلتحتية إالدإرية وإلسوس يو تربوية وإلرايضية، إلسكن إالدإري، إلقطع إلرضية إخملصصة للنشطة إلتابعة للوزإرة يفإطار تصاممي إلهتيئة.
ليتطرق بعد ذكل ملوضوع " تدبري إملعدإت
وإملمتلاكت" منرزإ إلعديد من إلواثئ إليت جيب سن تكون يف متناول إملدير إالقلميي لضيط جتهزيإت ومعدإت
مديريته.

وقد طرح إلسادة إملدرإء إالقلمييني إلعديد من إلتساؤالت ليمت إالجابة علهيا من قب إلس يد إحملارض.
إلثالاثء  22مارس 2016
خالل إلفرتة إلصياحية عرج إلس يد محيد زايد عن مصلحة دور إلش ياب يف مدإخلته إىل إملرتكزإت إمخلس
لوزإرة إلش ياب وإلرايضة:
تأهي إلينيات إلتحتية وتسهي إلولوج إلهيا،
حتني وحتديث إملضامني وتحتوايت إلنشطة
وإلنرإمج،
تقوية إلعنرص إلبرشي من سطر إلوزإرة
وإمجلعيات،
تقوية مقومات إحلاكمة،
دمع سليات إلتوإص .
ليتطرق بعد ذكل ملوضوع برإمج إلوزإرة يف جمال إلش ياب من
حيث إلنقط إلتالية:
 إلنرإمج إلكنرى ،مهنجية إلعم  ،إملرتكزإت ،إلتوهجات إالسرتإتيجية ،إلهدإف إملتوقعة ،برانمج معإلوزإرة يف جمال إلش ياب ،دور إلش ياب ومرإكز الاس تقبال.
بعد ذكل تناولت إلس يدة " مجيةل إلهوإري " رئيسة مصلحة إلشؤون إلنسوية ،موضوع " برانمج إلوزإرة
يف جمال إلشؤون إلنسوية " من حيث إلنقط إلتالية:
-

الاختصاصات وإملهام ،هيلكة قسم إلشؤون إلنسوية،
مؤسسات قسم إلشؤون إلنسوية ورايض إلطفال،
إحصائيات للموإرد إلبرشية وإملس تفيدين من إلنشطة إملقدمة،
مشاريع قسم إلشؤون إلنسوية وإلتظاهرإت إلكنرى،
إلرشاكء.

ليأخذ إملدإخةل إملوإلية إلس يد " عيد إلقادر إحلبيش " رئيس مصلحة رايض إلطفال عن موضوع
"برانمج إلوزإرة يف جمال إلطفوةل " ابلرشح وإلتحلي متطرقا للنقط إلتالية:
 قرإءة يف إلقانون رمق  40-04مبثابة إلنظام إلسايس دلور إحلضانة إخلاصة،
 إلحاكم إلعامة،
 إلرتخيص،
 رشوط وكيفية إس تغالل دور إحلضانة،
 إلرشوط إلوإجب توقرها يف مؤسيس ومس تخديم دور إحلضانة،
 إملرإقبة إالدإرية وإلرتبوية وإلصحية،
 معاينة إخملالفات وإلعقوابت،
 سحاكم خمتلفة وإنتقالية،
 مضامني إملرسوم إلتطييقي رمق  2-08-678بتطيي سحاكم إلقانون رمق ،04-40
 ترإخيص قتح وإس تغالل وتوس يع وتغيري دور إحلضانة إخلاصة.
ليهنيي إلس يد عزيز إخلرضإوي إليوم مبدإخلته حول «إخلدمات إلرتبوية ملؤسسات حامية إلطفوةل" متطرقا للنقط
إلتالية:
• مرجعيات مؤسسات حامية إلطفوةل
• مسارإت رعاية وتأهي إالحدإث وسمناط مؤسسات حامية إلطفوةل
• إلتوزيع إجلغرإيف ملرإكز حامية إلطفوةل
• برإمج مرإكز حامية إلطفوةل
• برإمج إلرعاية وإلرتبية وإلرعاية إلصحية وإلنشاط إلتعلميي وبرإمج إلتكوين إملهين
• إلنشاط إلراييض وإلنشاط إالشعاعي
• صعوابت وإكرإهات إلقطاع وسقاق تأهي
مؤسسات حامية إلطفوةل
إلربعاء  23مارس :2016
خالل هذإ إليوم مت إلتطرق ملوضوع " برانمج
إلوزإرة يف جمال إلرايضة " من قب إلس يد حسن

