
التفــاؤل، ونربهــن لهــم بــأن هنــاك إمكانيــات للنجــاح 
مفتوحــة أمامهم.كــا أنــه مــن الــروري العمــل عــى 
ــن  ــات، م ــاء واألمه ــع اآلب ــة م ــر يف العالق ــادة النظ إع
خــالل التفكــر يف ســبل تعزيــز التواصــل ومــد جســور 
العالقــة مــع هــذه الفئــة يف إطــار عــادي يتميــز 

ــتمرار. ــة واالس بالدميوم

التأطريــة املتعلقــة بإعــداد مرشوعــي  برنامــج  عمــل 
للرتبيــة  الجهويــة  واألكادمييــات  الــوزارة  وميزانيــة 
وخارطــة   ،2017 املاليــة  الســنة  برســم  والتكويــن 
لحافظــة   األنجــع  للتنزيــل  االســترشافية  الطريــق 
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســرتاتيجية 2030-2015. 

افتتــح  التــي  النــدوات،   هــذه  تهــدف  كــا 
أشــغالها الســيد يوســف بلقاســمي، الكاتــب العــام 
للــوزارة،  وأطرهــا الســادة: عبــد الحــق الحيــاين، مديــر 
ــي،  ــس بنع ــط، ويون ــاء والتخطي ــرتاتيجية واإلحص االس
مديــر الشــؤون العامــة وامليزانيــة واملمتلــكات، وعبــد 
العــي األقرابــة، مديــر الشــؤون القانونيــة واملنازعــات، 
إىل وضــع التأطــر العمليــايت وامليزانيــايت للمخطط األول 
لتنزيــل حافظــة مشــاريع الرؤيــة االســرتاتيجية لالصالح،  
ــع  ــذ وتتب ــات تنفي ــن آلي ــن ضم ــة م ــد آلي ــذي يع ال
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســرتاتيجية، بانســجام تام 
مــع النتائــج املنتظــرة عــى املــدى البعيــد،  وتكريــس 
ــوارد  ــط امل ــد ورب ــة ومأسســة التعاق ــة املتقدم الجهوي
املرصــودة بالنتائــج املنشــودة. كــا تســعى إىل تقويــة 
الحــوار التدبــري املنتظــم واملســتمر بــن مختلــف 
والتكويــن،  الرتبيــة  ملنظومــة  اإلداريــة  املســتويات 
وإبــراز الــدور الريــادي ملديــري ورؤســاء املشــاريع 
املندمجــة يف التنزيــل اإلجــرايئ والتتبــع واملصاحبــة 

ــا. ــل له ــم واملسرتس ــج واملنتظ ــر املندم والتطوي

 وتضمــن جــدول أعــال هــذه النــدوات، التــي  
امتــدت مــا بــن 6 إىل 21 مــارس الجــاري،  تقديــم 
وكــذا  واملــادي،  املــايل  العمــل  برنامــج  حصيلــة 

أعطــى الســيد رشــيد بــن املختــار، وزيــر الرتبيــة 
الوطنيــة والتكويــن املهنــي، باملركــز الوطنــي للتكوينــات 
وامللتقيــات بالرباط، االنطالقة الرســمية للنــدوات املركزية 
والوطنيــة الخاصــة بالتأطــر العمليــايت وامليزانيــايت لتنزيــل 
ــنة  ــم س ــرتاتيجية، برس ــة االس ــة للرؤي ــاريع املندمج املش
2017، وذلــك بحضــور الســيد يوســف بلقاســمي، الكاتــب 
ــن املركزيــن، ورؤســاء املشــاريع  ــوزارة، واملديري العــام لل

املندمجــة عــى املســتوى الوطنــي.

 ومتيــزت الجلســة االفتتاحيــة بكلمــة توجيهيــة للســيد 
الوزيــر ، أشــار فيهــا إىل أن »مقياس نجاح مشــاريع الرؤية 
االســرتاتيجية هــو مــدى متثــل املؤسســات التعليميــة 
بشــكل ســليم وعميــق ملضامينهــا، وانخراطهــا يف التنزيــل 
ــي  ــة، الت ــج اإلجرائي ــات والربام ــة املخطط ــذ لكاف والتنفي
مردوديــة  إعدادها.ولتحســن  عــى  الــوزارة  ســهرت 
ــن، وجــب أن ينصــب التفكــر  ــة والتكوي ــة الرتبي منظوم
عــى معالجــة مختلــف اإلشــكاالت التــي تعيــق ســر 
تطــور املنظومــة يف املحيــط، إن عــى املســتوى الجهــوي 
ــالالت  ــق باالخت ــا يتعل أو اإلقليمــي أو املحــي، خاصــة م
ــدرس  ــدة لتم ــر رشوط جي ــق، وتوف ــن املناط ــة ب املجالي
التلميــذات والتالميــذ، والتتبــع الدقيــق لكافــة املشــاريع 
والتدابــر واإلجــراءات ذات الصلــة باملشــاريع اإلصالحيــة، 
التــي تنكــب عليهــا الــوزارة، دون إغفــال أهميــة التحكــم 
والتمكــن مــن تدبــر املشــاريع اإلصالحيــة، والتوفــر عــى 
ــا  ــا وآماده ــامل يف إنجازيته ــة املع ــق واضح ــة طري خارط

ــة. الزمني

إن تحقيــق املشــاريع اإلصالحيــة لنتائجهــا املنشــودة، 
لــن يبلــغ مــداه إال عــرب رسعــة التدخــل وتوثيــق املعلومة، 
ورؤســاء  اإلقليميــون  املدبــرون  ينجــزه  مــا  ومعرفــة 
املؤسســات التعليميــة، وكــذا اعتــاد املقاربــة باملــرشوع، 
ــة ترصيــف املشــاريع  ــة تتيــح ضبــط كيفي لكونهــا مقارب
املندمجــة للرؤيــة، وتقاســم واســتيعاب مراميهــا وغاياتهــا 
وأهدافهــا، وترسيــع وتــرة تدقيــق املشــاريع وتقديــر 
ميزانياتهــا، وتتبــع أوجــه رصفهــا، وترســيخ مجــال التعاقــد 
ــات الجهويــة  ــداف والوســائل مــع األكادميي ــول األه ح
للرتبيــة والتكويــن، ومــع جميــع الســاهرين عــى تدبــر 

ــا. ــوي ملنظومتن اإلصــالح الرتب

ــاريع  ــك مش ــة متتل ــة الرتبوي ــت املنظوم ــد أصبح لق
ــة  ــدأت روح إيجابي ــا، وب ــى تنزيله ــاب ع ــي االنكب ينبغ
ــر  ــي، إذ نتوف ــوي واإلقليم ــن الجه ــى الصعيدي ــود ع تس
ومتحمســون  مســتعدون  وأســاتذة  أســتاذات  عــى 
للعمــل، ال ينتظــرون إال متكينهــم مــن الفرصــة والحريــة 
ليرتجمــوا هــذه املشــاريع الجديــدة إىل مارســات صفيــة 
داخــل األقســام، وفــوق هــذا وذاك، هنــاك التالميــذ 
الذيــن نضعهــم عــى عاتقنــا، وينبغــي علينــا تشــجيعهم 
وتحسيســهم بــأن األمــل موجــود،و أن نــزرع فيهــم روح 
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ــات،  ــن املحط ــرورة م ــا س ــت منظومتن ــد عرف لق
التدابــر  وضــع  إىل  أدت  التــي  باملشــاورات  بــدءا 
ذات األولويــة، مــرورا مبحطــات املواءمــة والدمــج 
لهــذه التدابــر يف صلــب الرؤيــة االســرتاتيجية، وصــوال 
املشــاريع  تنزيــل  يف  الفعــي  الــرشوع  محطــة  إىل 
املندمجــة التــي جــاءت بهــا الرؤيــة االســرتاتيجية، 
وهــو مــا يســتدعي اســتحضارا للعامــل الزمنــي واملــدى 
ــذي ال يســمح  الحقيقــي القصــر النطــالق اإلصــالح ال
ــة أو  ــكام مترسع ــة أح ــالق أي ــي بإط ــكل موضوع بش
مســبقة< مــن جانــب آخــر. البــد مــن ترسيــع وتــرة 
إنجــاز مختلــف املشــاريع، واملــي قدمــا نحــو تحقيــق 
األهــداف املتوخــاة منهــا مــن خــالل اعتــاد سلســلة 
تدبــر متكاملــة ومنتظمــة، تربــط بــن كل املســتويات 
املؤسســة  إىل  وصــوال  وإقليميــا  وجهويــا  مركزيــا 
التعليميــة. هاتــه األخــرة التــي ينبغــي أن تكــون 
مبثابــة قطــب الرحــى الــذي يجــب أن يصــل إليــه 

