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 -1برانمج التكوين املستمر:
متاشيا مع التوجهات االسرتاتيجية املتضمنة يف الربانمج احلكومي يف جمال التكوين املستمر ومواكبة
ألوراش حتديث اإلدارة ،عملت وزارة الشباب والرايضة على وضع برامج للتكوين املستمر تتوخى منه الرفع من
القدرات املعرفية والتدبريية والتقنية للعاملني ابلقطاع.
ويف هذا الصدد ،برجمت مديرية املوارد البشرية – قسم التكوين والتكوين املستمر -خالل سنة
2015ما جمموعه  67دورة تكوينية لفائدة  1440مستفيد ومستفيدة من األطر واملوظفني ابإلدارة املركزية
وابملصاحل اخلارجية ،وبعدد من األايم سيصل إىل  198يوما .ومشلت هذه الدورات املواضيع التالية:
على املستو املرزي::

 تدبري الصفقات العمومية والتسيري املايل ملصاحل الدولة املدبرة بصورة مستقلة؛
 التدبري املندمج لنفقات الدولة؛
 التدقيق واملراقبة؛
 تدقيق الصفقات العمومية
 اايم دراسية تقييمية متعلقة تدبري املوارد البشرية والتكوين املستمر.

على املستو اجلهو::

 تدبري املوارد البشرية؛
 تدبري الصفقات العمومية؛
 التسيري املايل ملصاحل الدولة املدبرة بصورة مستقلة واحلساابت اخلصوصية؛
 تدبري املشاريع اخلاصة ابجلمعيات وتنظيم وتدبري التظاهرات؛
 تدبري األدوات واملمتلكات؛
ولتنفيذ هذه الدورات مت إحداث أربعة مراكز جهوية للتكوين حيث عملت املديرايت اإلقليمية لكل
من طنجة وفاس ومراكش واكادير على تنفيذ برانمج موحد مت إعداده بتنسيق وإشرا

من قسم التكوين

والتكوين املستمر تفعيال لورش اجلهوية وذلك يف أفق تعميم التجربة على مجيع اجلهات ،ابإلضافة إىل مركز
خاص ابإلدارة املركزية.
وقد مت الرتكيز خالل هذه السنة على املصاحل اخلارجية حيث شكلت نسبة املستفيدين  94%من
جمموع املستفيدين ،كما مت الرتكيز خالل هذا الربانمج على جماالت تدبري أنشطة الشباب والرايضة والتدبري
املايل واحملاسبايت للمصاحل اخلارجية ،كما هو مبني يف الربانمج رفقته.
كما برجمت مديرية املوارد البشرية دورات تكوينية لدعم املوظفات واملوظفني املقبلني على اجتياز
امتحاانت الكفاءة املهنية ملختلف الدرجات.
ويف هذا الصدد برجمت مديرية املوارد البشرية  12دورة تكوينية متحورت حول املواضيع املرتبطة بتحرير
املواضيع واالتصال الشفهي وتنظيم واختصاصات وبرامج وأنشطة وزارة الشباب والرايضة.

وتتوخى الوزارة من خالل هذه العملية الرفع من القدرات املعرفية واملهنية والوظيفية للعاملني ابلقطاع
وذلك يف إطار تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص يف مجيع العمليات والربامج اليت تنظمها الوزارة يف جمال تدبري املوارد
البشرية ،خاصة منها الرتقية عن طريق امتحاانت الكفاءة املهنية.
وقد استهدفت هذه العملية الفئات التالية:

عدد المستهدفين حسب الفئات

وقد مت أتطري هذه الدورات من طر مكونني منتسبني للقطاع من خمتلف املديرايت التقنية واملديرايت
الداعمة.

