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 PAGESM ةمشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمي
 

 3102حصيلة  تثمنرشوع  املللجنة الوطنية لتنسيق ا

 3102نتائج بونامج عمل املرشوع  عأهداف حتقيق  عتؤكد حوص الوزارة على
جّدَد السيد يوسف بلقاسمي، تأكيد وزارة 
التربية الوطنية والتكوين المهني التزامها 

وانخراطها، إلى جانب كل الفاعلين في 
مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية 

، في تحقيق أهداف  (PAGESM)بالمغرب
ونتائج برنامج العمل السنوي الثالث 

 .4102للمشروع برسم سنة 
واعتبر السيد الكاتب العام للوزارة، في 
كلمته االفتتاحية خالل ترؤسه لالجتماع 
الرابع للجنة الوطنية لتنسيق مشروع 

PAGESM   إلى جانب السيدةIsabelle 
Valois  ممثلة وزارة الشؤون الخارجية
 40يوم الثالثاء ارة والتنمية الكندية، والتج
بمقر الوزارة بالرباط، أن من  4102يناير 

بين المهام الرئيسية لهذه اللجنة، كآلية 
ثنائية مشتركة بين الجانبين الكندي 
والمغربي، إضافة إلى مهام تنسيق وتأطير 

لوطني، السهر على ا المشروع على المستوى

يع تحقيق وإنجاز هذا المشروع في جم
 .األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

لذلك، أكد السيد بلقاسمي في هذا السياق،  
أمام أعضاء اللجنة، أن اللجنة الوطنية لتنسيق 
المشروع تتوفر على هامش من المرونة في 
هذا المشروع للمساهمة في دعم برنامج العمل 

السنوي على المستوى الوطني وبرامج العمل 
السنوية الجهوية، وكذا في إعمال أنشطتهما 

الحرص على تكييف المبرمجة، بهدف 
مكونات المشروع مع التطورات 
والمستجدات التي يعرفها قطاع التربية 
والتكوين، مذكرا في هذا الصدد أن 

هو مشروع لمصاحبة   PAGESMمشروع 
األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 
مجال دعم تدبير المؤسسات التعليمية، داعيا 

راط فيه إلى االنخ الفاعلين التربويينجميع 
بفعالية والعمل على تنزيله داخل المؤسسات 
التعليمية لدعمها في إنجاز مشاريعها 

استدامة ثمار هذا  التربوية، وكذا لضمان
 .4102المشروع ميدانيا بعد نهايته في سنة 

من جانبها، أكدت في نفس المضمار، 
وع دعم تدبير مشر ، أنValois Isabelleالسيدة 

، من  PAGESMبالمغرب المؤسسات التعليمية
سيركز في  4102خالل برنامج عمله السنوي 

أنشطته على دعم وتعميق المصاحبة الجهوية 

  4172 فرباير 71    • 149 :عدد



 

2
 

لألكاديميات على وجه الخصوص ، الشيء الذي 
السيدة   يتطلب من هذه المؤسسات ، تضيف

Valois بذل المزيد من الجهود لتعبئة الموارد ،
كما البشرية والمالية لتحقيق نتائج المشروع، 

أن اهتمام المشروع في سنته الثالثة، سينصب 
بالدرجة األولى على األعمال واألنشطة التي 
تعزز نقل المهارات والخبرات لضمان استدامة 

 .نتائج المشروع ومكتسباته ميدانيا
وقد نوهت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية 
والتجارة والتنمية الكندية، بالجهود التي يبذلها 

ساهرون على تدبير المشروع المسؤولون ال
وطنيا وجهويا، لرفع التحديات المطروحة عليه 
بفعل التطورات والتغيرات التي يعرفها قطاع 
التربية والتكوين بالمغرب، والتي تؤثر على 

 Valoisبرامج وأنشطة المشروع، تقول السيدة 
Isabelle  موضحة في هذا اإلطار أن تحقيق ،

نتائج برنامج العمل السنوي الثالث له ارتباط 
وثيق بتعبئة الموارد البشرية على وجه 
الخصوص، التي ستتحمل مسؤولية تنزيل هذا 

 .البرنامج على أرض الواقع
وبعد أن ذّكر السيد لحبيب عمي، المنسق 
الوطني للمشروع، بمهام وصالحيات لجنة 
التنسيق الوطني للمشروع المتمحورة أساسا 
حول المصادقة على مخططات العمل السنوية 
الوطنية والجهوية، وخلق دينامية بين الفاعلين 
في المشروع من أجل تحقيق النتائج المتوخاة 

