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 تقديم

لمواكبة  -تنظيميا - نجازهاإهم المحطات التي تم أالورقة  هذهتستعرض        

بقطاع  البشريةفي مجال تدبير الموارد  والالتمركزمشروع الالمركزية 

 ،في بعدها الكرونولوجياستحضار التجربة  تتوخى بذلك فهي .التربية الوطنية

لتوثيق في اباعتبارها محاولة عبر أبرز المحطات،  هاي إلى تحقيبمكما تر

 .الذاكرة حفظو

 :على الشكل التالي راحلالورقة عند أهم الم تتوقفعلى هذا األساس، 

 تأسيس شبكة مدبري الموارد البشريةمرحلة ما قبل  

 (9002ماي  92إلى  7الرباط من ) :(ة) مستفيد 013 لفائدةبالرباط  دورة تكوينية    

 توصيات الدورة 

  الالممركةز  تةدبير ال تنزيةل مشةروع  قبةل  هيكلةة النيابةات   ضرورة إتمام 

 ؛وارد البشرية للم

 شةةةمل مةةةديري تباألكاديميةةةات و ضةةةرورة تنظةةةيم دورات تكوينيةةةة

المؤسسةةات التعليميةةة ومراكةةز التكةةوين وجميةة  المةةونفين المكلفةةين 

 البشرية؛بتدبير الموارد 

 ؛المشروع يفرض تأسيس شبكة تواصلية بين كل األطراف المعنية  

 صاحبةتفويت االختصاصات يتطلب الدعم والم. 

  (9002 دجنبر 7إلى  أكتوبر 1من ) :زيارة ميدانية 

 نتائج الزيارة 

   التأكيةةد علةةى أهميةةة وفعاليةةة الزيةةارة الميدانيةةة لالنطالقةةة السةةليمة

 لمشروع التركيز تدبير الموارد البشرية ؛

        ضةةرورة التكةةوين والتةةدريب المسةةتمرين علةةى الصةةعيد الجهةةوي

 واإلقليمي ؛

 11بعةةةد الةةةدورة التكوينيةةةة بالنسةةةبة ل  ةباشةةةرانطةةةالل العمةةةل م 

 ؛أكاديمية

 5 الميدانيةةة للشةةروع الفعلةةي فةةي    انتظةةرت الزيةةارة   أكاديميةةات

 .نجازإلا
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 (إحداث شبكة مدبري الموارد البشرية) مرحلة التأسيس والتجريب 

 (أهم التوصيات) 9005يوليوز  : الدورة  األولى

  والبحث عن صيغ جديدة  ،قاعدة المعطياتضرورة مراجعة وتحيين

لتطوير وتعميق التواصل بين أعضاء شبكة الموارد البشرية ، والعمل على 

المكلفة بتدبير الموارد دعم الوحدات التنظيمية الجهوية واإلقليمية 

 ؛البشرية

 التواصلية حول /ضرورة تكثيةف الدورات التكوينيةة واللقاءات الدراسية

أفق تأهيل العنصر البشري العامل مختلف قضايا الموارد البشرية في 

 .ومحليا  ايموإقليجهويا 

 

 (محاور الدورة) 9002أبريل :  الدورة  الثانية

 المجال المؤسساتي الهيكلي لتدبير الموارد البشرية ؛ 

 المجال التدبيري للموارد البشرية ؛ 

 المجال المرتبط بمحيط ونروف التدبير ؛ 

 الالممركز للموارد البشريةالتدبير صعوبات المجال المرتبط ب. 

 (مقترحات الدورة)  9007فبراير :  لثةالدورة  الثا

 كل ثالثة أشهر على رأس ضرورة عقد لقاء خاص لوض  برنامج عمل، 

 ؛لقضايا والمشاكل المطروحةمعالجة ا وكيفية ينصب حول التدبير

  اتإلى األكاديمي الراجعة التغذيةفي إطار ضرورة إيصال المعلومة 

  ؛إلى المعنيين باألمر اوكذ اتوالنياب

 الوطنيةمنتدى مدبري الموارد البشرية بقطاع التربية  إحداث. 