بوتكيوت عن مصلحة إملنشطات وإلس يدة "جناة بن طلحة" عن قسم تمنية إلرايضة من خالل إلنقط إلتالية:
 إملهام وإلتوهجات الاسرتإتيجية؛ دمع إلرايضة ذإت إملس توى إلعايل تطور منح إلوزإرة للجامعات يف إلفرتة مابني 2015-2009 إلتعاقد مع إجلامعات إحلاكمة إلرايضية إنعاش وتمنية إلرايضة عنر إلتنش يط وإلتكوين وإلرشإكة سدإء إملنتخيات إلوطنية إشعاع إملغرب عىل إملس توى إدلويل إلهنوض ابلرايضة إلقاعدية إللعاب إلوطنية للمدإرس إلرايضية تمنية إلرايضة ابلوسط إلقروي (إلعدو إلريفي) برانمج سبطال إحلي هيلكة إحلركة إلرايضية إحمللية تطوير إلرايضة إلنسوية تشجيع إلعم إلتطوعي إملنشأت إلرايضية بلك هجات إململكة إملرإكز إلسوس يو رايضية للقرب ومساحب مغطاة مالعب كنرى لكرة إلقدمليفتح ابب إلنقاش للرد عىل تساؤالت
إلسادة إملدرإء إالقلمييني.
إمخليس  24مارس2016
تطرق إلس يد عيد إجللي إملصياحياملدير
إالقلميي لعامةل إلصخريإت – متارة خالل مدإخلته
يف موضوع " همام إملدير إالقلميي " للنقط إلتالية:
 إلتعريف وإلدوإر إختصاصات إملديرايت إملهام إلساس يةليمت إهناء إليوم بزايرة للمديرية إالقلميية

لعامةل إلصخريإت متارة بزايرة إس تطالعية للوقوف وإلتعرف عىل ما وصلت إليه هذه إملديرية من تقدم يف جمال
إلتدبري وإلتس يري إالدإري.
إمجلعة  25مارس 2016
تطرق إلس يد عدانن بوزاين رئيس قسم إلتكوين وإلتكوين إملس متر خالل إلفرتة إلصياحية ملوضوع "
إختصاصات مديرية إملوإرد إلبرشية " ليعرض للنقط إلتالية:
 هيلكة مديرية إملوإرد إلبرشية الاختصاصات إلنرإمج وإلنشطة سليات تدبري إلكفاءإتلتأخذ بعد ذكل إللكمة إلس يدة
إلش توي سلمى لعرض نيذة عن إملرجع
إلقانوين للتكوين إملس متر ،إسرتإتيجية
إلتكوين إملس متر ابلوزإرة .وسمهية دمع
إلتكوين إملس متر عىل إملس توى
إلالمركزي.
وتطرقت بعد ذكل لمهية إدللي إملرجعي للوظائف وإلكفاءإت كدإة لتحسني تدبري إملوإرد إلبرشية ،وبعد ذكل
مت رشح بطاقة همام إملدير إالقلميي ،ليفتح ابب إلنقاش وإلرد عىل تساؤالت إلسادة إملدرإء إالقلمييني.
ليهنيي إلس يد منري سبو عوإد عرض ممثيل مديرية إملوإرد إلبرشية مبدإخلته حول إلتدبري إلتوقعي للوظائف
وإلكفاءإت حيث تطرق لمه مرإح هذه إدلرإسة إلتوقعية :خريطة إلوظائف ،تصنيف إلوظائف ،مث إملسار
إملهين.وتوجت هذه إدلورة بزايرة إلس يد إلاكتب إلعام وإلس يدة مديرة إملوإرد إلبرشية،مما جع إملدرإء يطرحون
إالكرإهات وإلصعوابت إليت توإهجهم خالل مزإولهتم ملهاهمم ،حيث مت الاس امتع إلهيم وتوجهيهم.

