
يف ســياق الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة لتوفــر رشوط 
للرؤيــة  املندمجــة  املشــاريع  تنزيــل  عمليــة  إنجــاح 
االســراتيجية لإلصــاح 2030-2015، عقــدت اللجنــة املركزيــة 
لقيــادة وتتبــع املشــاريع املندمجــة يــوم الخميــس 16 فربايــر 
ــاء  ــاط، لق ــرواح بالرب ــاب ال ــزي للوزارة-ب ــر املرك 2017 باملق
ــوزارة،  ــب العــام لل ــة عــن الســيد الكات تنســيقيا، ترأســه نياب
عبــد  الســيد  والتخطيــط،  واإلحصــاء  االســراتيجية  مديــر 
الحــق الحيــاين، وحــره مديــرات ومديــرو املصالــح املركزيــة، 

ورؤســاء املشــاريع املندمجــة.
وقد تداول املشاركون يف هذا اللقاء نقطتني رئيسيتني: 

الطريــق،  تنفيــذ خارطــة  انطــاق عمليــة  -1 متابعــة 
والتنســيق؛ االشــتغال  وآليــات 

بالتأطــر  الخاصــة  والوطنيــة  املركزيــة  النــدوات   2-
.2017 ســنة  برســم  وامليزانيــايت  العمليــايت 

يف مســتهل هــذا اللقــاء، أوضــح الســيد عبــد الحــق الحياين، 
أن الهــدف مــن هــذا اللقــاء التنســيقي هــو النظــر، ومتحيــص 
وضبــط الجانــب العمــي لتنفيــذ املشــاريع املندمجــة،  الــذي 

يجــب إنهــاؤه يف حــدود شــهر مــاي 2017.

ويف عرضــه الخــاص حــول » خارطــة الطريــق وآليــات 
االشــتغال والتنســيق«، اســتعرض الســيد الحيــاين مراحــل 
تنفيــذ هــذه الخارطــة، مــن حيــث عمليــات إرســاء البنيــات 
التــي ســترشف عــى تدبــر املشــاريع، واســتكامل  بنائهــا 
وتيســر متلكهــا، وكــذا التأطــر العمــي للمشــاريع عــى 
ــول  ــد ح ــة التعاق ــاء آلي ــي، وإرس ــوي واإلقليم ــتوى الجه املس
ــني  ــات، وب ــة واألكادميي ــح املركزي ــني املصال ــل ب ــج العم برام
إرســاء  إىل  إضافــة  اإلقليميــة،  واملديريــات  األخــرة  هــذه 
ــة لتدبــر وتتبــع املشــاريع، وأخــرا الرفــع  منظومــة معلوماتي
مــن القــدرات التدبريــة يف مجــال تدبــر املشــاريع، مــربزا يف 
ــتكامل  ــا الس ــب اتباعه ــي يج ــل الت ــة العم ــياق ، منهجي الس
ــاء املشــاريع املندمجــة، والتأطــر االســراتيجي والعمــي  إرس

ــاريع... ــذه املش ــايت له وامليزاني

تتمة احلوار مع ال�سيد الكاتب العام �ص: 22 

تتمة  �ص: 2 

املديرية املكلفة بتدبري جمال التوا�صل

 اللجنة املركزية لقيادة وتتبع تنزيل

امل�صاريع املندجمة تعقد لقاء تن�صيقيا

حوار مع السيد الكاتب العام �

تتبع تنزيل المشاريع المندمجة �

خارطة الطريق ـ آليات االشتغال والتنسيق �

التأطير العملياتي والميزانياتي للمشاريع المندمجة �

حوار

مواد هذا العدد

 العدد 2

28-15

فرباير 2٠1٧

2-1

2-1

3

4

ــنة  ــن س ــر م ــان يف أكتوب ــة للربمل ــة الخريفي الترشيعي
ــه للمجلــس األعــى  ــذي أوكل مهمــة تهييئ 2014،  وال
العلمــي. وقــد قمنــا  للربيــة والتكويــن والبحــث 
بتفعيــل هاتــه التدابــر، خاصــة وأن صاحــب الجالــة 
كان قــد أعطــى تعليامتــه الســامية يف خطابــه الســامي 
عنــد افتتــاح الــدورة الترشيعيــة يف شــهر أكتوبــر مــن 
ــة  ــة املعني ــات الحكومي ــة القطاع ــنة 2014، مبواصل س

ــار.  ــف أو انتظ ــة دون توق ــاريعها اإلصاحي مش
ــي  ــرورة، فه ــذه الس ــن ه ــة م ــة الثاني ــا املرحل أم
التــي خضنــا غامرهــا بعــد اعتــامد الرؤيــة االســراتيجية 
ــاي مــن ســنة 2015، بعــد  بشــكل رســمي يف شــهر م
أن توفــرت لدينــا مرجعيــة وطنيــة تحــدد االختيــارات 
االســراتيجية الكــربى لإلصــاح الربــوي إىل غايــة ســنة 
2030، وترســم خارطــة الطريــق يف اآلمــاد القصــرة 
مقاربــة  اعتمدنــا  حيــث  والبعيــدة،  واملتوســطة 
ــة االســراتيجية ، مــن خــال  ــورة الرؤي املــرشوع يف بل
ــا  ــا يف صياغته ــي تقدمن ــاريع، الت ــن املش ــة م مجموع
ــة  ــت يف املرحل ــقي، بلغ ــج ونس ــور مندم ــق منظ وف
ــاع  ــق بقط ــام يتعل ــا في ــا مندمج ــة 16 مرشوع النهائي
التكويــن  قطــاع  مشــاريع يف  و6  الوطنيــة  الربيــة 
ــى  ــا ع ــة، عملن ــذه املرحل ــس ه ــال نف ــي. وخ املهن
تحقيــق االنصهــار الكامــل للتدابــر ذات األولويــة 
ضمــن مشــاريع الرؤيــة االســراتيجية. وبذلــك، مل نعــد 
نتحــدث اليــوم عــن التدابــر ذات األولويــة، وإمنــا عــن 
مشــاريع اســراتيجية مندمجــة ومســتوعبة لجميــع 

