
 

  

  

  EEdduuccaattiioonn  IIII  بالمغرببالمغرب  واالتكوينواالتكوين  التربيةالتربية  منظومةمنظومة  دعمدعم  لبرنامجلبرنامج  الثالثةالثالثة  والتقييموالتقييم  التتبعالتتبع  مهمةمهمة  ختامختام  فيفي

  والتكوينوالتكوين  التربيةالتربية  إلصالح منظومةإلصالح منظومة  الوزارةالوزارة  استراتيجيةاستراتيجية  إلنجاحإلنجاح  األوربياألوربي  االتحاداالتحاد  يقدمهيقدمه  الذيالذي  والماليوالمالي  التقنيالتقني  الدعمالدعم  أهميةأهمية  علىعلى  يؤكديؤكد  بلقاسميبلقاسمي  يوسفيوسف  السيدالسيد
 

بع والتقييم لبرنامج دعم منظومة في ختام مهمة التت

التي أشرف  ،Education II ،التربية والتكوين بالمغرب

إلى  7عليها خبراء من االتحاد األوربي خالل الفترة من 

التربية الوطنية والتكوين وزارة بمقر ، تم 6172نونبر  77

برئاسة السيد يوسف اجتماع موسع  المهني عقد

النتائج وتقاسم تقديم حول  ،ةبلقاسمي، الكاتب العام للوزار

الفريق المكلف  بحضوروذلك ، لمهمة المنجزةلاألولية 

 ،الوكالة الفرنسية للتعاون الدوليوممثلة  ،بالمهمة

 فضال عن ،االتحاد األوربي بالمغرب وممثلين عن مندوبية

 .لوزارةالمركزيين با المسؤولينبعض 

في إطار الدعم المالي البرنامج المذكور يندرج و

والتقني الذي يقدمه االتحاد األوربي لدعم استراتيجية 

 6172الوزارة إلصالح منظومة التربية والتكوين في أفق 

والذي يرمي إلى  ،مليون أورو 01بغالف مالي يناهز 

 .إنصافذي جودة ووج التالميذ لتعليم تحسين مؤشرات ول

لسيد أشاد ا ،وفي كلمته الترحيبية في مستهل هذا االجتماع

ؤولي الوزارة في تيسير مهمة الخبراء سالكاتب العام بانخراط م

على أهمية الدعم الذي يقدمه االتحاد  كما أكد ،األوربيين

جهود  أساسي للمملكة المغربية في دعماألوربي كشريك 

 .ظومة التربية والتكوينإصالح من

رئيس ، Patrick BOUVEAUقدم السيد  من جهته

النتائج كذا ومهمة التتبع  مفصال حولعرضا  ،المهمة

فاق تطوير برنامج ، وآالتوصيات األولية التي خلصت إليهاو

 .إصالح منظومة التربية والتكوين دعم استراتيجية

 على التعرف على اإلطار مهمة التتبعوقد ارتكزت 

، الرؤية االستراتيجيةتدابير االستراتيجي لعمل الوزارة عبر 

أنماط ومستويات )إضافة إلى تشخيص كل مكونات المنظومة 

الجوانب / الجانب المؤسساتي/ مرجعيات المنظومة - التعليم

آليات التتبع و المالية والبشرية، ومنظومة اإلعالم، التدبيرية

 (.والتقييم

االستراتيجية مدير  ،السيد عبد الحق الحيانينوه كما 

وبآليات بالهندسة الواضحة للمشاريع  واإلحصاء والتخطيط،

لمشاريع الة لفعة جرأأمن أجل المعتمدة تبع والالقيادة 

كاديميات على مستوى األ ،الفاعلين المندمجة، ومستوى انخراط

المشاريع من سيرورات مختلف ، في والمديريات اإلقليمية

  .التخطيط إلى األجرأة

ن الجودة واإلنصاف في مكوالخاص ب وفي إطار التشخيص

حظي مجال  ،واكتشاف المهن مختلف المستويات التعليمية

باعتماد اإلطار المرجعي للتعليم بأهمية خاصة التعليم األولي 

ابتداء في منظومة مسار  افة إلى دمج التعليم األوليإض ،األولي

 .6177-6172الموسم الدراسي  من

 

رئيس المهمة  وخالل هذا االجتماع استعرض

اإلكراهات التي تواجه المنظومة التربوية  ملة منج

والمجهودات التي الموارد البشرية فيما يخص 

التوظيف بالتعاقد كآلية  اعتمادب انخرطت فيها الوزارة

 المركزية بمقاربة مندمجة هذه المعيقاتلتجاوز 

. بية والتكوينبها األكاديميات الجهوية للتر تضطلع

اإلطار المرجعي ب نويهالت ، في نفس السياق،كما تم

، عم المدرسية الجاري إعداده حاليايات والمطالللداخ

التقائية أكبر لبرامج الدعم التي إلى تحقيق الدعوة و

 تعزيزلتقنيون والماليون للوزارة ويقدمها الشركاء ا

 .التنسيق بينها في دعم جهود اإلصالح

اون ممثلة الوكالة الفرنسية للتعأكدت بدورها 

لدعم جهة  التي توليها الوكالة هميةاألى علالدولي 

جهة تعاني خصاصا باعتبارها درعة تافياللت 

وذلك ملحوظا مقارنة بالجهات األخرى للمملكة 

 .عدالة ترابية أكبرب تحقيقا لما وصفته

لمقدمة موضوعا النتائج والتوصيات ا شكلت فقد ،لإلشارة

 حولفيه الحاضرون الرؤى واألفكار  لنقاش مستفيض تقاسم

ن للوزارة وزين المركوقدم المسؤول كما ،المقاربة المعتمدة

الخالصات األولية لمهمة في ما جاء  في شأن بعضتوضيحات 

 . التتبع

السيد  المناهج، فؤاد شفيقي مدير السيد حضر هذا اللقاء

والممتلكات،  الميزانيةوالشؤون العامة  يونس بنعكي مدير

ة مفاطالسيدة  ،التربية غير النظاميةمدير احساين اوجورالسيد 

عن  دمحم افريراحالسيد المكلفة بمجال التواصل، ةالمديروهمي 

األكاديمية  لين عنوممثالمديرية المكلفة بالدعم االجتماعي، 

وزارة والقنيطرة  -سال  -الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط

  االقتصاد والمالية
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