، المدير Jean-Pierre Hillingerمنه، قدم السيد 
الميداني للمشروع، حصيلة األنشطة برسم سنة 

على  تحققت، مستعرضا النتائج التي 4102

مكونات المشروع، والمتعلقة أوال مستوى 
بمكون مشروع المؤسسة وتحقيق الدعم التقني 
إلعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة بالمؤسسات 

بيرية التعليمية، وثانيا مكون دعم القدرات التد
لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية، وثالثا 
مكون انتقاء وتقويم مديري ومديرات 
المؤسسات التعليمية ثم مكون المساواة بين 

الجنسين كمكون رابع، فالمكون الخامس، 
 .المصاحبة الجهوية للمشروع

" مشروع المؤسسة " فبخصوص المكون األول
المحققة أهم النتائج  Hillingerاستعرض السيد  

وثائق ووسائط تواصلية ، منها إنتاج 4102سنة 
تحسيسية حول أهمية مشروع المؤسسة، 
وإحداث لجنة إلعداد أيام جهوية حول 

 42وفي مجال التكوين، تم تكوين ". التعاقد"
مجموعة مكونة من مديري المؤسسات 

وكذا  ،إعداد المشاريع منهجيةالتعليمية حول 
 292تكوين فريقين من المكونين، وإرساء 

مجموعة من مجموعات الممارسات المهنية 
، ثم إعداد دليل التنشيط 4102أواخر أكتوبر 

 .لفائدة منسقي هذه المجموعات
في مجال تقويم وتتبع مشاريع المؤسسات، 

أنه تم التداول  Jean-Pierre Hillingerأكد السيد 
إلعالم حول تعزيز مع مديرية إدارة منظومة ا

المعطيات وتجميعها حول حالة تقدم 
كما . االستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة

لرصد " مجموعات التقارب"تم تأسيس خمس 
حاجات الوزارة في ما يخص تتبع وتقويم 

 .مشروع المؤسسة
دعم القدرات " في ما يتعلق بالمكون الثاني 

التدبيرية لمديري ومديرات المؤسسات 
أوضح المدير الميداني للمشروع، " ليميةالتع

 4102أنه تم عقد لقاءات تشاورية في شهر ماي 
حول عدة تكوين مديري المؤسسات التعليمية 

أكاديميات، شاركت فيها كل  –أقطاب  2في 
األكاديميات،  وتم وضع مشروع ُعدة التكوين 
بالوحدة المركزية لتكوين األطر، قصد 

مصالح المختصة المصادقة عليها من طرف ال
بالوزارة، إضافة إلى إنجاز مخطط عملي 

 4012لتنفيذ هذه الُعدة التكوينية خالل سنتي 
كما أعّد الفاعلون في المشروع .  4102و

 4102برنامجا تكوينيا انتقاليا برسم سنة 
ومخططا إلعماله، ثم تخطيط مجمل األنشطة 
المزمع إجراؤها بتوافق بين المسؤولين عن 

 

إحداث لجنة إلعداد أيام جهوية حول 

مجموعة مكونة  42وتكوين ". التعاقد"

المؤسسات التعليمية حول من مديري 

منهجية إعداد المشاريع، وكذا تكوين 

 292فريقين من المكونين، وإرساء 

مجموعة من مجموعات الممارسات 

 المهنية
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األكاديميات، والمراكز الجهوية  التكوين في
 .لمهن التربية والتكوين

انتقاء وتقويم " وارتباطا بالمكون الثالث 
أكد " مديري ومديرات المؤسسات التعليمية

االنتهاء من إعداد مشروع ُعدة  Hillingerالسيد 
التقويم، بمساهمة مديرية الموارد البشرية 

وتكوين األطر، وإعداد برنامج للتكوين في 
مجال التقويم لفائدة أطر المديرية 

إلى ذلك تم إجراء استشارة واسعة . المذكورة
جانبية "أكاديمية حول مشروع  01ب 

 Profil des emplois et) "الوظائف والمهارات
compétences)  الخاص بمديري المؤسسات

التعليمية، حيث تمت المصادقة عليه من طرف 
المديريات المختصة بالوزارة، وتم إنهاء 
مشروع ُعدة انتقاء وتوظيف المديرين، إضافة 
إلى إعداد مشروع أولي حول برنامج التكوين 
حول االنتقاء وكذا حقيبة أدوات ودفتر 

التكوين الخاص بانتقاء المديرين في 
 .قبلالمست

" المساواة بين الجنسين" أما المكون الرابع 
إلى أنه تم  Jean-Pierre Hillingerأشار السيد 