 -2مييانية التكوين املستمر برسم سنة :2015
ولتنفيذ جمموع العمليات التكوينية ،عمل قسم التكوين والتكوين املستمر على توفري موارد مالية ضمن
مبيزانية التسيري ،وذلك لتغطية مصاريف خدمات التكوين ومصاريف التغذية ونقل املتدربني والتعويضات اجلاري
هبا العمل يف هذا اجملال .ونلخص هذه االعتمادات كالتايل:

مصاريف التكوين:

 خدمات التكوين1.470.000.00:درهم ،موزعة على االدارة املرزيية واملديرايت
اجلهوية على النحو التايل:

 4 x 300.000 مديرايت جهوية =  120.000درهم (طنجة -فاس – مرازش
أزادير)؛

 270.000.00 درهم لفائدة اإلدارة املرزيية.
ميزانية التكوين المستمر برسم سنة 2015

المديريات الجهوية
االدارة المركزية

 120.000درهم
 270.000درهم

مصاريف االقامة والتغذية:

 مصاريف التغذية واالقامة  100.000:درهم ؛
 مصاريف التغذية300.000 :درهم ؛

مصاريف تنقل والتعويضات:

 مصاريف تنقل املستفيدين250.000 :درهم ؛

 مصاريف التعويضات داخل اململكة90.000 :درهم؛

جمموع املييانية  2.210.000.00درهم.

ونعرض فيما يلي جداول خاصة مبختلف العمليات التكوينية اليت تضمنها برانمج التكوين لسنة
 ،2015إن على املستوى املركزي أو على مستوى املصاحل اخلارجية ،وهي على الشكل التايل:

جدول الدورات التكوينية املربجمة برسم سنة ( 2015املصاحل املرزيية)
جمال التكوين

املييانية العامة
والتفتيش واملراقبة

املستفيدون

املوضوع
تدبري الصفقات العمومية

 أطر املفتشية العامة

التفتيش واملراقبة

 أطر من خمتلف املديرايت

تدقيق الصفقات العمومية
السكراترية والكتابة
اايم دراسية تقييمية

املرزيية

تقنيات الكتابة

 زاتبات خمتلف املديرايت

تدبري املوارد البشرية ،التكوين

 املدراء اإلقليميون ورؤساء

املستمر وتقييم أداء املوظفني
اجملموع

األقسام واملصاحل

عدد

عدد األايم

جمموع عدد األايم

األفواج

حسب األفواج

حسب املواضيع

3

3

3

3

3

3

20

1

5

5

120

1

2

2

200

3

-

16

العدد

20

1

جدول الدورات التكوينية املربجمة برسم سنة ( 2015املصاحل اخلارجية)
جمال التكوين
اجملال  :1تدبري املوارد
البشرية

اجملال  :2املييانية العامة

املوضوع
املوضوع  :1تدبري املوارد البشرية :أدوات وأساليب

الرايضة والشباب

والشؤون النسوية

اجملال  :4تدبري املعدات

واملمتلكات

األفواج

حسب
األفواج

حسب املواضيع

80

4

3

12

املوضوع  : 2تفعيل الدليل املرجعي للوظائف و الكفاءات

مبختلف املديرايت و اإلقليمية

80

4

2

8

املوضوع  :1تدبري الصفقات العمومية

املدراء اإلقليميون و األطر املكلفة

160

8

3

24

160

8

2

16

األطر املكلفة بتدبري املوارد البشرية

املوضوع  : 2التدبري املايل و احملاسبايت للمصاحل املدبرة بصفة مستقلة

ابملييانية مبختلف املديرايت اإلقليمية

املوضوع  :3التدبري املندمج ملصاريف الدولة وبوابة الصفقات

املدراء اإلقليميون و األطر املكلفة

160

8

3

24

املوضوع  :4شساعة املداخيل واملصاريف

مدير :املرازي السوسيورايضية للقرب

80

4

3

12

املوضوع  :1تنظيم التظاهرات واملناسبات

املسؤولون اإلقليميون

240

12

3

36

العمومية

اجملال  : 3قيادة أنشطة

املستفيدون

العدد

عدد

عدد األايم

عدد األايم

ابملييانية مبختلف املديرايت اإلقليمية

للرايضة،واملسؤولون اإلقليميون

للشباب والطفولة واملسؤوالت

املوضوع  : 2تدبري املشاريع اجلمعوية

اإلقليميات لشؤون النسوية

املسؤولون عن املعدات و املمتلكات

املوضوع  :1تدبري املعدات واملمتلكات

مبختلف املديرايت اإلقليمية

اجملموع

240

12

3

36

80

4

3

12

1280

64

-

180

برانمج الدورات التكوينية لفائدة املرشحني الجتياز
مبارايت الكفاءة املهنية برسم سنة  -2015مرازي الرابط و فاس و ازادير

