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 توضيحي بالغ  

ثر  لكترونية  ما تداولتهعلى ا   والتكوين،لتربية المراكز الجهوية لمهن ا ميزانيةبخصوص بعض الصحف الورقية والمواقع ال 
تقدم ، والتعليمي يم الوطني العاأ  والبحث العلمي، تنويرا منها للر  فا ن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي

 : التوضيحات التالية

توطين المشروع المتعلق ابلمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التس يير  يأ تي -
طار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم ، والستثمار لس يما الجانب المتعلق ابلتبويب الميزانياتي  ،31.031في ا 

يزانياتية بة المعيارية للنفقات الى هيكلة ميزانياتية قائمة على النتائج والبرامج الم الجديد الذي يؤكد على النتقال من المقار 
لى برامج وجهات  ،وتسهيل مقروئية الميزانية وذلك من خالل تقديم الميزانية داخل ال بواب، في فصول منقسمة ا 

قة كانت العتمادات المخصصة علما أ نه خالل الس نوات الساب .ومشاريع أ و عمليات مع التركيز على البعد الجهوي
دارة المركزية وانطالقا من هذه الس نة المالية تم ..للمراكز تدرج ضمن "الجهة  ا دراجها على مس توى " المخصصة لال 

من القانون التنظيمي للمالية  13كل جهة التي تحتضن مركزا جهواي لمهن التربية والتكوين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 
ليه سلفا  0المشار ا 

يذ برامج عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنبثقة عن الندوات الميزانياتية وصرف العتمادات يتم تنف س  -
ة توطين الميزانية المخصصة للمراكز كمشروع مس تقل في ميزانيالمرتبطة بها، في سالسة واس تمرارية خصوصا بعد 

ربية ز الجهوية كأ مرين مساعدين ابلصرف لمديري ال كاديميات الجهوية للتال كاديميات الجهوية وتعيين السادة مديري المراك
والتكوين وس يخضعون للمراقبة والمواكبة المالية التي تمارس على ال كاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية طبقا للقانون 

 . ت العامة وهيئات أ خرىالمتعلق ابلمراقبة المالية للدولة على المنشأ   1..3نونبر  33الصادر بتاريخ  96-..رقم 
ضافة الى العتمادات الم   - الموجهة  .3.3ة للمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين في الرسالة التأ طيرية لميزانية م  هّس  ابل 

نه لل كاديميات الجهوية للتربية والتكوين ا ضافية من  س تخصص ال كاديميات اعتمادات، على غرار الس نوات السابقة، فا 
 .ميزانية التس يير والتجهيز لتأ مين أ جرأ ة برامج عمل المراكز الجهوية

في  ،(3.33ديسمبر  31) 3311من محرم  .3الصادر في  303309.3بعد صدور المرسوم رقم  تؤكد الوزارة أ نهكما 
حداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،  لى فقد شأ ن ا  الميزانياتي  ا عداد منظومة متكاملة للتأ طير والتدبيرعمدت ا 

ح المختصة مع تكريس الحوار التدبيري المنتظم مع المصال ،تقوية الحكامة المالية وترش يد وعقلنة النفقات الخاصة بها للمراكز وكذا
دارة صالح ال   .ابلوزارة بتنس يق مع مصالح وزارة القتصاد والمالية وا 

ضافة   لى ذلك، فقد ا   حيث ظا،تطورا ملحو  الجهوية لمهن التربية والتكوين عرفت العتمادات المرصودة للمراكزا 
ذلك من و ، %118 أ ي بزايدة قدرها ،.3.3مليون درهم برسم الس نة المالية  ..ا لى  3.33مليون درهم برسم  13انتقلت من 

جراءات المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الوزارة أ جل تحقيق  س لمقتضيات التنزيل السل في مجال التكوين، وكذا ال هداف وال 
طار رقم  لى تأ هيل أ طر هيئة التدريس وتعزيز كفاءات  .7303القانون ال  المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الرامية ا 

عداد جي صالح والتطوير المنشود من أ جل الرفع من ال طر التربوية بغية تكوين وا  ل جديد من المدرسين المنخرطين في مسار ال 
زيل برامج العمل وتأ مينا لتن ،المحوري للمراكز الجهوية في مجال التكوين ابلنظر للدور، وننة وجودة مخرجات التكوين ال ساسمه 
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