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 غ إري
  لقاءات تواصلیة حول آلیات تنفیذ وتتبع المشاریع المندمجة

  2015/2030لتفعیل الرؤیة اإلستراتیجیة 
 

  
   

لتنزیل حافظة المشاریع المندمجة  لقاء التنسیق الجھوي الخاص بخارطة الطریق االستشرافیة الجھویة بعد      

والذي ترأسھ السید موالي أحمد الكریمي، مدیر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، للرؤیة االستراتیجیة، 

السادة رئیس قسم تدبیر الموارد البشریة والسید ، وحضره السادة المدیرون اإلقلیمیون و2017فبرایر  8یوم األربعاء 

المصالح باألكادیمیة وبالمدیریات اإلقلیمیة، انطلق الفریق الجھوي في سلسلة من اللقاءات التواصلیة اإلقلیمیة حول  رؤساء

  .2015/2030آلیات تنفیذ وتتبع المشاریع المندمجة لتفعیل الرؤیة اإلستراتیجیة 

قلعة آسفي، قلیمیة للصویرة، اإل بكل من المدیریات، الفریق الجھويمدیر األكادیمیة مصحوبا ب وھكذا حل السید

 .2017فبرایر  24و  23، 20، 17الحوز، وذلك، على التوالي، أیام السراغنة، 

 یةد التام إلنجاح ھذه المحطة التدبیرعلى االستعدا ،وناإلقلیمی ونمدیرال سادةلكد اأ، ةتواصلیال اتلقاءال خالل ھذهو     

  . مع اإلشارة إلى أھمیة تعبئة مختلف الفاعلین بكل مدیریة إقلیمیة، لضمان انخراط واسع ونتائج محمودة. الحاسمة

نظومة مناصرة المدرسة المغربیة ودعم جھود اإلصالح التي تعرفھا مإلى لسید مدیر األكادیمیة، ومن جھتھ دعا ا      

  .آفاقھ المستقبلیةعلى تثمین المكتسبات والنجاحات في اتجاه تقویة الثقة المجتمعیة حول التعلیم و التربیة والتكوین، مؤكدا

وا  ا دا  
آ ا  
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، من حیث التنزیل األنجع لحافظة المشاریع ة لعملیة توطین المشاریعمجموعة من التوجیھات المؤطركما قدم       

عن طریق اتباع منھجیة عمل دقیقة ووضع آلیات تنفیذھا وتتبعھا مع تحدید أھدافھا والنتائج  المندمجة للرؤیة االستراتیجیة،

  . المنتظرة منھا، إضافة إلى وضع تأطیر عملي ومیزانیاتي یحدد كلفة ھذه المشاریع ومؤشراتھا

بالمنھجیة األكادیمیة مدیر د لسیة، مناسبة سانحة، ذكر من خاللھا اتواصلیال اتلقاءقد شكلت ھذه الومن جھة أخرى، ف      

إرساء مختلف البنیات التدبیریة جھویا وإقلیمیا، وفق خصوصیات كل مدیریة إقلیمیة، المتبعة في توطین المشاریع و

علما أن عملیة التنزیل ترتكز على أربع مستلزمات تتلخص في تقویة القدرات التدبیریة للموارد . وحسب جدولة محددة

جب المھني واالرتقاء بالتواصل المؤسساتي الداخلي والخارجي فضال عن التعبئة المجتمعیة الضامنة البشریة وترسیخ الوا

  . لتملك مضامین ومتطلبات اإلصالح

ى تملك مشاریع الرؤیة االستراتیجیة وتوسیع دائرة خالل ھذه اللقاءات التواصلیة، عل ،األكادیمیة مدیرالسید  كما حث      

معتبرا ھذه اللقاءات مجاال إیجابیا لترجمة مبدأ  .والحاسمة في مسار اإلصالح الھامة ھذه المحطة شركاء من أجل إنجاحال

  .اإلشراك الذي یضمن حسن التدبیر ویساعد على تقاسم األفكار وإغناء المشاریع

حول آلیات تنفیذ وتتبع المشاریع المندمجة  تقدیم عرضتضمن قد فج ھذه اللقاءات التواصلیة، برناموبخصوص       

تناول حافظة المشاریع ومنھجیة العمل والمكونات األساسیة وخارطة الطریق ، 2015/2030ستراتیجیة لتفعیل الرؤیة اإل

  . ھ توضیحات من طرف السید مدیر األكادیمیة والفریق الجھويتخلل، وتالجھویة

وھیأة التأطیر والمراقبة من رؤساء المشاریع بالمدیریات اإلقلیمیة  اكونذي كان مولإلشارة، فبعد تدخالت الحضور ال       

بتقدیم مجموعة من  اتاللقاء ت ھذهختتماوعدد من الفاعلین والمھتمین بالمجال التربوي، ، ورؤساء المؤسسات التعلیمیة

وأھداف  تملك مضامین ومتطلبات اتجاهإلى المزید من التعبئة واالنخراط في  ةدعوال، مع بشكل تركیبي اتالشروح

  .     2015/2030اإلصالحات المتضمنة في الرؤیة االستراتیجیة 

 
  

       
  
 