إيداع تقرير يتضمن تحليال كميا حول 
تمثيلية النساء والرجال بالقطاع، وكذا حصيلة 
نوعية حول طبيعة العوائق التي تحول 
دون الوصول إلى مناصب المسؤولية، 

ها سيتم وتحديد إجراءات لتجاوز
أكاديميات لتطوير  7تطبيقها في 

تمثيلية المرأة على وجه الخصوص في 
 .القطاع

المصاحبة  "وبالنسبة للمكون الخامس
 فأكد المدير" الجهوية للمشروع

الميداني للمشروع أنه تم تقديم الدعم 
التنظيم التقني للقاءات الالزم في مجال 

التكوينية وكذا لدى فرق التقارب 
وأيضا خالل لقاءات المصادقة على 
جميع مشاريع التكوين والتقويم واالنتقاء 
لجميع األكاديميات، إضافة إلى إنهاء عملية 

المصاحبين الممثلين للمناطق "انتقاء 
منهم ينتمون إلى أطر  %01حوالي ) "التربوية

بجميع األكاديميات، وكذا ( يةالمراقبة التربو
مجموعات الممارسات "تأسيس وإرساء جميع 

بجميع األكاديميات طبقا للقواعد " المهنية
 .المتفق عليها

من جهته، قدم السيد حبيب عمي، المنسق 
برنامج العمل " باجيسم" الوطني لمشروع 

حيث حدد كنتيجة . 4102السنوي برسم سنة 

بمشروع بخصوص المكون األول الخاص 
المؤسسة، في جانبه المتعلق بالدعم التقني 
إلعداد وإعمال هذا المشروع بالمؤسسات 
التعليمية، إنتاج عدة أدوات تواصلية لفائدة 
مديرات ومديري المؤسسات التعليمية 
والمصاحبين الممثلين للمناطق التربوية تهم 
التعاقد، وتعبئة مختلف المتدخلين في 

المتوخاة من هذا  المشروع لتحقيق النتائج
كما سيتم وضع مقترحات في شأن .المكون

مساطر تدبير مشاريع المؤسسات لدى المصالح 
إضافة إلى  .المختصة بالوزارة قصد المصادقة

" التعاقد"ذلك سيتم تنظيم أيام جهوية حول 
بأربع أقطاب أكاديمية بتجميع أربع 
أكاديميات في كل قطب، وتنظيم أيام 

رؤساء أقسام "لفائدة تحسيسية وإخبارية 

 
إنتاج عدة أدوات تواصلية لفائدة مديرات 

ومديري المؤسسات التعليمية والمصاحبين 

 مجال الممثلين للمناطق التربوية تهم

وتنظيم أيام تحسيسية وإخبارية  التعاقد،

رؤساء أقسام الشؤون التربوية "لفائدة 

ودورات تكوينية جهوية " باألكاديميات

 "رؤساء مصالح الحياة المدرسية"لفائدة 
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ودورات " الشؤون التربوية باألكاديميات
رؤساء مصالح الحياة "تكوينية جهوية لفائدة 

جماعات "حول دعم ومصاحبة " المدرسية

 .وقيادة مشروع المؤسسة" الممارسات المهنية
في مجال التكوين، سيتم استكمال األنشطة 

مصاحبا ممثال للمناطق " 292التكوينية لفائدة 
مجموعة ستستفيد  42موزعين على " تربويةال

كما سيتم تنظيم أيام . يوما تكوينيا 00من 
جهوية  حول جماعات الممارسات المهنية 

 .بتنسيق مع األكاديميات
وعن النتائج المنتظرة من المكون الثاني 

سيتم مصاحبة للمشروع، أكد السيد عمي، أنه 
الفريق الجهوي للمراكز الجهوية لمهن 

ة والتكوين في إعداد مصوغات تكوين التربي
وتأطير المديرين المنتقين للتجريب في أربع 

 .أكاديميات

وبخصوص المكون الثالث، أوضح المنسق 
هرون على الوطني للمشروع أن مدبريه سيس

تطوير مضمون التكوين الخاص بتقويم 
المديرين وأدواته وكذا  حقيبة ُعدة 
انتقاء المديرين ، وسيعملون على تنظيم 
تكوين خاص في هذا المجال لفائدة أطر 
من مديرية الموارد البشرية وتكوين 
األطر بالوزارة، لتمكينها من  تملك 
أدوات التقويم ليصبح هؤالء األطر 

