
ــة  ــاد مقارب ــة، باعت ــر ذات األولوي ــال التداب ــن خ م
للرتبيــة  األعــى  املجلــس  أصــدر  أن  إىل  املــروع، 
الرؤيــة االســرتاتيجية  العلمــي،  والتكويــن والبحــث 
ــا  ــم اعتاده ــي ت ــوي 2030-2015، الت ــاح الرتب لإلص
بشــكل رســمي يف غضــون شــهر مــاي ســنة 2015، 
الرتبــوي،  لإلصــاح  وطنــي  مرجعــي  إطــار  مبثابــة 
ــداف  ــارات واأله ــادئ واالختي ــات واملب ــدد التوجه يح
الكــرى ملنظومتنــا الرتبويــة، التــي تــروم إرســاء مدرســة 
ــية : أوال،  ــات أساس ــة مقوم ــى ثاث ــي ع ــدة، تنبن جدي
ــع ؛  ــا، الجــودة للجمي ــرص ؛ ثاني ــؤ الف اإلنصــاف وتكاف

ــع. ــرد واملجتم ــاء بالف ــا، االرتق وثالث

وقــد متــت ترجمــة مضامــن هــذه الرؤيــة إىل 
مشــاريع  إىل  ثــم  قطاعيــة،  اســرتاتيجية  مشــاريع 
عــر  ســتة  عددهــا  يبلــغ  مندمجــة  اســرتاتيجية 
)16( مروعــا مندمجــا، يف التقائيــة واندمــاج مــع 
التدابــر ذات األولويــة وكــذا يف انســجام تــام واألســس 
ــا وردت يف  ــاح، ك ــة لإلص ــرى الناظم ــارات الك والخي
ــة االســرتاتيجية، ويقــول الســيد رئيــس املجالــس  الرؤي

اإلداريــة يف هــذا الســياق:

ودينامي��ة  الإ�صالح��ي،  املن��اخ  ه��ذا  ظ��ل  »ويف 

املنظوم��ة،  م�ص��تويات  كاف��ة  عل��ى  ل��ه  املواكب��ة  الأج��راأة 

اأه��داف  بل��وغ  يف  حا�ص��ما  عام��ال  اجلماعي��ة  التعبئ��ة  تظ��ل 

. ح �صللا لإ ا

باملج��ال  تواجدن��ا  فر�ص��ة  اأ�ص��تغل  بذل��ك،  وارتباط��ا 

وروح  فل�ص��فة  جميع��ا  ن�ص��تح�رض  لك��ي  للجه��ات،  الرتاب��ي 

ا�ص��تثمار  علين��ا  الت��ي  املتقدم��ة،  اجلهوي��ة  ومقوم��ات 

ــس  ــس املجال ــار رئي ــن املخت ــيد ب ــيد رش ــد الس أك
ــز  ــة ومتي ــى خصوصي ــة، ع ــة افتتاحي ــة، يف كلم اإلداري
هــذه الــدورة، التــي تنعقــد يف مرحلــة دقيقــة مــن 
مســار اإلصــاح الرتبــوي، تحثنــا عــى جعلهــا، ترقــى إىل 
ــز  ــة الخاصــة، عــر تركي مســتوى هــذه اللحظــة الرتبوي
ــداول  ــاح، والت ــرتاتيجي لإلص ــد االس ــى البع ــاش ع النق
ــه، إن  ــه، ورشوط إنجاح ــات تفعيل ــه، ويف آلي يف مضمون

ــوي. ــتوى الجه ــى املس ــي، أو ع ــد الوطن ــى الصعي ع
 وأبــرز أن الســياق الــذي يطبــع هــذه الــدورة، 
ويكســبها خصوصياتهــا املتميــزة، كونهــا تنــدرج يف إطــار 
التقســيم الجهــوي الجديــد للمملكــة، الــذي يعتــر 
خطــوة أخــرى يف توطيــد مســار الجهويــة املتقدمــة، ويف 
ســياق التفعيل الشــمويل والنســقي للرؤية االســرتاتيجية، 
مــن خــال املشــاريع املندمجــة، بعــد أن عملــت الــوزارة 
عــى التنزيــل األويل لهــذه الرؤيــة، مــن خــال »التدابــر 

ــة«. ذات األولوي
ومــن بــن األهــداف األساســية، املتوخــاة، أيضــا، مــن 
ــة  ــن املشــاريع املندمج ــم مضام ــدورة، تقاس ــذه ال ه
الجاعــي،  ومتلكهــا  االســرتاتيجية،  الرؤيــة  لتفعيــل 
التعبئــة  مقدمتهــا  ويف  إنجاحهــا،  رشوط  وتلمــس 
ــة  ــل، رهين ــي تظ ــا، الت ــول أوراش تطبيقه ــة ح الجاعي
ــرف  ــن ط ــا م ــا وآلياته ــا وأهدافه ــك غاياته مبــدى متل

مختلــف الفاعلــن والــركاء.
كــا شــكلت هــذه املحطــة مناســبة ذكــر فيهــا، 
ــرى  ــات الك ــة، باملحط ــس اإلداري ــس املجال ــيد رئي الس
لســرورة اإلصــاح الــذي تبارشه الــوزارة والتــي انطلقت، 
يف مرتكزاتهــا مــن مجموعــة مــن املرجعيــات املوجهــة، 
يف مقدمتهــا أحــكام الدســتور الجديــد للمملكــة، الــذي 
كــرس التعليــم كحق مــن الحقــوق األساســية للمواطنن، 
ــد  ــواردة يف العدي ــامية ال ــة الس ــات امللكي ــم التوجيه ث
مــن الخطــب امللكيــة، الصــادرة خاصــة بــن ســنتي 
2012 و2014، والتــي نبــه فيهــا جالتــه إىل مكامــن 
ــا إىل  ــا فيه ــة، ودع ــا الرتبوي ــية ملنظومتن ــل األساس الخل
إعــادة النظــر يف منظــور ومضمــون اإلصــاح، واالنكبــاب 

ــم. ــة للتعلي ــا الجوهري ــى القضاي ع
وارتكــز هــذا اإلصــاح عــى نتائــج العديــد مــن 
التقاريــر الدوليــة والوطنيــة، التــي وفــرت تشــخيصا 
عميقــا للمنظومــة الرتبويــة، وكــذا اللقــاءات التشــاورية 
ــي  ــة، الت ــاق املدرســة املغربي املوســعة حــول واقــع وآف
االختــاالت  لتجــاوز  واقرتاحــات  مداخــل  قدمــت 
املطروحــة، عملــت الــوزارة عــى األجــرأة الفعليــة لهــا 

املديرية املكلفة بتدبري جمال التوا�صل

 الدورة الأوىل للمجال�س الإدارية للأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين حمطة هامة يف تفعيل 

اجلهوية املتقدمة وامل�ساريع املندجمة للروؤية ال�سرتاتيجية 2030-2015

االفتتاحية

منتظ��م  دع��م  لتوف��ر  تتيحه��ا،  الت��ي  الإمكاني��ات  جمي��ع 

مقوم��ات  �صل��ب  يف  اإدراجه��ا  يتع��ن  الت��ي  للمدر�ص��ة، 

املحلي��ة. التنمي��ة 

اأن  ه��ذه،  لقاءاتن��ا  م��ن  ننتظ��ر  فاإنن��ا  ال�ص��ياق،  ذات  ويف 

عل��ى  الإ�ص��الح،  باإجن��اح  اجلماع��ي  لاللت��زام  فر�ص��ة  ت�ص��كل 

والت�صام��ن  الت�ص��اركية،  واملقارب��ة  اجلي��دة  احلكام��ة  اأ�ص���س 

املحلي��ة  الن�ص��غالت  �ص��دارة  يف  املدر�ص��ة  وو�ص��ع  الوطن��ي، 

ه��و  املغربي��ة،  املدر�ص��ة  جتدي��د  اأن  منطل��ق  م��ن  ؛ 

عم��اد  ه��و  ال��ذي  الب���رضي،  الراأ�ص��مال  تاأهي��ل  يف  ا�ص��تثمار 

الب���رضية  اأه��داف  حتقي��ق  واأ�صا���س  الب��الد  وتق��دم  تنمي��ة 

وامل�صللتدامة.

اأن  ميك��ن  الت��ي  الأولوي��ة،  ذات  املج��الت  ب��ن  وم��ن 

عل��ى  وال���رضكاء  الفاعل��ن  خمتل��ف  جه��ود  فيه��ا  تتظاف��ر 

بالذك��ر: نخ���س  املحل��ي،  امل�ص��توى 

والتقلي���س  | املدر�ص��ي،  العر���س  وحت�ص��ن  تو�ص��يع 

يتعل��ق  فيم��ا  املناط��ق  خمتل��ف  ب��ن  التفاوت��ات  م��ن 

القروي��ة  لالأو�ص��اط  الإيجاب��ي  والتميي��ز  التمدر���س،  بظ��روف 

اخل�صا���س؛ ذات  واملناط��ق 

||دعم متدر�س الفتاة بالو�صط القروي؛||

احلج��رات  | توف��ر  خ��الل  م��ن  الكتظ��اظ،  م��ن  التخفي��ف 

يف  املب��ذول  املجه��ود  يواك��ب  مب��ا  الكافي��ة،  الدرا�ص��ية 

بالعق��دة؛ التوظي��ف  اآلي��ة  ع��ر  الب���رضية،  امل��وارد  توف��ر 

وحماي��ة  | التعليمي��ة،  املوؤ�ص�ص��ات  مبحي��ط  الأم��ن  توف��ر 

؛ ته��ا ممتلكا

العامل��ة  | الرتبوي��ة  الأط��ر  ا�ص��تغال  ظ��روف  حت�ص��ن 

والنائي��ة؛ ال�صعب��ة  باملناط��ق 

م��ع  | ان�ص��جاما  الأويل،  التعلي��م  تطوي��ر  يف  امل�ص��اهمة 

البتدائ��ي؛  بالتعلي��م  ودجم��ه  تعميم��ه،  متطلب��ات 

الأ�صا�ص��ية  | ملهامه��ا  التف��رغ  م��ن  املنظوم��ة  متك��ن 

الت��ي  الأخ��رى  امله��ام  حتم��ل  خ��الل  م��ن  البيداغوجي��ة، 

والإي��واء  )الإطع��ام  الرتبوي��ة  وظيفته��ا  نط��اق  ع��ن  تخ��رج 

احلرا�ص��ة،  والرتمي��م،  الإ�ص��الح  البن��اء،  املدر�ص��ي، 

ف��ة،....(. لنظا ا

عل��ى  اجلماعي��ة  قدرتن��ا  يف  واثق��ن  يجعلن��ا  وم��ا 

الت��ي  املحلي��ة،  ال���رضاكة  دينامي��ة  التحدي��ات،  ه��ذه  رف��ع 

اأن  يف  ناأم��ل  والت��ي  منا�ص��بة،  م��ن  اأك��ر  يف  مل�ص��ناها 

عل��ى  امللمو���س  اأثره��ا  ويتع��زز  م�ص��تدامة،  وت�صب��ح  تتق��وى، 

الرتبوي��ة«. املنظوم��ة 

ــى  ــارس2017 إل ــن 23 م ــدة م ــرة الممت ــن، خــال الفت ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــة لألكاديمي ــس اإلداري ــى للمجال ــدورة األول ــدت أشــغال ال انعق
ــة المرحليــة لتنزيــل المشــاريع المندمجــة للرؤيــة االســتراتيجية 2030-2015 علــى مســتوى  غايــة 31 منــه، تضمــن جــدول أعمالهــا تقديــم الحصيل
األكاديميــات برســم ســنة 2016 ومشــروع برنامــج العمــل الجهــوي المميــزن برســم الســنة  الماليــة 2017، وقــد توجــت  جميعهــا بالمصادقــة علــى 

ــة .  ــكل أكاديمي ــة 2017 الخــاص ب مشــروع ميزاني

 العدد 4

اأبريل ٢٠١٧

ـــــا�ص
خ



2

ــدب  ــر املنت ــاوي الوزي ــد برج ــيد خال ــرأس الس ت
لــدى وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي نيابــة 
عــن الســيد وزيــر الرتبية الوطنيــة و التكويــن املهني، 
يــوم الخميــس 23 مــارس 2017 مبقــر األكادمييــة، 
الــدورة األوىل للمجلــس اإلداري لألكادمييــة الجهويــة 

للرتبيــة والتكويــن لجهــة الربــاط ســا القنيطــرة.
مديــر  الســيد  تطــرق  مفصــل،  عــرض  ويف 
 ،2016 ســنة  خــال  إنجــازه  تــم  ملــا  األكادمييــة 
ــث  ــنة 2017، حي ــزن لس ــل املمي ــج العم وإىل برنام
ــاز  ــة بإنج ــات املرتبط ــراءات والعملي ــتعرض اإلج اس
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســرتاتيجية، مؤكــدا 
اإليجــايب  التمييــز  إعــال  عــى  األكادمييــة  عــزم 
ــة  ــوارق املجالي ــاالت والف ــن أجــل معالجــة االخت م
ــة  ــاء األولوي ــة، وإعط ــات الجه ــم وجاع ــن أقالي ب

للدخــول املــدريس املقبــل.
ــال  ــاريع املج ــة ملش ــة النوعي ــبة للحصيل وبالنس
الفــرص، ذكــر  املتعلــق باإلنصــاف وتكافــؤ  األول 
الســيد املديــر بالنتائــج التــي تم تحقيقها برســم ســنة 
2016 حيــث تــم بنــاء 140 حجــرة، و6 داخليــات يف 
ــة،  إطــار التوســيعات وإحــداث 38 مؤسســة تعليمي
ــات و9  ــن الداخلي ــة م ــة قروي ــتفادة 33 جاع واس
جاعــات مــن املــدارس الجاعاتيــة، فضــا عــن 
ــدريس،  ــم امل ــادرات الدع ــن مب ــذ م ــتفادة التامي اس
ــة  ــة إعاق ــل يف وضعي ــدرس 1083 طف ــب مت إىل جان
ــل يف  ــجيل 2207 طف ــم تس ــا ت ــة، ك ب 73 مؤسس
الرتبيــة غــر النظاميــة وإعــادة إدمــاج 1116 منهــم . 
ومتــت، بخصــوص املجــال ذاتــه، برمجــة بنــاء 18 
مؤسســة تعليميــة و4 مدارس جاعاتيــة و3 داخليات 
وتوســيع 152 حجــرة دراســية، إىل جانــب تعزيــز 
وتوســيع نظــام اإلعانــات املاليــة لــألرس »تيســر« يف 
أفــق تعميمــه إىل نهايــة التعليــم اإلعــدادي، وفتــح 3 
داخليــات، وتعبئــة فاعلــن ورشكاء مــن أجــل تحســن 

خدمــة اإلطعــام يف التعليــم االبتــدايئ.
باالرتقــاء  املتعلــق  الثــاين  املجــال  وبخصــوص 
تجريــب  تــم  فقــد  والتكويــن،  الرتبيــة  بجــودة 
املنهــاج املنقــح للســنوات األربــع األوىل مــن التعليــم 
االبتــدايئ عــى مســتوى 45 مدرســة شــملت 13716 
تلميــذ)ة( وعرفــت انخــراط 560 أســتاذا يف العمليــة، 
ــد 787  ــى صعي ــاج ع ــذا املنه ــم ه ــار تعمي يف انتظ
 ،2017-2018 الــدرايس  املوســم  خــال  مدرســة 
ــة  وســيتم برســم ســنة 2017 إرســاء املســالك الدولي
ــة( يف  ــار فرنســية وإنجليزي ــة )خي ــا املغربي للبكالوري
107 مؤسســة لفائــدة 11.825 تلميــذا وتلميذة فضا 
عــن برمجــة إحــداث مؤسســة للمســالك اإلنجليزيــة 
بالقنيطــرة ومســالك أملانيــة بالربــاط، إىل جانــب 

ــة. ــا املهني ــتاذ)ة( البكالوري ــن 200 أس تكوي
وعاقــة مبخطــط األكادمييــة لتنزيــل مشــاريع 
والتعبئــة،  بالحكامــة  املتعلــق  الثالــث  املجــال 
ــة  ــر مؤسس ــن 1187 مدي ــة تكوي ــت األكادميي برمج
تعليميــة واقتنــاء برنــام خــاص بتتبــع أداء أجــور 
ــن  ــا ع ــة، فض ــبة العام ــر باملحاس ــن وآخ املتعاقدي
ــد  تعميــم اســتعال منظومــة »تفتيــش« عــى صعي
الجهــة. وســجلت األكادمييــة بخصــوص الحصيلــة 
النوعيــة ملشــاريع هــذا املجــال، تعاقدهــا مــع 1546 
ــة  ــة تعليمي ــر مؤسس ــن 874 مدي ــتاذ)ة( وتكوي أس
ــوارد  ــر امل ــر« لتدب ــايت »مس ــام املعلوم ــول النظ ح
ــة  ــات تعليمي ــز مؤسس ــن تجهي ــا ع ــة، فض البري
بالعتــاد املعلومــايت )567 حاســوب و502 طابعــة 

و584 ماســح ضــويئ...(.