ــة.  ــر ذات األولوي التداب

ــوزارة ترشفــون  ــا لل س 2 باعتباركــم كاتبــا عام
ــا،  ــا واختصاصاته ــج عمله ــع برام ــيق جمي ــى تنس ع
وباعتباركــم عضــوا يف اللجنــة الوطنيــة لقيــادة وتتبــع 
تنزيــل املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســراتيجية التــي 
ــن،  ــيدين الوزيري ــة للس ــة الفعلي ــت الرئاس ــي تح ه
ــة  ــوزارة يف ترجم ــا ال ــي اعتمدته ــة الت ــي املنهجي ماه
ــاح 2015/2030  ــراتيجية لإلص ــة االس ــات الرؤي توجه
إىل مشــاريع وبرامــج عمليــة مندمجــة لتنزيلهــا إىل 

ــدان؟  املي

منهجيــة  مــن  بعجالــة  تقريبكــم  ســأحاول 
ــة  ــني الرؤي ــل مضام ــا يف تنزي ــي اعتمدناه ــل الت العم
االســراتيجية، وإن كان هــذا الحيــز ال يســمح بتقديــم 
ــي أن ألخــص لكــم هــذه  ــل. وميكنن ــف التفاصي مختل
املنهجيــة يف عــدة محطــات، انطاقــا مــن التمثــل 
االســراتيجية،  الرؤيــة  ملضامــني  والعميــق  الســليم 
مــرورا برجمــة أهدافهــا إىل مخططــات عمليــة قطاعية 
ومشــاريع وبرامــج إجرائيــة، وتدقيــق مكونــات هــذه 
املشــاريع، وترصيفهــا وفــق برامــج متعــددة الســنوات، 
تســمح باالنتقــال مــن املخطــط البعيــد املــدى 2030 
إىل برامــج عمــل قصــرة ومتوســطة األمــد، وإىل برامــج 
ــايل،  ــر م ــن تأط ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــنوية، مب ــل س عم
وإرســاء لفــرق املشــاريع، ووضــع آلليــات القيــادة 
ــى  ــة ع ــرأة الفعلي ــوال إىل األج ــع، وص ــر والتتب والتدب

ــدان.  ــد املي صعي

ــد  ــت ق ــوزارة كان ــا، أن ال ــم جميع س 1 نعل
موســعة حــول  ســنة 2014 مشــاورات  أطلقــت 
أكــر  فيهــا  شــارك  الربويــة،  املنظومــة  إصــاح 
ــي  ــيايس واجتامع ــوي وس ــل ترب ــن 100.000 فاع م
تشــخيصاتهم  إىل  اإلنصــات  بهــدف  واقتصــادي، 
واقراحاتهــم، حيــث تبلــورت عــن هــذه املشــاورات 
عــدة »تدابــر« إصاحيــة وصفــت »بــذات األولويــة 
ــاح  ــراتيجية لإلص ــة االس ــرار الرؤي ــد إق ». واآلن بع
مشــاريع  عــن  الحديــث  أصبــح   2030  /  2015
مندمجــة لإلصــاح. هــا حدثتمونــا الســيد الكاتــب 
العــام عــن هــذا االنتقــال مــن التدابــر ذات األولوية 

إىل املشــاريع املندمجــة؟

أشــكركم عــى طــرح هــذا الســؤال، ألنكــم بذلــك 
تتيحــون يل الفرصــة لتقديــم بعــض التوضيحــات 
حــول مســألة كانــت تطــرح حولهــا بعــض األســئلة، 
التــي تتعلــق مبــدى التناغــم بــني مــا اصطلحنــا 
»الرؤيــة  وبــني  األولويــة«  ذات  »التدابــر  عليــه 
االســراتيجية لإلصــاح الربــوي 2030-2015«، وهــل 
ــل؟  وأود  ــني للعم ــني منفصل ــدد مخطط ــن بص نح
هنــا أن أؤكــد، جازمــا، عــى أن األمــر يتعلــق مبخطط 
ــارض  ــة وال تع ــم، ال ازدواجي ــج ومتناغ ــل مندم عم
فيــه، بــل يتعلــق األمــر بســرورة إصاحيــة واحــدة، 
تــم االشــتغال عليهــا بشــكل متــدرج، يشــتمل عــى 
ــن  ــي ميك ــة األوىل، والت ــني، املرحل ــني متتاليت مرحلت
اعتبارهــا مبثابــة املحطــة التــي مهــدت لصــدور 
الرؤيــة االســراتيجية، والتــي اشــتغلنا فيهــا منــذ 
ــج  ــة، كربنام ــر ذات األولوي ــى التداب ــنة 2014 ع س
مرحــي يهــدف إىل معالجــة بعــض اإلشــكاالت التــي 
كانــت تســاؤل املنظومــة وتتطلــب تدخا مســتعجا 
عــى املــدى القصــر، والتــي ستســمح لنــا يف نفــس 
الوقــت بتوفــر األرضيــة الخصبــة لتنزيــل املخطــط 
اإلصاحــي الجديــد، الــذي كان صاحــب الجالــة قــد 
ــدورة  ــاح ال ــبة افتت ــه مبناس ــه يف خطاب ــادى ببلورت ن
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االســراتيجية  الرؤيــة  أن  نعلــم جميعــا،  كــام 
مهيكلــة يف أربعــة مجــاالت، عملنــا يف إطــار املنهجيــة 
يف  ترصيفهــا  عــى  اعتمدناهــا،  التــي  املندمجــة 