مجال تقويم عمل مديري  مكونين في
كما سيتلقون . المؤسسات التعليمية

الدعم المالئم إلنجاح مضاعفة التكوين 
من المدبرين في هذا المجال  021لفائدة 

باألكاديميات والنيابات بعد تجريبه في 
 ..ثالث أكاديميات

ومن النتائج المرتقبة في المكون الرابع برسم 
ضع ، وعد السيد لحبيب عمي بو4102سنة 

مخططات لتقوية تمثيلية المرأة بالقطاع، 
وتحسيس المسؤولين على مختلف المستويات 
التدبيرية بأهمية دعم المرأة في مجال إسنادها 
مناصب المسؤولية، واعتماد التواصل لرفع 

 .تحدي المساواة بين الجنسين في هذا المجال
وقال المنسق الوطني بخصوص النتائج 

دعم امس، أنه سيتم المنتظرة من المكون الخ
جماعات "النيابات اإلقليمية عن قرب في إرساء 

وتتبعها وتقويمها وكذا " الممارسات المهنية
من " المصاحبين ممثلي المناطق التربوية"دعم 

أجل إرساء شبكة تواصلية خاصة بالمديرين 
 .وإعمال التتبع وتقويم مشاريع المؤسسات

ودعا السيد عمي في آخر عرضه منسقي 
شروع الجهويين المغاربة والكنديين إلى الم

تقديم الدعم المالئم والكافي  لألكاديميات من 
أجل إنجاز كل األنشطة المبرمجة في جميع 
مكونات المشروع، والمتعلقة بالتكوين، ولقاءات 
التحسيس والتعبئة، ووضع المخططات الخاصة 
بتفعيل المساواة بين الجنسين وغيرها من 

بتحقيق األهداف والنتائج األنشطة الكفيلة 

 . 4102المسطرة في برنامج العمل السنوي 
وفي سياق هذا اللقاء، ثمنت مداخالت أعضاء 
اللجنة الوطنية لتنسيق المشروع، الجهود 
المبذولة من طرف جميع المتدخلين الميدانيين 
في تحقيق النتائج المتوخاة من مكونات 

، حيث دعا مديرو المصالح "باجيسم"مشروع 
المركزية أعضاء اللجنة المشاركون في هذا 
اللقاء التنسيقي، إلى تعبئة الفاعلين الميدانيين 

 
ضرورة بذل جهود إضافية بالمداخالت  أوصت

ميدانيا لضمان استدامة نتائج هذا المشروع 

عبر تقوية عملية  تنفيذالبعد انتهاء مدة 

مصاحبة ووضع خبرات المستشارين ال

إشارة نظرائهم المغاربة على الكنديين رهن 

 المستوى الجهوي واإلقليمي
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وتزويدهم بالوسائل والموارد األساسية 
لتعزيز انخراطهم ،منه لتحقيق النتائج المتوخاة

خاصة على مستوى إنجاز  في المشروع،
الدورات التكوينية المبرمجة لدعم القدرات 

المؤسسات التعليمية في التدبيرية لمديري 
 .مجال إعداد مشاريع المؤسسة

كما شددت المداخالت على ضرورة بذل جهود 
إضافية ميدانيا، لضمان استدامة نتائج هذا 
المشروع داخل القطاع، بعد انتهاء مدة تنفيذه، 
وذلك عبر تقوية عملية مصاحبة ودعم إنجاز 
مكونات المشروع على أرض الواقع، ووضع 

تشارين والخبراء الكنديين رهن خبرات المس
إشارة نظرائهم المغاربة المكلفين بتنزيله على 

 .المستوى الجهوي واإلقليمي
هذا، وأوصت المداخالت بأهمية اعتماد التواصل 
واإلخبار في إحداث التعبئة والتغيير المنشود 

في تدبير الشأن 
التربوي وتحقيق 
الجودة المنشودة 
بالمؤسسات التعليمية، و 
التي يصبو هذا المشروع 
إلى المساهمة في 
تحقيقها إلى جانب 
جهود الوزارة في هذا 

 .المجال
كما أوصت مداخالت 
المصالح المركزية في 
المكون الثاني الخاص 
بدعم القدرات التدبيرية 

لمديري المؤسسات التعليمية، بضرورة األخذ 
توجهات الجديدة ورؤية ال بعين االعتبار

مة التكوين األساس، مع الوزارة حول منظو
الدعوة إلى وجوب إشراك أطر المراكز 
الجهوية لمهن التربية والتكوين في إعداد 