املشــاريع  إلنجــاز  التقديريــة  الكلفــة  وتقــدر 
لســنة 2017 مبــا مجموعــه 455 مليــون و378 ألــف 
ــون و500  ــغ 325 ملي ــا مبل ــيخصص منه ــم، س دره
ــف  ــون و873 أل ــتثار و129 ملي ــم لاس ــف دره أل

ــتغال. ــم لاس دره
وركــزت توصيــات لجــن املجلــس اإلداري، خــال 
ــف  ــة ظاهــرة العن ــاء، عــى رضورة محارب هــذا اللق
ــة،  ــائل التعليمي ــة الوس ــوي، وصيان ــط الرتب يف الوس
فضــا عــن تعويــض البنــاء املفــكك وتعميــم األقســام 
املندمجــة واالهتــام بالداخليــات. ودعت باملناســبة، 

إىل تبســيط املســاطر اإلداريــة.
املتدخلــون  املجلــس  أعضــاء  نــوه  وقــد 
ــة  ــر األكادميي ــة مــن طــرف مدي باملجهــودات املبذول
واملديريــن اإلقليميــن بالجهــة، وعــروا عــن وعيهــم 
ــرتاتيجية  ــة االس ــاريع الرؤي ــع مش ــذ وتتب ــأن تنفي ب
لإلصــاح مســؤولية جاعيــة تتطلــب تظافــر الجهــود 

إلنجاحهــا. 
وأثــارت املداخــات عــددا مــن القضايــا واملشــاكل 
الخاصــة بالجهــة، منهــا: الخصــاص الــذي يعرفــه 
القطــاع يف املــوارد البريــة، وعــدم كفايــة مــدة 
ــن، واســتمرار  ــن بالنســبة لألســاتذة املتعاقدي التكوي
رغــم  الجهــة  مســتوى  عــى  املــدريس  الهــدر 
املجهــودات املبذولــة يف هــذا الســياق، ومشــاكل 
ــض  ــدريس يف بع ــل امل ــص النق ــادرات تخ ــر مب تدب
األقاليم،وانتشــار بعــض الظواهــر الســلبية يف محيــط 
املؤسســة التعليميــة، وتوقــف رشكات النظافــة بعــدد 

ــة. ــات التعليمي ــن املؤسس م
مــن  عــدد  تقديــم  النقــاش  وعــرف  هــذا، 
الوضــع  تحســن  شــأنها  مــن  التــي  االقرتاحــات 
التعليمــي بالجهــة حيــث دعــا املتدخلــون إىل تعزيــز 
الــراكات مــع القطاعــات الحكوميــة وجمعيــات 
اإلقليمية،واالشــتغال  واملجالــس  املــدين،  املجتمــع 
لتوفــر  اإليكولوجيــة  املدرســة  مــروع  عــى 
بالوســط  خصوصــا  الشمســية  بالطاقــة  اإلضــاءة 
القروي،وإعــادة النظــر يف معايــر اســتفادة األرس مــن 
برنامــج »تيســر«، وتعميــم املــدارس الجاعاتيــة 
يف  األمــن  حــراس  وتعميــم  القــروي،  بالوســط 
املؤسســات التعليميــة العموميــة؛ فضــا عــن توفــر 
دراســة شــاملة حــول البنيــات التحتيــة عــى مســتوى 
إىل  واألولويــات،  الحاجيــات  لتحديــد  إقليــم  كل 

جانــب الحــث عــى اســتمرار التعــاون بــن قطاعــي 
القطــاع  وإرشاك  والخصــوص،  العمومــي  التعليــم 
ــاءات،  ــع اللق ــة يف جمي ــن املنظوم الخــاص كجــزء م
وتشــجيع املبــادرات التــي تقــوم بهــا جمعيــات آبــاء 
ــوين املحــدد  ــداد اإلطــار القان ــذ، وإع ــاء التامي وأولي
لهيكلتهــا وتنظيــم عملهــا، وإحــداث مســلك للرتبيــة 

البدنيــة يف الباكالوريــا املهنيــة.
ــة  ــر األكادميي ــيد مدي ــدد الس ــرض رده ش ويف مع
ــة  ــم الجه ــن أقالي ــل ب ــل يف تكام ــى رضورة العم ع
عــى اختــاف مســتوياتها، مــرزا طمــوح األكادمييــة 
ــق  ــة يف أف ــات إىل الجه ــف الخدم ــض مختل يف تفوي

ــوي. ــز عــى العمــل الرتب الرتكي
املــدارس  إحــداث  أن  املديــر  الســيد  وأوضــح 
ــة يف الوســط القــروي مــن شــأنه اإلســهام  الجاعاتي
يف القضــاء عــى الهــدر املــدريس مــن جهــة، وضــان 
اســتقرار املدرســن ومشــاركتهم يف مختلــف األنشــطة 
مــن جهــة أخــرى. وبخصــوص تكويــن األســاتذة 
املتعاقديــن، ســجل الســيد املديــر أنــه يتــم بالتنــاوب 
ــداين، مشــرا إىل  ــن املي ــن العمــل اليومــي والتكوي ب
ــال  ــا يف املج ــتغلون         قب ــوا يش ــم كان أن أغلبه
ــتاذ  ــه األس ــذي يلعب ــدور ال ــن ال ــا ع ــوي، فض الرتب

ــوص. ــذا الخص ــب به املصاح
ويف ذات الســياق، أبــرز الســيد املديــر توفــر 
إمكانيــة التكويــن املســتمر لفائــدة املــوارد البريــة 
اشــتغال  اســتمرار  عــى  أكــد  كــا  بعــد،  عــن 
األكادمييــة عــى تعويــض األقســام املفككــة والبحــث 
عــن متويــل إضــايف بهــذا الخصــوص، بتعــاون مــع وايل 
ــم  ــز عــى األقالي ــم، مــع الرتكي الجهــة وعــال األقالي

ــررا. ــر ت األك
هــذا، وأكــد الســيد املديــر عزمــه األخــذ مبجمــوع 
ــن  ــف الفاعل ــا مختل ــات، داعي ــات واالقرتاح التوصي
والــركاء إىل التعــاون والتشــارك املثمــر، ومنوهــا 
القطاعــات  مختلــف  بــن  والتكامــل  باإللتقائيــة 
ــار أن النهــوض  وقطــاع الرتبيــة والتكويــن عــى اعتب

ــع. ــؤولية الجمي ــة مس باملدرس
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الوطنيــة  الرتبيــة  وزيــر  الســيد  عــن  نيابــة 
والتكويــن املهنــي، تــرأس الســيد يوســف بلقاســمي، 
يــوم  الوطنيــة،  الرتبيــة  لقطــاع  العــام  الكاتــب 
ــة، أشــغال  الخميــس 23 مــارس 2017 مبقــر األكادميي
الــدورة األوىل للمجلــس اإلداري لألكادمييــة برســم 

الســنة املاليــة 2017.
ــة  ــوان، نياب ــة تط ــي مبدين ــر اإلقليم ــدم املدي وق
عــن مديــر األكادمييــة، عرضــا مفصــا تنــاول حصيلــة 
الســنة املاليــة 2016 ومــروع برنامج العمــل املميزن 
لألكادمييــة برســم الســنة املاليــة 2017 وفــق املجاالت 
ــة االســرتاتيجية، حيــث أكــد بخصــوص  ــة للرؤي الثاث
حصيلــة املجــال األول الخــاص باإلنصــاف وتكافــؤ 
ــة يف مجــال  ــودات هام ــذل مجه ــم ب ــه ت ــرص، أن الف

ــر وتنويــع العــرض املــدريس.  تطوي
ــن  ــة والتكوي وســعيا نحــو االرتقــاء بجــودة الرتبي
الــذي يشــكل املجــال الثــاين للرؤية، عملــت األكادميية 
عــى توســيع مؤسســات التجريــب للمنهــاج الــدرايس 
للســنوات األربــع األوىل مــن التعليــم االبتــدايئ، وتــم 
ــن  ــاف امله ــال اكتش ــة يف مج ــة جهوي ــل تجرب تفعي
مبســتوى الســنة السادســة ابتــدايئ والســنة األوىل 
ــال بالســلك  ــة االنتق ــد عتب ــم توحي ــا ت ــدادي. ك إع
ــة  ــاوت عتب ــص تف ــدل 5/10 و تقلي ــدايئ يف مع االبت
االنتقــال بالســلك اإلعــدادي بــن الوســطن )8,5–10( 

ــة. ــات اإلقليمي حســب املديري
وبخصــوص املجــال الثالــث املرتبــط بالحكامــة 
ــد  ــف بالتعاق ــة التوظي ــدت األكادميي ــة، اعتم والتعبئ
لســد الخصــاص، كلبنــة أساســية لرتســيخ مفهــوم 
الامركزيــة، واســتكملت عمليــة إرســاء هيكلتهــا 
ــات  ــت االختصاص ــة تفوي ــت عملي ــدة، وواصل الجدي
واالعتــادات املاليــة للمديريــات اإلقليميــة بالجهــة.

عقــب الحصيلــة، اســتعرض املديــر اإلقليمــي، 
ســنة  برســم  املميــزن  األكادمييــة  عمــل  برنامــج 
للرؤيــة  األول  املجــال  أولوياتــه يف  تجلــت   ،2017
يف إحــداث 31 مؤسســة تعليميــة. كــا ســتنظم 
األكادمييــة يومــا دراســيا للتعبئــة لفائــدة 40 متدخــا 
ــن 30  ــة، وتكوي ــة إعاق ــال يف وضعي يف متــدرس األطف
أســتاذا وأســتاذة يف كيفيــة تصميــم الــدرس الفــردي/ 

البيداغوجيــا الفارقيــة. 
ــودة  ــاء بج ــق ب«االرتق ــاين املتعل ــال الث ويف املج
الرتبيــة والتكويــن« ســتعمل األكادمييــة عــى تعميــم 
املنهــاج الــدرايس املنقــح للســنوات األربــع األوىل 
مــن التعليــم االبتــدايئ وتهــم العمليــة 854 مؤسســة 
ــس  ــن تدري ــروع تحس ــتعمم م ــا س ــة. ك ابتدائي

.Agir autrement – وتعلــم اللغــة الفرنســية
ــى  ــي ع ــر اإلقليم ــد املدي ــال، أك ــس املج ويف نف
ــة أنشــطة اكتشــاف املهــن  ــه ســيتم توســيع تجرب أن
لتشــمل جميــع املديريــات ورفــع عــدد األقســام 
الخامــس  للمســتوى  قســا   850 إىل  املســتفيدة 
املؤسســات  ابتــدايئ. كــا ســيتم توســيع شــبكة 
ــة،  ــا املغربي ــة للباكالوري ــالك الدولي ــة للمس املحتضن
إضافــة إىل فتــح 4 مراكــز للتفتــح الفنــي واألديب 
ــذ وتشــجيعهم  ــد التامي ــح واليقظــة عن ــز التفت لحف

ــم. ــراز مواهبه ــى إب ع
ــة،  ــة والتعبئ ــث: الحكام ــال الثال وبخصــوص املج
ستســتكمل األكادمييــة عمليــة إرســاء نظــام املحاســبة 
العامــة والتحليليــة باألكادمييــة واملديريــات اإلقليميــة 
ــة  ــة ملأسس ــات التدبري ــتضع اآللي ــا، وس ــة له التابع

مــروع املؤسســة. 

والجديــر بالذكــر، أن االعتــادات 
املرصــودة للمشــاريع املندمجــة برســم 

ــايل: ــي كالت ــنة 2017 ه س

  
 

  
  

ــن  ــة ع ــة املنبثق ــة الدامئ ــن الفرعي ــت اللج أوص
ــا: ــي أهمه ــا ي ــات في ــدة توصي ــس بع املجل

ــة  ــة خاصــة للعــامل القــروي يف ميزاني ــاء أهمي إي
ومواصلــة  اإليجــايب  التمييــز  إطــار  يف  األكادمييــة 
القضــاء عــى البنــاء املفــكك، وتعزيــز النقــل املــدريس 
وإرســاء  املهنيــة،  املســارات  إىل  التوجيــه  لدعــم 
وتاميــذ  تلميــذات  لفائــدة  امليدانيــة  التداريــب 
ــل عــى إحــداث إجــازات  ــة، والعم ــا املهني البكالوري
الباكالوريــا  لحامــي  ســنوات  ثــاث  مــن  مهنيــة 
املهنيــة. كــا أوصــت اللجــن الفرعيــة بإرســاء آليــات 
ــة  ــيا ملحارب ــن دراس ــذ املتعري ــاالت التامي ــع ح لتتب
التعبئــة  مجــال  ويف  واالنقطــاع.  املــدريس  الهــدر 
ــركاء  ــة ال ــة تعبئ ــة، ومواصل حــول املدرســة املغربي
مــن أجــل املســاهمة يف متويــل التعليــم والرفــع مــن 
ــة  ــة » خدم ــروع املؤسس ــة ل«م ــة املخصص امليزاني

لجميــع املشــاريع الرتبويــة للرؤيــة االســرتاتيجية.
نــوه جميــع املتدخلــن مــن أعضــاء املجلــس 
اإلداري باملجهــودات املبذولــة يف تفعيــل الرؤيــة، 
ــم  ــهم يف دع ــة ستس ــة طموح ــا رؤي ــي اعتروه والت
الــذي ميــس جميــع  بالتعلــم  التمــدرس والرقــي 

الحيــاة يف بادنــا. مســتويات 
وأدىل املتدخلــون بعــدة ماحظــات واقرتاحــات 
ــاء  ــض أعض ــار بع ــث أش ــاالت، حي ــدة مج ــت ع هم
عــى  االنفتــاح  يف  املاحــظ  النقــص  إىل  املجلــس 
الــركاء اآلخريــن، داعــن األكادمييــة إىل توســيع 
لتقديــم دعــم مائــم ملجــال  الــراكات،  مجــال 

التعليــم.
ــس اإلداري يف هــذا الســياق،  ــا أعضــاء املجل ودع
املــايل  الدعــم  تخصيــص  إىل  الرتابيــة  الجاعــات 
للجمعيــات املختصــة يف املجــال. كــا اقرتحــوا تنظيــم 
يــوم وطنــي للتضامــن لارتقــاء بالتعليــم عــى غــرار 

ــاالت أخــرى. ــي تنظــم يف مج ــام األخــرى الت األي
ــد  ــات، أك ــس الجه ــدور املحــوري ملجال ونظــرا لل
ممثــل الجهــة أن مجلســه الجهــة عــى اســتعداد 
ــم املنظومــة الرتبويــة يف كل مجاالتهــا. كامــل لدع

وأثــار أعضــاء املجلــس املشــاكل التــي تثرهــا 
والحراســة،  بالبنــاءات  تتكفــل  التــي  املقــاوالت 
ــة  ــاء أو الحراس ــال البن ــت مج ــوا إىل تفوي ــث دع حي
ــر اإلقليمــي  ــرغ املدي ــى يتف إىل قطاعــات أخــرى حت
ومديــر األكادمييــة للشــأن الرتبــوي. يف مجــال املــوارد 
البريــة، شــدد املتدخلــون عــى تعزيــز املــوارد 
ــض  ــدايئ وتعوي ــلك االبت ــش بالس ــة يف التفتي البري
النقــص يف أطــر اإلدارة الرتبويــة. كــا أوصــوا مبواصلــة 
املجهــودات ملحاربــة بعــض الظواهــر املشــينة داخــل 

وخــارج املؤسســات التعليميــة بتنســيق مــع الجهــات 
ــة. املختص

وخــال توضيحاتــه بخصــوص بعــض القضايــا التي 
أثارهــا أعضــاء املجلــس، أبــرز الســيد رشــيد ريــان، أن 
ــة  ــا أهمي ــاء وله ــام األعض ــس اهت ــات تعك املداخ
ــع  ــارة الجمي ــن إش ــى ره ــة تبق ــة وأن األكادميي بالغ
املجلــس  ألعضــاء  الدقيقــة  املعلومــات  لتقديــم 
بخصــوص بعــض القضايــا املثــارة رفعــا لــكل لبــس أو 
ــج  ــا أن املشــاريع املقرتحــة يف برنام ــوض، موضح غم
العمــل أخــذت بعــن االعتبــار مــا متــت ماحظتــه من 
ــة  ــت األكادميي ــث خصص ــة، حي ــن الجه ــات ب مفارق
21مروعــا للعــامل القــروي مــن أصــل 32 مروعــا.  
يف ســياق ردوده عــى القضايــا املثــارة يف املجلــس 
بالنيابــة،  اإلداري  املجلــس  رئيــس  اعتــر  اإلداري، 
ــاع  ــام لقط ــب الع ــمي الكات ــف بلقاس ــيد اليوس الس
الرتبيــة الوطنيــة، أن املجلــس اإلداري يُعــد مــن بــن 
آليــات الحكامــة األساســية. حيــث دعــا إىل أن تكــون 
ــاء  ــة، وإي ــة هــذه اآللي ــع قناعــة بأهمي ــدى الجمي ل
ــاءت يف  ــي ج ــات الت ــات واالقرتاح ــام للتوصي االهت

ــات.  املداخ
وأكــد الســيد رئيــس املجلــس بخصــوص تفويــت 
ــار  ــذا خي ــرى، أن ه ــات أخ ــات إىل قطاع االختصاص
قائــم وبذلــت مجهــودات يف هــذا البــاب رغــم بعــض 
ــة  ــة الوطني ــاع الرتبي ــاوز قط ــي تتج ــات الت الصعوب
الــذي هــو عــى اســتعداد لتفويــت االعتــادات 
ــذي يرغــب يف تحمــل املســؤولية إلنجــاز  للقطــاع ال

ــات.  ــض الخدم بع
ــة  ــة، خاص ــوارد البري ــص يف امل ــوص النق وبخص
يف أطــر التدريــس واإلدارة، دعــا الســيد بلقاســمي 
ــات  ــى انطباع ــاء ع ــات بن ــب اإلدالء بتقيي إىل تجن
وارتســامات حيــث قــدم معطيــات رقميــة حــول 
ــاء  ــا، بن ــت آخره ــاب كان ــذا الب ــة يف ه ــود الدول جه
ــار  ــد ملي ــم رص ــامية، ت ــة س ــات ملكي ــى تعليمي ع
ــري  ــد، ويج ــتاذ بعق ــف أس ــف 11 أل ــم لتوظي دره
حاليــا االســتعداد لتوظيــف أطــر الدعــم الرتبــوي 

واإلداري بواســطة عقــد. 
ويف آخــر رده، شــدد الســيد الكاتــب العــام عــى 
أهميــة ودور اعتــاد التعبئــة والراكة، لكــون الرؤية 
التهــم الــوزارة فقــط، بــل هــي التــزام اجتاعــي 
ــل  ــة تعطــي األم ــع. وأن الرؤي ــم الجمي ــي يه وجاع
ملســتقبل البــاد وناشــئتها، وأننــا لــن نحقــق النتائــج 

ــب مســؤوليته.  ــل كل جان إذا مل يتحم
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نیابة عن السید وزیر التربیة الوطنیة والتكوین المھني، ترأس السید یوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربیة الوطنیة، یوم 
.2017لمالیة اسنة برسم ال لألكادیمیةبمقر األكادیمیة، أشغال الدورة األولى للمجلس اإلداري  2017مارس  23الخمیس   

الحصیلة أھم عناصر    
استعرض في قدم السید رشید ریان، المدیر اإلقلیمي بمدینة تطوان، نیابة عن السید محمد عواج، مدیر األكادیمیة، عرضا مفصال 