ويصــب فيــه أي إصــالح منشــود.

وإذ نعطــي اليــوم االنطالقــة الرســمية للنــدوات 
املركزيــة والوطنيــة للتأطــر العمليــايت وامليزانيــايت، 
فإننــا نعتربهــا محطــة أساســية تنــدرج يف إطــار تفعيــل 
خريطــة الطريــق التــي ســبق تحديدها،وفرصــة هامــة 
لتقديــم الحصيلــة ومشــاريع برامــج العمــل برســم 

ــة 2017«.  ــنة الجاري الس

ويــأيت تنظيــم هــذه النــدوات، تفعيــال  للخالصــات  
املنبثقــة عــن اللقــاء التنســيقي الوطني  املنعقــد يومي 
ــالل  ــن خ ــددت، م ــي ح ــايض، والت ــر امل 30 و31 يناي
ورشــات العمــل الخاصــة بتدقيــق املشــاريع املندمجــة 
ــتلزمات  ــرتاتيجية، املس ــة االس ــاريع الرؤي ــة مش لحافظ
ذات األولويــة إلنجــاح اإلصــالح واملحــددات والعنــارص 
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ُعقــدت يــوم االثنــن 27 فربايــر 2017 مبركــز 
ــن  ــدوة األوىل م ــاط الن ــات بالرب ــات وامللتقي التكوين
العمليــايت  بالتأطــر  الخاصــة  املركزيــة  النــدوات 
وامليزانيــايت للمشــاريع املندمجــة للرؤية االســرتاتيجية 
برســم ســنة 2017، خصصــت ملجــال التدخــل األول 
ــؤ  ــق باإلنصــاف وتكاف مــن حافظــة املشــاريع املتعل
الفــرص والــذي يهــم املشــاريع املندمجــة الســتة 

األوىل وهــي:

- املرشوع األول: تطوير وتنويع العرض املدريس.

باألوســاط  التمــدرس  دعــم  الثــاين:  املــرشوع   -
القرويــة وشــبه الحريــة واملناطــق ذات الخصــاص.

- املــرشوع الثالــث: متكــن األطفــال يف وضعيــة إعاقة 
أو وضعيــات خاصــة مــن التمدرس.

االســتدرايك  التمــدرس  تأمــن  الرابــع:  املــرشوع   -
والرفــع مــن نجاعــة الرتبيــة غــر النظاميــة.

ــات  ــج ملؤسس ــل املندم ــس: التأهي ــرشوع الخام - امل
ــن. ــة والتكوي الرتبي

التعليــم  وتنويــع  تطويــر  الســادس:  املــرشوع   -
الخصــويص. املــدريس 

خــالل هــذه النــدوة قــدم مديــرو املشــاريع 
ــت  ــتة، هم ــاريع الس ــول املش ــة ح ــا تفصيلي عروض
ــكل  ــة ل ــة والخاص ــداف العام ــرض األه ــاس ع باألس
مــرشوع عــى حــدة وفقــا ملخرجــات لقــاء التنســيق 
ــق  ــف دقي ــة إىل توصي ــر، إضاف ــهر يناي ــي لش الوطن
ــنة 2016،  ــا برســم س ــي متــت أجرأته ــات الت للعملي
إبــراز الصعوبــات  التــي تحققــت مــع  والنتائــج 

ــا. ــي عرفته ــات الت واإلكراه

كــا قــدم مديــرو املشــاريع أيضــا امليزانيــات 
ــنة 2017،  ــم س ــة برس ــات املربمج ــة والعملي التوقعي
يف  الــواردة  التوجيهيــة  العنــارص  وفــق  وذلــك 
املذكــرة التأطريــة إلعــداد مرشوعــي برنامــج العمــل 

وامليزانيــة عــى الصعيــد املركــزي. 

ــح النقــاش  ــارشة بعــد عــرض كل مــرشوع، فت مب
ــداء آراءهــم ومناقشــة النقــط  ــة املشــاركن إلب لكاف
الــواردة فيــه، والتــي تركــزت باألســاس حــول التقائيــة 
ــر  ــة التدب ــا منهجي ــي تتيحه ــرص الت ــاريع والف املش
العمليــات وضــان  تتبــع مختلــف  باملــرشوع يف 
االســتثار األمثــل للمــوارد املاليــة املتاحــة، مــع 

الحــرص عــى إعــال مبــادئ النجاعــة والفعاليــة يف 
ــا. ــل أجرأته ــف مراح مختل

كــا تــم التأكيد خــالل مناقشــة حصيلة املشــاريع 
لســنة 2016، عــى رضورة ترصيــد املكتســبات التــي 
تــم تحقيقهــا وتقييــم مســاهمة الــرشكاء، مــع األخــذ 
ــدأ  ــس مب ــة وتكري ــات املجالي ــار الفروق بعــن االعتب
التمييــز اإليجــايب بــن الجهــات الــذي أتــت بــه 

ــة االســرتاتيجية، يف توطــن املشــاريع. الرؤي

أجمــع املشــاركون خــالل هــذا اللقــاء، عــى 
الــدور املحــوري والهــام الــذي يلعبــه الــرشكاء يف 
ــورش  ــر رشوط إنجــاح هــذا ال ــم وتوف ــم الدع تقدي
املجتمعــي الكبــر، مــع الرتكيــز عــى رضورة تحديــد 
اإلطــار القانــوين والتنظيمــي امللــزم الكفيــل بتحصــن 
ومأسســة الرشاكــة خاصــة مــع الجاعــات املحليــة، 
ســواء فيــا يتعلــق بتأهيــل املؤسســات التعليميــة،أو 
ــات االســتقبال والدعــم االجتاعــي، خاصــة مــع  بني
مــا تفتحــه الجهويــة مــن آفــاق واعــدة يف هــذا 

ــار. اإلط

مــن جهــة أخــرى، نبــه املشــاركون إىل رضورة 
مبؤسســات  املتعلقــة  القانونيــة  الرتســانة  تحيــن 
ــية  ــات املدرس ــويص والبناي ــدريس الخص ــم امل التعلي
ومســاطر توطينهــا، إىل جانــب الترسيــع بإخــراج 
إطــار قانــوين خــاص باملــدارس الجاعاتية،فضــال 
عــن التنويــه بالدفعــة القويــة التــي مــن املنتظــر أن 
يعطيهــا القانــون اإلطــار للرتبيــة والتكويــن املنتظــر 

صــدوره يف تحديــد مســؤوليات كل املتدخلــن ورشكاء 
املنظومــة.