مشــاريع همــت ثاثــة مجــاالت:
أوال: مجــال اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص، وثانيــا 
ــة  ــو الحكام ــث ه ــال الثال ــم املج ــودة ث ــال الج مج
املجــاالت يف 16  والتعبئــة. وتــم ترصيــف هــذه 
ــم ســتة  مرشوعــا: ســتة مشــاريع يف املجــال األول، ث
ــاريع  ــة مش ــاين، فأربع ــال الث ــة باملج ــاريع خاص مش

ــث. ــال الثال ــبة للمج بالنس
ونحــن اآلن بصــدد االنتهــاء مــن إرســاء فــرق 
املركزيــة  املســتويات  مختلــف  عــى  املشــاريع 
تعميــق  بصــدد  وكذلــك  واإلقليميــة،  والجهويــة 
ــر ميزانيتهــا، وفــق  ــة تدقيــق املشــاريع، وتقدي عملي
مقاربــة تفســح املجــال للتعاقــد حــول األهــداف 
ب«النــدوات  ســميناه  مــا  إطــار  يف  والوســائل، 
ــا مبشــاركة  ــي تجــرى حالي ــة« الت ــة املركزي امليزانياتي
ــد  ــى الصعي ــاريع ع ــقي املش ــري ومنس ــع مدي جمي
املركــزي، عــى أســاس أن يعقبهــا اســتحقاق ثــان جــد 
هــام، يتعلــق ب«النــدوات امليزانياتيــة الوطنيــة« 
ــي  ــة، والت ــة القادم ــام القليل ــتنطلق يف األي ــي س الت

ســتعرف مشــاركة مديــري

 األكادمييــات واملديريــن اإلقليميــني ومنســقي 
املشــاريع عــى الصعيــد الجهــوي، والتــي تهــدف 
واملديريــات  األكادمييــات  مشــاريع  تدقيــق  إىل 
ــم  ــة لســنة 2017ث ــون املالي ــا بقان ــة، وربطه اإلقليمي
ــوزارة.  ــة ال ــا بعمــل آخــر أســايس، خــاص مبيزاني قمن
ويف هــذا اإلطــار، نعلــم جميعــا أن وزارتنــا تــم 
القانــون  لتنزيــل  تطبيقــي  كنمــوذج  اعتامدهــا 
ــي عــى املشــاريع،  ــة املبن ــد للاملي التنظيمــي الجدي
ــة  ــة متطابق ــوزارة بكيفي ــة ال ــاء ميزاني ــم بن ــث ت حي
مــع املشــاريع املندمجــة املعتمــدة يف الرؤيــة. وهــذه 

ــاريع. ــل املش ــوة يف تنزي ــة ق نقط
كــام أننــا نســتحر الجانــب املتعلــق بتتبــع 
منهجيــة  يف  أســايس  كمكــون  املنجــزات  وتقييــم 
عملنــا، وكانــت آخــر محطــة يف عمليــة التقييــم، 
ــرا  ــاه مؤخ ــذي نظمن ــي ال ــيقي الوطن ــاء التنس اللق
يومــي 30 و31 مــن شــهر ينايــر 2017، والــذي شــكل 
ــدم  ــى تق ــوف ع ــانحة للوق ــة س ــا فرص ــبة لن بالنس
األشــغال، وعــى حصيلــة املنجــزات، وكــذا عــى 
ــك،  ــا كذل ــات املعرضــة، ومكنن اإلكراهــات والصعوب
وهــذا هــو األهــم، مــن رصــد العمليــات واملشــاريع 
الواعــدة التــي، أرســيناها خــال مرحلــة التنزيــل 
ــني  ــي تب ــة، والت ــارب منوذجي ــكل تج ــى ش األويل ع
ــاق  ــيع نط ــه آن األوان لتوس ــا أن ــال تقوميه ــن خ م

ــا.   ــرة تعميمه ــع وت ــا وترسي تطبيقه
  

ــة  ــم منظوم ــاٌم، يه س 3 مــرشوٌع إصاحــٌي ه
تربويــة تحظــى بأهميــة بالغــة لــدى الجميــع، ال بــد 