 

  (محاور الدورة) 9002مارس :   الدورة الرابعة 

 مستجدات تدبير الموارد البشرية بالقطاع ؛ 

  ؛المكلفة بتدبير الموارد البشريةوضعية المصالح والوحدات 

  والترقية ؛نظام التنقيط 

  بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنيةالقضايا المرتبطة. 
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 (محاور الدورة)   9002نونبر :   الدورة الخامسة 

  في إطار مشروع بروكاديم ) الدليل المرجعي للونائف والكفاءات

 ؛(بمساهمة الشركاء الكنديين

  بمساهمة الشركاء  في إطار مشروع بروكاديم) سياسة االنتقاء

 ؛(الكنديين

 تقويم األداء المهني للمونفين ؛ 

 تتب  غياب المونفين ؛ 

  9002الترقية برسم. 
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 )إرساء المقاربة التشاركية)مرحلة التجديد والتحديث  

 

 (الدورة محاور)   9010فبراير :   الدورة السادسة

 ةتتكون من ثالث ، والتيتقديم خطة العمل االستراتيجية في مجال تدبير الموارد البشرية

 :محاور

 ؛ استكمال الالمركزية والالتمركز في مجال تدبيرالموارد البشرية 

 ترشيد وتأهيل تدبير الموارد البشرية ؛ 

 حفز الموارد البشرية وتقوية التواصل والشراكة. 

 

 (محاور الدورة)  9011 شتنبر   :الدورة السابعة

 والمسطرة المرتبطة بها ؛ التونيفات الجديدة 

 الحركات اإلدارية واالنتقالية، الترقية)نجاز الملفات التدبيرية تتب  إ ،

 ؛.... (الرخص، االستيداع، االنقطاع عن العمل ،التقاعد النسبي

  ؛(أهم القضايا وكيفية المعالجة)نتائج الحوار االجتماعي القطاعي 

 في أفق تفويض اختصاصات جديدة في مجال تدبير : دورات التكوينية ال

 الموارد البشرية ؛

  المنظومة المعلوماتية والمعطيات الجديدة المرتبطة بتدبير الموارد

 .البشرية جهويا وإقليميا

 

 (مقترحات وتوصيات)   9019يونيو :   الدورة الثامنة

 المقترحات

  إلى اآلن على مستوى  9002القيام بتقييم موضوعي لما تم تحقيقه منذ

 تفويض االختصاصات وتحديد عناصر القوة والضعف التي تم تسجيلها؛

  توسي  مجاالت تدبير الموارد البشرية المزم  تفويضها لتشمل مساطر

 تدبيرية أخرى؛

 دارية توحيد صيغ المراسالت والوثائق اإلدارية بين جمي  الوحدات اإل

 المكلفة بتدبير الموارد البشرية؛
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   خلق جسور التواصل بين جمي  األكاديميات وتقاسم التجارب م  تفعيل

الشبكة الجهوية لمدبري الموارد البشرية وتحديث القنوات الكفيلة بتعزيز 

 هذا التواصل؛

  إحداث شعبة خاصة بتأهيل الموارد البشرية داخل المراكز الجهوية لمهن

 .والتكوينالتربية 

  التوصيات 
  ضرورة مراجعة الهيكلة التنظيمية للوحدات المكلفة بتدبير الموارد

وذلك بتعميم أقسام مكلفة بتدبير الموارد  البشرية جهويا وإقليميا،

وفصل مجال تدبير الموارد البشرية  البشرية على مستوى األكاديميات

التي تتوفر على مصالح مشتركة في  عن المجال المالي في النيابات

المجالين المذكورين وإحداث مصالح خاصة بتدبير الموارد البشرية في 

 النيابات التي ال تتوفر فيها هذه المصالح؛

  ضرورة فتح الجسور م  الشركاء العموميين المتدخلين في مجال تدبير

  الموارد البشرية على المستوى الجهوي وتوضيح العالقة التي تجم

 مصالح وزارة التربية الوطنية م  باقي الشركاء؛

  إعطاء أولوية لتقوية القدرات التدبيرية للمصالح المكلفة  بتدبير الموارد

 :البشرية على المستويين الجهوي واإلقليمي من خالل

 عيمها بكفاءات جديدة ذات مؤهالت في الجوانب القانونية؛تط 

 على التكوينات الميدانية؛ مواصلة الدورات التكوينية م  االنفتاح 

 توفير التجهيزات الضرورية استجابة لألعباء الجديدة. 