وباملــوازاة مــع مــا ســبق، مثــن املشــاركون يف هذه 
النــدوة امليزانياتيــة، الهندســة املعتمــدة يف تتبــع 
إنجازيــة املشــاريع وإرســاء الفــرق املكلفــة باإلنجــاز 
ــتكمن،  ــي س ــتويات، والت ــة املس ــى كاف ــع ع والتتب
ــط  ــن ضب ــال، م ــات فع ــام معلوم ــاد نظ ــع اعت م
ــا  ــدى إلتقائيته ــؤرشات، وم ــام وامل ــات واألرق املعطي
القامئــة،  والتدبريــة  اإلحصائيــة  املنظومــات  مــع 
ــع  ــر والتتب ــل للتدب ــورة منــوذج متكام ــن أجــل بل م
والتقييــم للمشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســرتاتيجية.

الحــرص  رضورة  عــى  املشــاركون  اكــد  كــا 
للمشــاريع عــى  األمثــل  التنزيــل  الشــديد عــى 
الصعيــد الجهــوي واإلقليمــي واملحــي، مــع التحديــد 
الدقيــق ملســتوى املســؤوليات ومجــاالت وحــدود 

التدخــل الخاصــة بــكل بنيــات املنظومــة.

املركزيــة   النــدوات  مــن  األول  اليــوم  ومتيــز 
ــوي  ــد البيداغوجــي والرتب مبالمســة واســتحضار البع
يف التدخــالت والعــروض الخاصــة بالجوانــب املاليــة 
واملاديــة للمشــاريع، وتقاطعاتهــا وانعكاســاتها عــى 
واقــع املدرســة والفئــات املســتهدفة، فضــال عــن 
ــة  ــع والرغب ــدى الجمي ــؤولية ل ــايل للمس ــس الع الح
ــة  ــداف الرؤي ــوغ أه ــل بل ــن أج ــود م ــذل الجه يف ب

االســرتاتيجية لإلصــالح.

اللقاء االأول للندوات امليزانياتية املركزية

 املجال االأول : االإن�صاف وتكافوؤ الفر�س

الندوات املركزية اخلا�صة بالتاأطري العملياتي وامليزانياتي

املندمجــة  املشــاريع  لتنزيــل  األوليــة  الحصيلــة 
للرؤيــة االســرتاتيجية  عــى الصعيــد الجهــوي برســم 
ســنة 2016 ومناقشــتها قصــد تعزيــز املكتســبات 
ــف  ــذا رصــد مختل وتقاســم التجــارب والخــربات، وك
ــل  ــول دون التنزي ــي تح ــات الت ــكاليات واملعيق اإلش
اقــرتاح  أفــق  يف  والعمليــات  للمشــاريع  الســليم 
الحلــول الكفيلــة بتجاوزهــا، مــع اســتحضار أولويــات 
وخصوصيــات الجهــات مــن حيــث املجــال  والفئــات 

املســتهدفة، وفتــح نقــاش لتدقيــق املعطيــات بشــأنها 
واعتادهــا يف التحديــد النهــايئ ملــرشوع برنامــج 
العمــل وامليزانيــة برســم ســنة 2017،  إىل جانــب 
ــايت،  معالجــة أهــم النقــاط الخاصــة بالتأطــر العملي
ــة  ــس اإلداري ــدورة املجال ــداد ل ــق اإلع ــك يف أف وذل
التــي  والتكويــن  للرتبيــة  الجهويــة  لألكادمييــات 
ســتخصص للمناقشــة واملصادقــة عــى مرشوعــي 

امليزانيــة وبرنامــج العمــل برســم ســنة 2017. 
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عقــد يــوم فاتــح مــارس2017 لقــاء ثــان للنــدوات 
ــق  ــة ، خصــص لتدقي ــة املركزي ــة وامليزانياتي العملياتي
املجــال الثــاين املتعلــق ب: » االرتقــاء بجــودة الرتبيــة 

ــن«، ومشــاريعه الســتة : والتكوي
• تطوير النموذج البيداغوجي، 

ــر  ــاء بتدب ــن واالرتق ــة والتكوي ــد مهــن الرتبي • تجدي
ــة، املســارات املهني

• ارتقاء بالعمل الرتبوي داخل املؤسسات التعليمية، 
• إصالح شامل ملنظومة التقييم واالمتحانات والتوجيه 

الرتبوي واملهني،
• االرتقاء بالتعليم االويل وترسيع وثرة تعميمه، 

• تطويــر اســتعامالت تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــاالت 
يف التعليــم،

املقدمــة،  التفصيليــة  العــروض  همــت  وقــد 
ــرشوع،  ــكل م ــة ل ــة والخاص ــداف العام ــق األه تدقي
ــا لخالصــات ورشــة العمــل  ــم إغناؤهــا تبع ــي ت والت
الخاصــة املنعقــدة بطنجــة، ولقــاء التنســيق الوطنــي، 
ــن  ــة م ــراز جمل ــع إب ــر 2017، م ــهر يناي ــة ش لنهاي
الصعوبــات التــي اعرتضــت ســر التنزيــل األنجــع 
ملختلــف املشــاريع الواعــدة التــي تــم إرســاؤها خــالل 
مرحلــة التنزيــل األويل عــى شــكل تجــارب منوذجيــة، 
ــيع  ــه آن األوان لتوس ــا أن ــالل تقوميه ــن خ ــح  م اتض

ــا. ــع تعميمه ــا وترسي ــاق تطبيقه نط
ــرو املشــاريع الســتة مــن املجــال  كــا قــدم مدي
الثــاين، حصيلــة تنزيــل املشــاريع املندمجــة املعنيــة، 
وحــرص العمليــات التــي تكتــي صبغــة األولويــة 

واالســتعجالية، كتلــك املرتبطــة بتجديــد مهــن الرتبيــة 
املهنيــة،  املســارات  بتدبــر  واالرتقــاء  والتكويــن 
املؤسســات  داخــل  الرتبــوي  بالعمــل  واالرتقــاء 
التعليميــة، وكــذا تحديــد مــؤرشات القيــاس الخاصــة 

ــة. ــكل عملي ب
كــا أثــر النقــاش حــول الــدور املحــوري والهــام 
بلــوغ  لضــان  كآليــة  املؤسســة«،  »مــرشوع  ل 
النتائــج املســطرة والرفــع مــن قــدرات املدبريــن 
ــال  ــع، فض ــذ والتتب ــل والتنفي ــن التنزي ــؤولن ع واملس
ــن  ــق للمدرس ــم والدقي ــم املحك ــألة التقوي ــن مس ع
خاصــة امللتحقــن منهــم حديثــا بالتدريــس، وترجمــة 
مخرجــات التقوميــات الدوليــة املنجــزة إىل تقوميــات 
جهويــة وإقليميــة، وتحديــد آليــات اإلطــار التمويــي 
ملختلــف املشــاريع ورضورة تعزيــز مكانــة املســارات 
املهنيــة وتشــجيع التالميــذ والتلميــذات لإلقبــال عليها.