الت الثالثة وفق المجا 2017ومشروع برنامج العمل الممیزن لألكادیمیة برسم السنة المالیة  2016حصیلة السنة المالیة مستھلھ 
مجال بذل مجھودات ھامة في  أنھ تم ،نصاف وتكافؤ الفرصاإلالخاص ب المجال األولبخصوص حصیلة ، حیث أكد للرؤیة االستراتیجیة

تطویر وتنویع العرض المدرسي.   
مؤسسات التجریب توسیع  عملت األكادیمیة على للرؤیة،الذي یشكل المجال الثاني  االرتقاء بجودة التربیة والتكوین وسعیا نحو

بمستوى السنة  اكتشاف المھنفي مجال تفعیل تجربة جھویة وتم االبتدائي، للمنھاج الدراسي للسنوات األربع األولى من التعلیم 
تقلیص تفاوت عتبة االنتقال و  5/10عتبة االنتقال بالسلك االبتدائي في معدل كما تم توحید  .ةإعدادی والسنة األولى ةالسادسة ابتدائی

– 8,5بالسلك اإلعدادي بین الوسطین (  .) حسب المدیریات اإلقلیمیة10   
كلبنة أساسیة لترسیخ لسد الخصاص، التوظیف بالتعاقد  اعتمدت األكادیمیة ،الحكامة والتعبئةالمرتبط بالمجال الثالث وبخصوص 

للمدیریات  واالعتمادات المالیةالختصاصات وواصلت عملیة تفویت ا الجدیدة، ھیكلتھاإرساء ، واستكملت عملیة مفھوم الالمركزیة
بالجھة. اإلقلیمیة  

:2017 برنامج العملأولویات    
حسب المجاالت تجلت أولویاتھ ، 2017استعرض السید رشید ریان، برنامج عمل األكادیمیة الممیزن برسم سنة عقب الحصیلة، 
في تمدرس األطفال في  متدخال 40للتعبئة لفائدة  ادراسی ایوم األكادیمیة تنظم. كما سمؤسسة تعلیمیة 31 إحداثفي  الثالثة للرؤیة

  .أستاذا وأستاذة في كیفیة تصمیم الدرس الفردي/ البیداغوجیا الفارقیة 30تكوین و، وة إعاقةوضعی
نقح للسنوات تعمیم المنھاج الدراسي المستعمل األكادیمیة على  "االرتقاء بجودة التربیة والتكوینب" المتعلق وفي المجال الثاني

–الفرنسیة  وتعلم اللغةتحسین تدریس  . كما ستعمم مشروعمؤسسة ابتدائیة 854العملیة  تھمواألربع األولى من التعلیم االبتدائي   
Agir autrement.  
سام األقتوسیع تجربة أنشطة اكتشاف المھن لتشمل جمیع المدیریات ورفع عدد على أنھ سیتم  ریانأكد السید ، وفي نفس المجال

لك الدولیة للباكالوریا توسیع شبكة المؤسسات المحتضنة للمسا. كما سیتم قسما للمستوى الخامس ابتدائي 850إلى  المستفیدة
.حفز التفتح والیقظة عند التالمیذ وتشجیعھم على إبراز مواھبھملمراكز للتفتح الفني واألدبي  4إلى فتح إضافة ، المغربیة  

إرساء نظام المحاسبة العامة والتحلیلیة باألكادیمیة عملیة األكادیمیة  ، ستستكملكامة والتعبئةالح الثالث:المجال بخصوص و
  .اآللیات التدبیریة لمأسسة مشروع المؤسسةوستضع  والمدیریات اإلقلیمیة التابعة لھا،

ھي كالتالي: 2017للمشاریع المندمجة برسم سنة  االعتمادات المرصودةن والجدیر بالذكر، أ  
 

 

 

 
 

التوصیاتأھم    
بعدة توصیات فیما یلي أھمھا:اللجن الفرعیة الدائمة المنبثقة عن المجلس  أوصت  

تعزیز النقل القضاء على البناء المفكك، ومواصلة دیمیة في إطار التمییز اإلیجابي وإیالء أھمیة خاصة للعالم القروي في میزانیة األكا
یذات وتالمیذ البكالوریا المھنیة، والعمل على إرساء التداریب المیدانیة لفائدة تلموالمدرسي لدعم التوجیھ إلى المسارات المھنیة، 

إرساء آلیات لتتبع حاالت التالمیذ كما أوصت اللجن الفرعیة ب ازات مھنیة من ثالث سنوات لحاملي الباكالوریا المھنیة.إحداث إج
تعبئة الشركاء من أجل مواصلة ووفي مجال التعبئة حول المدرسة المغربیة، . المتعثرین دراسیا لمحاربة الھدر المدرسي واالنقطاع

یع التربویة للرؤیة خدمة لجمیع المشار "مشروع المؤسسة "المساھمة في تمویل التعلیم والرفع من المیزانیة المخصصة ل
االستراتیجیة.  

القضایا المطروحة في المجلسأھم    
لتي اعتبروھا نوه جمیع المتدخلین من أعضاء المجلس اإلداري بالمجھودات المبذولة في تفعیل الرؤیة، وا  

رؤیة طموحة ستستھم في دعم التمدرس والرقي بالتعلم الذي یمس جمیع مستویات الحیاة في بالدنا.  
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احتضــن مقــر واليــة ســوس ماســة يــوم الجمعــة 
27 مــارس 2017 الــدورة األوىل للمجلــس اإلداري 
مديــر  ترأســها  ماســة،  ســوس  جهــة  ألكادمييــة 
ــة عــن  ــكات نياب ــة واملمتل الشــؤون العامــة وامليزاني
ــي. ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر الرتبي ــيد وزي الس

واســتعرض املديــر املكلــف بــإدارة األكادمييــة 
ــام  ــي تحققــت بالجهــة مدعمــة باألرق املنجــزات الت

حيــث  املندمجــة،  املشــاريع  حســب  وموطنــة 
عملــت األكادمييــة عــى تعزيــز العــرض الرتبــوي 
بدعــم بنيــات املؤسســات يف مختلــف األســاك مــن 
بنــاء وإصــاح وترميــم، وتعزيــز خدمــات الدعــم 
االجتاعــي بالجهــة، وتلــك املوجهــة إىل الفئــات 
ذات االحتياجــات الخاصــة فضــا عــن دعــم برامــج 

ــة. ــر النظامي ــة غ الرتبي
ــة  ــة أيضــا يف األوراش الرتبوي وانخرطــت األكادميي
ــا يخــص تحســن  ــوزارة ســواء في ــا ال ــي أطلقته الت
مــن  األوىل  األربــع  للســنوات  الــدرايس  املنهــاج 
التعليــم االبتــدايئ وتحســن منهــاج الرتبيــة اإلســامية 
باألســاك التعليميــة الثاثــة وتطويــر تعليــم اللغــات، 
اكتشــاف  ومســار  الدوليــة،  البكالوريــا  ومســالك 
والبكالوريــا  باإلعــدادي  املهنــي  واملســار  املهــن 
ــة  ــز قــدرات األطــر الرتبوي ــة، فضــا عــن تعزي املهني
مــن خــال املصاحبــة والتكويــن عــر املارســة 
ــات  ــوي باملؤسس ــل الرتب ــر العم ــة إىل تطوي باإلضاف
ــات  ــح للغ ــات التفت ــال مؤسس ــن خ ــة م التعليمي

واألنشــطة الثقافيــة والفنيــة واملراكــز الرياضيــة.
ــر املندمــج  ــم العمــل عــى تحســن التدب كــا ت
ــة  ــة خاص ــاء عناي ــم إي ــا ت ــة، في ــوارد البري للم
ــن  ــا ع ــركاء، فض ــن وال ــة الفاعل ــل وتعبئ بالتواص

مهننــة املنظومــات املعلوماتيــة التدبريــة.   
ــل  ــج العم ــروع برنام ــط م ــم بس ــك، ت ــر ذل إث
الناظمــة  املجــاالت  حســب   2017 ســنة  برســم 
للمشــاريع املندمجــة. ففــي املجــال األول ومبيزانيــة 
تقــدر ب  697.931.730,83 مليــون درهــم برمجــت 
األكادمييــة، وفــق نهــج نســقي يأخــذ بعــن االعتبــار 
التفاوتــات املجاليــة بــن أقاليــم الجهــة واملــوارد 
املؤسســات  مــن  عــدد  وتأهيــل  بنــاء  املتاحــة، 
التعليميــة وتعزيــز تجهيزاتهــا والصيانــة الوقائيــة لها، 
فضــا عــن تعزيــز خدمــات الدعــم االجتاعــي مــع 
ــه. ويف إطــار  ــد خدمات تحســن نظــام تدبــره وتجوي
تشــاريك، ســيتعزز أيضــا التمييــز اإليجــايب لــذوي 
ــة الفضــاءات  االحتياجــات الخاصــة مــن خــال تهيئ

ــة.  ــة والرتبوي ــر اإلداري ــدرات لألط ــة الق وتقوي
بأهميــة  االســتدرايك  التعليــم  وســيحظى 
خاصــة مــن خــال تطويــر عمليــات االســتهداف 

ــج  ــاج وتوســيع برنام ــه واإلدم واالســتقطاب والتوجي
ــم  ــداث وتعمي ــع إح ــة«، م ــة الثاني ــة الفرص »مدرس
مراكــز الفرصــة الثانية-الجيــل الجديــد عــى مســتوى 

املديريــات اإلقليميــة. 
ــاين  ــال الث ــاص باملج ــل الخ ــج العم ــز برنام وارتك
لســنة 2017، ومبيزانيــة تقــدر ب 24.464.342,50 
درهــا، عى توســيع تجربــة املنهاج املنقح للســنوات 

التعليميــة  املؤسســات  نصــف  لتشــمل  األربــع 
بالجهــة، فضــا عــن دعــم قــدرات املدرســن يف 
ــذا  ــذ. ه ــة للتامي ــارات القرائي ــة امله ــات وتنمي اللغ
باإلضافــة إىل توســيع العــرض للمســالك الدوليــة 
تقييــم  إنجــاز  مــع  بالجهــة  الدوليــة  للبكالوريــا 
مرحــي لهــا، وتعزيــز مســار اكتشــاف املهــن واملســار 
الفاعــل  واالنفتــاح  والثانــوي  باإلعــدادي  املهنــي 
ــة  ــر منظوم ــة وتطوي ــاواليت بالجه عــى النســيج املق
التوجيــه املهنــي واإلعــام والتوجيــه مــع الرتكيــز 
ــاء  ــذ واآلب ــدة التامي ــي لفائ ــب التواص ــى الجان ع
ــن  ــا لتكوي ــرا مل ــواء. ونظ ــد س ــى ح ــاوالت ع واملق
األطــر مــن أثــر بالــغ يف تطويــر املنظومــة فقــد تــم 
ــر  ــواء بتطوي ــال س ــذا املج ــة به ــة خاص ــاء عناي إي
ــادي،  ــن اإلرش ــة والتكوي ــن باملصاحب ــات التكوي آلي
وســتعد األكادمييــة مخططــا جهويــا ومخططــات 
إقليميــة مــن أجــل االرتقــاء بالتعليــم األويل وتوســيع 
ــدة  ــة جدي ــام محدث ــز أقس ــوي بتجهي ــرض الرتب الع
باملناطــق ذات العجــز، باإلضافــة إىل دعــم شــبكة 

ــم األويل. ــوارد التعلي ــز م مراك
ــال  ــاص باملج ــزن الخ ــل املمي ــج العم ــا برنام أم
الثالــث، فقــد خصصــت لــه األكادمييــة ميزانيــة تقــدر

كل  أساســا  يهــم  درهــا   47.697.926,67  ب 
وتعبئــة  التواصــل  بتعزيــز  املرتبطــة  العمليــات 
الــركاء، فضــا عــن االرتقــاء بتأهيــل املــوارد البرية 
وتطويــر الحكامــة اإلداريــة واســتكال تقويــة نظــام 
املعلومــات واالرتقــاء بتدبــر املؤسســات التعليميــة.

وخلصــت مداوالت لجــان املجلــس اإلداري الثاثة 
ــغاالت  ــت انش ــات، عكس ــن التوصي ــة م إىل مجموع
املتدخلــن واهتامهــم بالشــأن الرتبــوي بالجهــة. 
حيــث متــت التوصيــة باألســاس مبراعــاة التقائيــة 
ــي تــرف عليهــا  ــة مــع الرامــج الت برامــج األكادميي
الحكوميــة ذات  والقطاعــات  املحليــة  الجاعــات 
ــع رضورة  ــي، م ــوي والتعليم ــب الرتب ــة بالجان الصل
إيــاء عنايــة خاصــة بفضــاءات املؤسســات التعليميــة 
ــة لهــا والترسيــع مبعالجــة مشــكل  ــة الوقائي والصيان

ــة. ــق الصحي ــكك واملراف ــاء املف البن
واهتــم املتدخلــون أيضــا بالدعــم االجتاعــي 
بأقاليــم الجهــة والتــي تعــاين فــوارق مجاليــة كبــرة 

باإللحــاح عــى إعــال التمييــز اإليجــايب يف معالجتهــا 
ــة تــروم تحســن مــؤرشات االســتهداف،  وفــق مقارب
مــع رضورة مســاهمة الــركاء يف تجويــد الخدمــات 
املقدمــة للتاميــذ، فضــا عــن تحســن ظــروف إيــواء 
ــا  ــن فاعليته ــا وتحس ــات وتجهيزاته ــذ الداخلي تامي

ــد يف نفقــات االطعــام املــدريس. مــع التحكــم الجي
ــة  ــب املتعلق ــت اللجــان اإلحاطــة بالجوان ومل يف
بتدبــر  تعلــق  فيــا  خاصــة  املاليــة  بالحكامــة 
ــى رضورة  ــد ع ــم التأكي ــث ت ــة، حي ــوارد البري امل
االســتجابة للحاجــات مــن األطــر اإلداريــة وأطــر 
ــاء  ــتكال إرس ــع باس ــع الترسي ــة، م ــة الرتبوي املراقب
الهيكلــة التنظيميــة لألكادمييــة واملديريــات اإلقليمية 
التابعــة لهــا، والســعي قدمــا يف نهــج الاتركيــز دعــا 
ــا  ــن أدائه ــة وتحس ــات التعليمي ــتقالية املؤسس الس

ــا.  ــن مردوديته ــع م والرف
ــة أيضــا بإرســاء خطــة ملســار  ــا متــت التوصي ك
ــن أســاتذة  ــذ وتكوي ــدة التامي ــن لفائ اكتشــاف امله
ــن  ــر امله ــن وتطوي ــال وتثم ــذا املج ــدايئ يف ه االبت
املقاوالتيــة، فضــا عــن فتــح املجــال للبكالوريــا 
ــويص،  ــم الخص ــة يف التعلي ــارات املهني ــة واملس املهني
االعــدادي  الســلك  يف  املهنيــة  املســارات  وكــذا 
الخصــويص، باإلضافــة إىل دمــج التكويــن املهنــي 
ــط الجســور مــع مؤسســات  يف منظومــة مســار ورب

التعليــم الجامعــي.
واستحســن أعضــاء املجلــس اإلداري الديناميــة 
املشــاريع  خــال  مــن  الــوزارة  أطلقتهــا  التــي 
ــا،  املندمجــة والهندســة والرمجــة املعتمــدة ألجرأته
الدخــول  تدبــر  إشــكاالت  املداخــات  وتناولــت 
ــة،  ــوارد البري ــن اكتظــاظ ونقــص يف امل املــدريس م
فضــا عــن بعــض الظواهــر التــي تؤثــر عــى جــودة 
املدرســة بالجهــة مــن هــدر مــدريس خاصــة بالنســبة 
للفتــاة بالوســط القــروي، وعنــف بالوســط املــدريس.
ــر  ــس أث ــاء املجل ــات أعض ــرزت مداخ ــد أب  وق
الدعــم االجتاعــي ودوره الهــام يف تحســن مــؤرشات 
ــدور املحــوري  ــن عــى ال ــة، مؤكدي التمــدرس بالجه
الــذي يجــب أن تلعبــه الجاعــات الرتابيــة يف دعــم 
ــص يف  ــة وباألخ ــا األكادميي ــوم به ــي تق ــود الت الجه
املفــكك  كالبنــاء  املطروحــة  اإلشــكاالت  معالجــة 
ــن  ــة. داع ــات التعليمي ــة باملؤسس ــق الصحي واملراف
ــر  ــرة والتفك ــة املتوف ــوارد املالي ــيد امل ــا إىل ترش أيض
يف نظــام للتحفيــز لألطــر العاملــة باملناطــق الصعبــة، 
مــع ربــط جســور التعــاون والراكــة بــن مؤسســات 
التعليميــة  واملؤسســات  الخصــويص  التعليــم 

ــة. العمومي
وقــد أوضــح رئيــس الــدورة يف معــرض رده حــول 
ــاح  ــس، أن إنج ــاء املجل ــات أعض ــات واقرتاح ماحظ
اإلصــاح ال يتــأىت إال بتظافــر جهــود الجميــع، يف 
ــأيت  ــذي ينتظــر أن ي ــون اإلطــار ال أفــق صــدور القان
ــس  ــة ويؤس ــكاالت املطروح ــية لإلش ــات أساس بإجاب
للتعاقــد املنظــور بــن جميــع املتدخلــن، منوهــا 
ــا الجــواب املؤسســايت  ــي أىت به ــة الت ــة القوي بالدفع
االســتجابة  يف  املتعاقديــن  بتوظيــف  القــايض 
ــة،  ــوارد البري ــن امل ــاع م ــة للقط ــات امللح للحاجي
والــدور الريــادي الــذي لعبتــه األكادمييــات يف تدبــر 
ــى رضورة  ــددا ع ــن، مش ــف والتكوي ــة التوظي عملي
ــاح املدرجــة يف خارطــة  اســتحضار مســتلزمات النج
العمليــات  إنجازيــة  ومهننــة  وترسيــع  الطريــق 

التدبريــة للمشــاريع املندمجــة.
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للرتبيــة  الجهويــة  األكادمييــة  مبقــر  انعقــد 
ــوم 24  ــدار البيضــاء ـ ســطات، ي ــة ال ــن لجه والتكوي
مــارس 2017، املجلــس اإلداري لألكادميية برســم ســنة 
2017، ترأســه الســيد عبــد الحــق الحيــاين، مديــر 
االســرتاتيجية واإلحصــاء والتخطيــط، نيابــة عــن وزيــر 

