المملكة المغربية
وزارة الشباب والرياضة
مديرية الموارد البشرية
قسم التكوين والتكوين المستمر

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DIVISION DE LA FORMATION ET DE LA FORMATION CONTINUE

تقرير عن اشغال اليومين الدراسيين حول تشخيص وضعية الموارد
البشرية
 بوزنيقة يومي  18و 19دجنبر -2015يف إطار إلربانمج إلس نوي لعمل مديرية إملوإرد إلبرشية وتتوجيا لربانمج إلتكوين إملس متر برمس س نة ،2015
نظمت هذه إ ألخرية يومني درإس يني حول وضعية إملوإرد إلبرشية ابلقطاع هبدف تشخيص وإلوضعية إحلالية
وحتديد إحلاجيات من إملوإرد إلبرشية وكذإ تقيمي برانمج إلتكوين إملس متر وبغية وضع برانمج للتدخل وحتديد
مالمح إلسرتإتيجية إلقطاعية للهنوض ابملوإرد إلبرشية ،وذكل يويم  18و 19دجنرب .2015
وقد شارك يف هذين إليومني إلس يدإت وإلسادة إملديرين إملركزيني وإملديرين إلقلمييني ورؤساء إ ألقسام
وإملصاحل ابلدإرة إملركزية وإملصاحل إملدبرة بصورة مس تقةل وبعض إ ألطر إلتابعة للمديرايت إملركزية ،حيث بلغ
إلعدد إىل ما يفوق  130من إملشاراكت وإملشاركني.
وكام اكن مقرر فقد مت إفتتاح هذين
إليومني إدلرإس يني بلكمة توجهيية
للس يد إلوزير أأبرز من خاللها أأن أأدإء
إلدإرة وفعاليهتا مرتبطان مبس توى
إلعنرص إلبرشي إملكون لها ،من خالل
تطوير إخلدمات إ ألساس ية إملوهجة
للموإطن ورفع إلتحدايت إليت تفرضها
إلعوملة وإلتنافس ية إنسجاما مع

إملقتضيات إدلس تورية إجلديدة وإلتوهجات إلسامية لصاحب إجلالةل إملكل محمد إلسادس نرصه هللا و أأيده،
إليت وضعت إلعنرص إلبرشي يف إملاكنة إليت جيب أأن يتبو أأها يف إلهنوض ابلدإرة إلعمومية.
كام مت إلقاء عرض للس يدة مديرة إملوإرد
إلبرشية ركزت من خالهل عىل برانمج معل
إملديرية خالل إلس نوإت إملقبةل وإملمتثل يف
وضع برإمج هميلكة لتطوير وحتديث وعرصنة
تدبري إملوإرد إلبرشية ،وخاصة وضع مرشوع
للتدبري إلتوقعي ل ألعدإد وإلوظائف
وإلكفاءإت ومرشوع خمطط إلتكوين
إملس متر ومرشوع إلنظام إملندمج لتدبري
إملوإرد إلبرشية وكذإ مرشوع إعامل إجلودة.
أأكدت إلس يدة إملديرة أأن هذه إملشاريع إملهيلكة من شأأهنا إلريق ابلعنرص إلبرشي وجعهل رإفعة لتطوير أأدإء
إلقطاع بغية حتقيق إ ألهدإف إملسطرة
يف جمالت تدخل إلقطاع.
كام مت خالل إجللسة الافتتاحية عرض
من طرف مكتب إدلرإسات إمللكف
ابجناز مرشوع إلتدبري إلتوقعي ل ألعدإد
وإلوظائف وإلكفاءإت ،أأبرز فيه نتاجئ
إملرحةل إ ألوىل من إملرشوع ومدى تقدم
إ ألشغال ابلنس بة للمرإحل إملتبقية.
وبعد هذين إلعرضني تدخل ممثل مكتب إدلرإسات إمللكف بتنش يط إليومني بعرض إلربانمج إملفصل
ومهنجية إلعمل دإخل إلورشات.