ومــن القضايــا األخــرى التــي أثــارت اهتــام 
املشــاركن يف هــذا اللقــاء، إيجابيــة التوفــر عــى 
وخاصــة  الــرشكاء،  مختلــف  إزاء  موحــد  منظــور 
الجاعــات الرتابيــة. ويف هــذا الصــدد طرحــت رضورة 
وتنظيميــة  وقانونيــة  مؤسســاتية  أجوبــة  تقديــم 
كفيلــة بتحصــن الرشاكــة مــع مختلــف املتدخلــن يف 
قضايــا املنظومــة، وتقييــم مســاهات الــرشكاء. كــا 
أثــرت مســألة تقليــص الهــوة بــن الوســطن الحــري 
والقــروي عــى صعيــد إدمــاج تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت، مبــا يضمــن اســتفادة جميــع املتمدرســن 

ــدة. ــات الجدي ــن التقني م

املشــاريع  ورؤســاء  مديــرو  مثــن  ذلــك،  إىل 
املندمجــة، املشــاركن يف هــذا اللقــاء الثــاين مــن 
ــرشوع  ــة بامل ــة، املقارب ــة املركزي ــدوات امليزانياتي الن
ــرتاتيجية،  ــة االس ــاريع الرؤي ــر مش ــدة يف تدب املعتم
ــل  ــل متكام ــق عم ــن فري ــن تكوي ــت م ــي مكن الت
ومنســجم مركزيــا، معتربيــن ذلــك مكســبا مهــا 
للتحكــم والتمكــن مــن تنزيــل املشــاريع اإلصالحيــة 
ــن، خاصــة وأن  ــة والتكوي ــة الرتبي ــة ملنظوم املوضوع
، ســيكون  املــدريس املقبــل 2017-2018  الدخــول 
محــكا رئيســيا للخطــاب اإلصالحــي املبلــور، ولربنامــج 
العمــل ، وللنهــج الحكامــايت الواضــح، والــرشوط التــي 

ــوي.  ــالح الرتب ــاح اإلص ــطرها إلنج ــم تس ت
وقــد خلــص املشــاركون يف ختــام هــذا اللقــاء إىل 
ــف  ــن مختل ــة والتضامــن الكامــن ب ــة االلتقائي أهمي
املشــاريع، والفــرص التــي تتيحهــا املقاربــة التدبريــة 
ــف  ــا يف مختل ــاريع ميداني ــل املش ــدة يف تنزي املعتم

مراحــل أجرأتهــا.

ــة  ــدوات املركزي ــارس2017 الن ــوم 3 م اختتمــت ي
العملياتيــة وامليزانياتيــة للمشــاريع املندمجــة لتنزيــل 
ــدوة  ــالح 2015-2030 بالن ــرتاتيجية لإلص ــة االس الرؤي
الثالثــة الخاصــة باملجــال الثالــث الــذي يضــم 4 

ــي: ــة وه ــة والتعبئ ــم الحكام ــاريع ته مش
− املرشوع 13: االرتقاء بتدبر املوارد البرشية

− املرشوع 14: تطوير الحكامة ومأسسة التعاقد
ــول  ــرشكاء ح ــن وال ــة الفاعل ــز تعبئ ــرشوع 15: تعزي − امل

املدرسة املغربية  
− املرشوع 16: تقوية نظام املعلومات للرتبية والتكوين

وبالنظــر لألهميــة القصــوى التــي يكتســيها املجال 
ــية  ــتلزمات األساس ــة واملس ــرشوط املالمئ ــر ال يف توف
فقــد  املشــاريع،  باقــي  إنجــاح  بضــان  الكفيلــة 
اكتســت هــذه النــدوة أهميــة لــدى جميــع املتدخلن 
مــن مديــري ورؤســاء املشــاريع. حيــث قــدم مديــرو 
املشــاريع يف عروضهــم الخطــوط العريضــة للمشــاريع 
وأهدافهــا، فضــال عــن الحصيلــة املســجلة برســم ســنة 
2016 عــى مســتوى األولويــات وامليزانيــة، إضافــة إىل 
ــتعجايل، وخصوصــا  ــع االس ــر ذات الطاب حــرص التداب
ــر  ــل، والتأط ــدريس املقب ــول امل ــق بالدخ ــا يتعل في

امليزانيــايت املناســب لهــا.
ــود  ــالح املنش ــاح اإلص ــى أن نج ــد ع ــم التأكي وت
للمدرســة املغربيــة رهــن بالتوفــر عــى مــوارد برشيــة 
ــة،  ــة للمنظوم ــة املســتويات الرتابي ــة عــى كاف مؤهل
ــز  ــروم تعزي ــة مندمجــة ت ــق مقارب ــا وف ــم تدبره يت
دور األكادمييــات الجهويــة لالضطــالع بدورهــا املأمــول 
ــة  ــا البرشي ــى موارده ــر ع ــة تتوف ــة عمومي كمؤسس

الخاصــة بهــا. 
املناقشــات عــى أهميــة  لذلــك فقــد ركــزت 

القوانــن  تحيــن  البرشيــة عــرب  باملــوارد  االرتقــاء 
املؤطــرة لعملهــا، وإرســاء التدبــر التوقعــي لهــا بكافــة 
البنيــات اإلداريــة للــوزارة، وتحســن جــودة العمليــات 
املنجــزة يف تدبرهــا مبــا يســتجيب لتطلعــات العاملــن 
باملنظومــة الرتبويــة مبختلــف درجاتهــم، دون إغفــال 
التواصــل  وتعزيــز  االجتاعيــن  الفاعلــن  إرشاك 
ــزات  ــم املنج ــل تقاس ــن اج ــة، م ــي للمنظوم الداخ
ــات  ــداف وغاي ــة أله ــوارد البرشي ــك امل ــان متل وض

ــالح.  اإلص
ــوع  ــدوة مبوض ــذه الن ــاركون يف ه ــوه املش ــا ن ك
ــد أداء  ــدا لتجوي ــه شــكل نفســا جدي ــد ، لكون التعاق
ــادة  ــة لقي ــر الالزم ــا باألط ــة ومده ــة الرتبوي املنظوم
ــر  ــى أن تطوي ــددوا ع ــالح. وش ــرأة اإلص ــر وأج التغي
ــا بوضــع تصــور متكامــل  ــة يبقــى رهين هــذه التجرب
مندمــج مــن أجــل أن تلعــب هــذه الفئــة األدوار 
واإلنصــاف  الجــودة  يحقــق  مبــا  منهــا  املنتظــرة 

باملدرســة املغربيــة.
اســتأثر  للمجــال،  العرضــاين  للطابــع  واعتبــارا 
التعاقــد  ومأسســة  بالحكامــة  املتعلــق  الجانــب 
باهتــام املشــاركن. فــكل العمليــات املربمجــة يف هذا 
ــي املشــاريع،  ــد باق ــب أو بعي ــن قري اإلطــار متــس م
مــن مقومــات التدبــر األمثــل وتحيــن اإلطــار القانوين 
واملؤسســايت ملواكبــة التغيــر، فضــال عــن إرســاء أســس 
ــد  ــة لتحدي ــد كألي ــا أن التعاق ــم. ك ــة والتقيي املواكب
مســؤوليات كل املتدخلــن يجــب أن يكــون حــول 

ــة. ــول امليزاني ــس ح ــداف ولي ــج واأله الربام
مــع  تعاقــد معنــوي مســتدام  إرســاء  وحــول 
ــة هــي  الفاعلــن، أجمــع املتدخلــون أن هــذه املقارب
املغربيــة  املدرســة  مكتســبات  بتحصــن  الكفيلــة 

ــدف  ــى اله ــتقبلية. ويبق ــا املس ــتجابة لحاجياته واالس
هــو تحقيــق التواصــل الفعــال واملســتمر مــع الفاعلن 
داخليــا ويف محيــط املنظومــة، مــن جاعــات محليــة 