ــي. ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني الرتبي
وخصصــت أشــغال املجلــس لعــرض الحصيلــة 
الســنوية برســم 2016، ومناقشــة برنامــج العمــل 
اســتهلت  حيــث   ،2017 بســنة  الخــاص  املميــزن 
ــر  ــه مدي ــة عن ــا بالنياب ــر، تاه ــيد الوزي ــة للس بكلم
ــول  ــرض ح ــط، وع ــاء والتخطي ــرتاتيجية واإلحص االس
الخطــوط العريضــة لخارطــة الطريــق املعتمــدة مــن 
ــرتاتيجية 2015 ـ  ــة االس ــاريع الرؤي ــل مش ــل تنزي أج

.2030
ــرض  ــس اإلداري إىل ع ــاء املجل ــتمع أعض ــا اس ك
ــر  ــن اســاعيي، مدي ــه الســيد محادي مفصــل قدم
األكادمييــة، حــول حصيلــة الســنة املاليــة برســم ســنة 
ــم  ــي ت ــؤرشات الت ــن امل ــة م ــه جمل ــرز في 2016، أب
ــدى  ــد م ــي تؤك ــة، والت ــد الجه ــى صعي ــا ع تحقيقه
التطــور الحاصــل يف اإلنجــاز ويف تنفيــذ املشــاريع 
املؤسســات  تأهيــل  املندمجــة، خاصــة يف مجــال 
ــال  ــن خ ــا م ــودة خدماته ــاء بج ــة واالرتق التعليمي
ــم  ــدة أو مشــاريع اإلصــاح والرتمي ــات الجدي اإلحداث

ــكك. ــاء املف ــة البن ومحارب
كــا أبــرز العــرض بعــض املعطيــات األخــرى 
املرتبطــة بالحصيلــة األوليــة للمنجــزات يف مجــال 
الدعــم االجتاعــي واالرتقــاء بالتعليــم األويل وترسيع 
ــة  ــا إيجابي ــي جــاءت يف مجمله ــرة تعميمــه، والت وت
واملجاليــة  الدميوغرافيــة  الخصوصيــات  وتراعــي 

ــة.      للجه
وقــدم الســيد املديــر، يف نفــس الســياق، برنامــج 
عمــل األكادمييــة مــوزع عــى املجــاالت الثــاث ممثلة 
بجــودة  واالرتقــاء  الفــرص،  وتكافــؤ  اإلنصــاف  يف 
الرتبيــة والتكويــن، ثــم الحكامــة والتعبئــة. وقــد 
حــدد الرنامــج عــى مســتوى تطويــر وتنويــع العــرض 
ــا يف  ــة 7 منه ــمل 14 مؤسس ــات تش ــدريس إحداث امل
ــوي  ــدادي، و2 يف الثان ــوي اإلع ــدايئ، و5 يف الثان االبت
ــري و79%  ــط الح ــدل %21 يف الوس ــي، مبع التأهي
يف الوســط القــروي، كــا شــمل توســيع حــوايل 140 
مؤسســة تعليميــة مبعــدل %26 يف الوســط الحــري، 

ــروي. ــط الق و%74 يف الوس
أمــا عــى مســتوى مــروع التأهيــل املندمــج 
أن  املنتظــر  فمــن  والتكويــن  الرتبيــة  ملؤسســات 
تبــارش األكادمييــة تأهيــل وإصــاح نحــو 79 مؤسســة 
وتعويــض 284 حجــرة مــن املفــكك إىل الصلــب 
وربــط 105 مؤسســة بالكهربــاء و110 باملــاء الصالــح 

للــرب و19 بشــبكة التطهــر.
ــة  ــاريع املندمج ــار املش ــج يف إط ــن الرنام وتضم
املدرجــة يف املجــال الثــاين املتعلــق باالرتقــاء بجــودة 
الرتبيــة والتكويــن، تدابــر تشــمل عقــد لقــاءات 
الرتبويــة،  واملراقبــة  التأطــر  هيئــة  مــع  دوريــة 
الجديــدة  البيداغوجيــات  يف  األســاتذة  وتكويــن 
ــال  ــطر يف مج ــا س ــح، ك ــاج املنق ــدة يف املنه املعتم
دعــم التمكــن مــن اللغــات عمليــات تســتهدف الرفع 
ــة  ــة للمســالك الدولي مــن عــدد املؤسســات املحتضن

ــة. ــا املغربي للبكالوري
ومتحــور برنامــج عمــل األكادمييــة املزمــع تنزيلــه 
ــة  ــول الحكام ــث، ح ــال الثال ــاريع املج ــبة ملش بالنس
البريــة مــن  املــوارد  بتدبــر  االرتقــاء  والتعبئــة 

خــال تفويــض االختصاصــات التدبريــة للمديريــات 
املعتمــدة  الحاليــة  املنظومــة  اإلقليميــة وتجويــد 
للحــركات وإعــادة االنتشــار، باإلضافــة إىل تطويــر 
الحكامــة ومأسســة التعاقــد، عــر تفعيــل دليــل 
املســاطر الخــاص بالشــؤون اإلداريــة واملاليــة املقــرتح 
مــن اإلدارة املركزيــة، وتقويــة القــدرات التدبريــة 
ملختلــف املدبريــن باملؤسســات التعليميــة يف مجاالت 

ــة. ــة اإلداري ــير والحكام ــر والتس التدب
واعتبــارا ملــا يســتلزمه التنزيــل األمثــل للمشــاريع 
املندمجــة للرؤيــة االســرتاتيجية مــن تعبئــة وتواصــل 
عمومــا  املجتمــع  مكونــات  لكافــة  وانخــراط 
وللمتدخلــن والفاعلــن الرتبويــن بالجهــة تــم تســطر 
مجموعــة مــن التدابــر مــن شــأنها تعزيــز وتوســيع 
ورشكائهــا،  املغربيــة  املدرســة  محتضنــي  قاعــدة 
وقــد حــدد برنامــج العمــل يف هــذا الصــدد عمليــات 
ولقــاءات تواصليــة تهــدف إىل ترســيخ آليــات املواكبــة 
ــل،  ــج العم ــزم برنام ــن الت ــاح، يف ح ــم لإلص والتقيي
كمدخــل لتقويــة نظــام املعلومــات للرتبيــة والتكويــن 
ــة  ــروف املامئ ــر كل الظ ــة، بتوف ــد الجه ــى صعي ع

ــة. ــات املعلوماتي ــتغال املنظوم الس
عقــب ذلــك تــا ممثلــو اللجــان الفرعيــة الدامئــة 
ــث  ــان حي ــذه اللج ــات ه ــر وتوصي ــس، تقاري للمجل
دعــت لجنــة املــوارد البريــة، إىل رضورة إخضــاع 
قصــد  للتكويــن  مســتقبا  املتعاقديــن  األســاتذة 
متكينهــم مــن القــدرات الروريــة لاضطــاع مبهــام 
ــة،  ــوارد البري ــز امل ــس، كــا دعــت إىل تحفي التدري
اتفاقيــات  وتفعيــل  املســتمر  التكويــن  وإغنــاء 
ــة وبعــض املؤسســات  الراكــة املرمــة بــن األكادميي

ــال. ــذا املج ــا يف ه ــتفادة منه ــرض االس ــا بغ العلي
فيــا شــملت توصيــات اللجنــة املكلفــة بتطويــر 
العــرض الرتبــوي، دعــوة إىل بــذل مجهــود أكــر 
التعليــم  مــن  االســتفادة  مــن  الجميــع  لتمكــن 
ــم هــذا القطــاع، ورضورة  األويل، والعمــل عــى تنظي
إعــادة إدمــاج املنقطعــن عــن الدراســة عــن طريــق 

توجيههــم إىل التكويــن املهنــي.
باملاليــة  املكلفــة  الثالثــة  اللجنــة  وخلصــت 
رضورة  إىل  توصياتهــا  يف  االقتصاديــة،  والشــؤون 
التنســيق بــن جميــع املتدخلــن والــركاء يف مــا 
يخــص تهييــئ امليزانيــة وتفعيــل مبــدأ االلتقائيــة يف 
ــل  ــت إىل العم ــا دع ــاريع، ك ــج واملش ــذ الرام تنفي
والنقــل  اإليــواء واإلطعــام  توفــر خدمــات  عــى 
املــدريس يف وقتهــا مــع بدايــة املوســم الــدرايس.

مامســته  يف  العــرض،  مضامــن  مــع  وتفاعــا 
ــة  ــة املطروح ــا الرتبوي ــكل القضاي ــمويل ل ــكل ش بش
ــى  ــس ع ــاء املجل ــات أعض ــت مداخ ــة، انصب بالجه
تثمــن املجهــودات املبذولــة مــع اإللحــاح عــى 
بعــض الجوانــب التــي رأى املتدخلــون أنهــا ذات 
خصوصيــة وأولويــة بحيــث تحتــاج إىل تدخــل آين 
وإشــكالية  األويل،  التعليــم  كموضــوع  ملعالجتهــا 
ــكل  ــة أو مش ــوارد البري ــل يف امل ــاص الحاص الخص
ــتحضار  ــة إىل اس ــام، باإلضاف ــل األقس ــاظ داخ االكتظ
البعــد التواصــي يف العاقــة بــن األكادمييــة واملجالــس 
املنتخبــة، والحــرص عــى نــوع مــن االلتقائيــة يف 
ــة. ــة والجاعي ــة الجهوي ــات التنموي ــورة املخطط بل

وقــد عقــب رئيــس الجلســة عــى بعــض النقــط 
ــة ككل،  ــم املنظوم ــذي يه ــي، ال ــع الوطن ذات الطاب
مشــرا أن الــوزارة مقبلــة عــى تعزيــز مواردهــا 
للتوظيــف  مــن خــال دفعــة جديــدة  البريــة 
بالتعاقــد ســتمكن الجهــات مــن ســد الخصــاص 
الحاصــل بســبب التقاعــد النســبي أو التقاعــد بحــد 
الســن، كــا عــرج الســيد املديــر يف جوابــه عــى 
املاحظــات املتعلقــة بالتواصــل مــرزا األهميــة التــي 
ــدا  ــل ومؤك ــال التواص ــوزارة ملج ــا ال ــت توليه أصبح
ــه االتصــال الناجــع  ــذي يلعب ــدور الحيــوي ال عــى ال
ــن  ــة مــع الــركاء واملتدخل ــط وتشــبيك العاق يف رب
الدميومــة  عــى  مبنــي  تعــاون  دعائــم  وإرســاء 

واالســتمرار.
بــدوره توقــف مديــر األكادمييــة عنــد بعــض 
املاحظــات ذات الخصوصيــة الجهويــة التــي طرحهــا 
املتدخلــون مشــددا عــى أن األكادمييــة بالرغــم مــن 
ــى  ــجلة ع ــات املس ــة والتحدي ــات امليزانياتي اإلكراه
مســتوى البنيــات، تعمــل كل ما يف وســعها لاســتجابة 
لهــذه الحاجيــات بشــكل تدريجــي ووفــق أولويــات 
ــع  ــا جمي ــات تشــاركية يســاهم فيه محــددة ومبقارب

ــن. املتدخل
ــايب  ــاش إيج ــس اإلداري بنق ــغال املجل ــزت أش متي
وبنــاء بــن مختلــف مكونــات املجلــس أمثــر آراء 
ــار  ــن االعتب ــا بع ــجيلها وأخذه ــم تس ــات ت ومقرتح
ــن  ــن اإلقليمي ــة واملديري ــر األكادميي ــن طــرف مدي م

ــة. بالجه
وتجــدر اإلشــارة إىل أن ميزانيــة االســتثار الخاصــة 
بالجهــة ســتبلغ حــوايل 459902000.00 درهــا بينــا 
ــوايل 358932000.00  ــتغال ح ــة االس ــتبلغ ميزاني س
 818834000.00 مقــداره  إجــايل  مببلــغ  درهــا 

درهــا.
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املجل�ص االإداري لالأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة بني مالل خنيفرة

الجهويــة  لألكادمييــة  اإلداري  املجلــس  انعقــد 
للرتبيــة والتكويــن جهــة بنــي مــال خنيفــرة، برســم 
الســنة 2017 يــوم الجمعــة 24 مــارس 2017 وتــرأس 
أشــغاله الســيد خالــد برجــاوي، الوزيــر املنتــدب لدى 
ــور  ــي، بحض ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر الرتبي وزي

ــس اإلداري. ــاء املجل أعض
ففيــا يخــص حصيلــة املجــال األول، املتعلــق 
ــل  ــة عم ــزت حصيل ــرص، متي ــؤ الف ــاف وتكاف باإلنص
ــدة  ــة جدي ــاث مــدراس جاعاتي ــح ث ــة بفت األكادميي
ــات  ــاث ثانوي ــدة وث ــة جدي ــر داخلي ــة ع وخمس
إعداديــة وتجهيــز املؤسســات الجديــدة بالتجهيــزات 
ــتفادة  ــة اس ــت الحصيل ــا عرف ــة، ك ــية الازم املدرس
48 265 ألــف تلميــذ مــن برنامــج تيســر و7994 
ــتفيدين  ــدة املس ــيع قاع ــية وتوس ــح الدراس ــن املن م
االبتــدايئ. كــا  بالتعليــم  املــدريس  مــن اإلطعــام 
متيــزت الحصيلــة بتنظيــم قافلــة التعبئــة االجتاعيــة 
الســرتجاع األطفــال املنقطعــن عــن الدراســة وإرجــاع 
ــة  ــز »الفرص ــاء مراك ــذا وإرس ــارب 2100 تلمي ــا يق م
الثانيــة الجيــل الجديــد« كــا متيــزت بإدمــاج أطفــال 
امتحانــات  يف  الناجحــن  النظاميــة  غــر  الرتبيــة 

ــة. ــهادة االبتدائي ــدريس أو الش ــاج امل اإلدم
ــودة  ــاء بج ــاين، االرتق ــال الث ــق باملج ــا يتعل وفي
ــة  ــة األكادميي ــزت حصيل ــد متي ــن، فق ــة والتكوي الرتبي
يف هــذا املجــال بتوســيع املســالك الدوليــة للباكلوريــا 
ــح 45 قســا بالجــذوع  ــار فرنســية بفت ــة خي املغربي
ــات اإلقليميــة الخمــس  املشــرتكة العلميــة باملديري
ــة  ــة عمومي ــة تأهيلي ــى 23 ثانوي ــة ع ــة موزع بالجه
و10 مؤسســات تعليميــة خصوصيــة. باإلضافــة إىل 
ــة) 35 قســا ب 18 مؤسســة  ــا املهني ــح الباكلوري فت
التكوينــي  العــرض  وتنويــع  بالجهــة(  تأهيليــة 
بإحــداث مســارات مهنيــة جديــدة وتنظيــم حمــات 

ــة. ــارات املهني ــه للمس ــادة التوجي ــية إلع تحسيس
كــا عرفت عتبات االنتقال تحســنا ملموســا خال 
املوســم الــدرايس املــايض، وتنظيــم لقــاءات تنســيقية 
مــع مديــري املؤسســات التعليميــة واملفتشــن حــول 
ســبل تنزيــل التدبــر الخــاص بتحســن عتبــة االنتقــال 

يف جميــع املديريــات اإلقليميــة التابعــة للجهــة. 
ومتيــزت حصيلــة األكادمييــة أيضــا قيادتهــا ملروع 
تنميــة مهــارات القــراءة بالعربيــة عــر تكويــن فريــق 
ــارة  ــن إش ــم ره ــت خرته ــث وضع ــراء حي ــن الخ م
ــات مــن أجــل تنزيــل هــذا املــروع  باقــي األكادميي

عــى املســتوى الوطنــي.
ــار  ــة، فأش ــة والتعبئ ــث، الحكام ــال الثال ــا املج أم
بتطويــر  املتعلقــة  الحصيلــة  إىل  املديــر  الســيد 
اســتعرض  بحيــث  التعاقــد،  ومأسســة  الحكامــة 
مختلــف التدابــر التــي اتخذتهــا األكادمييــة لارتقــاء 
بالحكامــة اإلداريــة وذلــك مــن خــال إقــرار الهيكلــة 
جهويــة  لقــاءات  وتنظيــم  لألكادمييــة  الجديــدة 
وإقليميــة مــع جميــع املوظفــن الطاعهــم عــى 
مســتجدات املنظومــة الرتبويــة واملهــام املنتظــرة مــن 

أجــل رفــع التحديــات ومواجهــة الصعوبــات.
ومل يقتــر عــرض الســيد مديــر األكادمييــة عــى 
ــة  ــاريع الرؤي ــل مش ــة لتنزي ــة األولي ــرض الحصيل ع
االســرتاتيجية، بــل تنــاول عرضــه أيضــا العمليــات 
ــار  ــي تأخــذ بعــن االعتب ــة، والت املرمجــة ذات األولي
ــارات  ــم انتظ ــة وحج ــه الجه ــذي تعرف ــاص ال الخص

ــاكنتها.   س

املميــزن  العمــل  برنامــج  إطــار  ويف  وهكــذا   
ــة يف  ــت األكادميي ــة 2017، برمج ــنة املالي ــم الس برس
ــن  ــا م ــددا مه ــرص ع ــؤ الف ــال اإلنصــاف وتكاف مج
ــر  ــال، تطوي ــبيل املث ــى س ــا ع ــر منه ــات نذك العملي
العــرض املــدريس بإحــداث أربــع مــدارس جاعاتيــة 
ــة  ــات بداخلي ــاث إعدادي ــتقلتن وث ــتن مس ومدرس
وثــاث إعداديــات بــدون داخليــة. وبنــاء ثــاث 
ــة.   ــس الجه ــع مجل ــة م ــار الراك ــات يف إط داخلي

ــاط  ــدرس باألوس ــم التم ــى دع ــتعمل ع ــا س ك
القرويــة وذلــك بالعمــل عى تعزيــز وتوســيع املبادرة 
امللكيــة مليــون محفظــة وتخصيــص اعتــادات ماليــة 
ــاء  ــات واقتن ــم والخدم ــات واملطاع لتســير الداخلي
قوافــل  ســتنظم  كــا  املــدريس.  للنقــل  حافــات 
ــات بالوســط  ــدى الفتي لتشــجيع التمــدرس خاصــة ل