وأنــه ســيتطلب مقاربــة وآليــات خاصــة لتدبــر 
محتويــات ومضامــني مشــاريعه لضــامن نجاحــه. 
والتدبريــة  االســراتيجية  املقاربــة  فامهــي 
ــل  ــوزارة يف تنزي ــتعتمدها ال ــي س ــا، الت وآلياته

هــذا اإلصــاح ؟

تكملــة  الحقيقــة، ســؤالكم هــذا هــو  يف 
للســؤال الســابق، ويســمح يل بتقديــم بعــض 
اإلضافــات حــول منهجية العمــل. وما أود اإلشــارة 
إليــه يف هــذا الصــدد، هــو أننــا اعتمدنــا مقاربــة 
ــا ال نشــتغل اآلن عــى املــدى  اســراتيجية لكونن
ــة  ــاريع املندمج ــل املش ــيتم تنزي ــر. إذ س القص
املعتمــدة تدريجيــا لتحقيــق جميــع أهــداف 
الرؤيــة عــى املــدى البعيــد يف أفــق 2030، نظــرا 

ــاح. ــة اإلص ــاع وأهمي ــة القط لخصوصي
وهــذا، التنزيــل ســيمر عرب خمســة مخططات 
مــن ثــاث ســنوات لــكل مخطــط. وســيتم اعتامد 
املقاربــة التدبريــة القامئــة عى التدبــر باملرشوع، 
ــد  ــال تحدي ــن خ ــة م ــل الرؤي ــم يف تنزي للتحك
األهــداف العامــة مــن كل مــرشوع وأهدافــه 

الخاصــة، والتدابــر اإلجرائيــة، وكذلــك

ــة،  ــؤرشات التدبري ــق امل ــدى تحق ــاس م  قي
وكذلــك، وهــذا هــو األهــم، قيــاس مــؤرشات 
النتائــج املحققــة عــى مســتوى كل مــرشوع.

التــي  النجــاح  ضامنــات  وبخصــوص 
طرحتموهــا يف ســؤالكم، فقــد تداولنــا حــول 
ــة للنجــاح يف اإلصــاح،  املســتلزمات ذات األولوي
والتــي حددناهــا يف مجموعــة مــن املداخــل 
املرتبطــة أساســا بتعزيــز القــدرات التدبريــة 
ــع  ــتغال والرف ــات االش ــر آلي ــني، وتطوي للمتدخل
الواجــب  ثقافــة  وترســيخ  مردوديتهــا،  مــن 
املهنــي، واالرتقــاء بالتواصــل املؤسســايت، والرفــع 
مــن مســتوى التعبئــة املجتمعيــة حــول اإلصــاح. 
متطلبــات  املســتلزمات،  هــذه  إىل  وتنضــاف 
أخــرى يتعــني توفرهــا، وخاصــة مــا يتعلــق 
ــازم  ــم الدعــم ال ــازم، وتقدي ــل ال بتوفــر التموي
باعتبــار  املســتويات،  كافــة  عــى  للمنظومــة 
ــع.  ــم الجمي ــة ورش يه ــة املغربي ــل املدرس تأهي
وهنــاك آليــة مؤسســاتية ســتكون مــا مــن شــك 
داعمــة لعملنــا، ويتعلــق األمــر باللجنــة الوزاريــة 
للمهــام  بالنظــر  والتكويــن،  للربيــة  الدامئــة 
املوكولــة إليهــا يف مجــال تنســيق السياســات 
ــاريع  ــرأة مش ــة بأج ــة املرتبط ــج القطاعي والربام
ــون- ــكل القان ــل ان يش ــا نأم ــام أنن ــاح. ك اإلص

اإلطــار الــذي يتــم تهييئــه، ســندا قويــا للمنظومة 
الربويــة يف مبــارشة إصاحهــا الربــوي. 

ــد مــن التذكــر يف هــذا  ــك، الب إىل جانــب ذل
ــة  ــل املفتشــية العام ــة دور وعم الســياق بأهمي

إىل ذلــك، قــدم الســيد يونــس بنعــي، مديــر الشــؤون 
العامــة وامليزانيــة واملمتلــكات، عرضــا حــول »النــدوات 
العمليــايت  بالتأطــر  الخاصــة  والوطنيــة،  املركزيــة 
وامليزانيــايت برســم2017 »، اســتعرض فيــه، املحطــات 
العمــي  للتنزيــل  التحضريــة  والعمليــات  األساســية 
ــم  ــذا املوس ــال ه ــة خ ــاريع املندمج ــايت للمش وامليزاني
الــدرايس 2017-2016، مذكــرا يف هــذا الســياق بورشــات 
العمــل واللقــاءات التنســيقية التــي عقدتهــا الــوزارة 
ــع  ــبل الرف ــاد س ــبيل إيج ــا، يف س ــع رشكائه ــا وم داخلي
ــر  ــة، وتوف ــة الربوي ــة للمنظوم ــة الداخلي ــن املردودي م

ــاح. ــاح اإلص ــتلزمات إنج مس
كــام ذكــر الســيد بنعــي يف ســياق عرضــه، باملحددات 
ــة  ــل وميزاني ــج العم ــي برنام ــداد مرشوع ــية إلع الرئيس
األكادمييــات برســم ســنة 2017، والتــي أجملهــا يف تنزيــل 
وأجــرأة الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح، وتوســيع العــرض 
الربــوي والعنايــة بالفضــاءات املدرســية، ثــم تعزيــز 
ــدريس..(  ــام امل ــات واإلطع ــي )الداخلي ــم االجتامع الدع
والتحكــم يف نفقــات تســير املرافــق اإلداريــة، وتحســني 