ــن. ــن وإعالمي ــن اقتصادي وفاعل
عــى  املجــال،  مناقشــة  خــالل  التأكيــد  وتــم 
أهميــة التواصــل بــكل مســتويات املنظومــة، ورضورة 
،كرؤيــة  االســرتاتيجية  الرؤيــة  متلــك  االنخــراط يف 
متكاملــة ينخــرط فيهــا الجميــع ، مبــا يعكــس صــورة 
قطــاع متاســك منفتــح عــى محيطــه ،يؤمــن بالنجاح 
ــع. ــة للجمي ــودة ومنصف ــة ذات ج ــل مدرس ــن أج م
ــي  ــرشوع إصالح ــاركون إىل أن أي م ــص املش وخل
مــن  إال  تدابــره ومخرجاتــه  التحكــم يف  يتــأىت  ال 
ــة لإلعــالم، تســتجيب  خــالل إرســاء منظومــة متكامل
للحاجيــات التدبريــة ملختلــف املشــاريع األخــرى، 
ومتكــن مــن التتبــع الدقيــق والتقييم الســليم ملختلف 
ــازه،  ــم إنج ــا ت ــة م ــم أهمي ــزة. فرغ ــات املنج العملي
خاصــة املنظومــات التدبريــة ملســار التالميــذ وتدبــر 
املــوارد البرشيــة واألدوات التواصليــة الرقميــة وبنــوك 
املعطيــات، إال أن االنتظــارات والتحديــات تبقــى كبرة 

بالنظــر لحجــم املنظومــة.

اللقاء الثاين للندوات امليزانياتية املركزية

املجال الثاين : االرتقاء بجودة الرتبية والتكوين

اللقاء الثالث للندوات امليزانياتية املركزية

املجال الثالث : احلكامة والتعبئة
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شــكلت النــدوات الوطنية للتأطــر العمليــايت وامليزانيايت للمشــاريع املندمجة 
ــن  ــة -2015 2030م ــة املغربي ــاح املدرس ــراتيجية إلص ــة االس ــل الرؤي لتنزي
خــال مجرياتهــا، فرصــة لتعميــق التواصــل حــول برامــج عمــل األكادمييــات، 
وكــذا تقاســم وجهــات النظــر واألفــكار واالقراحــات بــن مديــرات ومديــري 
ــت يف  ــات، هم ــدراء األكادميي ــرة وم ــزي ومدي ــتوى املرك ــى املس ــاريع ع املش
ــات،  ــد األولوي ــري وتحدي ــب توجيهــات واقراحــات متــس املجــال التدب الغال
خاصــة بالنســبة للدخــول املــدريس املقبــل، الــذي ينتظــر الجميــع أن يلمــس 

نتائــج عمليــة جــراء تنزيــل هــذه املشــاريع اإلصاحيــة.

ومتيــزت النــدوات الوطنيــة للتأطــر العمليــايت وامليزانيــايت باعتــاد منهجيــة 
عمــل، تتمثــل يف تقديــم األكادمييــات لحصيلــة تنزيــل املشــاريع برســم ســنة 
2016، وبرنامــج عملهــا املميــزن برســم ســنة 2017 وفقــا للرافعــات املتضمنــة 
واملجــاالت املحــددة يف الرؤيــة االســراتيجية وهــي مجــال اإلنصــاف وتكافــؤ 
الفــرص، ومجــال االرتقــاء بجــودة الربيــة والتكويــن ومجــال الحكامــة 
والتعبئــة، وكذلــك متاشــيا مــع مــا تــم إقــراره يف خارطــة الطريــق ومســتلزمات 
النجــاح واإلطــار املنطقــي، وصــوال إىل مرحلــة الحــوار التدبــري حــول برامــج 

ــات واالعتــادات املقرحــة .  عمــل األكادميي

ــات  ــرايف لجــل األكادميي ــال الجغ ــام اتســاع املج أم
كان  الجديــد،  الجهــوي  التقســيم  اعتــاد  بعــد 
البــد مــن إعــادة النظــر يف املــؤرشات املعتمــدة 
يف التنظيــم األكادميــي الســابق، وإعــال التمييــز 
ــوارق  ــة للف ــة اإليجابي ــل املعالج ــن أج ــايب، م اإليج
املجاليــة بــن أقاليــم وجاعــات الجهــات يف املجــال 
الرتبــوي، حيــث أخــذت األكادمييــات بعــن االعتبــار 
يف هــذا الســياق، عنــد برمجــة مشــاريعها، املعطيــات 
والخصوصيــات التــي تتميــز بهــا عــى املســتوى 
الجغــرايف والدميوغــرايف واالقتصــادي واالجتاعــي.

بســنة  الخاصــة  العمــل  برامــج  تقديــم  وقبــل 
2017، اســتعرضت األكادمييــات أوال، حصيلــة تنزيــل 
يف  كانــت  والتــي   ،2016 ســنة  برســم  املشــاريع 
مجملهــا إيجابيــة، تشــر إىل ان هنــاك جهــودا تبــدل 
ــع، يف ســبيل النهــوض باملنظومــة  مــن طــرف الجمي
ــال  ــؤرشات املج ــت م ــث عرف ــا، حي ــة ببالدن الرتبوي
األول املتعلــق باإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص، تطــورا 
ملموســا عــى مســتوى تطويــر وتنويــع العــرض 
القرويــة  باألوســاط  التمــدرس  ودعــم  املــدريس، 
وشــبه الحريــة، واملناطــق ذات الخصــاص، ومتكــن 
ــة  ــات خاص ــة أو  وضعي ــة إعاق ــال يف  وضعي األطف
ــذا تأمــن  التمــدرس اإلســتدرايك  مــن التمــدرس، وك
التظاميــة،  غــر  الرتبيــة  نجاعــة   مــن   والرفــع 
ــن،  ــة  والتكوي ــات الرتبي ــج ملؤسس ــل املندم والتأهي

وتطويــر وتنويــع العــرض املــدريس الخصــويص.

بجميــع  تــم   ،2016 ســنة  وبرســم  وهكــذا، 
ــية  ــدد الحجــرات الدراس ــن ع ــع م ــات الرف األكادميي
ــن  ــد م ــتفادت العدي ــا اس ــيعات. ك ــار التوس يف إط
الجاعــات عــرب الــرتاب الوطنــي من الداخليــات ومن 
ــم  ــات الدع ــن خدم ــال ع ــة، فض ــدارس الجاعاتي امل
ــك املرتبطــة باالســتفادة مــن  االجتاعــي، خاصــة تل
املبــادرة امللكيــة مليــون محفظــة، التــي يعــرف عــدد 
ــا، وكــذا املســتفيدين  ــدا هام ــا تزاي املســتفيدين منه
مــن الــزي املــدريس وخدمــات النقــل املــدريس. كــا 
ــات  ــن األكادميي ــد م ــز اإليجــايب يف العدي هــم التميي
األقســام  مــن خــالل  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 

ــدين. ــع امل ــات املجتم ــإرشاك جمعي ــة ب املندمج

ــروض أن  ــالل الع ــن خ ــن م ــه، تب ــياق ذات يف الس
ــرشاكات  ــار ال ــة يف إط ــاهم بفعالي ــات تس األكادميي
مــع الفاعلــن واملتدخلــن، خاصــة مشــاريع التنميــة 
مجالــس  مــع  الــرشاكات  عــن  فضــال  املندمجــة 
ــل املؤسســات  الجهــات التــي همــت باألســاس تأهي
التعليميــة، ومــع املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة 
واملجالــس املنتخبــة والقطاعــات الحكوميــة بجميــع 

ــات. ــم الجه أقالي

واســتثمرت معظــم األكادمييــات فــرص الرشاكــة 
ــادر  ــع مص ــل وتنوي ــن البدائ ــث ع ــل البح ــن أج م
االقتصاديــن  الفاعلــن  مــع  خاصــة  التمويــل، 
وتطويــر  للنهــوض  املــدين،  املجتمــع  وجمعيــات 
ــة  ــم األويل والرتبي ــة بالتعلي ــاالت الخاص ــض املج بع
غــر النظاميــة عــى صعيــد األقاليــم والعــاالت.