أأشغال إلورشات :
خالل إلورشات مت تقس مي إملشاراكت وإملشاركني عىل أأربع مجموعات وتعاقب عىل تنش يطها أأربع خربإء من
مكتب إدلرإسات يف إربع ختصصات هتم تدبري إملوإرد إلبرشية وإلتكوين إملس متر وإلتدبري وإلتس يري إلعمويم
وإلتدبري إملرتكز عىل إلنتاجئ وإلتعاقد.
وقد بلغ عدد إلورشات إملنظمة خالل إليومني إدلرإس يني ما مجموعه  16ورشة ،عرفت مشاركة مكثفة
ونقاشات مس تفيضة أأسفرت عىل إلنتاجئ إ ألولية إلتالية:
 -1ورشة ترش يد إملوإرد إلبرشية:
أأمه إملشالك:
 نقص حاد يف إملوإرد إلبرشية
 سوء توزيع إملوإرد إلبرشية
 نقص يف إلكفاءإت وعدم مالءمهتا مع إلوظائف
 ضعف إلتحفزيإت إملادية وإملعنوية ووسائل إلعمل
إحللول إملقرتحة:
 إلرتإفع من أأجل إلرفع من إملناصب إخملصصة للوزإرة
 إعامتد نظام حتفزيي متاكمل ومبين عىل إملردودية
 إعادة الانتشار مع توفري حتفزيإت للمعنيني
 إعامتد إلتدبري إملفوض لبعض إلوظائف
 تطوير إلرشإاكت مع إلفاعلني إحملليني
 -2ورشة إلتكوين إملس متر:
أأمه إملشالك:
 يعرف إلتكوين إملس متر تطورإ هاما ويسري
حنو الاس تجابة للحاجيات إحلقيقية
للموظف.

 ل يس تجيب ملتطلبات إلقطاع وإحلاجيات إحلقيقية ل ألطر
 يعمتد عىل إجلانب إلنظري أأكرث من إلتطبيق
 وجود لوجستيك لكنه حيتاج إىل حتسني (إليوإء– إلظروف – إلقاعات)...
 زمن إدلورإت غري مالمئ ،حبذإ لو اكن يف بدإية أأو منتصف إلس نة
إحللول إملقرتحة لتطوير إلتكوين إملس متر
 حتديد الاحتياجات بدقة وفق إس امترإت دقيقة
 تنفيذ دورإت تدريبية متسلسةل بشلك ترإمكي من أأجل إلرفع من إلقدرإت
 تنفيذ دورإت تدريبية عىل مس توى إجلهات وفق تصممي إلنظام إلتدرييب
 إلتكوين ابلنظري عن طريق تعممي إلتجارب إلناحجة عىل إ ألقالمي وإجلهات إ ألخرى
الاحتياجات إلتدريبية للموإرد إلبرشية
 إلتوإصل إلفعال وتدبري الاختالف
 تدبري إملالية إلعامة ونظام GID
 إلتدبري إلدإري وإملايل وإحلاكمة
 إلتحفزي وإملهارإت إذلإتية
 إعدإد إملشاريع وإجلوإنب إلقانونية إملرتبطة ابلصفقات وإلرشاكت
 -3إلتدبري إملرتكز عىل إلنتاجئ:
إسس إلنجاح
 حتديد رؤية وإحضة وتشاركية
 حتديد دقيق للمسؤوليات
 مصاحبة فعاةل خملتلف إلفرق
 إلزتإم إلرشاكء
 إلتقيمي إدلوري

 -4إلتدبري وإلتس يري:
إملشالك
 ضعف أليات إلتنس يق عند إجناز إلربإمج
 ضعف أليات إلتوإصل بني إلدإرة إملركزية
وإملصاحل إلالممركزة
 عدم إلوضوح يف إلسرتإتيجيات وإلربإمج
 تدبري مرتكز عىل إملرإقبة وإملالمئة يف رصف
إملزيإنيات
إحللول إملقرتحة:
 إعامتد مقاربة تشاركية يف إعدإد وتنفيذ إلسرتإتيجيات وإلربإمج
 تقوية أليات إلتوإصل بني إملصاحل إملركزية وإملصاحل إلالممركزة
 إعامل إلتدبري إملرتكز عىل إلنتاجئ وإلتعاقد.

عرض للصور إخلاصة ابليومني إدلرإس يني:

