
 

 والشؤون الثقافية واالجتماعية بمجلس المستشارين التعليم لجنة أمام ،9102برسم السنة المالية لوزارة وبرنامج عمل االميزانية الفرعية مشروع عرض 
  

التربية الوطنية والتكوين المهني  وزير سعيد أمزازي، السيد قدم

 لجنة أمام ،0318 دجنبر 30 االثنين يوم والتعليم العالي والبحث العلمي،

 مشروع ،بمجلس المستشارين التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

 .0319 المالية السنة برسم وبرنامج عمل الوزارة الفرعية الميزانية

مشروع الميزانية الفرعية  وفي مستهل عرضه بخصوص

للقطاعات الثالث، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 

 توقف السيد الوزير عند أهم المؤشرات التربويةلعلمي، والبحث ا

المتعلقة بتطور نسب التمدرس، وانخفاض نسب االنقطاع  والمالية

المجهودات المبذولة على مستوى الدعم  أن مبرزاواالكتظاظ، 

وكذا على مستوى توسيع العرض المدرسي وتوفير االجتماعي 

عن االعتمادات المالية  المدرسين فضالالموارد البشرية الالزمة من 

 .كان لها األثر اإليجابي في تحسن هذه المؤشرات ،المرصودة

حصيلة األوراش ذات األولوية  بخصوصكما قدم السيد الوزير، 

بالعرض  المعطيات تتعلقجملة من  ،التي تشتغل عليها الوزارة

، وتطوير النظامية غير والتربية ستدراكياال المدرسي والتمدرس

 .لبيداغوجيالنموذج ا

 برنامج بخصوص واستعرض السيد الوزير، في نفس السياق،

أبرزها األساسية  مشاريعبعض ال ،0319برسم سنة  الوزارة عمل

في برمجت،  الوزارةالتعليم األولي حيث أشار في هذا الصدد إلى أن 

 5ـ  4األطفال في سن إطار التعميم التدريجي للتعليم األولي لفائدة 

التمكن من تسجيل بهدف تدابير ن الجملة متمت برمجة سنوات، 

يث ح ،خالل الدخول المدرسي المقبلإضافي طفل  ألف 103حوالي 

 5804 وتجهيز حجرة دراسية وإحداث 1445 تأهيل وتجهيز سيتم

،علما بأنه بموجب اتفاقية حجرة دراسية في مؤسسات التعليم االبتدائي

 5333سيتم إحداث مية البشرية الشراكة مع المبادرة الوطنية للتن

مناطق شبه خصوصا في الوسط القروي وال 13333حجرة وتأهيل 

عدة مشاريع كما برمجت في مجال تطوير العرض المدرسي  .الحضرية

ثانوية  43مدرسة ابتدائية و 04ية واتمدرسة جماع 00بناء منها 

 مشروع إلى باألضافة ،داخلية 00ثانوية تأهيلية و 03إعدادية و

 .المفكك البناء من حجرة 5333 حوالي لتعويض

الدعم االجتماعي أكد السيد إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز  وفي

توسيع قاعدة  الوزير أن برنامج عمل الوزارة لهذه السنة يطمح إلى

التالميذ فضال عن الرفع من عدد  ،"تيسير"برنامج  ين منالمستفيد

 .المستفيدين من الداخليات والمطاعم والنقل المدرسي

أن هناك تدابير  يالبيداغوج الورشبخصوص  وأشار السيد الوزير

سيتم اعتمادها تهم تحسين ظروف التعلم وتعزيز جاذبية المدرسة، 

البيداغوجية،  والطرائق البرامج اللغوية، وإصالح الهندسة وتنزيل

 نظام إقرارو النظامية غير التربية برنامج وتطوير باإلضافة إلى تعزيز

 .الباكالوريا نظام للتوجيه وإصالح ونشيط ناجع

إلى برنامج العمل عرضه لمضامين  متم السيد الوزير في وخلص

سواء بالنسبة للتكوين  نالمدرسي بتكوين المتعلقةالمستجدات بعض 

كما تطرق إلى بعض التدابير األساسية في  التكوين المستمراألساس أو 

 مع بارتباط والتنظيمي التشريعي المخطط موضوع الحكامة كتنزيل

والالتمركز،  الالمركزية اإلطار، وتعزيز مشروع القانون مضامين

اديميات والرفع من الكفاءة المؤسساتية والقدرات التدبيرية لألك

 .التعليمية المؤسسات حكامة الجهوية، وتحسين

المؤشرات الخاصة بكل من قطاع كما استعرض في نفس السياق 

التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا الحصيلة والتوقعات 

 .0319برسم سنة وبرامج عمل هذه القطاعات 

لفرعية األرقام الميزانية ا لمشروع عرضه في الوزير السيد وتناول

للقطاعات الثالث ضمن والمعطيات التفصيلية لالعتمادات المرصودة 

ميزانيتي التسيير واالستثمار وكذلك االعتمادات المالية المرصودة 

باإلضافة إلى  والجامعات لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

 .لتكوين المهني وإنعاش الشغلالميزانية المرصودة لمكتب ا

 السادة أمام المناقشة باب فتح الوزير السيد عرضل االستماع وبعد

تثمينهم للمجهودات التي تبذلها الوزارة كما  عبروا حيث المستشارين

تخص نقطا عامة أو تفصيلية ضمن  اآلراءو المالحظات أبدوا بعض
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