ــة. ــق النائي ــروي واملناط الق
البيداغوجــي  النمــوذج  تطويــر  وباعتبــار 
ــه  ــد أولت ــة األساســية يف مــروع اإلصــاح، فق الحلق
ــال  ــن خ ــا، م ــج عمله ــة يف برنام ــة األهمي األكادميي
توســيع مؤسســات تجريــب املنهــاج املنقــح وتنظيــم 
ــا  ــات وتثمينه ــع اللغ ــة وض ــه. وتقوي ــات حول تكوين
اللغــات  تدريــس  وتنميــة  تدريســها  وتحســن 
األجنبيــة وذلــك بتنظيــم دورات تكوينيــة لألســاتذة، 
ــم  ــن خــال تنظي ــي م ــم املهن ــة مســار التعلي وتنمي
ــة وأطــر  ــة لرؤســاء املؤسســات اإلعدادي دورة تكويني
ــدادي. ــي اإلع ــار املهن ــول املس ــوي ح ــه الرتب التوجي

للرتبيــة  املعلومــات  نظــام  تقويــة  إطــار  ويف 
ــة  ــات املرتبط ــة العملي ــت األكادميي ــن برمج والتكوي
بتنزيــل  الخاصــة  املعلوماتيــة  املنظومــة  بتنزيــل 
اإلدارات  تجهيــز  واســتكال  املندمجــة  املشــاريع 
الرتبويــة باملعــدات املعلوماتيــة وتجديــد العتــاد 

الديداكتيــي. 
ــروع  ــه م ــة يف عرض ــر األكادميي ــدم مدي ــا ق ك
الســنة  برســم  واالســتثار  االســتغال  ميزانيتــي 
املاليــة 2017 حســب املشــاريع املندمجــة حيــث 
بلــغ مجمــوع امليزانيــة حســب مجــاالت تدخــل 
ــة 2017  ــروع ميزاني ــم م ــة برس ــاريع املندمج املش

درهــا.  579188000.00
اســتكال  رضورة  التوصيــات  أهــم  وســجلت 
تركيبــة املجلــس اإلداري لألكادمييــة مــن خــال تجديد 
ــة  ــر اإلداري ــس واألط ــة التدري ــي هيئ ــة ممث عضوي
والتقنيــة، ومتكــن األكادمييــة مــن صيــغ قانونيــة 
متكنهــا مــن اســتثار العقــارات غــر املســتعملة قصد 
تنميــة مواردهــا, ودعــم األكادمييــة باملــوارد البريــة 

ــايل. ــر امل ــال التدب ــة يف مج ــة واملؤهل الكافي
ــاء  ــن أعض ــن، مث ــن املقدم ــع العرض ــا م وتفاع
ــا  ــي تنهجه ــاركية الت ــة التش ــس اإلداري املقارب املجل
األكادمييــة يف تدبــر قضايــا املنظومــة الرتبويــة بالجهة 
مســتحرين  املتدخلــن،  كافــة  عــى  وانفتاحهــا 
ــاص  ــدارك الخص ــل ت ــن أج ــة م ــودات املبذول املجه
ــات  ــة والبني ــوارد البري ــة يف امل ــه الجه ــذي تعرف ال

ــة. التحتي
اإلداري  املجلــس  أعضــاء  مداخــات  وانصبــت 
عــى رضورة القيــام بتمييــز ايجــايب لفائــدة املناطــق 
الجبليــة والقرويــة وإرســاء مبــدأ تكافــؤ الفــرص، 
وتأهيــل املؤسســات التعليميــة والقضــاء عــى البنــاء 
املفــكك وتطويــر برنامــج الدعم االجتاعــي وتعميمه 
ــادة يف  والرفــع مــن عــدد املــدارس الجاعاتيــة والزي
العــرض املــدريس مــن أجــل حــل معضلــة االكتظــاظ.
كــا أكدوا عى رضورة توســيع قاعدة املســتفيدين 
ــة املنحــة  ــن قيم ــادة م ــج »تيســر« والزي ــن برنام م
املخصصــة لــه، مــع إدراج الجاعــات الرتابيــة النائيــة 
يف هــذا الرنامــج للحــد مــن الهــدر املــدريس، وتغطيــة 
ــت  ــبكات األنرتني ــة بش ــة بالجه ــات التعليمي املؤسس
مــن أجــل تســهيل الولــوج ملختلــف الخدمــات التــي 

تقدمهــا األكادمييــة للتاميــذ واآلبــاء.
وشــدد الســيد الوزيــر املنتــدب لــدى وزيــر الرتبية 
ــى  ــس اإلداري،  ع ــغال املجل ــام أش ــة  يف خت الوطني
أن منظــور الــوزارة إلصــاح التعليــم واملتضمــن يف 
الرؤيــة اإلســرتاتيجية واملشــاريع املندمجــة يقــوم عــى 
إعطــاء األولويــة للمناطــق القرويــة والجبليــة، والتــي 
ــة.  ــة واملادي ــاين مــن خصــاص يف مواردهــا البري تع
مطمئنــا أعضــاء املجلــس عــى أن الــوزارة عازمــة عى 
تنزيــل املشــاريع املندمجــة مــن أجــل ترســيخ أســس 

املدرســة املغربيــة التــي ننشــدها جميعــا.
ــوزارة  ــى أن ال ــد ع ــر التأكي ــيد الوزي ــدد الس وج
ســتعمل عــى تعزيــز دور التكويــن املهنــي يف الجهــة 
مــن خــال تخصيــص اعتــادات ماليــة مهمــة لهــذا 
املجــال، كــا ســيتم تنظيــم حمــات تحسيســية 
ــيع  ــة، وتوس ــارات املهني ــف باملس ــة للتعري وتواصلي
وتــرة تنزيلهــا، داعيــا أعضــاء املجلــس إىل تظافــر 
الجهــود لتحقيــق األهــداف التــي تشــتغل عليهــا 
الــوزارة، مؤكــدا عــى دور الفاعلــن االقتصاديــن 
ــا  ــوض بقضاي ــين يف النه ــركاء أساس ــن ك واالجتاع
القطــاع بالجهــة، اعتــادا عــى االتفاقيــة النموذجيــة 

ــرض. ــذا الغ ــوزارة له ــا ال ــي أعدته ــراكات الت لل
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انعقــد املجلــس اإلداري لجهــة فــاس مكنــاس يــوم 
ــب  ــيد الكات ــة الس ــارس 2017 برئاس ــة 24 م الجمع
ــن الســيد   ــة ع ــدريس، نياب ــم امل ــام لقطــاع التعلي الع
ــك  ــي،  وذل ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر الرتبي وزي
مبقــر الثانويــة التأهيليــة القرويــن مبدينــة فــاس، 
خصصــت  أشــغاله لتقديــم حصيلــة األكادمييــة برســم 
الســنة املاليــة 2016  يف املجــاالت الثاثــة للمشــاريع 
املندمجــة وبرنامــج عمــل األكادمييــة وامليزانيــة برســم 

ــنة 2017 . س
وقــد تعــززت حصيلــة األكادمييــة لســنة 2016 
مبــؤرشات رقميــة ونوعيــة،  كان أبرزهــا ارتفــاع عــدد 
مؤسســات إدمــاج  األطفــال ذوي إعاقــة، وتأمــن 
التمــدرس  اإلســتدرايك بنســبة 85 يف املائــة لليافعــن 
ــل  ــة الجي ــة الثاني ــج »الفرص ــن برنام ــتفيدين م املس
الجديــد«،  وكــذا توفــر الوســائل امليــرسة للتمــدرس   
ومحاربــة الهــدر املــدريس واالنقطــاع املبكــر مــن 
خــال برامــج الدعــم االجتاعــي، وابتــكار  أســاليب  
وطــرق جديــدة للتكويــن املســتمر يف إطــار التنميــة 
املهنيــة للعاملــن وتأهيــل وتقويــة قــدرات األســاتذة  
املصاحبــن، وكــذا تفعيــل  مســطحات  للتكويــن عــن 
ــا يف   ــة األوىل وطني ــة الرتب ــت الجه ــا حقق ــد، ك بع

ــرب يف  منافســات كأس  ــا للمغ ــدم  بتمثيله ــرة الق ك
ج بقطــر ، فضــا عــن عــدة مكتســبات أهمهــا بلــوغ 
نســبة  نجــاح التاميــذ يف املســالك الدوليــة للبكالوريا  
املغربيــة 100 يف املائــة ، وارتفــاع  نســبة  متــدرس 

ــة.  ــبة 51 يف املائ ــنوات بنس ــال  4 و5 س األطف
ــودة يف  ــاء بالج ــال اإلرتق ــتوى مج ــى مس ــا ع أم
مجــال الرتبيــة والتكويــن ، فقــد تــم تطويــر كفايــات 
التدريــس لــدى أســاتذة اللغــة الفرنســية واملــواد 
العلميــة لــدى العاملــن باملســالك الدوليــة للبكالوريــا  
املغربيــة يف إطــار التعــاون مــع املعهــد الفرنــي 
بفــاس، حيــث حققــت هــذه العمليــة  نســبة نجــاح 
بلغــت 100 يف املائــة. أمــا يف مجال الحكامــة والتعبئة  

ــلس  ــل الس ــة  والتنزي ــل للجهوي ــل األمث ــم التفعي فت
لهــا  مــن خــال  مارســة املديريــات اإلقليميــة  
ــاالت  ــف املج ــا يف مختل ــة له ــات املفوض لاختصاص
واســتكال تشــكيل املجلــس اإلداري، وتوظيف 1396 

ــود. أســتاذا مبوجــب  عق
ــة  وبخصــوص مروعــي برنامــج العمــل وامليزاني
برســم الســنة املاليــة 2017، فــإن إدارة األكادمييــة 
ــس  ــس أس ــرة وتكري ــوارد املتوف ــة امل ــتواصل عقلن س
الغايــة  ولهــذه  للمنظومــة،  الجيــدة  الحكامــة 
ــة االســتثار 440464000.00 موزعــة  رصــدت مليزاني
بــن املشــاريع املندمجــة بحصــة 322663000.00 
وبــن  حصــة  أوراش البنــاء والتثبيــت 99892.26، 
ــغ 17908.58074،  يف  ــة مببل ــرات اإلداري وحصــة املق
حــن رصــدت مليزانيــة اإلســتغال372227000.00، 
ــة  ــاريع املندمج ــن 184094780.41 للمش ــة  ب موزع

و85694500.00 للعنايــة بالفضــاء املــدريس.
املجلــس  أعضــاء  مداخــات  جميــع  ومثنــت   
املندمجــة،  املشــاريع  وتوطــن  إرســاء  اإلداري 
ــن  ــية، م ــج الدراس ــى النتائ ــايب ع ــها اإليج وانعكاس
ذلــك تجربــة املســالك  الدوليــة للبكالوريــا  املغربيــة 
ــدة  ــات ملتزاي ــتجيب للطلب ــيعها لتس ــة  بتوس مطالب

ــا  أخــرى، كالخصــاص   ــة  لقضاي ــاء العناي ــاء، وإي لآلب
واالكتظــاظ  والنقــل املــدريس وتعويض البنــاء املفكك، 
مــع التأكيــد عــى رضورة مواصلــة العمــل عــر برمجة 
لقــاءات ونــدوات تتغيــا تعبئــة كل الفاعلــن لضــان 
انخــراط الجميــع يف تنزيــل املشــاريع اإلصاحيــة، 
كــا أشــادت  املداخــات  باملنهجيــة اإليجابيــة التــي 
تبارشهــا وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي  
يف تنزيــل مخططهــا اإلصاحــي عــر مقاربــة حديثــة 
ــة  ــرتاتيجية مندمج ــاريع اس ــاد مش ــى اعت ــوم ع تق
يف إطــار رؤيــة اســرتاتيجية دقيقــة، معريــن عــن 
اعتزازهــم بعمــل ومنهــج األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة 
والتكويــن لجهــة فــاس – مكنــاس يف تنزيــل مضامــن 

ــا.  ــز له ــك املتمي ــذا بالتمل املشــاريع املندمجــة، وك
ــا خــال   ــم  رفعه ــي  ت ــات الت ــن التوصي ومــن  ب
املجلــس اإلداري، الرفــع مــن امليزانيــة  املرصــودة 
الرتبيــة   الدمــج بــن قطــاع  لألكادمييــة  وتقويــة 
الوطنيــة والتكويــن املهنــي  وتوحيــد تواريــخ العطــل 
القانونيــة  النصــوص  بإخــراج  واإلرساع  املدرســية،  
لتدبــر املــدارس الجاعاتيــة والتفتــح الفنــي  واألديب 
ــروع  ــة م ــات برمج ــذه التوصي ــت ه ــا تضمن ، ك
املركبــات الرتبويــة املندمجــة لحــل مشــكل التمــدرس 
ــع  قطــاع  ــة 15-06 بالتنســيق م ــة العمري ــد الفئ عن
التكويــن املهنــي والجاعــات الرتابيــة واملجالــس 
املنتخبــة،  والرفــع مــن منحــة اإلطعــام املــدريس، 
وكــذا إصــدار دفــرت التحمــات الخــاص باملــدارس 
الريكــة، ومســاعدة القطــاع الخــاص لتكويــن األ 
ســاتذة واملعلمــن الراغبــن  يف املارســة والعمــل  
ــة،  ــة وخصوصي بالقطــاع الخــاص عــر مراكــز عمومي
فضــا عــن رضورة إعــادة النظــر يف منهجيــة التكويــن 

ــس.  ــة التدري ــج أكادميي ــة برنام ــة الخاص الحالي
      وتعقيبــا عــى كل  املداخــات  شــدد الســيد 
ــة ال  ــاب األزم ــى أن خط ــس اإلداري ع ــس املجل رئي
ــبات  ــتحرا  املكتس ــة، مس ــة املغربي ــدم املدرس يخ
ــاط  ــة،  وأح ــة املغربي ــا املدرس ــي تحققه ــرة الت الكب
ــة تهــم قطــاع  ــات مالي ــن مبــؤرشات ومعطي الحارضي
الرتبيــة والتكويــن بهــدف التأكيــد عــى رضورة ولــزوم 
لتحقيــق طفــرة  الجاعــي والتشــاريك،  االنخــراط 
تربويــة وتنمويــة شــاملة، بالعمــل عــى إنجــاح 
اإلصــاح بوضــع املدرســة يف صــدارة االنشــغاالت، 
ــوي  ــأن جه ــة ش ــة الرتبوي ــى أن املنظوم ــددا ع مش
بامتيــاز، حاثــا الجميــع عــى بــذل املزيــد مــن الجهود 
وتحمــل جميــع املهــام التــي تخــرج عــن نطــاق 
وظيفــة املنظومــة ومتكينهــا مــن التفــرغ ملهامهــا 

الرتبويــة والبيداغوجيــة.
مــن جهتــه، اوضــح الســيد مديــر األكادمييــة  
بخصــوص بعــض املداخــات التــي  تناولــت إشــكالية 
اتخــذت  العــاالت  جميــع  أن  املــدريس  النقــل 
ــة  ــر 13 حافل ــم توف ــث  ت ــة،  حي ــراءات الازم اإلج
ســيتم توزيعهــا عــى 15 مؤسســة تعليميــة،  مؤكــدا 
ــم   ــد األقالي ــذل عــى صعي ــاك جهــودا تب عــى أن هن
مــن أجــل  توفــر النقــل املــدريس ، فضــا عــن 
الصفقــة  املرمــة مــع   مجلــس الجهــة  يف إطــار 
البريــة. وبخصــوص  للتنميــة  الوطنيــة  املبــادرة 
النظافــة والحراســة واألمــن فهــي مرتبطــة بامليزانيــة 
ــل   ــن أج ــات   م ــض الجه ــع بع ــتغال م ــيتم االش وس
ــة،  ــات  الرتابي ــات إىل  الجاع ــذه الخدم ــت ه تفوي
مــع التأكيــد عــى دور مجالــس التدبــر  والســلطات  
ــة   ــر الحراس ــات يف توف ــاء الجاع ــن ورؤس واملنتخب

واألمــن للمؤسســات التعليميــة.