املواضيع

التواريخ

عدد األايم املستفيدون
املتصرفون من الدرجة  3احملررون د 3ود2

تقنيات حترير املواضيع

التقنيون د 3ود2

6

احملررون د 4التقنيون د 4ومساعد اداري
ومساعد تقين

تقنيات التواصل الشفهي

6

تنظيم واختصاصات وبرامج
الوزارة الشباب والرايضة

6

املتصرفون من الدرجة  3احملررون د 3ود2
التقنيون د 3ود2

اخلميس  24دجنرب 2015
اجلمعة  25دجنرب 2015
اخلميس  24دجنرب 2015

احملررون د 4التقنيون د 4ومساعد اداري
ومساعد تقين

اجلمعة  25دجنرب 2015

املتصرفون من الدرجة  3احملررون د 3ود2
التقنيون د 3ود2

اخلميس  24دجنرب 2015

احملررون د 4التقنيون د 4ومساعد اداري
ومساعد تقين

اجلمعة  25دجنرب 2015

املرازي
الرابط/فاس/اكادير
الرابط/فاس/اكادير
الرابط/فاس/اكادير
الرابط/فاس/اكادير
الرابط/فاس/اكادير
الرابط/فاس/اكادير

 -3تنفيذ برانمج التكوين املستمر لسنة :2015
انطلقت خمتلف الدورات التكوينية ابملراكز املخصصة هلا وفق اجلدولة الزمنية اليت مت حتديدها
مع خمتلف املتدخلني يف  26اكتوبر  2015واستمرت إىل غاية  24دجنرب  .2015هذا وقد
احتضنت مدينة فاس بكل من فندق زهرة اجلبل ومركز
االستقبال القدس الدورات التكوينية املخصصة ملركز
فاس.
كما مت تنظيم الدورات اخلاصة مبركز طنجة
بكل من وفندق امنية بويرتو ومركز االستقبال بطنجة
وبفندق املنزه ومركز االستقبال احلارثي ابلنسبة ملركز مراكش وبفندق انزي اتوور ومركز االستقبال
االنبعاث ابلنسبة ملركز اكادير.
اما ابلنسبة للدورات التكوينية املخصصة لإلدارة املركزية فقد مت احتضاهنا من طر مركز
االستقبال بوهالل وجممع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
وقد مهت الدورات التكوينية املربجمة خمتلف جماالت تدخل املديرايت اإلقليمية واملصاحل املركزية
واملفتشية العامة ،وخاصة جماالت املالية العامة وتدبري
الصفقات العمومية والتدقيق واملراقبة وتدبري املوارد
البشرية وتدبري انشطة الشباب والرايضة والشؤون النسوية
وكذا تدبري املعدات واملمتلكات.

وهتد

هذه الدورات اىل متكني املستفيدين من اإلطالع على اإلصالحات املرتبطة ابملالية

العامة) (la LOLFومستجدات املرسوم املتعلق بتدبري الصفقات العمومية وتدبري املصاحل املدبرة
بصورة مستقلةوالصناديق اخلصوصية ) )FNDSوكذا تدبري البوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية
ونظام التدبري املندمج للنفقات وشساعة املداخيل واملصاريف وتدبري املعدات واملمتلكات.
كما هتد