ــات. ــة لألكادميي الحكامــة املالي
يف هــذا اإلطــار، أبــرز الســيد املديــر أهميــة النــدوات 
املركزيــة،  املديريــات  املركزيــة، مبشــاركة  امليزانياتيــة 
والنــدوات امليزانياتيــة الوطنيــة، مبشــاركة املديريــات 
ــن، يف  ــة والتكوي ــة للربي ــات الجهوي ــة واألكادميي املركزي
التأطــر العمــي وامليزانيايت للمخطــط األول 2016/2018، 
بانســجام تــام مــع النتائــج املنتظــرة عــى املــدى البعيــد، 
وتكريــس الامركزيــة وإرســاء ومأسســة التعاقــد وتقويــة 
الحــوار التدبــري بــني مختلــف املســتويات اإلداريــة 

ــة. ــة الربوي للمنظوم
ورؤســاء  رئيســات  التأمــت  املضــامر،  نفــس  يف 
ــر  ــس 23 فرباي ــوم الخمي ــاء ي املشــاريع املندمجــة، يف لق
الــرواح- مــع  2017 باملقــر املركــزي للــوزارة –بــاب 
اللجنــة التنظيميــة للنــدوات املركزيــة والوطنيــة للتأطــر 
ــر  ــة، للتحض ــاريع املندمج ــايت للمش ــايت وامليزاني العملي
لهــذه النــدوات التأطريــة، واملســاهمة يف إنجاحهــا، 
ــه  ــاين يف كلمت ــق الحي ــد الح ــيد عب ــح الس ــث أوض حي
ــدت  ــي اعتم ــة الت ــامع، املنهجي ــذا االجت ــة له االفتتاحي
يف تنظيــم هــذه النــدوات، وكيفيــة تحضــر العــرض 
ــنة 2017،  ــاص بس ــايت الخ ــايت والعملي ــري امليزاني التأط
ــة  ــة والخاص ــداف العام ــمل األه ــب أن يش ــذي يج وال
ــا  ــبق اتخاذه ــي س ــراءات الت ــة اإلج ــرشوع، وحصيل للم
ــة  ــنة 2015، إضاف ــراتيجية س ــة االس ــاء الرؤي ــذ إرس من
إىل تحديــد برنامــج عمــل خــاص بالدخــول املــدريس 
املقبــل، وتحديــد أولوياتــه واالعتــامدات املاليــة املطلوبــة 

لتنفيــذه وإنجاحــه.
ــاءان، نقاشــا مســتفيضا، مــن  ــد عــرف اللق هــذا، وق
ــة ورئيســات  ــح املركزي ــري املصال ــرات ومدي طــرف مدي
ــة  ــا املطروح ــل القضاي ــول مجم ــاريع، ح ــاء املش ورؤس
اســتعدادهم  عــن  فيــه  عــربوا  اللقاءيــن،  يف هذيــن 
املشــاريع  تنزيــل  مسلســل  يف  التــام  وانخراطهــم 
مــن  العديــد  عــن  باملناســبة  ومعربيــن  املندمجــة، 
التدبريــة  املقاربــة  لتعزيــز  والتوصيــات  االقراحــات 
ــامن  ــا وض ــاريع ميداني ــذه املش ــل ه ــدة يف تنزي املعتم

بلــوغ نتائجهــا املســطرة.

اللجنة املركزية لقيادة...تتمة  �ص: 1 

للــوزارة، خاصــة فيــام يتعلــق باملصاحبــة والتأطــر، وكذلك 
يف عمليــات االفتحــاص، لضــامن حكامــة جيــدة والنجاعــة 

يف تنزيــل املشــاريع املندمجــة.
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 خارطة الطريق لأجراأة وتنفيذ وتتبع حافظة امل�صاريع املندجمة للروؤية

اآليات ال�صتغال والتن�صيق

حــددت خارطــة الطريــق منهجيــة مهمــة ألجــرأة وتنفيــذ وتتبــع حافظــة 
خمســة  عــرب   ،  2030  /  2015 االســراتيجية  للرؤيــة  املندمجــة  املشــاريع 
ــاث ســنوات يف أفــق 2030 ،  ــا ملــدة ث ــد كل واحــد منه مخططــات عمــل ميت
مــع تأطــر ميزانيــايت وعمليــايت لــكل املخططــات وبرامــج العمــل يحــدد كلفــة 
التدابــر، إضافــة إىل قيــاس املــؤرشات التدبريــة ومــؤرشات النتائــج مــن أجــل 
التنزيــل األمثــل للمشــاريع. وتقــوم هــذه الخارطــة عــى مبــادئ عامــة، تهــم 
تبســيط مســاطر وآليــات االشــتغال، وتحديــد األولويــات اعتــامدا عــى مضامــني 
ــل  ــات التفعي ــب، والتفكــر يف آلي ــة اإلســراتيجية املرتبطــة باملــدى القري الرؤي
ــة  ــات املرشف ــني املديري ــي ب ــيق األفق ــامن التنس ــي وض ــتوى املح ــى املس ع
ــاريع،  ــة املش ــاث لحافظ ــاالت الث ــتحضار املج ــة، باس ــاريع املندمج ــى املش ع
والتنســيق بــني املديريــات املركزيــة واألكادمييــات الجهويــة، أخــذا بعــني 