املجل�ص االإداري لالأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة فا�ص  مكنا�ص
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املجل�ص االإداري لالأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة  درعة تافياللت

انعقــد املجلــس اإلداري لألكادمييــة الجهويــة للرتبية 
والتكويــن جهــة درعــة تافيالــت برســم الســنة 2017 
يــوم الجمعــة 28 مــارس 2017 تــرأس أشــغاله الســيد 
ــن  ــة والتكوي ــة الوطني ــر الرتبي ــن املختار،وزي ــيد ب رش

املهنــي، بحضــور أعضــاء املجلــس اإلداري.
وقــدم مديــر األكادمييــة عرضــا مفصــا تنــاول 
فيــه حصيلــة ســنة 2016 ؛ ففــي مجــال االنصــاف 
وتكافــؤ الفــرص، قامــت األكادمييــة بإحــداث عــدد مــن 
مؤسســات التعليــم االبتــدايئ وتوســيع أخــرى، وإحداث 
ــع  ــاء أرب ــدادي وبن ــوي االع ــم الثان ــات التعلي مؤسس

داخليــات، كــا عملــت عــى دعــم التمدرس باألوســاط 
ــة واملناطــق ذات الخصــاص  ــة والشــبه الحري القروي
وذلــك بتمكــن  124668 مــن تامــذة التعليــم االبتدايئ 
ــن  ــدريس، و7162 م ــام امل ــن االطع ــتفادة م ــن االس م

ــدادي. ــوي االع الثان
ــدرس  ــن التم ــن تأم ــة م ــن األكادميي ــى تتمك وحت
االســتدرايك والرفــع مــن نجاعــة الرتبيــة غــر النظاميــة، 
قامــت بإرســاء مركــز الفرصــة الثانيــة الجيــل الجديــد 
وإدمــاج 399 طفــا يف التعليــم النظامــي، كــا عملــت 

عــى تنظيــم قافلــة ملحاربــة الهــدر املــدريس.
وبرمجــت األكادمييــة يف إطــار تأمــن التمــدرس 
االســتدرايك والرفــع مــن نجاعــة الرتبيــة غــر النظاميــة، 
التأطــر امليــداين ألقســام الفرصــة الثانية وتعميــم آليات 
االســتهداف واالســتقطاب عــى جميــع املؤسســات 
التعليميــة مــع اســتدراك متــدرس جميــع الفئــات غــر 

ــنة. ــن 8 و16 س ــا ب ــة أعاره ــة واملرتاوح املمدرس
الرتبيــة  بجــودة  االرتقــاء  مجــال  وبخصــوص 
ــة يف هــذا املــروع، مــن  والتكويــن، متكنــت األكادميي
تجريــب املنهــاج املنقــح يف عــدد مــن املؤسســات 
التعليميــة وإنتــاج منــاذج مــن الجــذاذات واســتعاالت 
الزمــن، ومــن أجــل التأطــر الفعــال لهــذه العمليــة تــم 

تنظيــم دروس تجريبيــة ولقــاءات تأطريــة.
للباكلوريــا  الدوليــة  املســالك  إرســاء  إطــار  ويف 
ــح 60 قســا وانتقــاء  ــة بفت ــة، قامــت األكادميي املغربي
األســاتذة املكلفــن بالتدريــس يف هــذه املســالك. كــا 
عملــت عــى ارســاء مســار اكتشــاف املهــن يف 24 
مؤسســة للتجريــب وفتــح املســارات املهنيــة بالتعليــم 
الثانــوي االعــدادي وإحــداث أقســام التكويــن املهنــي 

ــي. ــلك التأهي بالس
ويف إطــار املجهــودات التــي تبذلهــا األكادمييــة 
بهــدف تفعيــل الحكامــة والتعبئــة قامــت بالعمــل 
وتطويــر  البريــة  املــوارد  بتدبــر  االرتقــاء  عــى 

الحكامــة ومأسســة التعاقــد، مــن خــال إرســاء الهياكل 
التنظيميــة واالداريــة، وتعزيــز الكفايــات التدبريــة 
ميثــاق  وإرســاء  التعليميــة،  املؤسســات  لرؤســاء 
ــة  ــات مــن املــوارد البري ــد الحاجي املســؤولية وتحدي

املزاولــة ملهــام التدريــس.
برمجــت األكادمييــة لتجــاوز الخصاص عى مســتوى 
الجهــة إحــداث الداخليــات واملطاعــم املدرســية وتوفر 
النقــل املــدريس، مــن أجــل املســاهمة يف تحســن 
تعلــات التاميــذ وعــى التقليــص مــن الهــدر املدريس. 
كــا أنهــا قامــت يف إطــار متكــن االطفــال يف وضعيــة 

بإبــرام  التمــدرس،  إعاقــة ووضعيــات خاصــة مــن 
ــال  ــة يف مج ــات الفاعل ــع الجمعي ــة م ــات رشاك اتفاقي
اإلعاقــة، وتوزيــع املرجعيــات الوطنيــة حــول حــق 
متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة وتكييــف املراقبــة 

ــم. ــع وضعياته ــهادية م ــات اإلش ــتمرة واالمتحان املس
ــدرس  ــن التم ــة لتأم ــودات املبذول ــا للمجه ودع
االســتدرايك والرفــع مــن نجاعــة الرتبيــة غــر النظاميــة، 
متــت برمجــة عمليــة مــن الطفــل إىل الطفــل مــن أجــل 

اســتقطاب األطفــال خــارج املنظومــة.
البيداغوجــي  النمــوذج  تطويــر  وبخصــوص 
ــاج  ــل املنه ــا تفعي ــة ضمــن أولوياته وضعــت األكادميي
الــدرايس املنقــح بالتعليــم االبتــدايئ والرفــع مــن عــدد 
التخصصــات يف املســار املهنــي بالثانــوي اإلعــدادي 
الخاصــة  املهنيــة والزيــادة يف األقســام  والباكلوريــا 

باملســالك الدوليــة للباكلوريــا املغربيــة. 
بالعمــل  االرتقــاء  إىل  األكادمييــة  تســعى  كــا 
الرتبــوي داخــل املؤسســات التعليميــة، مــن خــال 
تنظيــم لقــاءات تواصليــة وحمــات تحسيســية للوقايــة 
مــن العنــف بالوســط املــدريس يف جاعــات املارســات 
املهنيــة واملؤسســات التعليميــة بالجهــة والقيــام بعمــل 
تشــخييص لوضعيــة أنديــة الرتبيــة عــى املواطنــة 

ــات.  ــس املؤسس ــل مجال ــان وتفعي ــوق االنس وحق
ومــن أجــل الرفــع مــن عــدد األطفــال املســتفيدين 
بتنزيــل  األكادمييــة  ســتقوم  االويل،  التعليــم  مــن 
ــق  ــم األويل وتطبي ــي للتعلي ــوين والتنظيم ــار القان اإلط
ــا  ــه. ك ــع خدمات ــره وتنوي ــوزارة لتطوي ــرتاتيجية ال اس
ســتقوم بعقــد رشاكات مــع مجلــس الجهــة والجمعيات 

ــال. ــذا املج ــة يف ه العامل
وضمــن برنامــج عمــل األكادمييــة يف مجــال الحكامة 
ومأسســة التعاقــد اســتكال إرســاء الهيــاكل التنظيميــة 
الجوانــب  يف  تكوينيــة  دورات  وتنظيــم  االداريــة 
ــة  ــي األكادميي ــدة موظف ــة لفائ ــاتية والقانوني املؤسس

ــة.  ــات االقليمي واملديري

مــا  لألكادمييــة  املخصصــة  امليزانيــة  وســتبلغ 
مجموعــه 477244072.00 درهــا، حيــث خصــص 
االســتثار  مليزانيــة  درهــا   294954432.00 مبلــغ 

اإلســتغال. مليزانيــة  و182289640.00درهــا 
وتنــاول أعضــاء املجلــس يف مداخاتهــم عــددا مــن 
القضايــا تهــم الوضــع التعليمــي بالجهــة، وهكــذا دعــوا 
إىل التعامــل مــع الجهــة بتمييــز إيجــايب نظــرا للخصاص 
ــا  ــة أو موارده ــا التحتي ــواء يف بنياته ــه س ــذي تعرف ال
ــة  ــز أطــر هيئ ــن إىل ســن سياســة تحف ــة، داع البري
ــا  ــدل اعتباره ــة ب ــتقرار يف املنطق ــى االس ــس ع التدري
منطقــة عبــور. كــا عــر املتدخلــون عــن اســتعدادهم 
ــن  ــة م ــم باألكادميي ــي تجمعه ــراكات الت ــل ال لتنزي
أجــل املســاهمة يف إيجــاد الحلــول املناســبة لهــذه 

املشــاكل. 
ومــن أجــل جعــل الجاعــات املحليــة رشيــكا 
فعليــا للمؤسســات التعليميــة، اقــرتح أعضــاء املجلــس 
اإلداري قبــول عضويــة املجالــس الجاعيــة يف مجالــس 
ــم برنامــج »تيســر« عــى  ــر. كــا اقرتحــوا تعمي التدب
أبنــاء املنطقــة، وزيــادة الدعــم للنقــل املــدريس وبنــاء 
ــتفيدين  ــذ املس ــداد التامي ــادة يف أع ــات والزي الداخلي
ــة،  ــدارس الجاعاتي ــاء امل ــدريس، وبن ــام امل ــن اإلطع م
باعتبارهــا عوامــل مســاعدة لتمكــن التاميــذ مــن 
التمــدرس يف ظــروف جيــدة والحــد مــن ظاهــرة الهــذر 

ــدريس.  امل
ــض  ــس ببع ــاء املجل ــر أعض ــر، ذك ــوع آخ يف موض
املنتخبــة،  املجالــس  بهــا  قامــت  التــي  املبــادرات 
دعــا للمجهــودات التــي تبذلهــا الــوزارة بالجهــة، 
ــدريس  ــل امل ــيارات النق ــاء س ــاهمة يف اقتن ــا املس منه
ودعــم الجمعيــات العاملــة يف مجــال التعليــم وتوقيــع 
ــح  ــن املن ــدد م ــص ع ــا وتخصي ــة معه ــات رشاك اتفاقي

للتاميــذ.
والتــزم أعضــاء املجلــس اإلداري بوضــع قضايــا 

بالجهــة.   أولوياتهــم  التعليــم يف مقدمــة 
ــدورة،  ــذه ال ــة ه ــى أهمي ــر ع ــيد الوزي ــد الس أك
باعتبارهــا األوىل التــي تعقــد يف الجهــة بعــد التقســيم 
الجهــوي الجديــد، وكــذا بالســياق العــام الــذي يتميــز 
ــة.  ــا الرتبوي مببــارشة إصــاح عميــق وشــمويل ملنظومتن
أعضــاء  استفســارات وماحظــات  ويف رده عــى 
املجلــس أكــد أن الــوزارة ويف إطــار ســعيها إىل تجــاوز 
الخصــاص يف املــوارد البريــة الــذي عرفــه املوســم 
ــف  ــات لتوظي ــم مباري ــت بتنظي ــايل قام ــدرايس الح ال
األســاتذة مبوجــب عقــود، وخافــا ملــا يــروج أكد الســيد 
الوزيــر، أن االســاتذة املتعاقديــن خضعــوا للتكويــن 

ــم.  ــام مبهامه ــم للقي ــذي يؤهله ال
ــة  ــات رشاك ــرام اتفاقي ــر إىل إب ــيد الوزي ــا الس ودع
وتعــاون مــع مجلــس الجهــة واملجالــس االقليميــة 
والجاعــات املنتخبــة وجمعيــات املجتمــع املــدين 
تنميــة  يف  إرشاكهــا  قصــد  االقتصاديــن  والفاعلــن 
التعليــم بالعــامل القــروي وتأهيــل وصيانــة املؤسســات 
التعليميــة والعمــل عــى إحــداث الداخليــات وتوســيع 
االطعــام املــدريس. مؤكــدا عــى أن الــوزارة ســتطل 

منفتحــة عــى اقرتاحــات أعضــاء املجلــس االداري.
ــاء  ــاء وأولي ومســاهمة يف تفعيــل دور جمعيــات اب
التاميــذ، اقــرتح الســيد الوزيــر تشــجيع األمهــات عــى 
تأســيس جمعيــات خاصــة بهــن مــن أجــل املســاهمة 
يف النهــوض باملؤسســات التعليميــة، وتحســن تعلــات 
التاميــذ، وهــو االقــرتاح الــذي نــال استحســان اعضــاء 
الجهــة، الذيــن عــروا عــن اســتعدادهم للمســاهمة يف 

تنزيــل هــذا االقــرتاح عــى أرض الواقــع.
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الــرق،  لجهــة  والتكويــن  للرتبيــة  الجهويــة  األكادمييــة  احتضنــت 
أشــغال الــدورة األوىل ملجلســها اإلداري برســم ســنة 2017، يــوم الثاثــاء 28 
مــارس 2017، ترأســها نيابــة عــن الســيد وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن 

ــر املناهــج. ــي، مدي املهن
ــل  ــة لتنزي ــة األولي ــم الحصيل ــدورة لتقدي ــذه ال ــغال ه ــت أش وخصص
صعيــد  عــى   2016 لســنة  االســرتاتيجية  للرؤيــة  املندمجــة  املشــاريع 
األكادمييــة، مــن طــرف مديــر األكادمييــة، وفــق مجــاالت التدخــل الثاثــة 
ــن  ــة والتكوي ــودة الرتبي ــاء بج ــرص واالرتق ــؤ الف ــاف وتكاف ــي : اإلنص وه
والحكامــة والتعبئــة التــي شــملت الحصيلــة الكميــة ملختلــف تدابــر 
ــة إىل  ــات الهادف املشــاريع املندمجــة، عــى مســتوى التوســيعات واإلحداث
ــع  ــنوات األرب ــدرايس للس ــاج ال ــن املنه ــوي، وتحس ــرض الرتب ــيع الع توس
للبكالوريــا  الدوليــة  املســالك  وإرســاء  االبتــدايئ،  التعليــم  مــن  األوىل 
املغربيــة، وتعزيــز االندمــاج يف ســوق الشــغل، مــن خــال األقســام املحدثــة 

االعــدادي  بالثانــوي 
املشــرتكة،  والجــذوع 
املؤسســات  وتدبــر 
عــر  التعليميــة 
املنجــزة  التكوينــات 
اإلدارة  أطــر  لفائــدة 
وتوســيع  الرتبويــة، 
يف  املتدخلــن  دائــرة 
املنظومــة بالجهــة عــر 
مــن  العديــد  توقيــع 
الراكــة  اتفاقيــات 
ومحليــا  جهويــا 

ودوليــا.
خــال  قــدم  كــا 
ــدورة مــروع  هــذه ال
العمــل  برنامــج 
لتنزيــل  املميــزن 

مشــاريع الرؤيــة االســرتاتيجية لســنة 2017، وفــق خطاطــة موحــدة، 
تتمثــل يف تحديــد األهــداف الخاصــة والتدابــر والعمليــات املندمجــة 
وفــرتات اإلنجــاز والجهــات املتدخلــة والنتائــج املنتظــرة، ناهيــك عــن 
الكلفــة املاليــة االجاليــة لــكل مــروع عــى حــدة. وميكــن يف هــذا 
الصــدد اإلشــارة إىل عمليــة تجهيــز املؤسســات التعليميــة باألثــاث والعتــاد 
ــادة  ــاث، والزي ــة الث ــاءات والتوســيعات باألســاك التعليمي ــي، والبن املكتب
النمــوذج  وتجديــد  االجتاعــي،  الدعــم  مــن  املســتفيدين  أعــداد  يف 
ــراءة  ــى الق ــجيع ع ــاج والتش ــن املنه ــط بتحس ــم املرتب ــي القائ البيداغوج
والتقليــص مــن اعــداد األقســام املشــرتكة، وتوســيع دائــرة املؤسســات 

املغربيــة.  للبكالوريــا  الدوليــة  للمســالك  املحتضنــة  التعليميــة 
هــذا، وســتبلغ اإلعانــة اإلجاليــة املخولــة ألكادمييــة جهــة الــرق 
برســم الســنة املاليــة 2017 مــا مجموعــه 517 مليونــا و274 ألــف درهــم، 

ــون  ــتغال، و304 ملي ــة االس ــم ميزاني ــف دره ــون و226 أل ــا 213 ملي منه
ــتثار. ــة االس ــم ميزاني ــف دره و048 أل

يف ذات الســياق، أوردت تقاريــر اللجــن املنبثقــة عــن املجلــس اإلداري 
لألكادمييــة مجموعــة مــن التوصيــات الدالــة والهامــة ، مــن شــأن تفعيلهــا 
االرتقــاء الكبــر باملنظومــة الرتبويــة بحهــة الــرق، وميكــن يف هــذا الصــدد 
ــة،  ــل األكادميي ــج عم ــل برام ــراكات لتموي ــل ال ــة تفعي ــارة إىل أهمي اإلش
بغيــة تلبيــة الحاجيــات املتعاظمــة للمنظومــة، ودعــوة الجاعــات الرتابيــة 
ــات  ــة جمعي ــن متثيلي ــع م ــا، والرف ــاهاتها وتدخاته ــن مس ــع م إىل الرف
آبــاء وأوليــاء التاميــذ يف املجالــس اإلداريــة، والتصــدي لظاهــرة الســاعات 
ــر أو  ــة إن عــى مســتوى التدب ــة الكافي ــوارد البري ــر امل ــة، وتوف اإلضافي
ــات  ــض مؤسس ــتيعابية يف بع ــة االس ــع الطاق ــى رف ــل ع ــس، والعم التدري

ــة يف ســوق الشــغل. ــي ذات التخصصــات املطلوب ــن املهن التكوي
إىل ذلــك، أكــد أعضــاء املجلــس اإلداري يف تدخاتهــم عــى عــدة 
الشــأن  تهــم  قضايــا 
ــوي بالجهــة، مــن  الرتب
قبيــل النقــل املــدريس، 
العقاريــة  واألوعيــة 
إلنجــاز  املخصصــة 
ــة  ــات التعليمي املؤسس
واإلجــراءات املتخــذة 
مــن طــرف األكادمييــة 
أوضاعهــا،  لتســوية 
املفــكك،  والبنــاء 
وترسيــع وتــرة تعميــم 
التعليــم األويل بجميــع 
املؤسســات التعليميــة، 
معالجــة  وســبل 
الهــدر  ظاهــرة 
وتخصيــص  املــدريس، 
الكافيــة  االعتــادات 
ــة،  ــة بالجه ــة للمنظوم ــة الداخلي ــم املردودي ــة ته ــوث تربوي ــاز بح إلنج
واالرتقــاء بالجانــب الصحــي بالداخليــات ودور الطالــب والطالبــة، واألمــن 
ــويص يف  ــدريس الخص ــم امل ــة، وإرشاك التعلي ــات التعليمي ــط املؤسس مبحي

الرتبــوي. باملجــال  الصلــة  ذات  القضايــا  كافــة 
وخــال هــذا االجتــاع، ويف ســياق الــرد عــى مــا ورد مــن قضايــا عــى 
ــس اإلداري  ــس املجل ــة ورئي ــر األكادميي ــا مدي ــس، دع ــاء املجل ــان أعض لس
بالنيابــة جميــع الفاعلــن واملتدخلــن يف الشــأن الرتبــوي بالجهــة إىل دعــم 
ــا  ــي انخرطــت فيه ــة االســرتاتيجية الت ــف املشــاريع املندمجــة للرؤي مختل
األكادمييــة بديناميــة كبــرة، واالنكبــاب عــى معالجــة كافــة القضايــا امللحــة 
واملســتعجلة التــي تشــغل بــال جميــع الفاعلــن الرتبويــن واإلداريــن 

بجهــة الــرق.   
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تــرأس الســيد الكاتــب العــام لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة، نيابــة عــن 
ــي، أشــغال املجلــس اإلداري  ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر الرتبي الســيد وزي
لألكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن لجهــة مراكــش آســفي، وذلــك يــوم 

الثاثــاء 28 مــارس2017. 
وكان اللقــاء مناســبة تــم فيهــا اســتعراض وضعيــة تنفيــذ ميزانيــة 
األكادمييــة برســم ســنة 2016 والحصيلــة املرحليــة لتنزيل املشــاريع املندمجة 
عــى مســتوى األكادمييــة ، ومــروع برنامــج العمــل الجهــوي املميــزن برســم 

ســنة 2017.
كــا شــكل اللقــاء مناســبة  للنقــاش وطــرح مجمــل القضايــا  واإلكراهــات 
التــي تعــوق ســر العمليــة التعلميــة التعليميــة، واملتجســدة يف البنيــة 
ــاع  ــكل االنقط ــوي، ومش ــي والرتب ــم االجتاع ــزات والدع ــة والتجهي التحتي
ــاء املفــكك  ــدرايس والخصــاص واالكتظــاظ وضــم األقســام املشــرتكة والبن ال
وتدبــر الزمــن املــدريس، وقضايــا تهــم التعليــم الخصــويص وآفــاق التعليــم 
مــا بعــد البكالوريــا. إىل جانــب بعــض القضايــا التنظيميــة املرتبطــة بهيكلــة 
املجلــس اإلداري، وهــي نقاشــات عكســت يف العمــوم متلــك املتدخلــن لــروح 