ــاء مبجــال جــودة  ــوض واالرتق ــا بخصــوص النه  أم
الرتبيــة والتكويــن الــذي جــاء يف املجــال الثــاين 
للمشــاريع املندمجــة، فقــد حققــت األكادمييــات 
ــي  ــوذج البيداغوج ــر النم ــجعة يف تطوي ــج مش نتائ
وإرســاء املســار املهنــي والبكالوريــا املهنيــة واملســالك 
ــة ، دون إغفــال إحــداث  ــا املغربي ــة للبكالوري الدولي
مؤسســات التفتــح الفنــي واألديب.كــا تــم أيضــا 
ــح املنهــاج  ــة تنقي ــم العــدة املعتمــدة يف عملي تعمي
للســنوات األربــع األوىل بالتعليــم االبتــدايئ والــرشوع 
ــة  ــة للغ ــارات القرائي ــة امله ــرشوع تنمي ــل م يف تنزي

العربيــة باإلعــدادي ومــرشوع تطويــر تعلــم وتعليــم 
اللغــة الفرنســية، وتحســن مــؤرشات الجــودة يف 
االمتحانــات االشــهادية وبرمجــة حصــص للدعــم 
الرتبــوي وتنزيــل املصاحبــة والتكويــن عــرب املارســة.

كــا تــم توســيع املســالك الدوليــة للبكالوريــا 
منظومــة  وتطويــر  »فرنســية«   خيــار  املغربيــة 
التوجيــه املــدريس واملهنــي وتنظيــم حمــالت إعــادة 
ــة  ــز رياضي ــح مراك ــة وفت ــه للمســارات املهني التوجي
ونــرش قيــم الرتبيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان 
وتطويــر  املــدريس  بالوســط  العنــف  ومناهضــة 
ــاالت يف  ــات واالتص ــا املعلوم ــتعاالت تكنولوجي اس

التعليــم.

وعــرف املجــال الثالث املتعلــق بالحكامــة والتعبئة، 
الــذي يضــم أربعــة مشــاريع مرتبطــة باالرتقــاء 
بتدبــر املــوارد البرشيــة، وتطويــر الحكامة  ومأسســة 
ــول  ــرشكاء ح ــن وال ــة الفاعل ــز تعبئ ــد، وتعزي التعاق
املدرســة املغربيــة ومــرشوع تقويــة نظــام املعلومــات 
للرتبيــة والتكويــن، نتائــج جــد إيجابيــة عــى صعيــد 
األكادمييــات، يُستشــف مــن عــروض األكادمييــات 
ــوارد  ــر امل ــاء بتدب ــدل يف ســبيل االرتق ــودا تب أن جه
ــة يف إنجــاح أي  ــرب حجــر الزاوي ــذي يعت ــة، ال البرشي
إصــالح، حيــث تبــن جليــا أهميــة اعتــاد التوظيــف 
بالتعاقــد كلبنــة أساســية لرتســيخ مفهــوم الالمركزيــة، 
ــة  ــر املــوارد البرشي ــل برنامــج »مســر » لتدب وتفعي
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برامــج  األكادمييــات،  ومديــرو  مديــرة  قدمــت 
عمــل األكادمييــات برســم ســنة 2017 عــى مســتوى 
تطويــر وتنويــع العــرض املــدريس ضمــن مجــال 
ــا  ــيعرف ارتفاع ــذي س ــرص، ال ــؤ الف اإلنصــاف وتكاف
املتوقعــة يف  ملحوظــا عــى مســتوى اإلحداثــات 
ــة  ــدارس الجاعاتي ــة، وامل ــة الثالث ــالك التعليمي الس
ــاع  ــه القط ــتفاد من ــذي اس ــايل ال ــم امل ــل الدع بفع

ــة. ــة الجاري ــنة املالي ــم الس برس

ــم  ــتوى دع ــى مس ــات ع ــت األكادميي ــا توقع ك
الحريــة  وشــبه  القرويــة  باألوســاط  التمــدرس 
واملناطــق ذات الخصــاص، ارتفــاع عــدد املســتفيدين 
مــن املبــادرة »امللكيــة مليــون محفظــة« وخدمــات 

ــدريس. ــام امل اإلطع

ــة  ــال يف وضعي  وبخصــوص مــرشوع متكــن األطف
إعاقــة أو وضعيــات خاصــة مــن التمــدرس، ســتنظم 
ــدة  ــة لفائ ــات دورات تكويني ــن األكادميي ــد م العدي
األســاتذة حــول كيفيــة تصميــم الــدرس الفــردي 
ــن وذوي  ــبة للتوحدي ــة بالنس ــا الفارقي والبيداغوجي
ــة  ــة الخفيف ــة الذهني ــث الصبغــي وذوي اإلعاق التثل
وتعبويــة  دراســية  أيــام  وتنظيــم  واملتوســطة، 
حــول آليــات إدمــاج األطفــال ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، وتعزيــز الرشاكــة مــع مختلــف املتدخلــن 
الصحــة،  كــوزارات  الحكوميــة  القطاعــات   مــن 
االجتاعيــة  والتنميــة  واألرسة  واملــرأة  والتضامــن 
والشــبيبة و الرياضــة والجمعيــات و املنظــات غــر 
ــة  لضــان  ــة تحتي ــة إىل توفــر بني ــة، إضاف الحكومي
إدمــاج األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن 
ــع  ــالءم م ــق  تت ــات ومراف ــص  ولوجي ــالل تخصي خ
احتياجاتهــم باملؤسســات التعليميــة التــي ســيتم 
ــة التــي تتوفــر عــى  إحداثهــا  باملؤسســات التعليمي

ــة. ــام مدمج أقس

وبخصــوص التعليــم األويل، ينتظــر الرفــع مــن 
وتجهيــز  تأهيــل  جانــب  إىل  املدمجــة  األقســام 
ــن عــدد مــن  ــة للمــوارد، وتكوي عــدة مراكــز إقليمي

املربيــات.

األكادمييــات  حرصــت  صلــة،  ذي  ســياق  ويف 
ــاء بجــودة  ــق باالرتق ــاين املتعل بخصــوص املجــال الث
الرتبيــة والتكويــن، عــى أن تجــد مختلــف مكونــات 
هــذا املجــال مكانهــا عــى الصعيــد الجهــوي، حيــث 
تــم الرتكيزعــى أهــم التدابــر املتعلقــة بتطويــر 
الرتبيــة  البيداغوجــي،  وتجديــد مهــن  النمــوذج 
املهنيــة  املســارات  بتدبــر  واالرتقــاء  والتكويــن 
املؤسســات  داخــل  الرتبــوي  بالعمــل  واالرتقــاء 
ــات  ــم واالمتحان ــة التقيي ــة وإصــالح منظوم التعليمي
ــع وتــرة  ــم األويل وترسي ــه واالرتقــاء بالتعلي والتوجي
املعلومــات  تكنولوجيــا  اســتعال  ثــم  تعميمــه 

واالتصــال.

