المــملكـة المغربـية

وزارة الـشباب والـرياضة
مديرية الموارد البشرية

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

بطاقة معلومات حول قسم التكوين والتكوين املستمر
اختصاصات قسم التكوين و التكوين املستمر
يتوىل قسم التكوين والتكوين املستمر يف نطاق االختصاصات املخولة له مهمة إعداد وتنسيق وتنفيذ
الربامج التكوينية املعتمدة مركزاي وجهواي من طرف مديرية املوارد البشرية وابقي املديرايت األخرى املكونة
لوزارة الشباب والرايضة وإعداد خمطط قطاعي للتكوين املستمر .ويضم هذا القسم مصلحتني:

 -مصلحة هندسة وبرجمة التكوين

 مصلحة التكوين و التكوين املستمر.اختصاصات مصلحة هندسة وبرجمة التكوين
تتوىل هذه املصلحة املهام التالية:
 إعداد برامج ومناهج تكوين أطر وزارة الشباب والرايضة:
 ربط االتصال لتحديد حاجيات خمتلف املصاحل يف جمال التكوين واستكمال التكوين العامة.
 التنسيق مع مؤسسات التكوين املختلفة والقطاعات العامة للتنسيق معها يف جماالت التأطري
وتبادل اخلربات.
 ضبط حاجيات املصاحل يف جمال التكوين واستكمال التكوين.
 إعداد برامج التكوين القطاعية بتنسيق مع املصاحل املعنية.
 مواكبة وتقييم برامج الدورات التكوينية املنظمة.
 إعداد التقارير حول الدورات التكوينية العامة والقطاعية.

اختصاصات مصلحة التكوين و التكوين املستمر
تناط هبذه املصلحة مواكبة تنفيذ وتقييم الربامج املسطرة يف الدورات التكوينية من طرف القسم
وضبط املسار التكويين لألطر اليت توجد يف طور التكوين أو اليت خترجت من املؤسسات العليا للتكوين
ابلداخل أو اخلارج .وتتوىل املهام التالية:
 املسامهة يف إعداد املخطط القطاعي للتكوين املستمر؛
 اإلعداد املادي واللوجستيكي ملختلف الدورات التكوينية؛
 تنفيذ وتتبع وتقييم سري خمتلف الدورات التكوينية وإعداد التقارير بشأهنا؛
 التنسيق مع املصاحل املركزية واخلارجية قصد تنفيذ خمتلف الدورات التكوينية ودراسة طلبات
متابعة الدراسة الواردة عليه؛
 التنسيق مع خمتلف املؤسسات ومكاتب التكوين قصد تنفيذ الدورات التكوينية املربجمة؛
 التنسيق مع املعهد امللكي للتكوين األطر قصد وضع الربامج املشرتكة؛
 املسامهة يف إعداد التقرير السنوي للتكوين وذلك بتنسيق مع مصلحة برامج التكوين.

املسؤولون عن القسم:

رئيس القسم :عدانن بوزاين
اإلطار :متصرف من الدرجة االوىل
اهلاتف والفاكس–06 63 08 14 03– 037.77.92.49 :
الربيد اإللكرتوينa.bouziane@mjs.gov ma:

رئيس مصلحة برامج التكوين :العريب القصاوي

اإلطار :متصرف من الدرجة االوىل
اهلاتف06 66 049529 – 037.77.52.72 :
الربيد اإللكرتوينl.elkassaoui@mjs.gov.ma :

رئيسة مصلحة التكوين و التكوين املستمر :الشتوي سلمى
اإلطار :متصرفة من الدرجة الثانية
اهلاتف0666948577 – 037.77.52.72 :
الربيد اإللكرتوينs.chetoui@mjs.gov.ma :

املوظفني التابعني لقسم التكوين والتكوين املستمر
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منشط التكوين