املندمجــة  املشــاريع 
االســرتاتيجية  للرؤيــة 
الكبــر  واالســتعداد 
مجهــودات  لبــذل 
إضافيــة، عــر برنامــج 
يســتحر  جهــوي 
مســتلزمات  جميــع 
أجــل  مــن  التعبئــة 
باملدرســة  االرتقــاء 
ــد  ــك بع ــة، وذل املغربي
ــة اإلصــاح  وضــوح رؤي
ــط  ــث التخطي ــن حي م
واإلنجــاز.  والتوطــن 

النقــاش  وأســفر 
مــن  مجموعــة  عــن 
ــا  ــن بينه ــات، م التوصي
برامــج  دعــم  رضورة 

تقويــة املهــارات والكفايــات اللغويــة والتواصليــة للتلميــذ لتســهيل اندماجــه 
ــغل  ــوق الش ــا ويف س ــد البكالوري ــا بع ــم م ــات التعلي ــع متطلب ــه م وتكييف
ــة  ــن الجامع ــات ب ــز التكوين ــة، وتعزي ــة الجه ــى خصوصي ــز ع ــع الرتكي م
ــج واملناهــج إىل  ــد الرام ــات وتحدي ــن دراســة التكوين ــدءا م ــة، ب واألكادميي
التأطــر، وتدعيــم التصــور التعاقــدي، ودعــم الجاذبيــة الســتقطاب التلميذات 
ــا  ــة م ــة الراك ــد اتفاقي ــة، و متدي ــة والتقني ــعب العلمي ــذ إىل الش والتامي
بــن األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن لجهــة مراكــش آســفي وقطــاع 
ــق 2022  ــابة يف أف ــاب وش ــن 1260 ش ــة إىل تكوي ــي والرامي ــن املهن التكوي
بالتــدرج املهنــي،  فضــا عــن خلــق خليــة داخــل األكادمييــة  مــن أجــل تتبــع 

وإنجــاز برنامــج التــدرج املهنــي.
ــة  ــرتكة ذات الصل ــوث مش ــاز بح ــات إنج ــذه التوصي ــت ه ــا تضمن  ك
بإشــكالية الرتبيــة والتكويــن مــع األخــذ بعــن االعتبــار البعــد الــرتايب الجهوي، 

ــه  ــام والتوجي ــال اإلع ــاون يف مج ــاليب التع ــر أس ــى تطوي ــل ع ــذا العم وك
ــع املنقطعــن عــن الدراســة،  ــة لتتب ــات مجالي ــع قاعــدة معطي ووضــع وتتب
ورضورة القيــام بتمييــز إيجــايب لفائــدة املناطــق الجبليــة والقرويــة، والبحــث 
ــة  ــراكات مــع الجاعــات الرتابي ــز ال ــة وتعزي ــوارد أخــرى لألكادميي عــن م
ــة للنهــوض  ــذ اســرتاتيجية جهوي ــات املجتمــع املــدين، لوضــع وتنفي وجمعي

ــم األويل. بالتعلي
بــدوره شــدد الســيد رئيــس املجلــس عــى أهميــة الــدور الــذي يضطلــع 
بــه التعليــم األويل مــرزا يف هــذا الصــدد األهميــة التــي أولتــه الرؤيــة 
ــة  ــق الدول ــى عات ــع ع ــه تق ــاء ب ــؤولية االرتق ــدا أن مس ــرتاتيجية ،مؤك االس
واألرسة مــع اإلشــارة إىل أنــه ســيتم العمــل عــى إدماجــه يف التعليــم 
اإللزامــي، معتــرا أن إطــاره املرجعــي شــكل قفــزة نوعيــة يف مجــال االرتقــاء 

ــم. ــن التعلي ــف م ــذا الصن به
وبخصــوص ارتبــاط التعليــم بحاجيــات ســوق الشــغل الجهويــة، فالــوزارة 
يقــول الســيد الكاتــب العــام، تراهــن عــى ربــط الجســور مــا بــن التعليــم 
املــدريس والجامعــي والتكويــن املهنــي واملقــاواليت، مثمنــا االقــرتاح القــايض 
لجنــة  بتشــكيل 
لتــدارس  جهويــة 
االنقطــاع  أســباب 
إىل  داعيــا  الــدرايس، 
رضورة اســتغال ورش 
املتقدمــة  الجهويــة 
ــذي ســيعطي دفعــة  ال
للمنظومــة  قويــة 
والتنميــة  الرتبويــة 

 . ملجتمعيــة ا
جهتــه،  مــن 
مديــر  الســيد  قــدم 
ــات  ــة توضيح األكادميي
مشــكل  بخصــوص 
املفكك،حيــث  البنــاء 
أزيــد  تعويــض  تــم 
حجــرة،   300 مــن 
ــى  ــر ع ــة تتوف ــار إىل أن الجه ــرتكة، فأش ــام املش ــرة األقس ــوص ظاه وبخص

تجريبهــا.  يف  الرائــدة  وتعتــر  األقســام  هــذه  تدبــر  يف  عــدة 
وشــدد باملناســبة عــى أن جميــع االقرتاحــات والتوصيــات ســيتم األخــذ 
بهــا، مــع مواصلــة االشــتغال بنفــس الحــاس عــر خارطــة طريــق املشــاريع 
املندمجــة للرؤيــة االســرتاتيجية التــي اكتملــت واتضحــت صورتهــا ألعضــاء 

املجلــس اإلداري.
يشــار إىل أن مــروع امليزانيــة املرصــودة للمجــاالت الثاثــة للرؤيــة 
االســرتاتيجية يقــدر بــــ 965872000.00 موزعــة بــن 843046667.00 ملجــال 
اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص، و22485581.00 ملجــال االرتقــاء بجــودة الرتبيــة 

ــة. ــة والتعبئ ــال الحكام ــن و100339752.00 ملج والتكوي
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احتضنــت األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن لجهــة كلميــم واد نــون، 
أشــغال الــدورة األوىل للمجلــس اإلداري برســم ســنة 2017، يــوم الخميــس 
30 مــارس 2017، ترأســه نيابــة عــن الســيد وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن 

املهنــي، مديــر املركــز الوطنــي للتجديــد الرتبــوي والتجريــب.

ــل  ــة لتنزي ــة األولي ــم الحصيل ــدورة لتقدي ــذه ال ــغال ه ــت أش وخصص
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســرتاتيجية لســنة 2016 عى صعيــد األكادميية، 
وتقديــم مــروع برنامــج العمــل الجهــوي املميــزن برســم ســنة 2017 مــن 
طــرف مديــر األكادمييــة، وفــق مجــاالت التدخــل الثــاث وهــي : اإلنصــاف 
ــة؛   ــن والحكامــة والتعبئ ــة والتكوي ــاء بجــودة الرتبي ــؤ الفــرص واالرتق وتكاف
همــت  الرفــع  مــن معــدالت اســتعال الحجــرات واألقســام باألســاك 
ــل املؤسســات  ــات والتوســيعات وتأهي ــاث، وبرنامــج اإلحداث ــة الث التعليمي

بالجهــة،  التعليميــة 
البنــاء  وتعويــض 
ببعــض  املفــكك 
اإلقليميــة،  املديريــات 
املســتفيدين  وأعــداد 
الدعــم  برامــج  مــن 
والكلفــة  االجتاعــي، 
املاليــة الخاصــة بــكل 
وتوزيــع  مــروع، 
االســتغال  ميزانيتــي 
حســب  واالســتثار 
املندمجــة  املشــاريع 
االســرتاتيجية. للرؤيــة 

وســتبلغ  هــذا، 
املخولــة  االعتــادات 
برســم  لألكادمييــة 

ــا  ــف درهــم، منه ــون و474 أل ــه 187 ملي ــا مجموع ــة 2017 م الســنة املالي
64 مليــون و273 ألــف ميزانيــة االســتغال، و123 مليــون و201 ألــف درهــم 
ميزانيــة االســتثار، منهــا 78 مليــون و927 ألــف درهــم اعتــادات أداء و44 

التــزام.  اعتــادات  درهــم  ألــف  و274  مليــون 
ومــن بــن التوصيــات التــي انتهــت إليهــا أشــغال لجــان املجلــس 
ــة،  ــزات الديداكتيكي ــائل والتجهي ــة للوس ــادات كافي ــص اعت اإلداري، تخصي
ــات  ــة املؤسس ــي، وصيان ــم االجتاع ــج الدع ــن برام ــتفادة م ــيع االس وتوس
التعليميــة والداخليــات، ودعــم التمــدرس باألوســاط القرويــة والشــبه 
حريــة واملناطــق ذات الخصــاص بالجهــة، وتوســيع التعاقــد كقاعــدة 
ــة، والرفــع مــن  ــد املــوارد البري لتجــاوز اإلكراهــات املطروحــة عــى صعي
مردوديــة املــوارد البريــة بالجهــة عــر تكثيــف التكويــن املســتمر، وتوفــر 
ــم  ــن أطــر التعلي ــة، وتكوي أطــر متخصصــة بأقســام الدمــج املــدريس بالجه
ــارات  ــذ املس ــدة تامي ــة لفائ ــات األجنبي ــم اللغ ــويص،  ودع ــدريس الخص امل
املهنيــة، وتأمــن التمــدرس اإلســتدرايك للمنقطعــن عــن الدراســة، وتبســيط 
املســاطر القانونيــة املتعلقــة بالــراكات، وفتــح أقســام للتعليــم األويل 

باســتغال القاعــات الشــاغرة باملؤسســات التعليميــة باملديريــات اإلقليميــة 
ــون.      ــم واد ن ــة كلمي لجه

إىل ذلــك، تنــاول أعضــاء املجلــس اإلداري يف تدخاتهــم عــدة قضايــا تهــم 
ــدريس  ــم امل ــدرس بالتعلي ــل رشوط التم ــن قبي ــة، م ــوي بالجه ــأن الرتب الش
الخصــويص وانتظــارات اآلبــاء واألمهــات منــه، و تأهيــل املؤسســات التعليمية 
ــة األميــة والرتبيــة غــر  ــاء املفــكك، ووضعيــة برامــج محارب ، وتعويــض البن
النظاميــة، واالعتــادات املاليــة املخصصــة للتعليــم بالعــامل القــروي، وتعزيــز 
األمــن مبحيــط املؤسســات التعليميــة، ومســاهات املجالــس املنتخبــة 
يف دعــم مجهــود التمــدرس بالجهــة، وإشــكاالت التمــدرس باملديريتــن 
ــة  ــول الكفيل ــون، والحل ــم واد ن ــة كلمي ــا بجه ــن حديث ــن امللتحقت اإلقليميت
ــز الســلوك  ــة، وتعزي ــا اإلقليمي ــة ومديرياته ــدريس بالجه ــل امل ــر النق بتطوي
املــدين الــذي مــن شــأنه وضــع حــد لكافــة الســلوكات الامدنيــة باملؤسســات 
كالغــش  التعليميــة 
املمتلــكات  وتخريــب 
املــدريس  والعنــف 
بكافــة تجلياتــه. كــا 
طرحــت وضعيــة بعض 
املؤسســات  الشــاغرة 
توظيفهــا.  وســبل 
مختلــف  وأبــدى 
املنظومــة  رشكاء 
ــة بهــذه الجهــة  الرتبوي
لتقديــم  اســتعدادهم 
أجــل  مــن  الدعــم 
بالخدمــات  النهــوض 
مبختلــف  الرتبويــة 
الرتبيــة  مؤسســات 
بجهــة  والتكويــن 

نــون. واد  كلميــم 
إن مــا ورد مــن قضايــا وإشــكاالت يف تدخــات أعضــاء املجلــس اإلداري، 
شــكل محــور تفاعــل مــن طــرف مديــر األكادمييــة، ورئيــس املجلــس اإلداري 
بالنيابــة، حيــث تــم التأكيــد عــى أهميــة تنشــيط الحيــاة املدرســية، وتفعيــل 
األنديــة الرتبويــة باعتبارهــا مدخــا محوريــا ملعالجــة كافــة الســلوكات 
ــا. كــا متــت اإلشــارة إىل  ــة وداخله املشــينة املنتــرة باملؤسســات التعليمي
أن األكادمييــة اتخــذت جملــة مــن التدابــر يف إطــار التمييــز اإليجــايب تجــاه 
ــي  ــب باق ــى تلتحــق برك ــا حت ــي ومبحيطه ــة لســيدي إفن ــة اإلقليمي املديري
املديريــات الســابقة لجهــة كلميــم واد نــون. وقــد متــت اإلشــادة مبختلــف 
تدخــات ومســاهات الــركاء، وخاصــة مــا يتعلــق بإصــاح البنيــات 
التحتيــة للمنظومــة الرتبويــة، مــا انعكــس إيجابــا عــى املردوديــة الداخليــة 
للتمــدرس بالجهــة، ودعــوة كل الفاعلــن إىل االنكبــاب عــى متلــك وتقاســم 
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســرتاتيجية لإلصــاح الرتبــوي مبــا يفيــد الجهــة 
يف تطويــر منتوجهــا الرتبــوي، مــع الدعــوة إىل تنويــع مصــادر التمويــل لدعــم 

مشــاريع القطــاع املنتظمــة يف املجــاالت الثــاث للرؤيــة االســرتاتيجية.

املجل�ص االإداري لالأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة كلميم واد نون
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ــة  ــر الرتبي ــار، وزي ــن املخت ــرأس الســيد رشــيد ب ت
جهــة  واليــة  مبقــر  املهنــي،  والتكويــن  الوطنيــة 
 ،2017 مــارس   31 يــوم  الذهــب،  وادي  الداخلــة 
أشــغال املجلــس اإلداري لألكادمييــة الجهويــة للرتبيــة 
ــم  ــب، برس ــة ـ وادي الذه ــة الداخل ــن بجه والتكوي
الســنة املاليــة 2017، وذلــك بحضــور وايل الجهــة.

ــر  ــيد الوزي ــدم الس ــدورة ق ــذه ال ــتهل ه ويف مس
عرضــا تفصيليــا تضمــن املحــاور الكــرى لتفعيــل 
الرؤيــة االســرتاتيجية 2015 ـ 2030، وكــذا اآلليــات 
واملداخــل التــي ســتعتمد لتنفيــذ املشــاريع املندمجــة 
ــز  ــام املتمي ــياق الع ــرا بالس ــا، مذك ــا ميداني وتنزيله
بالتقســيم الجهــوي الجديــد والــذي يتجــه نحو إرســاء 
أســس متينــة لجهويــة متقدمــة ناجعــة وفعالــة، 
الجهويــة  باألكادمييــات  املنوطــة  األدوار  وتعزيــز 
الراميــة إىل  للرتبيــة والتكويــن، يف إطــار مهامهــا 
النهــوض بواقــع التعليــم واالرتقــاء بــه عــى مســتوى 

ــة. الجه
ــى  ــه، ع ــرض كلمت ــر، يف مع ــيد الوزي ــدد الس وش
رضورة انخــراط جميــع الفاعلــن يف تنزيــل املشــاريع 
املندمجــة، مــرزا املســؤولية امللقــاة عــى عاتــق 
األكادمييــة يف الدفــع نحــو التملــك الجيــد لهــذه 
املشــاريع، وترجمتهــا إىل برامــج عمــل قابلــة للتنفيــذ 
والتتبــع والتقييــم عــى املســتوى الجهــوي واإلقليمــي 
واملحــي يف إطــار مقاربــة تشــاركية وتدبــر تعاقــدي 

ــة. ــة ناجع وحكام
ــوى  ــه ملحت ــار، يف عرض ــن املخت ــيد ب ــدد الس وح
الرؤيــة  لتفعيــل  املندمجــة  املشــاريع  حافظــة 
االســرتاتيجية، معــامل خارطــة الطريــق واملحطــات 
الكــرى التــي ينبغــي إرســاؤها إلنجــاح ســرورة 
اإلصــاح، وكــذا األهــداف والنتائــج املنتظــرة بالنســبة 
أن  التدخــل، معتــرا  مــن مجــاالت  لــكل مجــال 
ــة  ــاد منهجي ــق مــن اعت توفــر رشوط النجــاح ينطل
ــة   ــة املتقدم ــز الجهوي ــط االســرتاتيجي وتعزي التخطي
وتحقيــق تعبئــة جاعيــة حــول قضايــا املدرســة 

العموميــة.
ــة  ــة الجهوي ــرة األكادميي مــن جهتهــا قدمــت مدي
ــج  ــة برنام ــن حصيل ــا تضم ــن، عرض ــة والتكوي للرتبي
أبــرزت  بســنة 2016،   الخــاص  األكادمييــة  عمــل 
مــن خالــه أهــم املنجــزات واملــؤرشات الرتبويــة 
ــا  ــي عرفه ــورات الت ــذا التط ــا وك ــم تحقيقه ــي ت الت
القطــاع عــى مســتوى الجهــة عــر إنجــاز الدراســات 
ــدة  ــوي، وتوســيع قاع ــة لتوســيع العــرض الرتب الازم
املســتفيدين مــن الدعــم االجتاعــي مــن خــال 
واســتفادة  محفظــة«،  »مليــون  امللكيــة  املبــادرة 
ــة  ــج الرتبي ــن برنام ــذة م ــذا وتلمي ــوايل 270 تلمي ح

ــة. ــر النظامي غ
كــا تــم، عــى مســتوى االرتقــاء بالتعليــم األويل 
وترسيــع وتــرة تعميمــه، إنجــاز الدراســات املتعلقــة 
ــم  ــات التعلي ــم األويل مبؤسس ــات للتعلي ــاء 5 قاع ببن
مؤسســات   4 أربــع  لفتــح  والرتخيــص  العمومــي 
للتعليــم األويل بالتعليــم الخصــويص، باإلضافــة إىل 
ــة  ــرة املتنامي ــد الوت ــة تؤك ــة دال ــؤرشات ديناميكي م
ــج  ــودة املناه ــة بج ــل املتعلق ــاالت التدخ ــكل مج ل
املعلومــات  تكنولوجيــا  اســتعاالت  وتطويــر 
واالتصــاالت، واالرتقــاء بتدبــر املــوارد البريــة، وكــذا 
ــار  ــات، يف إط ــة املعلوم ــة ومنظوم ــة والتعبئ الحكام
اإلمكانــات املاديــة والبريــة املخصصــة لــكل مجــال. 
ــرض  ــك، لع ــد ذل ــرة، بع ــيدة املدي ــت الس وانتقل