الدورات املتعلقة بتدبري أنشطة

الشباب والرايضة والشؤون النسويةإىل دعم قدرات
املشاركني يف جمال تقنيات تدبري املشاريع اجلمعوية
وتنظيم وتدبري التظاهرات ملواكبة األنشطة الكربى للوزارة
وكذا األنشطة املنظمة على املستوى احمللي ومواكبة
اجلمعيات املتعاملة مع القطاع للنهوض ابملهام املنوطة هبا.
تدبري املوارد البشرية ابملديرايت اإقليمية كان كذلك ضمن الدورات املنظمة من خالل مواضيع
ذات امهية قصوى ،تتعلق بتفعيل الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات والتدبري التوقعي للوظائف
والكفاءات لفائدة  20مسؤولة ومسؤول إقليمي
هبد

تقوية قدراهتم يف جمال تدبري املوارد البشرية

ومتكينهم من مواكبة املشاريع املعتمدة من طر
الوزارة يف جماالت تطوير وحتديث أساليب وآليات
تدبري املوارد البشرية.

وقد مت افتتاح هذه الدورات يوم  26أكتوبر  2015حبضور السيدة مديرة املوارد البشرية
واملسؤولني عن التكوين ابإلدارة املركزية ،ابإلضافة إىل مكاتب التكوين املكلفني إبجناز هذه الدورات.
كما عرفت كل من مدينة مراكش
واكادير وطنجة انطالق الدورات التكوينية
املتعلقة هبا وفق اجلدولة احملددة رفقته.

 -4حصيلة التكوين املستمر يف أرقام:
لقد مت تنفيذ جمموع الدورات التكوينية اليت كانت مقررة برسم سنة  2015واليت بلغت يف
جمموعها  67دورة تكوينية حيث استفاد منها ما جمموعه  .....موظفة وموظف؛ لقيت جتاواب
واستحساان كبريين من طر املستفيدات واملستفيدين.
ونعرض يف هذه الفقرة املنجزات الفعلية ملختلف العمليات التكوينية املنظمة خالل سنة
 ،2015واليت جاءت على النحو التايل:
 – 1.4نسبة احلضور جتاوزت : %80
عرفت خمتلف الدورات املنظمة من طر املديرية إقباال كبريا من طر الفئات املستهدفة
حيث تراوحت نسب املشاركة بني  80و.% 100

على املستو املرزي::
جمال التكوين

املوضوع
تدبري الصفقات العمومية

املييانية العامة
والتفتيش واملراقبة

التفتيش واملراقبة
تدقيق الصفقات العمومية

السكراترية
والكتابة
اايم دراسية
تقييمية

تقنيات الكتابة
تدبري املوارد البشرية،
التكوين املستمر وتقييم
أداء املوظفني

املستفيدون
أطر املفتشية العامة
األطر املكلفة بتنفيذ
املييانية ابملديرايت املرزيية
زاتبات خمتلف املديرايت
املدراء اإلقليميون ورؤساء
األقسام واملصاحل

العدد

العدد الفعلي

املستهدف

للمستفدين

20

20

%100

20

20

%100

نسبة احلضور

20

20

%100

20

14

% 70

120

120

يالحظ أن نسبة احلضور يف هذه الدورات كان مهما جدا حيث بلغ  100 %ابلنسبة
للمواضيع املرتبطة ابملالية العامة وكذا خالل اليومني الدراسيني ،فيما بلغ  70 %ابلنسبة للسكراترية
والكتابة ،حيث مل تتمكن بعض الكاتبات واملساعدات اإلدارايت من احلضور نظرا للدور احملوري
الذي يلعبنه داخل دواليب اإلدارة .

