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 التكوين المستمر بالجهة مراحل بطاقة حول
 

 

والرامية  للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتكوين وتأهيل الموارد البشريةاستحضارا    

  .رافعة للتقدم وخلق الثروات إلى اعتبار الرأسمال البشري

الموافق  311.رمضان  02الصادر في  1..5...الظهير الشريف رقم  مقتضياتل تنفيذاو   

 تين:الماد منه خاصة المتعلق بتنظيم الجهات .../3.  بتنفيذ القانون رقم  02.5يوليو  7

التي  0. التي تعطي ألعضاء الجهة الحق في االستفادة من التكوين المستمر، والمادة 51

وجعلتها  عيينالمستمر لفائدة المنتخبين الجما نعلى التكوي اإلشرافمهمة أوكلت للجهة 

 ضمن اختصاصاتها الذاتية.

المتعلق بتحديد كيفيات  02.1يونيو  09بتاريخ  1/097./0وتماشيا مع مقتضيات مرسوم    

 مادتين الثالثةتنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية سيما ال

التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الرابعة بشأن إعداد و

 الجماعات الترابية وتحيينه.

تقوية قدرات الفاعلين الترابيين المحليين بالجهة في في سياق ما سبق، وإيمانا منه بأهمية    

مجال تدبير الشأن المحلي وتنمية آفاقهم المعرفية وانعكاساته االيجابية على التنمية 

، واكب من أجل تحقيق الحكامة الترابية اإلستراتيجيةانسجام التوجهات ،ولضمان هويةالج

تجميع لعملية  إطالق حيث بادر إلى مجلس جهة سوس ماسة اإلشراف على التكوين

وذلك حاجيات التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية بالجهة، 

 وين يمتد خالل الفترة االنتدابية الحالية.جل وضع برنامج جهوي للتكأمن 

موازاة مع ذلك، وفي إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن اللجنة الجهوية للتكوين المستمر    

وكذا توصيات ، 31.2/02.1/بتاريخ 7/2016رقم  رئيس مجلس الجهة المحدثة بموجب قرار

تكوينيتين بشراكة مع جامعة ابن دورتين تم تنظيم  لجنة التكوين المستمر في حظيرة المجلس،

 تمويل من مجلس الجهة.و ،بمواكبة من وزارة الداخليةو ،زهر

  القانوني  اإلطارفي موضوع  02.7فبراير  ..الدورة التكوينية األولى بتاريخ

 .التخطيط االستراتيجي ، وموضوع واالختصاصات

 تعزيز قدرات رؤساء مجالس  حولماي  03و 01يومي  الدورة التكوينية الثانية

 .الجماعات الترابية ورؤساء لجان المالية في مجال الميزانية والصفقات العمومية

، والتي قرر أن القادمة التكوين المستمر دوراتعلى أن مجلس الجهة، فيما يخص تدبير    

ريق التعاقد مع مكتب دراسات مؤهل، بصدد اإلعالن حاليا عن طلب عروض عن طتكون 

أجل تكليف مكتب مختص للقيام بهذه المهمة ضمن المجاالت المحددة من قبل اللجنة  من

 ة:ـــــــوتتمحور حول المجاالت التالي الجهوية

  اإلداريالتدبير. 

 التراب والتعمير. إعداد 

 .الحكامة الترابية 
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 تدبير المشاريع  

 .الممتلكات 

 لشرطة اإلدارية.ا 

 .طرق التدبير الجديدة 

  والمنازعات .التواصل 

 .تنمية الموارد وجلب االستثمار 

 .آليات التشاور العمومي 

 .المحافظة على البيئة والمساحات الخضراء 

 .المراقبة واالفتحاص 

وزارة الداخلية حول الدراسة المتعلقة بإعداد  وفي إطار األيام التحسيسية التي تنظمها   

ورشات عمل من  سيتم تأطير، المملكةعبر كافة جهات آنف الذكر التصميم المديري الجهوي 

على مستوى قبل أطر مديرية تأهيل األطر بالوزارة وخبراء من مكتب الدراسات المذكور 

بمشاركة رؤساء مجالس الجماعات سوس ماسة وذلك جهة العماالت واألقاليم ب

وفق  الترابية،مديري المصالح بها، رؤساء أقسام الجماعات المحلية والمسؤولين عن التكوين

      الجدول أسفله:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الساعة والمكان التاريخ عمالة /اقليم

أكادير اداوتنان*  
 *انزكان ايت ملول
 *اشتوكة ايت باها

 

0202نونبر  02  

 

صباحا بمقر الجهة 9س:   

0202نونبر  00 *تارودانت   

صباحا بمقر العمالة 9س:  0202نونبر  00 *تزنيـــــــت   

0202نونبر  02 *طــــاطــــــا  