ــم  ــة برس ــل األكادميي ــج عم ــة وبرنام ــروع ميزاني م
األرقــام  بعــض  مســتعرضة  املاليــة 2017،  الســنة 
ــذ  ــودة لتنفي ــادات املرص ــة باالعت ــب املتعلق والنس
املشــاريع املرمجــة لهــذه الســنة، حيــث أشــارت إىل 
ــاء  ــها بن ــى رأس ــة وع ــاريع املرمج ــن املش ــاذج م من
وأخــرى  إعداديــة  وثانويــة  ابتدائيتــن  مدرســتن 
خدمــات  مــن  الرفــع  نحــو  واالتجــاه  تأهيليــة، 
ــر النمــوذج  ــز عــى تطوي الدعــم االجتاعــي، والرتكي
ــوي  ــرض الرتب ــيع الع ــال توس ــن خ ــي م البيداغوج
ــا  ــدادي والبكالوري ــوي اإلع ــة بالثان ــارات املهني باملس
املهنيــة، وتحســن مجــال الحكامــة والتعبئــة عــر 
واملديريتــن  األكادمييــة  هيــاكل  إرســاء  اســتكال 
جهويــة  تواصليــة  حملــة  وتنظيــم  اإلقليميتــن، 
وإقليميــة تســتهدف تعبئــة األرس وجمعيــات أمهــات 

وآبــاء وأوليــاء التلميــذات والتاميــذ.
لإلشــارة فقــد تضمنــت توصيــات اللجــان الفرعيــة 
ــس  ــاء املجل ــام أعض ــا أم ــت تاوته ــي مت ــة، الت الدامئ
ــهم  ــة تس ــاريع نوعي ــاز مش ــوة إىل إنج اإلداري، الدع
يف ترســيخ قيــم املواطنــة والتســامح والســلم والســام 
ــات،  ــودة التعل ــن ج ــع م ــان، والرف ــوق اإلنس وحق
الهــدر  منابــع  عــى  والقضــاء  الغــش  ومحاربــة 

ــدريس. امل
كــا أوصــت اللجــان بتفعيــل إحــداث املركــز 
الجهــوي ملهــن الرتبيــة والتكويــن باعتبــاره لبنــة 
أساســية للرفــع مــن قــدرات وكفــاءات القيمــن عــى 
القطــاع بالجهــة، ولتعزيــز نهــج الجهويــة املتقدمــة، 
فضــا عــن مطالبــة الجهــات الوصيــة بتوفــر املــوارد 
البريــة الكافيــة مــن أطــر التفتيــش والتوجيــه 

ــوي. الرتب
وقــد عرفــت أشــغال الــدورة فتــح بــاب النقــاش 
بــن مختلــف الفاعلــن واملتدخلــن لتــدارس املشــاكل 
والخصوصيــات التــي متيــز قطــاع التعليــم يف الجهــة، 
ــن  ــة إىل تعي ــد حاجــة الجه ــوف عن ــم الوق ــث ت حي
عــدد كاف مــن األســاتذة واألطــر الرتبويــة وبــذل 
مزيــد مــن الجهــد لتجــاوز االكتظــاظ وتفعيــل أدوار 
ــاة املدرســية، كــا التمســت بعــض املداخــات،  الحي

فتــح مــدارس أو معاهــد تقنيــة لاســتجابة ملتطلبــات 
ســوق الشــغل املحليــة ومســايرة اإلقــاع االقتصــادي 
الــذي تعرفــه الجهــة، باإلضافــة إىل املطالبــة بالتخــي 
ــع  ــه م ــدم ماءمت ــرا لع ــي نظ ــت الصيف ــن التوقي ع
خصوصيــة الجهــة وتأثــره الســلبي عــى صحــة 

ــم. ــال وأمنه األطف
وكانــت هــذه النقــط وغرهــا مــن الجوانــب 
التــي تناولهــا الســيد الوزيــر يف معــرض تعقيبــه عــى 
مداخــات األعضــاء موضحــا أن الــوزارة اعتمــدت 
ــد  ــة للتعاق ــج سياس ــم نه ــذا املوس ــن ه ــا م انطاق
مــع األطــر الرتبويــة لتغطيــة الخصــاص الحاصــل، 
كــا أن هنــاك إمكانيــات أخــرى ميكــن اللجــوء إليهــا 
كتكليــف أســاتذة بعــض املــواد يف اإلعــدادي بتدريس 

ــة. ــواد املتآخي ــار امل ــرى يف إط ــواد أخ م
لتثمــن  الفرصــة  الوزيــر،  الســيد  يفــوت،  ومل 
ــه القطاعــات املمثلــة يف  االســتعداد الــذي عــرت عن
املجلــس اإلداري للتعــاون مــع املدرســة واإلســهام 
ــا  ــن، ك ــوي واكتشــاف امله ــم الرتب يف التأطــر والدع
ــات  ــه جمعي ــذي تلعب ــم ال ــدور امله ــد ال ــف عن توق
النظــر يف  إعــادة  التاميــذ ورضورة  وأوليــاء  آبــاء 
ــا  ــة به ــح األدوار املنوط ــا وتوضي ــم له ــون املنظ القان
وكــذا الــروط الواجــب توفرهــا يف أعضــاء املكتــب.
املتعلــق  امللتمــس  إىل  جوابــه  يف  أشــار  كــا 
لهــا  األكادمييــة  أن  موضحــا  الصيفــي  بالتوقيــت 
الصاحيــة، يف إطــار تفعيــل الامركزيــة، أن تتبنــي 
مــع  ومنســجا  مامئــا  تــراه  الــذي  التوقيــت 
خصوصيــات الجهــة حســب الطلبــات الــواردة عليهــا 
وبتنســيق مــع الفرقــاء االجتاعــن وممثــي جمعيات 

ــاء. اآلب
الذهــب  وادي  ـ  الداخلــة  أكادمييــة  أن  يذكــر 
حــوايل  ســتبلغ  لاســتثار  ميزانيــة  خصصــت 
ميزانيــة  ســتبلغ  فيــا  درهــا،   47616000.00
مبــا  درهــا،   22488000.00 حــوايل  االســتغال 
توزيعهــا  تــم  درهــا،   25128000.00 مجموعــه 
ومواءمتهــا مــع املشــاريع املرمجــة حســب األولويات 

الجيــدة. والحكامــة  النجاعــة  ملبــدأ  وانضباطــا 
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شــكل انعقــاد الــدورة األوىل للمجلــس االداري 
لألكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن لجهــة العيون 
الســاقية الحمــراء يــوم 31 مــارس 2017 ، برئاســة 
ــوزارة،  ــام لل ــب الع ــمي الكات ــف بلقاس ــيد يوس الس
نيابــة عــن الســيد وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن 
ــة  ــة حصيل ــس ملناقش ــاء املجل ــة ألعض ــي، فرص املهن
وبرنامــج عمــل األكادمييــة، وكــذا القضايــا التعليميــة 
اآلنيــة بهــذه الجهــة املتميــزة جغرافيــا ودميوغرافيــا.

وقــدم الســيد مديــر أكادميية الجهــة حصيلة تنفيذ 
وتنزيــل املشــاريع املندمجــة للرؤيــة اإلســرتاتيجية 
برســم ســنة 2016 حســب مجــاالت التدخــل الثاثــة. 
ــى  ــرج ع ــرص ع ــؤ الف ــال اإلنصــاف وتكاف ــي مج فف
مجموعــة مــن التدابــر واإلجــراءات التــي تســتهدف 
تطويــر العــرض املــدريس بالجهــة، ســواء مــن خــال 
البنايــات الجديــدة أو التوســيعات واســتهداف جميــع 
الفئــات لتعميــم التمــدرس ومحاربــة الهــدر املــدريس 
وتأهيــل بنيــات االســتقبال. ولارتقــاء بجــودة الرتبيــة 
والتكويــن تــم تنظيــم لقــاءات جهويــة حــول برنامــج 
تنميــة مهــارات القــراءة باللغــة العربيــة باإلعــدادي 
وتوســيع العــرض الرتبــوي للبكالوريــا املهنيــة وانتقــاء 
البيئيــة  األنشــطة  وتعزيــز  املصاحبــن  األســاتذة 
والصحيــة باملؤسســات التعليميــة إضافة إىل األنشــطة 
الرتبــوي  الدعــم  وبرمجــة  والحقوقيــة  الثقافيــة 
للتاميــذ. أمــا يف املجــال الثالــث فقــد ســجل الســيد 
املديــر إنجــاز برامــج تكوينيــة لفائــدة األطــر الرتبويــة 
واإلداريــة بالجهــة، والدفــع بتطويــر تدبر املؤسســات 
التعليميــة وتعزيــز الحظــرة املعلوماتيــة بالجهــة 
وإبــرام اتفاقيــات رشاكــة تســتهدف النهــوض باملجــال 

الرتبــوي بالجهــة.
كــا قــدم الســيد املديــر برنامــج عمــل ومــروع 
مــن  عــددا  يضــم  الــذي  لســنة 2017،  امليزانيــة 
املــدريس  العــرض  لتطويــر  املرمجــة  العمليــات 
ــدد  ــدة بع ــات جدي ــاز بناي ــل وإنج ــل يف تأهي تتمث
مــن  التاميــذ  ومتكــن  الجهــة،  مديريــات  مــن 
تدابــر الدعــم االجتاعــي ولارتقــاء بجــودة الرتبيــة 
والتكويــن بالجهــة، ســيتم تجهيــز مراكــز ومؤسســات 
للتفتــح وتنظيــم مســابقات ودورات تكوينيــة لفائــدة 
إطــار  يف  املرمجــة  العمليــات  إلنجــاح  املدرســن 
ــاء  ــتكال ارس ــيتم  اس ــا س ــة. ك ــاريع املندمج املش
الهيــاكل جهويــا وتوظيــف لوحــة القيــادة املعلوماتية 
املؤسســة،  مشــاريع  إنجــاز  وتتبــع  مواكبــة  يف 
وإرســاء الشــبكة املعلوماتيــة بعــدد مــن املؤسســات 
ــع رشكاء  ــل م ــز التواص ــن تعزي ــا ع ــة، فض التعليمي

املدرســة بالجهــة. 
ولتحقيــق األهــداف املســطرة يف برنامــج العمــل 
ــدره : 36681800,00  ــادا ق ــة اعت ستســخر األكادميي
درهــا يف ميزانيــة االســتثار و 21066589,00 يف 

ــتغال. ــة االس ميزاني
وخلصــت توصيــات كل مــن اللجنــة اإلداريــة 
واملاليــة ولجنــة الشــؤون الرتبويــة والتكويــن املهنــي 
باملجلــس اإلداري إىل عــدة توصيــات مــن بينهــا إعادة 
 ، النظــر يف معايــر رصــد ميزانيــات األكادمييــات 
واعتــاد معيــاري شســاعة الجهــة والبعــد عــن املركز، 
ــات  ــل املؤسس ــة بتأهي ــادات خاص ــص اعت وتخصي
التعليميــة والصيانــة الوقائيــة عــى غــرار باقــي 
الجهــات، يف ظــل الخصوصيــات املناخيــة الصعبــة 
ــع  ــات ذات طاب ــع جمعي ــد رشاكات م ــة، وعق للجه
ــم  ــاء التعلي ــم و إرس ــال دع ــوي يف مج ــي و جه وطن
األويل ، والرتكيــز عــى تجويــد الكفايــات املتعلقــة 

بالكتابــة والقــراءة والحســاب، مــع دعــم التاميــذ يف 
ــة. ــات الحي ــة  باللغ ــات املتعلق ــال التعل مج

كــا أوصــت اللجنتــان بتدريــس املــوروث الثقــايف 
ــادة النظــر يف  ــة، وإع الحســاين باملؤسســات التعليمي
ــس، والحــرص عــى  ــي لحصــص التدري ــر الزمن التدب
ــة،  ــات االبتدائي ــة يف املؤسس ــة البدني ــة الرتبي مارس
ــز  ــذا تعزي ــة، وك ــم تجهيزهــا مباعــب رياضي ــي ت الت
البيداغوجيــة  بالعــدة  املتعلقــة  الوســائل واملــواد 
الخاصــة باملــواد العلميــة والتقنيــة، مــع تفعيــل 
املراقبــة الرتبويــة والقانونيــة ملؤسســات التعليــم 
وتشــجيعية  تحفيزيــة  إجــراءات  وســن  الخــاص 
ــه، وفتــح  للقطــاع ودعــم تكويــن األطــر املشــتغلة ب
شــعب جديــدة بالبكالوريــا املهنيــة خاصــة يف مجــال 

ــة. ــاء املائي ــي واألحي ــري والصناع ــد البح الصي
ــدورة  ــس ال ــي لرئي ــرض التقدمي ــع الع ــا م وتفاع
ــة  ــة للرتبي ــة الجهوي ــر األكادميي ــيد مدي ــرض الس وع
والتكويــن، عــر املتدخلــون مــن أعضــاء املجلــس 
اإلداري عــن اســتعدادهم مــن أجــل الدفــع بالراكــة 
للنهــوض  بقطــاع الرتبيــة والتكويــن، داعــن إىل فتــح 
ــاء  ــن أجــل االرتق ــركاء م ــن وال ــن املتدخل حــوار ب
ــا، ومنوهــن بنســاء ورجــال  ــم جهوي مبســتوى التعلي
ــا  ــي يبذلونه ــودات الت ــى املجه ــة ع ــم بالجه التعلي
ــت مداخــات  ــاالدارة. كــا انصب ســواء بالقســم أو ب
األعضــاء عــى طــرح مجموعة مــن القضايــا التعليمية 
بالجهــة، التــي يســتدعي التعاطــي معهــا مراعــاة 
ــوي  ــد الجه ــى البع ــز ع ــة، كالرتكي ــة املنطق خصوصي
الدراســية،  املقــررات  يف  املحليــة  والخصوصيــات 
ــة  ــة البدني ــة للرتبي ــص املخصص ــن الحص ــع م والرف
واالهتــام بتدريــس الســرة النبويــة للناشــئة و توفــر 
وســائل تقنيــة حديثــة تســاعد املعلــم واملتعلــم عــى 
تحســن األداء وتنميــة ذكاء التلميــذ والرفــع مــن 

ــي. ــتواه التحصي مس
كــا أكــد بعــض األعضــاء عــى رضورة إعــادة 
ــل  ــة يف ظ ــات النظاف ــر خدم ــة تدب ــر يف طريق النظ
النقــص يف عــدد األعــوان، والحاجــة لتأمن املؤسســات 
التعليميــة وتزويدهــا بكامــرات للمراقبــة، مســجلن 
ــات  ــض املؤسس ــي يف بع ــاد البيداغوج ــا يف العت نقص
التعليميــة، مطالبــن بالعمــل عــى تجــاوز االرتجاليــة 
ــة  ــات التعليمي ــل املؤسس ــدة داخ ــج املعتم يف املناه

ــرتات  ــد ف ــرتاح توحي ــم اق ــا ت ــة. ك ــة بالجه الخاص
ــم  ــي والتعلي ــن املهن ــع التكوي ــية م ــل املدرس العط
لــألرس،  تطــرح  التــي  اإلشــكاالت  لتجــاوز  العــايل 
وتدريــس مــواد خاصــة حــول املحافظــة عــى البيئــة 

ــا. ــي تهدده ــر الت واملخاط
ــه عــى ماحظــات واقرتاحــات أعضــاء  ويف تعقيب
املجلــس اإلداري، أكــد الســيد املديــر بــأن األكادمييــة 
ســجلت أعــى نســبة إلعــادة التمــدرس وتنخــرط 
ــة، وأن املتمدرســن  بشــكل فعــال يف األنشــطة البيئي
بالجهــة يســتفيدون مــن االطعــام املــدريس ســواء 
كانــوا بالوســط القــروي والشــبه القــروي أو الحــري، 
عكــس مــا هــو معمــول بــه وطنيــا، حيــث يخصــص 
فقــط ملتمــدريس الوســط القــروي. وأضــاف أنــه 
ســتتم برمجــة املراقبــة بالكامــرات داخــل املؤسســات 
التعليميــة ضمــن امليزانيــة. مشــرا أن األكادمييــة 
اســتفادت مــن توظيفــات بالتعاقــد، ســاهمت يف 
ــتقوم  ــس وس ــة التدري ــر هيئ ــاص يف أط ــد الخص س
بتوظيفــات بالتعاقــد متاشــيا مــع اســرتاتيجية الــوزارة 
ملعالجــة الخصــاص املســجل يف األطــر اإلدارية، مشــرا 
ــش  ــة مــن أطــر التفتي إىل أن نســبة خمســن يف املائ
مســتقرة بالجهــة. كــا أكــد الســيد املديــر عــى 
الرامــة يف تطبيــق الــروط واملواصفــات الــواردة يف 
دفــرت التحمــات فيــا يتعلــق بالتعليــم الخصــويص .
ــب العــام بالحــس  ــوه الســيد الكات ــه ن مــن جهت
لألعضــاء،  القيمــة  واملداخــات  العــايل  الرتبــوي 
واملقرتحــات املتميــزة التــي أدلــوا بهــا ، وجــو الحــوار 
الــذي ميــز انعقــاد هــذه الــدورة بــن مختلــف 
مكونــات املجلــس ، و ألــح عــى رضورة تتبــع تنفيــذ 
التوصيــات وتقييــم عمــل املجلــس ولجانــه الفرعيــة، 
ومراعــاة مبــادئ الامركزيــة يف تدبــر عمــل األكادميية 
ــة عــى االرشاك  ــة املوســعة املبني عــى ضــوء الجهوي
واملتدخلــن  الرتبويــن  الفاعلــن  بــن  والتقاســم 
الجــودة  عــى  الرتكيــز  إىل  دعــا  كــا  والــركاء. 
ــون  ــوي، لك ــق الرتب ــة يف الش ــوي، خاص ــان جه كره
الجهويــة هــي الجــواب عــى عــدد مــن اإلشــكاليات 

املطروحة.   
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