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 بالغ حصفي

ة للرؤية الاسرتاتيجية التنس يق اخلاص ابحلصيةل ال ولية لتزنيل املشاريع املندجمخالل  لقاء ، الرتبية الوطنية والتكوين املهينأ علنت وزارة 

املندجمة للرؤية افةة املشاريع حل للتزنيل ال جنع الاسترشافية طريقالخارطة  يناير املايض، عن 31و 30املنعقد ابلرابط يويم  2015-2030

،  زيانيايت  حيدد لكفهتا ومؤرشاهتاعرب  تأ طري معيل  ومهدا  والنتا ج  املنتةرة، ولك ، ومهنجية العمل  وأ ليات تنفيذها وتتبعها وال  الاسرتاتيجية

 لهذه املشاريع. املتدرجة معل ميتد لك مهنا عىل  ثالث  س نوات س متكن من ال جرأ ة عرب مخس خمططات و 

وين وتطوير أ ليات ومساطر عرب التك للموارد البرشية التدبريية لقدراتتقوية ا تتجىل يفللتزنيل  مس تلزمات أ ساس يةأ ربع حددت كام 

لمتكل مضامني   ةالضامن اجملمتعية التعبئة ، فضال عن ايجادلاخيل واخلابلتواصل املؤسايت  رتقاء الاكذا و املهين،   ترس يخ الواجب التدبري، و

 .ومتطلبات الإصالح

وضع اللمسات ال خرية  ، س هتممراحل أ ساس ية  6ية مبنية عىل سريورة تدري وس تعمل الوزارة خالل ال ربع ال شهر املقبةل عىل اعامتد 

رساء  قلميية لتدبري هذه املشاريع واجلهوية البنيات املركزيةعىل معلية اإ لس تكامل بلورة  املرحةل الثانية  س تخصصفامي   ،يف املرحةل ال وىل  والإ

 وتيسري متلكها  من طر   لك  الفاعلني  جبميع  مس توايت  املنةومة. املشاريع 

ع أ ما املرحةل الثالثة قلمييةطري العميل للمشاريع  عىل املس توى أ  الت دادفستنصب عىل اإ قلميي  واخملططات  اجلهوية والإ تأ خذ   ،اجلهوي والإ

رساء سرتاتيجية  واملرجعية للمشاريع، وكذك التوهجات الا ،بعني الاعتبار  اخلصوصيات اجلهوية  واحمللية أ ليات فامي سيمت خالل املرحةل الرابعة اإ

قلميية  ات بني الااكدميي  حول هذه املشاريع التعاقد حتدد   وبني الإدارة املركزية  وال اكدمييات من هجة أ خرى،  ،التابعة لها من هجةواملديرايت  الإ

 ، وكذا  مؤرشات تتبعها  واملوارد املرصودة لها.مبوجهبا النتا ج املنتةرة

رساء وحدات معلو رحةل اخلامسة  وستنصب امل قلميي عىل امل   بتقدهما اتية  لتتبع املشاريع  وتيسري  املعلومات املتعلقةمعىل اإ س توى الإ

يف  جمالت  تدبري وتتبع  لفائدة رؤساء املشاريع قدرات  التدبريية  المن  س تخصص للمواكبة والرفع  املرحةل ال خرية  بيامن، واجلهوي واملركزي

   ابملرشوع. عرب  تنةمي  دورات  تكوينية  يف مهنجية  التدبري  ، ولكاملشاريع

س يد خادل برجاوي  الوزير ترأ سه  الس يد رش يد بن اخملتار وزير الرتبية  الوطنية والتكوين  املهين وال  ، اذليوقد عر  هذا اللقاء 

مديرو ن للوزارة و الس يد الاكتب العام والس يدان املفتشان العاماحرضه املنتدب دلى  وزير الرتبية الوطنية امللكف بقطاع التكوين املهين،و 

، اإىل جانب املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوينيون ورؤساء قلمي واملديريون الإ  واملديرون اجلهويون الإسرتاتيجيةؤية املشاريع  املندجمة للر 

س يعول عىل ما ورشات شلكت فرصة مثينة لتدقيق املشاريع املندجمة للرؤية الاسرتاتيجية مبقاربة تشاركية،  تنةمي  ،املنسقني الوطنيني للمشاريع

ليه أ شغال  غناء هذه املشاريع.أ فضت اإ  ها من  نتا ج ومقرتحات وتوصيات كقمية  مضافة من شأ هنا اإ

أ ن احلصيةل ال ولية لتزنيل حافةة املشاربع املندجمة للرؤية الاسرتاتيجية اكنت ، عىل  خالل هذه الورشاتأ كد املشاركون، هذا وقد 

يابية، كام  من خالل مالحةاهتم ومقرتحاهتم املس تلهمة من التجربة امليدانية، عن حسهم  الوطين واس امتتهتم يف مضاعفة اجلهود من أ جل   أ ابنوا اإ
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