برانمج عمل قسم التكوين والتكوين املستمر

تقدمي:
اعتبارا للدور احملوري الذي تلعبه املوارد البشرية يف االرتقاء ابإلدارة املغربية إىل املستوى الذي جيعل
منها إدارة فعالة وانجعة وذات مردودية ومتشبعة مببادئ حسن سري املرافق العامة ،فقد أصبحت احلاجة
ملحة العتماد سياسة تدبريية طموحة ،جتعل من املوارد البشرية قطب الرحى يف إعداد وتنفيذ السياسات
العمومية.
ويف هذا الصدد ،ومتاشيا مع التوجهات االسرتاتيجية املتضمنة يف الربانمج احلكومي ومواكبة أوراش
حتديث اإلدارة وخمططات العمل القطاعية ذات الصلة ،فإن قسم التكوين واستكمال التكوين يعتزم تنفيذ
جمموعة من املشاريع التكوينية تتوخى الرفع من القدرات التدبريية والتقنية للعاملني ابلقطاع.
وتشمل هذه املشاريع والربامج واإلجراءات مواكبة اهليكلة اجلديدة للوزارة مركزاي وجهوية واقليميا،
خاصة بعد خلق مديرايت جهوية وإقليمية وحتديد اختصاصاهتا وإعداد منظومة مندجمة للتدبري املندمج
للوظائف ولألعداد والكفاءات الذي من شأنه حتديث وعصرنة آليات وأدوات تدبري املوارد البشرية.
إن أتهيل العنصر البشري لسد اخلصاص يف هذا الباب ومواكبة التطورات احلاصلة على مستوى
إعمال احلكامة اجليدة ودعم سياسة القرب جتويد وتوفري اخلدمات األساسية واليت يوفرها القطاع؛ تعد من
أهم األهداف املسطرة من طرف القسم .ويف هذا الصدد يتوخى القسم من خالل الربامج املسطرة دعم
اجليل اجلديد من املؤسسات وبنيات االستقبال اليت اخنرط القطاع يف توفريها ابملـوارد البشرية ،وأتهيل املوارد
البشرية ودعم قدراهتم التدبريية عرب التكوين املستمر واستكمال التكوين.
وميكن تلخيص مرتكزات وأهداف التكوين املستمر وتثمني الكفاءات يف النقط التالية:

املرتكزات :

 توفر القطاع على خمطط للتكوين املستمر ؛
 تفعيل املرسوم اجلديد حول التكوين املستمر؛
 تفعيل االسرتاتيجية الوطنية للتكوين املستمر.

األهداف والنتائج املنتظرة:

 توفري الكفاءات الالزمة ملواكبة أوراش اإلصالح؛
 مواكبة أعمال اهليكلة اجلديدة وتوفري املوارد البشرية الضرورية؛

 مواكبة فتح مؤسسات وبنيات جديدة للتأطري والتوجيه ومدها ابملوارد البشرية الضرورية؛
 الرفع من القدرات التدبريية للموارد البشرية مبختلف املرافق واملؤسسات التابعة للقطاع؛
 مواكبة التطورات التقنية والتدبريية احلاصلة على مستوايت احلكامة اجليدة والتكنولوجيات
احلديثة.

حصيلة عمل قسم التكوين والتكوين املستمربرسم سنة :2014
عمل قسم التكوين والتكوين املستمرخالل سنة  2014على برجمة وتنفيذ جمموعة من دورات
التكوينية لفائدة مسؤويل وأطر وموظفي القطاع على املستويني املركزي واجلهوي.
هذا وقد متت برجمة وتنفيذ ما جمموعه  27دورة تكوينة لفائدة  544من املسؤولني املركزيني
واملديرين اإلقليميينبمختلف العماالت واألقاليم واألطر واملوظفني مبختلف املصاحل.
وقد توزعت هذه الدورات على الشكل التايل:
عدد

عدد

عدد

الدورات

األايم

املستفيدين

املديرين االقليميني للوزارة مبختلف
العماالت واألقاليم

4

20

78

مس ت ت تتتردات املرس ت ت تتوم املتعل ت ت تتا لص ت ت تتفقات املكلفون ابمليزانية واحملاسبة مبختلف
العماالت واألقاليم
العمومية

3

9

78

مدراء ومقتصدي مراكز االستقبال

2

6

52

مراقبة التسيري إلدارة العمومية

أطر خمتلف املديرايت املركزية

1

4

20

إعداد دفاتر التحمالت اخلاصة ملشاريع

أطر خمتلف املديرايت املركزية

1

4

20

إجناح مهمة رئيس مشروع

أطر خمتلف املديرايت املركزية

1

4

20

تدبري وتنظيم التظاهرات

أطر خمتلف املديرايت املركزية

1

4

20

أطر خمتلف املديرايت املركزية

4

16

80

أطر مديرية املوارد البشرية

4

14

80

اطر مديرية الرايضة ومديرية التعاون
والتواصل والدراسات القانونية

3

9

36

24

90

484

املستفيدون

املوضوع
املالية العامة واحملاسبة والصفقات العمومية

احملاسبة ملرافا املدبرة بصفة مستقلة

التواص ت ت تتل :التواص ت ت تتل الش ت ت تتفهي التحري ت ت تتر

اإلداري

تت تتدبري املت تتوارد البش ت ترية :تكت تتوين املكت تتو ني
التدبري التوقعي لألعداد والكفاءات
اإلعالميات والوسائل السمعية البصرية
اجملموع

مشروع برانمج العمل وامليزا ية املقرتحة برسم سنة 2015
ستشكل سنة  2015ابلنسبة لقسم التكوين والتكوين املستمر استمرارية ابلنسبة لسنوات 2012
و 2013و 2014وذلك ابلنظر إىل تنفيذ خمطط التكوين املستمر القطاعي للتكوين املستمر.
ويعتزم القسم يف هذا اجملال تنفيذ ما جمموعه  48دورة تكوينية لفائدة  800مستفيد ومستفيدة
وبعدد األايم سيصل إىل حوايل 210أايم.
وستشمل هذه الدورات املواضيع التالية:

على املستوى املركزي:
 تدبري الصفقات العمومية؛

 التسيري املايل ملصاحل الدولة املدبرة بصورة مستقلة؛
 التدبري املندمج لنفقات الدولة؛
 التدقيق واملراقبة؛
 تدقيق الصفقات العمومية؛
 تدبري البواابت االلكرتونية للنياابت
على املستوى اجلهوي

 تدبري املوارد البشرية؛
 تفعيل التدبري التوقعي للمناصب واألعداد والكفاءات؛
 تدبري الصفقات العمومية؛
 التسيري املايل ملصاحل الدولة املدبرة بصورة مستقلة واحلساابت اخلصوصية؛
 التدبري املندمج لنفقات الدولة و البوابة االلكرتونية للصفقات؛
 تدبري املشاريع اخلاصة ابجلمعيات؛
 تنظيم وتدبري التظاهرات؛
 الشراكات و التعاون؛
 تدبري األدوات واملعدات واملمتلكات؛

ولتنفيذ هذا الربانمج عمل قسم التكوين والتكوين التكوين املستمر على توفري موارد مالية ضمن مبيزانية
التسيري ،وذلك لتغطية مصاريف خدمات التكوين ونقل املتدربني ومصاريف التغذية والتعويضات اجلاري هبا
العمل يف هذا اجملال .ونلخص هذه االعتمادات كالتايل:
 مصاريف التكوين 1.470.000.00 :درمها ،موزعة على اإلدارة املركزية واملديرايت اجلهوية
على النحو التايل:

 4x300.000 oمديرايت جهوية =  120.000درهم؛
 270.000.00 oدرهم لفائدة اإلدارة املركزية .

 مصاريف التغذيةواإلقامة 100.000:درمها؛
 مصاريف الطبع واملواد املكتبية 100.000 :درمها؛
 مصاريف التغذية 200.000 :درمها؛
 مصاريف تنقل املستفيدين 250.000 :درمها؛
 مصاريف التعويضاتداخل اململكة 90.000 :درمها؛
جمموع امليزا ية  2.210.000.00درهم.

مالحظات:

اعتبارا لألهداف والغاايت املراد بلوغها حاليا ومستقبال يف جمال تكوين واستكمال خربة أطر

الوزارة ،فإن الضرورة أصبحت ملحة إلعطاء القسم اإلمكا يات املادية والبشرية الالزمة وذلك بتوفري
املكاتب الضرورية للقسم حيث يتوفر القسم حاليا على ثالث مكاتب ،مكتب خاص برئيس القسم،
مكتب خاص برئيس مصلحة هندسة وبرامج التكوين ومكتب اثلث لباقي املوظفني .كما حيتاج القسم
إىل دعم موارده البشرية بتعيني أطر جديدة.
كما جيب الرفع من امليزا ية املخصصة للتكوين املستمر وإدراج ميزا ية القسم يف امليزا ية العامة

السنوية للوزارة ضمن ميزا ية االستثمار استنادا على حاجياته املادية وتكلفة الدورات التكوينية
املربجمة.