 .مشاريع التكوين وفي المشروع برمته
من جانبهما أكد مديرا أكاديميتي طنجة 
تطوان والغرب شراردة بني احسن، عضوا 
اللجنة الوطنية لتنسيق المشروع، على إيجابية 

ميدانيا، مثمنان " باجيسم"حصيلة مشروع 
جهود جميع الفاعلين والمتدخلين في إنجازه 
ميدانيا، وفي خلق دينامية جديدة في أوساط 
أطر اإلدارة التربوية، داعين في هذا السياق، 
إلى دعم الفرق الميدانية وتحفيزها لضمان 
تحقيق أهداف المشروع واستدامته بالقطاع 

 .بعد نهاية تنفيذه

وقد صادقت اللجنة الوطنية لتنسيق المشروع 
، الذي 4102على برنامج العمل السنوي لسنة 

، مع توصية 4102سينتهي العمل به في سنة 
خالل هذا المقترحة بإدخال جميع التعديالت 

 .اللقاء

بعد انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق 
نظمت المديرية الميدانية  ، "باجيسم"مشروع

يومي الخميس ( Direction du terrain)للمشروع 
بالمركز الوطني  4102يناير  42و 42والجمعة 

للتكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط ، لقاء 
 تواصليا لفائدة المسؤولين عن تنسيق مكونات

دات المرجعية وتقاسم تدقيق المحد
وجهات النظر حول القضايا ذات 
األولوية في برنامج عمل مهمة 

 4102يناير وفبراير 
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المشروع على المستوى المركزي والجهوي 
باألكاديميات، حول األنشطة والعمليات المزمع 
أجرأتها وتنفيذها خالل المهمة الدورية 

، ترأس أشغاله كل 4102لشهري يناير وفبراير 
المدير المساعد المكلف من السيد لحبيب عمي، 

بمشروع المؤسسة واالرتقاء بإدارة المؤسسات 
التعليمية، المنسق الوطني للمشروع، والسيد 

Jean-Pierre Hillinger المدير الميداني ،
للمشروع، بحضور السيد مومن الدحاني، 

لدى الشريك " باجيسم"المكلف بتتبع مشروع 
 .الكندي

، الكنديون وقد تابع منسقو مكونات المشروع 
والمغاربة، في بداية اللقاء، العرضين اللذين تم 
تقديمهما أمام اللجنة الوطنية لتنسيق 
المشروع، بعد إدخال التعديالت التي أوصت بها 

حول    Hillingerاللجنة، قدم األول منهما السيد 
 4102حصيلة مخطط العمل السنوي برسم سنة 

ائج وقدم الثاني السيد لحبيب عمي حول النت

المنتظرة من مخطط العمل السنوي برسم سنة 
4102 . 

وتداول المشاركون في هذا اللقاء حول 
المحددات المرجعية للمهمة الدورية لشهري 
يناير وفبراير الجاريين، والخاصة بمكونات 
المشروع  قدمها المسؤولون عن تنسيق هذه 
المكونات، مع تقديم دفتر المهام الخاص بهذه 

 .يات التدخلالمهمة وأولو
لمنسقون الجهويون المغاربة كما التأم ا

ن بالجهات، في ورشات وهم الكنديؤونظرا
لتدقيق هذه المحددات المرجعية، وتقاسم 
وجهات النظر حول القضايا ذات األولوية في 
المشروع لهذه السنة، واالتفاق حول جدول 
األنشطة المزمع تنفيذها وتحديد المسؤوليات 

 .وتوضيحها
في ذات اللقاء، تقاسم المشاركون في هذا 
اللقاء التواصلي مصوغات التكوين المزمع 

من رؤساء مصالح الحياة  04تنظيمها لفائدة 
 .المدرسية بالنيابات اإلقليمية للوزارة

منذ شهر يناير  ، فقد انطلقتولإلشارة
كما هو مبرمج في المهمة الدورية  ،المنصرم

مجمل األنشطة  لشهري يناير وفبراير،
 المبرمجة في هذا اإلطار والمتعلقة بالدورات

نين المكو لفائدة التكوينية
الممثلين للمناطق ( المفتشين)المصاحبين"و

وكذا  ،حول إعداد مشروع المؤسسة" التربوية
دورات تكوينية حول المساواة بين الجنسين 
وتحليل منظومة الوظائف، وتنظيم أنشطة 

أقسام الشؤون  لفائدة رؤساء تحسيسية
 التربوية باألكاديميات وغيرها من األنشطة

 .المبرمجة خالل هذه المهمة الدورية