ذلــك، أن األكادمييــات تعتــزم تعميــم املنهــاج 
مــن  األوىل  األربــع  للســنوات  املنقــح  الــدرايس 
مــن  هامــة  نســبة  وتكويــن  االبتــدايئ،  التعليــم 

أســاتذة التعليــم االبتــدايئ حــول املنهــاج املنقــح 
الرقميــة، وتوزيــع  البيداغوجيــة  العــدة  وتقاســم 
العــدة البيداغوجيــة لتعزيــز مهــارات القــراءة باللغــة 
العربيــة عــى جميــع أســاتذة أربــع مــواد بالثانــوي 

اإلعــدادي.

 وتشــمل أهــم هــذه التدابــر أيضــا، تكويــن عــدد 
ــز  ــل وتجهي ــة، وتأهي ــة واإلداري ــر الرتبوي ــن األط م
مؤسســات التفتــح باللغــات واألنشــطة الثقافيــة 
والفنيــة والرياضيــة، فضــال عــن تقليــص تفــاوت 
عتبــة االنتقــال بالســلك اإلعــدادي وتوحيــد عتبــات 
منظومــة  وتطويــر  التأهيــي،  بالثانــوي  االنتقــال 

ــي. ــدريس واملهن ــه امل التوجي

 كــا ســطرت األكادمييــات يف برامــج عملهــا، بعض 
العمليــات التــي تهــم تطويــر اســتعاالت تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم، مــن بينهــا ربــط 
ــات  ــرة عــى قاع ــات داخــل املؤسســات املتوف القاع
GENI1 وGENIE2 بشــبكة األنرتنيــت، وتنظيــم 
مباريــات جهويــة النتقــاء أحســن اإلبداعــات الرتبوية 

الرقميــة املنتجــة مــن طــرف األطــر الرتبويــة.

مــن خــالل اســتفادة عــدد مــن رؤســاء املؤسســات 
التعليميــة بجميــع األســالك مــن اللقــاءات التواصليــة 

ــن يف منظومــة »مســر« . والتكوي

وفيــا يخــص تطويــر الحكامــة ومأسســة التعاقــد، 
تبــن أن األكادمييــات بذلــت جهــودا يف إطــار إرســاء 
التقســيم اإلداري الجديــد للمملكــة ومــا ترتــب عنــه 
مــن تســوية امللفــات اإلداريــة واملاليــة الخاصــة بهــا 
كــا تــم خــالل ســنة 2016 إرســاء الهيكلــة الجديــدة 
ــة التابعــة  ــات اإلقليمي ــة واملديري ــة الجهوي لألكادميي
لهــا، دون إغفــال وضــع اآلليــات التدبريــة ملأسســة 
ــات إنجــاح  ــرب مــن آلي ــذي يعت مــرشوع املؤسســة ال

اإلصــالح البيداغوجــي.

وبخصــوص تعزيــز تعبئــة الفاعلــن والــرشكاء حــول 
املدرســة املغربيــة، أبــرزت األكادمييــات أن عمليــات 

املصالــح  مرتفقــي  مــع  إيجابيــة  عالقــات  ربــط 
االســتقبال  إرســاء فضــاءات  اإلداريــة متــت عــرب 
اإلقليميــة  واملديريــات  باألكادمييــات  واإلرشــاد 

ــا. ــة له التابع

ــائل  ــع وس ــات م ــد العالق ــار توطي ــم يف إط ــا ت ك
ــف  ــاالت بالصح ــات ومق ــدة بالغ ــدار ع ــالم إص اإلع
الوطنيــة والجهويــة واملحليــة الورقيــة واإللكرتونيــة، 
وكــذا املشــاركة يف برامــج إذاعيــة وتلفزيــة للتعريــف 

باملشــاريع املندمجــة. 

وبالنســبة للتواصــل اإللكــرتوين، تــم إحــداث مواقــع 
إلكرتونيــة لألكادمييــات و صفحــات عــى مواقــع 

ــي.  ــل االجتاع التواص

وعــى مســتوى تدبــر منظومــة اإلعــالم، تــم بجميع 
األكادمييــات أجــرأة املكــون الثــاين )التقييــم( والثالث 

)املــوارد البرشيــة( والصيغــة الجديــدة ملنظومــة 
التدبــر املــدريس »مســار«، وتنظيــم لقاءات تنســيقية 
ــدة املنســقن  ــة حــول منظومــة »مســار« لفائ جهوي
اإلقليميــن همــت مســتجدات املنظومــة التــي تخص 
الرتبيــة غــر النظاميــة ، وخدمــات »مســار« لفائــدة 
التالميــذ وآبــاء وأمهــات وأوليــاء التالميــذ، ومعالجــة 
مشــكل تدقيــق وتحيــن املعطيــات وبيانــات التالميذ 

واألوليــاء عــى بوابــة املنظومــة.

ــي  ــة حــول باق ــاءات تواصلي ــم لق ــة إىل تنظي إضاف
  ESISE Explorer و ESISE  املنظومــات األخــرى
لفائــدة مســؤولن جهويــن وإقليميــن و رؤســاء 
ــدريب أطــر  ــالم، ومت ــة االع ــة ملنظوم ــز االقليمي املراك
اإلدارة الرتبويــة حــول منظومــة التدبــر املــدريس 

ــار«. »مس
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ويف املجــال الثالــث ، حــول الحكامــة والتعبئــة 
تــم الرتكيــز، يف كل مــن محــور االرتقــاء بتدبــر 
املــوارد البرشيــة ومحــور تطويــر الحكامــة ومأسســة 
التعاقــد، عــى تحديــث آليــات التدبــر للمــوارد 
البرشيــة، عــرب تنظيــم لقــاءات تواصليــة وتكوينــات 
ــن  ــة م ــات التعليمي ــاء املؤسس ــن رؤس ــدف متك به
ولــوج منظومــة »مســر«، الخاصــة باملــوارد البرشيــة، 
ــع  ــة، والرف ــرارات اإلداري ــات والق الســتخراج الوضعي
املســتعملة  التعليميــة  املؤسســات  عــدد  مــن 
ــد  ــى توطي ــا ع ــز ايض ــم الرتكي ــة . وت ــذه املنظوم له
الالمركزيــة والالتركيــز، والتدبــر املتمحــور حــول 
النتائــج، وتعميــم ميثــاق الحقــوق والواجبــات عــى 

جميــع املؤسســات التعليميــة.

كــا تــم يف هــذا املضــار تســطر مجموعــة مــن 
التدابــر التــي تضمــن تحقيــق تعبئــة مجتمعيــة 
ــة،  ــن يف املدرس ــن املبارشي ــؤولية الفاعل ــخ مس ترس
ــة  ــراف املعني ــن األط ــة ب ــات الرشاك ــاء مقوم وإرس
اعتربتهــا  تعاقــدي،  إطــار  يف  املغربيــة  باملدرســة 

األكادمييــات برامــج عمــل ذات أولويــة.