ــة. ــات كل جه ــات وأولوي ــار خصوصي االعتب
 و يف هذا اإلطار متت هيكلة مراحل االنجاز عى الشكل التايل:

واعتمــدت منهجيــة العمــل عــى تفعيــل املشــاريع املندمجــة عــرب  
الخمســة مخططــات املذكــورة،  متكــن مــن األجــرأة املتدرجــة لإلصــاح، ومــن 
ــة  ــة والخاص ــداف العام ــد األه ــه، وتحدي ــم ملنجزات ــم املنتظ ــع والتقيي التتب
والنتائــج املنتظــرة للمشــاريع املندمجــة وإعــداد التأطــر العمــي وامليزانيــايت 
عــرب تحديــد التدابــر والكلفــة واملــؤرشات املســتهدفة للمشــاريع املندمجــة 

ــكل مخطــط عمــل. بالنســبة ل
ومــن أجــل ضــامن تفعيــل املشــاريع املندمجــة تــم تشــكيل الفــرق 
املركزيــة، وإرســاء الفــرق الجهويــة واإلقليميــة، املكلفــة بتنفيــذ وتتبــع 
ــات  ــني البني ــة ب ــة ضــامن االلتقائي ــروم هــذه الهيكل املشــاريع املندمجــة. وت
التنظيميــة للمشــاريع والبنيــات اإلداريــة عــى املســتويات الثاثــة للمنظومــة: 
مركــزي جهــوي وإقليمــي. كــام تســعى أيضــا إىل تقويــة القــدرات التدبريــة 
ــن  ــد م ــع املعتم ــق املرج ــة وف ــم دورات تكويني ــال تنظي ــن خ ــرق، م للف
طــرف الــوزارة، واالعتــامد عــى آليــات وأدوات االشــتغال تتــاءم وخصوصيات 
املنظومــة الربويــة، واعتــامد دفــر تحمــات موحــد، ميكــن مــن معــرة 
ــة  ــات الجهوي ــتوى األكادميي ــى مس ــة ع ــدورات التكويني ــر ال ــه وتأط وتوجي
ــرق  ــة للف ــدرات التدبري ــن الق ــع م ــة الرف ــن غاي ــن. وتكم ــة والتكوي للربي
املركزيــة والجهويــة واإلقليميــة يف فهــم املهــام املوكولــة إىل رؤســاء املشــاريع، 
وتوحيــد املفاهيــم املعتمــدة يف مجــال تدبــر املشــاريع وكــذا  التواصــل 
ــد رؤســاء املشــاريع  ــدم انجــاز املــرشوع، فضــا عــن تزوي الفعــال حــول تق
ــر  ــدة لتدب ــاطر املعتم ــد املس ــتغال، وتحدي ــدة لاش ــات موح ــأدوات وآلي ب

ــر. املخاط

 العامة والخاصة والنتائج المنتظرة للمشاريع المندمجة، وتحديد األهداف المنتظم لمنجزاته
عبر تحديد التدابير والكلفة والمؤشرات المستهدفة  لميزانياتياووإعداد التأطير العملي 

  بالنسبة لكل مخطط عمل.للمشاريع المندمجة 

 

 

إرساء الفرق و ،الفرق المركزية تفعيل المشاريع المندمجة تم تشكيل ومن أجل ضمان
 الهيكلة ضمانوتروم هذه . المندمجة المكلفة بتنفيذ وتتبع المشاريع ،الجهوية واإلقليمية

 :للمنظومة ةعلى المستويات الثالث اإلداريةااللتقائية بين البنيات التنظيمية لمشاريع والبنيات 
من خالل  ،للفرق التدبيريةإلى تقوية القدرات  أيضا جهوي وإقليمي. كما تسعى مركزي

 واالعتماد على آليات ،تنظيم دورات تكوينية وفق المرجع المعتمد من طرف الوزارة
، واعتماد دفتر تحمالت موحد .وأدوات االشتغال تتالءم وخصوصيات المنظومة التربوية

الجهوية  األكاديمياتطير الدورات التكوينية على مستوى يمكن من معيرة وتوجيه وتأ
تكوين. وتكمن غاية الرفع من القدرات التدبيرية للفرق المركزية والجهوية وال للتربية
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املديرية املكلفة بتدبري جمال التوا�صل

التاأطري العملياتي وامليزانياتي للم�صاريع املندجمة للروؤية ال�صرتاتيجية

العمليــايت  بالتأطــر  الخاصــة  والوطنيــة  املركزيــة  النــدوات  تشــكل 
ــم  ــراتيجية 2030-2015 برس ــة االس ــة للرؤي ــاريع املندمج ــايت للمش وامليزاني
ســنة 2017، والتــي انطلقــت مــن 27 فربايــر وســتمتد إىل غاية 17مــارس2017، 
واحــدة مــن املحطــات املهمــة يف ســياق األجــرأة الفعليــة والتنزيــل امليــداين 
للرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح الربــوي، املبنيــة عــى مبــادئ موجهــة قوامهــا: 

