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"مسري" منظومة حول تكوينية دورة
 األطر  وتكوين البشرية املوارد مديرية نظمت

 البشرية املوارد مدبري  لفائدة تكوينية، دورة

 في والتكوين، للتربية الجهوية باألكاديميات

 2018 نونبر  29و 27 بين املتراوحة الفترة

 الوطنية وامللتقيات التكوينات بمركز 

 عمليات في ماكبتهمو  أجل من ،بالرباط

  .االختصاصات تفويض

افتتح   اشغاله أطر  الذي ،اللقاء هذا و

 باملديرية، املسؤولين من مجموعة

 املساعد املدير  الجزار، حميد السيد

 البشرية، املوارد تدبير  بتحديث املكلف

 اللقاء هذا أهمية على أكد الذي

 على للوقوف سانحة فرصة باعتباره

" مسير" نظومةبم املتعلقة املستجدات

 التنزيل دون  تحول  التي االكراهات واالطالع على

  .لها األمثل

 منها مرت التي باملراحل الجزاز، السيد وذكر 

 البشرية، املوارد لتدبير  املعلوماتية املنظومة

 تفويض مبدأ ترسيخ منها الغاية كانت والتي

 التي الالتركيز  عملية إطار  في االختصاصات

 وذلك البشرية، املوارد تدبير  في الوزارة تنهجها

 واإلقليميين الجهويين املدبرين إعداد أجل من

 في واملتمثلة القادمة للمحطات للتحضير 

 .لالختصاصات التام التفوبض

 شأن من أن الجزار  السيد وأضاف

 عمل فريق بها يقوم التي الجهود

 تجاوز  على املدبرين مساعدة" مسير"

 السعيو  عملهم، تواجه التي االكراهات

 الخدمات ملختلف أمثل استغالل نحو 

 .املعلوماتية املنظومة تقدمها التي

 اإلشارة املساعد املدير  السيد يفت ولم

 من تتيحه وما" تبليغ" مسطحة إلى

 الحصول  في القطاع موظفي تساعد إمكانات

 أو  األكاديميات في اإلدارية الخدمات على
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 املسطحة هذه أن وأضاف اإلقليمية. املديريات

 يجعلهم مما املطلوب، بالشكل تستثمر  ال 

 على للحصول  املركزية املصالح إلى يتنقلون 

 .محليا ممتناوله في هي وثائق

 السيدة قدمت التواصلي، اللقاء هذا وخالل

 نظامال تأهيل قسم رئيسة أكزار، السعدية

"  منظومة تنزيل عمليةل اتقييم ياتيماملعلو 

 .2018 إلى 2015 من املمتدة الفترة في" مسير

 قدم التقييم، هذا خالصات مع تفاعل وفي

 املالحظات من العديد جهتهم من املشاركون 

 هذه تنزيل دون  تحول  التي األسباب حول 

 بالشكل املنظومة

 تؤدي حتى املطلوب

 منها سواء دورها،

 بالخصاص املتعلقة

 أو  البشرية، املوارد في

 املجال في التكوين

 ضعف أو  املعلومياتي

في  نترنيتاأل  صبيب

بعض املناطق 

لعالم اباملوجودة 

 قوية دفعة إعطاء ضرورة إلى داعين وي،القر 

   .املنظومة لهذه

 االقتصاد وزارة عن ممثلون  ساهم جهتهم من

 تقديم خالل من ،اللقاء هذا تأطير  في املاليةو 

 الوضعيات بتدبير  الخاصة" اندماج" مسطحة

تهدف التي و   وزارةهذه ال أعدتها التي اإلدارية

 على البشرية املوارد مدبري  عمل تسهيل إلى

 .واإلقليمي الجهوي  الصعيد

    