  تحفيز المسؤولين واألطر العاملين بمصالح تدبير الموارد البشرية من

أجل جعلها مصالح استقطاب لألطر الجديدة وليس مصالح نفور للجدد 

 والقدامى معا؛

  الميسرة لتدبير ناج  للموارد التعجيل بتعميم اآلليات واألدوات التقنية

تفاديا للصعوبات  (MASIRH)البشرية وخاصة النظام المعلومياتي

 المترتبة عن تطبيق البرانم الموجودة حاليا؛

 اإللكتروني  األرشيف وخاصة ضرورة وض  نظام ناج  وشامل لألرشيف

وكذا وض  نظام للمراقبة الداخلية في مجال تدبير  ،بمصالح األكاديميات

 .ارد البشريةالمو
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  9012فبراير :   الدورة التاسعة

  تثمين التدابير المتخذة في شأن استكمال تفويض االختصاصات في مجال

تدبير الموارد البشرية إلى األكاديميات، واإلشادة بالمجهودات المبذولة 

من طرف اإلدارة المركزية في هذا المجال، ألجل إنجاح مشروع 

ي التقرير /انظر) التربية الوطنية قطاعالالمركزية والالتمركز ب

 .(10التركيبي ضمن وثائق الدورة 

 

  (األهداف) 9012 مارس  : الدورة العاشرة

  إلى اآلن ؛ 9002حصيلة تجربة الالمركزية والالتمركز منذ 

  حصيلة وآفال تعميم النظام المعلومياتي للموارد البشرية(MASIRH)؛ 

 سنة من تطبيق المذكرة اإلطار الخاصة بالحركات االنتقالية؛ حصيلة 

  توحيد أدوات العمل وتعميمها على جمي  الوحدات الجهوية واإلقليمية؛ 

 توسي  قنوات التواصل، ودعم التنسيق والتعاون، ورسم آفال االشتغال . 
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 النياباتالموارد البشرية باألكاديميات و دورات تكوينية لفائدة مدبري 
 

  (4004إلى دجنبر 4000من فبراير) :األولىالوطنية الدورة التكوينية 

 طريق  النيابات عنالقدرات التدبيرية لألكاديميات و قويةت :الهدف

الموارد البشرية باألكاديميات  تنظيم دورات تكوينية لفائدة مدبري

 ؛(مساطر التدبيرمن مجموعة أولى ) النيابات و

 222: عدد المستفيدين. 

 (9012 يوليوز 19ماي إلى  2من ) :ثانيةال الوطنية الدورة التكوينية 

 النيابات عن طريق و تعزيز القدرات التدبيرية لألكاديميات :الهدف

مجموعة ثانية من ) األقاليم الموارد البشرية بالجهات و لتأهيمواصلة 

  ؛(التدبيرمساطر 

  290:  المستفيدينعدد. 

  لتعميم الحل المعلومياتي الدورة التكوينية(masirh): ( 9012دجنبر -أكتوبر) 

 االستعداد لتعميم المنظومة المعلوماتية للموارد البشرية  :الهدف

(MASIRH)؛ 

  550  :عدد المستفيدين. 
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 تقاطعات  مختلف دورات الشبكة  / واستنتاجات  خالصات