% 100

على مستو املصاحل اخلارجية:
املوضوع

جمال التكوين

املوضوع  :1تدبري املوارد البشرية:
اجملال  :1تدبري املوارد
البشرية

أدوات وأساليب

املوضوع  : 2تفعيل الدليل

املرجعي للوظائف و الكفاءات

املوضوع  :1تدبري الصفقات
العمومية

احملاسبايت للمصاحل املدبرة بصفة

مستقلة

املوضوع  :3التدبري املندمج

الرايضة والشباب والشؤون

النسوية

اجملال  :4تدبري املعدات

واملمتلكات

و اإلقليمية

املدراء اإلقليميون و األطر

املكلفة ابملييانية مبختلف

املدراء اإلقليميون و األطر

املكلفة ابملييانية مبختلف

املديرايت اإلقليمية

املدراء اإلقليميون و األطر

ملصاريف الدولة وبوابة الصفقات

املوضوع  :4شساعة املداخيل

مدير :املرازي

املوضوع  :1تنظيم التظاهرات

املسؤولون

واملصاريف

واملناسبات

املستهدف
80

البشرية مبختلف املديرايت

املكلفة ابملييانية مبختلف

العمومية

اجملال  : 3قيادة أنشطة

األطر املكلفة بتدبري املوارد

املديرايت اإلقليمية

املوضوع  : 2التدبري املايل و
اجملال  :2املييانية العامة

املستفيدون

العدد

املديرايت اإلقليمية

السوسيورايضية للقرب
اإلقليميون

80
160

160

160
80
240

للرايضة،واملسؤولون

املوضوع  : 2تدبري املشاريع

اجلمعوية

اإلقليميون للشباب

والطفولة واملسؤوالت

240

اإلقليميات لشؤون النسوية

املوضوع  :1تدبري املعدات

واملمتلكات

املسؤولون عن املعدات و
املمتلكات مبختلف

املديرايت اإلقليمية
اجملموع

80
1280

العدد
الفعلي
للمستفدين

نسبة احلضور

نسبة الرضى عند املشارزات واملشارزني يف الدورات التكوينية

من خالل تفريغ استمارات التقييم يتبني ان الدورات كانت انجحة ومفيدة
ومناسبة جملاالت وحاجيات الفئات املستهدفة .وتراوحت نسب قياس
مؤشرات الرضى بني جيد جدا وجيد على مستوى اختيار املواضيع
ومالئمتها مع الوظائف وحمتوايت التكوين واملنهجية والطرق البيداغوجية
املعتمدة من طر املكونني والواثئق والوسائط البيداغوجية املعتمدة يف
عمليات التكوين والتلقني.
كما ميكن الوقو على جمموعة من نقط الضعف عرب عنها املشاركون
واملشاركات متثلت ابألساس يف توقيت الدورات التكوينية الذي صاد هناية
السنة املالية خاصة ابلنسبة للسادة املدراء واملوظفون املكلفون ابمليزانية.
فيما استحسن املشاركون واملشاركات ظرو اإلقامة والتغذية واجملهودات
املبذولة من طر اإلدارة واملشرفون على التكوين املستمر من اجل توفري
النقل اىل مراكز التكوين ذهااب وااياب.
أهم املشازل املعرب عنها من طرف املشارزات واملشارزني:

من خالل تتبع الدورات ومن خالل دراسة بطائق التقييم او عرب خمتلف
تدخالت املتدربني مبناسبة اختتام الدورات التكوينية ،نستخلص ان املصاحل
اخلارجية تعاين جمموعة من املشاكل واملعيقات .وميكن تلخيص اهم هذه
املشاكل واملعيقات فيما يلي :

على مستوى املوارد البشرية:







تعدد املهام و خصاص كبري يف املوارد البشرية
ضعف التكوين والكفاءة عند املوظفني
النقص يف األطر املتخصصة (التقنيون – احملاسبة )...
غياب التحفيز املادي واملعنوي
مشكل املالءمة بني الكفاءات واملهام
سوء توزيع املوارد البشرية على املستوى اجلغرايف

على مستوى تدبري امليزانية:
•
•
•
•

غياب الربامج التوقعية املتعلقة إبدارة امليزانية
عدم التوصل ابمليزانية السنوية يف بداية السنة
عدم إشراك املصاحل التقنية يف إعداد وصر امليزانية
ضعف ميزانية التسيري املخصصة للمديرايت والربامج املسطرة مركزاي
خبال التخييم
احلاجيات املعرب عنها من حيث التكوين املستمر:

•
•
•
•

التواصل واللغات؛
اإلعالميات ؛
التدبري اإلداري ملوظفي الدولة؛
التشريعات املنظمة جملاالت تدخل وزارة الشباب والرايضة.