ــي. ــردي واملجتمع ــاء الف ــودة، واالرتق ــرص، والج ــؤ الف ــاف وتكاف اإلنص
ــوزارة  ــا ال ــي اعتمدته ــة املندمجــة والنســقية الت وســرا عــى نهــج املقارب
خــال املراحــل الســابقة مــن إعــداد هــذه الرؤيــة، تــأيت هــذه املحطــة الراميــة 
باألســاس إىل املزيــد مــن تدقيــق الحاجيــات امللحــة للمنظومــة الربويــة  
مركزيــا وجهويــا وإقليميــا، مــن طــرف املدبريــن املركزيــني والجهويــني ، 
ــراتيجية يف  ــة االس ــة للرؤي ــات التحضري ــات والعملي ــف املحط ــراز مختل وإب
شــقها املــايل ، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بتوفــر األغلفــة املاليــة ذات الصلــة 
ــات املرتبطــة  ــل العملي ــات االســتقبال، ومتوي ــل بني ــات إحــداث وتأهي بعملي
بتغطيــة الخصــاص مــن املــوارد البرشيــة، وترجمــة مداخــل التغيــر املمكنــة 
ــذ،  ــل والتنفي ــة للتنزي ــة قابل ــاريع تربوي ــل ومش ــات عم ــج ومخطط إىل برام
وإجــامال تقديــم الحلــول املمكنــة لإلصــاح عــى كافــة األصعــدة املؤسســاتية 

ــة.  ــة والربوي والتنظيمي
والعميــق  الشــمويل  اإلصــاح  أن  إىل  اإلشــارة  مبــكان،  األهميــة  ومــن 
للمدرســة املغربيــة الجديــدة يتطلــب أربعــة مســتلزمات ذات أولويــة، وهــي:

-1 مســتلزم تقويــة القــدرات التدبريــة والرياديــة عــى كافــة مســتويات 
ــح النجــاح وإعــان ســنة 2017 ســنة  ــاح أســايس مــن مفاتي املنظومــة، كمفت

ــل؛ ــن والتأهي للتكوي
-2 مســتلزم االرتقــاء بالتواصــل املؤسســايت الداخــي والخارجــي، مبــا يتيــح 

متلــك اســراتيجية تواصليــة فعالــة تهــم كافــة األصعــدة؛
ــر  ــادة التغي ــل مخطــط لقي ــل يف وضــع وتفعي ــوي، يتمث -3 مســتلزم تعب

ــة؛ ــة مســتويات املنظوم عــى كاف
-4 مستلزم ترسيخ الواجب املهني.

ــع املشــاريع املندمجــة مــن خــال  ــذ وتتب ــات تنفي ــر آلي فضــا عــن توف
ــل املشــاريع،  ــق لتنزي ــع ووضــع خارطــة الطري ــادة والتتب إحــداث لجــن القي
وإرســاء فــرق تدبــر املشــاريع، بالشــكل الــذي يســمح لكافــة البنيــات 
اإلداريــة املعنيــة بــأن تســاهم بفعاليــة يف تنزيــل وتنفيــذ املشــاريع املندمجــة، 
ــج،  ــم النتائ ــرأة، وتقيي ــة األج ــة عملي ــاز، ومتابع ــارات اإلنج ــم يف مس والتحك

ــذا الغــرض وفــق خطاطــة معــدة له

ومــن املحــددات الرئيســية التــي ســتؤطر عمليــة تنزيــل املشــاريع، نجــد 
ــراتيجية  ــة االس ــرأة الرؤي ــل وأج ــة تنزي ــاه، عملي ــذا االتج ــدد أول يف ه كمح
ــذا  ــن يف ه ــة والتكوي ــة للربي ــات الجهوي ــتقوم االكادميي ــث س ــاح، حي لإلص
املضــامر، بإعــداد برامــج عملهــا األوليــة، مــع األخــذ بعــني االعتبــار خصوصيات 
ــرص  ــات والف ــتهدفة، واالمكاني ــات املس ــال والفئ ــث املج ــن حي ــة م كل جه

املتاحــة.
كــام ســيحظى الجانــب املتعلــق بتوســيع العــرض الربــوي بأهميــة قصــوى 
ــز  ــة بالفضــاءات املدرســية، وتعزي ــذا العناي ــات، وك ــج عمــل األكادميي يف برام
ــات  ــم التحكــم يف نفق ــي، ث ــم االجتامع ــة يف مجــال الدع ــودات املبذول املجه
ــة  ــني الحكام ــرا تحس ــة، وأخ ــات التعليمي ــة واملؤسس ــق اإلداري ــير املراف تس
املاليــة لألكادمييــات الجهويــة، كمحــددات رئيســة لربامــج عمــل هــذه األخــرة.  
وضامنــا لتوفــر الــرشوط القمينــة بإنجــاح عمليــة التنزيــل امليــداين 
للمشــاريع املندمجــة، والتحكــم يف مســاراتها، ســتلتئم األكادمييــات الجهويــة 
مــع املديريــات املركزيــة املعنيــة بــكل مــرشوع، يف إطــار نــدوات ميزانياتيــة 
وطنيــة، تتغيــا التأطــر العمــي وامليزانيــايت للمخطــط األول املمتــد عــى 
ثــاث ســنوات 2018-2016، وتكريــس الامركزيــة الفعليــة ومأسســة التعاقــد، 
وتقويــة الحــوار التدبــري املنتظــم واملســتمر بــني مختلــف املســتويات 
اإلداريــة للمنظومــة الربويــة. وهــذه األهــداف واملرامــي لــن تبلــغ مداهــا إال 