ي هةي  التة ، و المةوارد البشةرية   بريمتأنيةة لمسةار شةبكة مةد     في قةراءة       

الالتمركةةز فةةي مجةةال تةةدبير المةةوارد   قةةراءة فةةي مسةةار الالمركزيةةة و 

 :، نستطي  أن نستنتج ما يليبقطاع التربية الوطنية البشرية

  مةةن المنجةةزات المتصةةلة بمشةةروع الالمركزيةةة   العديةةدتةةم تحقيةةق

وتبسةةيط مسةةاطر التةةدبير  الالتمركةز وخاصةةة فيمةةا يتعلةةق بتوحيةد  و

المةةوارد  تأهيةةلفيمةةا يخةةص  كةةذاو ،عمةةللل الالزمةةةعةةدة التةةوفير و

 .البشرية 

   بإثارتهةةا   كثيةةرا واكتفينةةافيهةةا تقةةدم نهنةةام مجةةاالت أخةةرى لةةم

التةةوقعي و تطةةوير قنةةوات فقةةط، وهةةي مجةةاالت التحةةديث و التةةدبير  

 أفقيةةاومةةة عموديةةا والمنظمسةةتويات بةةين مختلةةف التواصةةل االتصةةال و

و ضةةمنها أيضةةا تفعيةةل تنظةةيم    .الحديثةةة تباسةةتثمار التكنولوجيةةا 

  .الموارد البشرية بريالشبكات الجهوية لمد

          عموما، ما تحقق يسةتحق التنويةه وهةو ملمةوس فةي الميةدان، ومةا لةم

بعةةض  اتخةةاذيتحقةةق يحتةةاى إلةةى مضةةاعفة الجهةةود مةةن جهةةة، و     

 .القرارات المصاحبة من جهة ثانية

 عنةد أبةرز المحةاور     -فةي مةا يلةي     - يمكةن الوقةوف   ،المنطلقا ذمن ه

المةةوارد  مةةدبري التةةي تشةةكل تقاطعةةات فةةي مختلةةف دورات شةةبكة   

 :البشرية

 

 أهمية المنظومة المعلوماتية :األولالمحور  

خاصةةة تةةدبير الوضةةعيات اإلداريةةة    ال يمكةةن لتةةدبير المةةوارد البشةةرية    

 صةةلبيأن يسةةتقيم و ،مغادرتهةةابةةدءا مةةن ولةةوى الونيفةةة إلةةى   ،للمةةونفين

ة المحليةةة إال بإيجةةاد منظومةةو اإلقليميةةةعةةوده علةةى المسةةتويات الجهويةةة و

 .محليامعلوماتية متحكم فيها مركزيا و
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 تأهيل العنصر البشري: المحور الثاني 

فقةةط  لةةيس ، أداة رئيسةةيةالمصةةاحبة الميدانيةةة  التكةةوين المسةةتمر و  إن

قةادرة علةى   ناجعةة و قويةة و لتأهيل العنصر البشري بةل إلرسةاء إدارة محليةة    

فةةي ( Gestion de proximité) رفةة  تحةةديات التةةدبير عةةن قةةرب   

 ىمجةال تةدبير المةوارد البشةرية، ويبقة     الالتمركةز فةي   إطار الالمركزية و

مةةن مهةةام األكاديميةةات   مةةديري المؤسسةةات التعليميةةة مةةديرات وتأهيةةل 

 .القيام بالمصاحبة الموارد البشرية يمكن لمديريةو .النياباتو

 األفقي و العموديالتواصل : المحور الثالث 

مةةاي الةةدورة التكوينيةةة التأسيسةةية فةةي  ذمنةة تةةم طةةرح المسةةألة التواصةةلية

 تنظةةيم الةةدورة األولةةى للشةةبكة فةةي ،وكةةان مةةن نتائجهةةا األساسةةية 9002

ل تنظةةيم اللقةةاءات نةةو.الجهةةوي بالربةةاط التربةةوي بةةالمركز 9005 يونيةةو

 .اآلنفي قائمة االنتظار إلى  كما بقي المنتدى ،ية للشبكة معلقاالجهو

 الهيكلة و االختصاصات ،التنظيم: المحور الرابع 

 .(المشروع جاهز)هيكلة يتعلق بال ،الشق األول :نشقي فيهالتنظيم 

تةةدقيق مهةةام  ) يتعلةةق بةةالتنظيم الةةداخلي لكةةل وحةةدة      ،الشةةق الثةةاني 

 .(النياباتكاديميات واألبالمصالح ت األقسام وااختصاصو

داول فةةي إحةةدى ، سةةنقترحها للتةةتةةم إعةةداد أورال عمةةل  ،ا النطةةالذفةةي هةة

 .على الهيكلة المقترحة  لمصادقةا فور  ،اللقاءات القادمة

وفي الختام، البد من اإلشارة إلى أن مةا جةاء فةي هةذه الورقةة اليتجةاوز           

المحطةات، علةى اعتبةار أن كةل محطةة فةي حاجةة        العناوين الكبرى ألبةرز  

التقةارير التةي أعةدت    األورال وإلى وقفةة متأنيةة لقراءتهةا وإعةادة صةياغة      

، وذلةك فةي أفةق إنجةاز وثيقةة متكاملةة ترصةد التجربةة فةي كةل           بشأنها

 .مراحلها وبمختلف وقائعها