وهكــذا، ســتتم مواصلــة هيكلــة مصالــح التواصــل 
باألكادمييــات،  اإلداري  املجلــس  أشــغال  وتتبــع 
واإلرشــاد  باالســتقبال  الخــاص  الفضــاء  وتطويــر 
الرســمية  البوابــات  تطويــر  وكــذا  باألكادمييــات، 
لألكادمييــات وعــى مواقــع التواصــل االجتاعــي 
وإحــداث بوابــات خاصــة باملديريــات اإلقليميــة. كا 

برمجــت األكادمييــات توقيــع العديــد مــن اتفاقيــات 
ــم  ــة والتعلي ــة غــر النظامي الرشاكــة يف مجــال الرتبي
األويل، واتفاقيــات رشاكــة مــع فعاليــات املجتمــع 
املــدين، وكــذا رشكاء املدرســة األقربــن كجمعيــات 
أمهــات وآبــاء وأوليــاء التالميــذ، وتعزيــز العالقــة مــع 

ــن. ــف الفاعل ــالم ومختل ــائل اإلع وس

كــا تــم تســطر برامــج عمــل ذات أولويــة يف 
مجــال تنظيــم حمــالت تعبويــة وتواصليــة وإعالميــة 
ومنتديــات جهويــة لفائــدة الجمعيــات والــرشكاء 

ــة. ــاريع املندمج ــل املش ــة تنزي ــراط يف عملي لالنخ

برامــج  خصصــت  املعلومــات  نظــام  ولتقويــة 
عمــل األكادمييــات، عــدة عمليــات وتدابــر متنوعــة 
ــدة املســؤولن عــى  ــن لفائ ــم تكوي ــا تنظي مــن بينه
البوابــات اإللكرتونيــة باملديريــات اإلقليميــة وتكويــن 
حــول منظومــة  »مســار«، وتتبــع املراســالت اإلداريــة 
ــة إىل  ــرتوين، إضاف ــكل إلك ــكايات بش ــة الش ومعالج

ــايت. ــاد املعلوم ــة العت إصــالح وصيان

كــا اقرتحــت جــل األكادمييــات بشــأن تقويــة 
نظــام املعلومــات للرتبيــة والتكويــن، مــن خــالل 
إرســاء شــبكات معلوماتيــة باملؤسســات الثانويــة، 
وتنظيــم تكوينــات لفائــدة األطــر التقنيــة املتخصصــة 
يف املعلوميــات والعاملــة باملراكــز الجهويــة وباملراكــز 

ــالم.  ــة اإلع ــة ملنظوم اإلقليمي

ــات  ــرو األكادميي ــرة ومدي ــت مدي ــك، مل يف إىل ذل

إنجــاح  مســتلزمات  ودور  أهميــة  عــى  التأكيــد 
عمليــة تنزيــل املشــاريع املندمجــة وتحقيــق نتائجهــا 
ــر  ــراءات لتوف ــدة إج ــطروا ع ــث س ــودة، حي املنش

ــتلزمات،   ــذه املس ه

التدبريــة  القــدرات  مــن  الرفــع  مــن  بــدءا 
اإلداريــة  البنيــات  عــن  للمســؤولن  والرياديــة 
املندمجــة، وضــان  املشــاريع  بتدبــر  واملكلفــن 
باملؤسســات  والرتبويــة  اإلداريــة  األطــر  انخــراط 
التعليميــة والعمــل عــى متلــك مشــاريع الرؤيــة 
الجديــدة لإلصــالح الشــمويل والعميــق للمدرســة 

املغربيــة.

كــا شــددوا عــى رضورة نــرش ثقافــة الحــق 
ــاق أخالقــي عــى  ــورة ميث ــق بل والواجــب عــن طري

مســتوى املؤسســات التعليميــة.

وأكــدوا عــى تفعيــل آليــات االفتحــاص واملراقبــة 
التعليميــة،  املؤسســات  مســتوى  عــى  الداخليــة 
الجهويــة،  واألكادمييــة  اإلقليميــة،  واملديريــات 
واســتثار التقاريــر املنجــزة، باإلضافــة إىل تعبئــة 
وســائط االتصــال واإلعــالم املحليــة والجهويــة يف 
تتبــع ســرورة اإلصــالح داخــل املؤسســات التعليميــة 
ــا االتصــال واملعلومــات،  مــع الرتكيــز عــى تكنولوجي
ــج،  ــاريع والربام ــن املش ــيق ب ــى التنس ــرص ع والح
واملاديــة  املاليــة  اإلمكانيــات  توفــر  عــن  فضــال 
هــذه  تنزيــل  وتــرة  مــن  للرفــع  واملؤسســاتية 

املشــاريع.

 ويف ختــام هــذه العــروض، عرفــت هــذه الندوات، 
مناقشــة وتدقيــق املشــاريع املندمجــة الجهويــة 
التــي جــاءت بهــا عــروض األكادمييــات، وكانــت 
البنــاء والتقاســم  الحــوار  لربــط أســس  مناســبة 
والوقــوف  التوجهــات  وتحليــل  لألفــكار،  الــري 
ــة،  ــة الرتبوي ــوة للمنظوم ــف والق ــط الضع ــى نق ع
أفســحت املجــال أمــام املتدخلــن مــن املديريــن 
املركزيــن ورؤســاء املشــاريع الوطنيــة إلبــداء آرائهــم 
وتــدارس بعــض النقــط والجوانــب التــي كانــت لهــم 
مالحظــة أو تعديــل بشــأنها، حيــث قــدم املتدخلــون 
عــى  مجملهــا  انصبــت يف  وتوصيــات  اقرتاحــات 
ــن  ــراز مكام ــا وإب ــاريع وتجويده ــذه املش ــاء ه إغن
القــوة فيهــا، حيــث ســاهم الحــوار التدبــري يف 
توضيــح الــرؤى وإبــراز اإلمكانــات الواعــدة املتاحــة 
اســتغاللها  رضورة  تســتدعي  التــي  لألكادمييــات، 
واملديريــات  األكادمييــات  جعــل  يف  واســتثارها 
اإلقليميــة واملؤسســات التعليميــة، قاطــرة لحفــز 
وانخــراط جميــع الفاعلــن الرتبويــن ورشكاء املدرســة  

ــالح.   ــود اإلص ــم جه ــم لدع وتعبئته

كــا ركــزت املناقشــات عــى كــون آليــات التدبــر 
ــة،  ــاريع املندمج ــر املش ــدة يف تدب ــرشوع املعتم بامل
ــم ســتلعب دورا رئيســا  ــع والتقيي ــات التتب وكــذا آلي

ــا. ــق مخرجــات املشــاريع ونتائجه يف تحقي

ومــا أجمــع عليــه املشــاركون يف هــذه النــدوات 
الوطنيــة هــو رضورة تعزيــز قــدرات وتعبئــة املــوارد 
ــر،  ــي الكب ــورش املجتمع ــذا ال ــاح ه ــة إلنج البرشي
ــتمر  ــن املس ــاس والتكوي ــن األس ــد التكوي ــرب تجوي ع
والتأطــر واملواكبــة، وتحســن األنظمــة القانونيــة 
والرفــع  وتحفيزهــا  لعملهــا،  الناظمــة  واملســاطر 
مــن شــأنها وترســيخ ثقافــة االعــرتاف بتضحيــات 
ــك يف ســبيل  ــود نســاء ورجــال القطــاع. كل ذل وجه
تحقيــق إغنــاء بعــض التدابــر واملخططــات الجهويــة 
لتتــاىش وتتكامــل مــع محتــوى برنامــج العمــل 

الوطنــي يف شــموليته، وكــذا ضــان انســجامها التــام 
مــع أهــداف الرؤيــة االســرتاتيجية 2015 - 2030 

ــن. ــة والتكوي ــة الرتبي ــالح منظوم إلص

والبــد أن نثمــن يف هــذا الســياق، املجهــودات 
للرتبيــة  الجهويــة  األكادمييــات  بذلتهــا  التــي 
ــى  ــاريع ع ــاء املش ــري ورؤس ــذا مدي ــن، وك والتكوي
مختلــف  تنزيــل  أجــل  مــن  املركــزي،  املســتوى 
ــالح  ــرتاتيجية الص ــة االس ــة للرؤي ــاريع املندمج املش

املغربيــة. املدرســة 

اأجواء احلوار التدبريي بالندوات الوطنية للتاأطري العملياتي وامليزانياتي

املديرية املكلفة بتدبري جمال التوا�صل