ــي: ــام ي ــات تتجــى في عــرب إعــامل عــدة مقتضي
< تدقيــق األهــداف والتدابــر الخاصــة باملشــاريع املندمجــة، وحــرص 
ــول  ــط بالدخ ــي ترتب ــك الت ــة تل ــتعجايل وخاص ــع االس ــات ذات الطاب العملي

املــدريس املقبــل 2018-2017؛
ــم  ــات برس ــة االكادميي ــل وميزاني ــج عم ــي برنام ــداد مرشوع ــر إع < تأط

ــة 2017؛ ــنة املالي الس

< وأخــرا، مواكبــة االكادمييــات الجهويــة ومصاحبتهــا يف التحضــر لعقــد 
دوراتهــا األوىل للمجلــس اإلداري برســم ذات الســنة. 

إىل ذلــك، ســيتم تقييــم إنجازيــة هــذه األهــداف باعتــامد الشــبكة التحليليــة 
التاليــة:

وهكذا، سيتم تنظيم الندوات امليزانياتية، وفق مرحلتني متسلسلتني:
- مرحلــة أوىل، تــم فيهــا عقــد نــدوات مركزيــة مــع مديــرات ومــدراء 
ورئيســات ورؤســاء املشــاريع املندمجــة مركزيــا، خــال الفــرة مــا بــني 27 فربايــر 

و03 مــارس 2017.
- مرحلــة ثانيــة، يتــم فيهــا عقــد هــذه النــدوات مــع مديــرة ومديــري 
ــات  ــني ورئيس ــن اإلقليمي ــرات واملديري ــني باملدي ــة، مصحوب ــات الجهوي األكادميي
ورؤســاء املشــاريع الجهويــة خــال الفــرة املمتــدة مــن 06 إىل 17 مــارس 2017.
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- يتم فيها عقد هذه الندوات مع مديرة ومديري األكاديميات  مرحلة ثانية، 

سات ورؤساء المشاريع يبالمديرات والمديرين اإلقليميين ورئ الجهوية، مصحوبين

.2017مارس  17إلى  06الجهوية خالل الفترة الممتدة من   

البرمجة الزمنية للندوات الميزانياتية الوطنية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن األكاديميات الجهوية سبق لها وأن عقدت ندواتها 

خصصت لتدارس مكونات مشاريعها المميزنة،  الجهوي،ة على الصعيد اتيالميزاني

وتدقيق وضعياتها المادية  األولويات،وفيها تم تحديد  اإلقليميين،بمشاركة المدبرين 

والمحاسباتية، وإجراء تقويم لمنجزات الشركاء على المستوى الجهوي واإلقليمي 

والمحلي.  

فيه، أن خطوة تنظيم هذه الندوات الميزانياتية المركزية والوطنية،  كال شومما 

 لمندمجة بشكل محكم،كفيلة بالمساهمة في قيادة وتدبير وتتبع المشاريع ا

إلصالح التربوي لمنظومتنا التربوية، والتتبع والتقييم المنتظم اأجرأة والتمكن من 

األكاديمية التاريخ   
الحسیمةطنجة تطوان  2017مارس  06   

الرباط سال القنیطرة  2017مارس  07   
الشرق  2017مارس  08   
فاس مكناس 2017مارس  09   
كلمیم واد نون 2017مارس  10  العیون الساقیة الحمراء   
سوس ماسة  2017مارس  13   
مراكش أسفي 2017مارس  14   
بني مالل خنیفرة 2017مارس  15   
الدار البیضاء سطات 2017مارس  16   
درعة تافیاللت 2017مارس  17  الداخلة وادي الذھب   

وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد، إىل أن األكادمييــات الجهويــة ســبق لهــا وأن 
عقــدت ندواتهــا امليزانياتيــة عــى الصعيــد الجهــوي، خصصــت لتــدارس مكونــات 
مشــاريعها املميزنــة، مبشــاركة املدبريــن اإلقليميــني، وفيهــا تــم تحديــد األولويــات، 
وتدقيــق وضعياتهــا املاديــة واملحاســباتية، وإجــراء تقويــم ملنجــزات الــرشكاء عــى 

املســتوى الجهــوي واإلقليمــي واملحــي.
ــة  ــة املركزي ــدوات امليزانياتي ــم هــذه الن ــه، أن خطــوة تنظي ــام ال شــك في وم
والوطنيــة، كفيلــة باملســاهمة يف قيــادة وتدبــر وتتبــع املشــاريع املندمجــة بشــكل 
ــع  ــة، والتتب ــا الربوي ــوي ملنظومتن ــاح الرب ــرأة اإلص ــن أج ــن م ــم، والتمك محك
والتقييــم املنتظــم ملنجزاتــه عــرب مخططاتــه الخمــس املوضوعــة لتنفيــذ الرؤيــة 

ــوي إىل حــدود ســنة 2030.        االســراتيجية لإلصــاح الرب

يونس بنعي، مدير الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات


