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شــكل لقــاء التنســيق الوطنــي ،الــذي انعقــد
يومــي  30-31ينايــر  2017بالربــاط ،بحضــور
جميــع املســؤولني عــن تدبــر املنظومــة الرتبويــة
عــى الصعيــد الوطنــي ،محطــة غايــة يف األهميــة
للوقــوف عنــد الحصيلــة املرحليــة لتنزيــل مشــاريع
الرؤيــة االسـراتيجية لإلصــاح  .2015-2030وأعتقــد
جازمــا مــن خــال النقــاش والحــوار ومــداوالت
هــذا اللقــاء ،أن هنــاك وعيــا لــدى كافــة املدبريــن
املركزيــن والجهويــن واإلقليميــن بــرورة إنجــاح
عمليــة التنزيــل الجيــد لجميــع املشــاريع املندمجــة
للرؤيــة ،فضــا عــن النفــس التعبــوي والحــس
الوطنــي واالنخــراط اإليجــايب الــذي ملســته لــدى
الفاعلــن الرتبويــن ،مــن أســاتذة ،ومفتشــن ،وإدارة
تربويــة ،خــال الزيــارات التفقديــة التــي قمــت بهــا
خــال املوســم الــدرايس الفــارط والحــايل ،إىل العديــد
مــن املؤسســات التعليميــة ،عــى الصعيــد الوطنــي،
ملعاينــة تجريــب ،وتنزيــل بعــض هــذه املشــاريع
اإلصالحيــة.
مــن هــذا املنطلــق ،أود أن أؤكــد وأذكّــر
مبجموعــة مــن املقتضيــات واملســتلزمات والتدابــر
التــي يجــب إعاملهــا ميدانيــا ،حتــى نتمكــن جميعــا
مــن كســب رهــان هــذا املــروع اإلصالحــي ،والتــي
ميكــن إجاملهــا فيــا يــي:
 .1بغايــة تحقيــق اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص
يف ولــوج املدرســة املغربيــة ،أدعــو الجميــع إىل
املســاهمة يف وضــع حــد للفــوارق املجاليــة
واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،بالعاملــن القــروي وشــبه
الحــري واملناطــق ذات الخصــاص ،بالشــكل الــذي
يوفــر تعليــا بفــرص متكافئــة لفائــدة املتعلــات
واملتعلمــن بهــذه األوســاط؛

 .2مــن أجــل الرفــع مــن جــودة التعلــات لــدى
التالميــذ ،وجــب تقديــم مختلــف أشــكال الدعــم
لألطفــال الذيــن يعانــون صعوبــات يف مســارهم
الــدرايس ،عــى أســاس إرســاء آليــات لتعميــم وتعزيــز
برامــج هــذا الدعــم بجميــع املؤسســات التعليميــة؛
 .3التوظيــف األمثــل للتكنولوجيــات الحديثــة
وجعلهــا مقومــا مــن مقومــات التدريــس والتأطــر،
ورشطــا حاســا يف تجديــد أدوار املدرســة؛
 .4أدعــو الفاعلــن الرتبويــن إىل تطويــر العالقــات
الرتبويــة عــى صعيــد مؤسســات الرتبيــة والتكويــن،
بتفعيــل شــبكات للتواصــل ،كإطــار لتبــادل التجــارب
وتقاســمها بــن مختلــف املتدخلــن يف العمليــة
التعليميــة؛
 .5اعتبــارا لكــون الرتبيــة عــى القيــم ،إحــدى
الوظائــف األساســية للمدرســة ،أؤكــد عــى أهميــة
تعزيــز االهتــام بالرتبيــة عــى القيــم واملواطنــة،
ملعالجــة مختلــف الســلوكات الالمدنيــة املالحظــة
باملؤسســات التعليميــة؛
 .6االنتقــال مــن وضــع التجريــب إىل تعميــم
وتقاســم كافــة املشــاريع التــي انطلــق العمــل بهــا يف
بعــض الجهــات واألقاليــم؛
 .7أن منــي قدمــا يف نهــج الالمركزيــة والالمتركــز يف
تدبــر قضايــا القطــاع ،كخيــار اسـراتيجي دأبــت عليــه
وزارتنــا منــذ مــدة ،مرتكــز عــى حكامــة ت ـزاوج بــن
املســؤولية واملحاســبة ،ومتملكــة لــروح التغيــر؛
 .8إعــال مبــدأ التعاقــد بــن جميــع الفاعلــن
الرتبويــن واإلداريــن مبختلــف املســتويات اإلداريــة
القامئــة ،يف تســطري خارطــة طريــق وبرامــج عمــل
للتصــدي لكافــة االختــاالت ،وإعــال املشــاريع
اإلصالحيــة.
وال تفوتنــي الفرصــة للتشــديد عــى أهميــة
التعبئــة والتواصــل التــي يتطلبهــا تفعيــل اإلصــاح
الرتبــوي وتنزيلــه ،مــن خــال رسعــة تــداول املعلومــة
ونرشهــا ،بوصفهــا محفــزا لتعبئــة واعيــة ملختلــف
الفاعلــن والــركاء حــول قضايــا املدرســة.
وإننــي لعــى يقــن ،أن التطبيــق الناجــع لهــذه
املســتلزمات ،سيســاهم وال شــك يف نجــاح مرشوعنــا
اإلصالحــي .وأمــي كبــر ،وثقتــي ال حــدود لهــا
يف قــدرات أطرنــا الرتبويــة واإلداريــة ،يف إنجــاح
مقتضيــات هــذا اإلصــاح الرتبــوي ،والذهــاب بــه
بعيــدا خدمــة ألجيالنــا الصاعــدة .فلنعمــل جميعــا
عــى كســب رهــان حــارض ومســتقبل بالدنــا.
ر�شيد بن املختار بن عبد اهلل
وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني
املديرية املكلفة بتدبري جمال التوا�صل

الإعالن عن خارطة الطريق
اال�ست�رشافية لتنزيل امل�شاريع
املندجمة للر�ؤية اال�سرتاتيجية

أعلنــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي،
خــال لقــاء التنســيق الخــاص بالحصيلــة األوليــة لتنزيــل
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســراتيجية ،2015-2030
املنعقــد بالربــاط يومــي  30و 31ينايــر  ،2017الــذي
ترأســه الســيد رشــيد بــن املختــار وزيــر الرتبيــة الوطنيــة
والتكويــن املهنــي والســيد خالــد برجــاوي الوزيــر املنتــدب
لــدى وزيــر الرتبيــة الوطنيــة ،وحــره الســيد الكاتــب
العــام والســيدان املفتشــان العامــان للــوزارة ،ومديــرو
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة اإلســراتيجية ،واملديــرون
الجهويــون ،واملديــرون اإلقليميــون ،ورؤســاء املراكــز
الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،إىل جانــب املنســقني
الوطنيــن للمشــاريع ،عــن خارطــة الطريــق االســترشافية
للتنزيــل األنجــع لحافظــة املشــاريع املندمجــة للرؤيــة
االسـراتيجية ،ومنهجيــة العمــل وآليــات تنفيذهــا وتتبعهــا
واألهــداف والنتائــج املنتظــرة ،وذلــك عــر تأطــر عمــي
وميزانيــايت يحــدد كلفتهــا ومؤرشاتهــا ،وذلــك عــر خمــس
مخططــات عمــل ميتــد كل منهــا عــى ثــاث ســنوات
ســتمكن مــن األجــرأة املتدرجــة لهــذه املشــاريع.
كــا حــددت املســتلزمات األساســية للتنزيــل التــي
تتجــى يف تقويــة القــدرات التدبرييــة للمــوارد البرشيــة،
عــر التكويــن وتطويــر آليــات ومســاطر التدبــر ،و ترســيخ
الواجــب املهنــي ،وكــذا االرتقــاء بالتواصــل املؤسســايت
الداخــي والخارجــي ،فضــا عــن التعبئــة املجتمعيــة
الضامنــة لتملــك مضامــن ومتطلبــات اإلصــاح.
وقــد عــرف هــذا اللقــاء ،تنظيــم ورشــات ،شــكلت
فرصــة مثينــة لتدقيــق املشــاريع املندمجــة للرؤيــة
االسـراتيجية ،مبقاربــة تشــاركية ،ســيعول عــى مــا أفضــت
إليــه أشــغالها مــن نتائــج ومقرتحــات وتوصيــات أن تشــكل
قيمــة مضافــة مــن شــأنها إغنــاء هــذه املشــاريع.
هــذا ،وأكــد املشــاركون ،يف هــذا اللقــاء أن الحصيلــة
األوليــة لتنزيــل حافظــة املشــاريع املندمجــة للرؤيــة
االســراتيجية كانــت إيجابيــة ،كــا أبانــوا مــن خــال
مالحظاتهــم ومقرتحاتهــم املســتلهمة مــن التجربــة
امليدانيــة ،عــن حســهم الوطنــي ،واســتامتتهم يف مضاعفــة
الجهــود مــن أجــل إنجــاح الرؤيــة اإلس ـراتيجية لإلصــاح
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ورقة تعريفية بحافظة م�شاريع الر�ؤية اال�سرتاتيجية 2030 - 2015
متكنــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي مــن ترجمــة الرؤيــة االسـراتيجية لإلصــاح إىل  16مرشوعــا مندمجــا ،تتناســق أهــداف ومقاصــد كل مــروع
مــع رافعــات الرؤيــة اإلسـراتيجية لإلصــاح  ،2015-2030وتنتظــم يف ثــاث مجــاالت:

 -1مجال اإلنصاف وتكافؤ الفرص

رقم المشروع
المندمج

1

المشاريع المندمجة
تطوير وتنويع العرض المدرسي

يضــم  6مشــاريع،د تهــدف إىل تحقيــق املســاواة يف ولــوج الرتبيــة بــن
األوســاط القرويــة وشــبه الحرضيــة واملناطــق ذات الخصــاص ،ومتكــن جميــع
األطفــال واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة أو يف وضعيــات خاصــة مــن اســتدامة
التعلــم واالندمــاج ،مــع متكــن مؤسســات الرتبيــة والتكويــن مــن الــروط
املالمئــة للتمــدرس ومــن التأطــر والتجهيــز والدعــم الــازم ،وجعــل التعليــم
الخــاص رشيــكا للتعليــم العمومــي يف بلــوغ هــذه الغايــة ،إىل جانــب وضــع
برنامــج للتكويــن عــى قيــم والتضامــن والســلوك املــدين ،ووضــع إطــار قانــوين
محفــز لــإدارة الرتبويــة ،للحفــاظ عــى املمتلــكات ودميومتهــا ،ومالءمــة معايــر
البنــاءات املدرســية مــع مســتجدات الشــأن الرتبــوي.

2

دعم التمدرس باألوساط القروية والشبه الحضرية والمناطق
ذات الخصاص
تمكين األطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة
من التمدرس

4
5

تأمين التمدرس االستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية
التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين

6

تطوير وتنويع العرض المدرسي الخصوصي

 -2مجال االرتقاء بجودة التربية والتكوين

رقم المشروع
المندمج

يضــم  6مشــاريع ،تتغيــا الــوزارة مــن خاللهــا ،تطويــر النمــوذج البيداغوجــي
القائــم ،مــن خــال تحديــد الوظائــف املرجعيــة واملعرفيــة ألطــوار الرتبيــة
والتكويــن ،ومالءمــة املقاربــات البيداغوجيــة مــع املســتجدات الرتبويــة ،وإعادة
النظــر يف اإليقاعــات الزمنيــة للدراســة والتعلــم ،والتمكــن مــن اللغــات ،وتعزيز
اإلندمــاج يف ســوق الشــغل ،وتعزيــز قيــم املواطنــة والدميوقراطيــة واملســاواة
بــن الجنســن يف املنظومــة الرتبويــة ،وحفــز النبــوغ والتفــوق يف املدرســة
املغربيــة ،كــا تهــدف إىل تجديــد مهــن التدريــس والتكويــن ،والتدبــر ،وتنويــع
العــرض بالتعليــم الثانــوي بإدمــاج املســارات املهنيــة ،إىل جانــب دعــم وتنويــع
أنشــطة الحيــاة املدرســية.
كــا تتطلــع الــوزارة إىل إصــاح منظومــة التقييــم واالمتحانــات والتوجيــه
الرتبــوي واملهنــي ،و تقييــم األداء والرتقــي املهنيــن للمــوارد البرشيــة عــى
أســاس معايــر موضوعيــة ،فضــا عــن ذلــك ،فــإن الــوزارة تراهــن عــى اإلرتقــاء
بخدمــات اإلعــام واالستشــارة واملواكبــة.
ويحظــي التعليــم األويل باألهميــة البالغــة ضمــن هــذا املجــال ،حيــث
ستســعى الــوزارة إىل تعميمــه ،واإلدمــاج التدريجــي لــه يف التعليــم االبتــدايئ
اإللزامــي ،واعتــاد منــوذج بيداغوجــي محــدد األهــداف والغايــات ،فضــا عــن
وضــع إطــار مرجعــي واضــح .كــا تراهــن الــوزارة يف األفــق ،عــى إدمــاج ناجــع
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف املقاربــة املنهاجيــة ،وتنميــة تطويــر
كفايــات التالميــذ يف مجــال اســتخدام الوســائط املتعــددة ،وشــبكة األنرتنيــت.
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المشاريع المندمجة
تطوير النموذج البيداغوجي
تجديد مهن التربية والتكوين واالرتقاء بتدبير المسارات المهنية
االرتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية
إصالح شامل لمنظومة التقييم واالمتحانات والتوجيه التربوي
والمهني

11
12

االرتقاء بالتعليم األولي وتسريع وتيرة تعميمه
تطوير استعماالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

املشاريع التي رشعنا يف تنفيذها بدأت تعطي مثارها..
لقد انخرطنا يف تنفيذ جميع املشاريع حتى نتمكن
من تحقيق أهداف الرؤية اإلسرتاتجية ..مثال بدأنا
يف تفعيل مرشوع تطوير النموذج البيداغوجي،
حيث بدأنا يف تجريب املنهاج املنقح يف  19مؤسسة
تعليمية ،كام رشعنا يف توسيع مرشوع القرائية باللغة
العربية باملؤسسات التعليمية.

يضــم  4مشــاريع تراهــن الــوزارة عليهــا مــن أجــل االرتقــاء بالعنــر
البــري ،باعتبــاره أساســيا يف إنجــاح اإلصــاح ،ولذلــك فهــي تطمــح إىل االرتقــاء
مبوظفيهــا ،وتحســن ظــروف عملهــم وتحفيزهــم ،عــر إقــرار نظــام أســايس
ألوضاعهــم اإلداريــة واملهنيــة ،ومنــح املصالــح الجهويــة واإلقليميــة الصالحيــات
الالزمــة ،يف التدبــر مــع متكينهــا مــن الوســائل الرضوريــة لالرتقــاء بتدبريهــا،
كــا ســتحرص عــى إرســاء حكامــة ناجعــة ،وريــادة و دعــم القــدرات التدبرييــة
يف مختلــف مســتويات املنظومــة الرتبويــة ،إىل جانــب تحقيــق تعبئــة مجتمعيــة رقم المشروع
ومســتدامة ،وذلــك بإرســاء تعاقــد معنــوي لتجديــد الثقــة حــول املدرســة
المندمج
املغربيــة ،يرســخ مســؤولية الفاعلــن الرتبويــن ،األرس ،هيــآت املجتمــع املــدين،
13
وســائل اإلعــام والفاعلــن االقتصاديــن عــر ثــاث مجــاالت للتدخــل:
14
التواصل والرشاكة وقيادة التغيري.
كــا تطمــح يف إطــار تعزيــز الحكامــة ،إىل إرســاء نظــام معلومــايت مؤسســايت
15
لقيــادة املنظومــة الرتبويــة ،وتقييمهــا وضــان جودتهــا وتطويــر اإلدارة
16
اإللكرتونيــة.

السيدة سمية بنعبو
المديرة اإلقليمية بمكناس

المشاريع المندمجة
االرتقاء بتدبير الموارد البشرية
تطوير الحكامة ومأسسة التعاقد
تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية
تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين

3

ور�شات تدقيق امل�شاريع املندجمة لتنزيل الر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح
انكــب املشــاركون يف أشــغال الورشــات التــي تــم تنظيمهــا خــال اللقــاء
التنســيقي الوطنــي ،عــى مناقشــة وتدقيــق وإغنــاء املشــاريع املندمجــة
التــي جــاءت بهــا الرؤيــة االس ـراتيجية  ،2015-2030وذلــك يف أفــق التملــك
الجيــد لهــذه املشــاريع ،وتنزيلهــا وتتبعهــا ميدانيــا ،عــى املســتويات الجهويــة
واإلقليميــة واملحليــة.
وقــد المســت هــذه الورشــات حصيلــة جميــع املشــاريع املدرجــة يف
الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح ،بنــاء عــى العــروض التأطرييــة التــي قدمهــا
املديــرون ورؤســاء املشــاريع ،حيــث ارتكــزت مداخــات املشــاركني يف الورشــة
األوىل حــول مــروع تطويــر وتنويــع العــرض املــدريس ،ومــروع دعــم
التمــدرس باألوســاط القرويــة وشــبه الحرضيــة واملناطــق ذات الخصــاص،
ومــروع التأهيــل املندمــج ملؤسســات الرتبيــة والتكويــن ،عــى رضورة مراعاة
الخصوصيــات الجهويــة ،وإرســاء مبــدأ التضامــن بــن الجهــات ،والعمــل عــى
تعزيــز وتوســيع الرشاكــة مــع الجامعــات املحليــة ،وتحيــن وإرســاء منظومــة
التخطيــط وتحديــد وتطويــر العــرض الرتبــوي ،ومراجعــة النظــام األســايس،
ومنــاذج املؤسســات التعليميــة ،باإلضافــة إىل اعتــاد اإلطــار القانــوين لتوطــن
املؤسســات التعليميــة واملــدارس الجامعاتيــة ،وإرســاء إطــار قانــوين لتفعيــل
معايــر البنــاء.

ومــن أبــرز النقــط التــي تــم تدقيقهــا وتعميــق النقــاش بصددهــا يف
الورشــة الرابعــة املتعلقــة مبــروع تجديــد مهــن الرتبيــة والتكويــن واالرتقــاء
بتدبــر املســارات املهنيــة ،ومــروع االرتقــاء بالعمــل الرتبــوي داخــل
املؤسســات التعليميــة ،ومــروع إصــاح منظومــة التقييــم واالمتحانــات
والتوجيــه الرتبــوي واملهنــي ،املســتجدات الخاصــة بتكويــن كل مــن هيــأة
التدريــس واإلدارة الرتبويــة ،كــا دعــوا إىل رضورة خلــق جســور تســمح
بانفتــاح املنظومــة عــى محيطهــا.
واقــرح املتدخلــون ،يف الشــق املتعلــق بالرياضــة املدرســية ،اســتغالل
مالعــب القــرب لدعــم البنيــات الرياضيــة املدرســية كــا دعــوا إىل الرتكيــز
عــى األنشــطة البيئيــة واإلعالميــة والصحيــة ،وبعــض الجوانــب األخــرى ذات
الصلــة بالتقويــم واالمتحانــات ،أو ذات الصلــة بالتوجيــه الرتبــوي واملهنــي عــر
التفكــر يف صيــغ ملراجعــة النصــوص التنظيميــة للتوجيــه وجعــل التوجيــه نحــو
املهــن يبــدأ مــن التعليــم االبتــدايئ.

أمــا الورشــة الثانيــة املتعلقــة مبــروع متكــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
أو وضعيــات خاصــة مــن التمــدرس ،ومــروع تطويــر النمــوذج البيداغوجــي،
ومــروع تطويــر اســتعامالت تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم،
فقــد اتجــه فيهــا اهتــام املتدخلــن صــوب الرتكيــز عــى رضورة وضــع خريطــة
لإلعاقــة داخــل األقاليــم ،كــا اقرتحــوا إعــداد بطاقــات شــخصية لألطفــال،
وتكييــف املنهــاج الــدرايس مــع حاجيــات األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،باإلضافــة
إىل إحــداث آليــة رســمية تضمــن التفاعــل مــع هــذه الفئــة انطالقــا مــن
املوقــع الرســمي للــوزارة.
وتضمنــت العديــد مــن املداخــات التــي أدىل بهــا املشــاركون ،الدعــوة إىل
العمــل عــى تطويــر املضامــن الرقميــة ،وتبنــي مقاربــة خاصــة بالعــامل القروي،
وتطويــر كفايــات األســاتذة والتالميــذ وتقاســم التجــارب الناجحــة وتعميمهــا.
كــا أوصــوا بــرورة االســتمرار يف تحســن وتجويــد النمــوذج البيداغوجــي،
والحــرص عــى الرتابــط العضــوي بــن مكونــات املناهــج ،وتحديــد الكفايــات
الرضوريــة لــكل ســلك مــن األســاك التعليميــة.
بينــا اســتأثرت باهتــام املتدخلــن يف الورشــة الثالثــة ،التــي تهــم
مــروع تأمــن التمــدرس االســتدرايك والرفــع مــن نجاعــة الرتبيــة غــر
النظاميــة ،ومــروع تطويــر وتنويــع العــرض املــدريس الخصــويص ،ومــروع
االرتقــاء بالتعليــم األويل وترسيــع وتــرة تعميمــه ،بعــض املســتجدات التــي
تضمنهــا املــروع املتعلــق بالرتبيــة غــر النظاميــة ،حيــث دعــا املتدخلــون
إىل توســيع وتعميــم مراكــز الفرصــة الثانيــة ،الجيــل الجديــد .وبشــأن العــرض
املــدريس الخصــويص اقرتحــوا تفويــض بعــض االختصاصــات ذات الصلــة
بالتعليــم الخــاص إىل املديريــات اإلقليميــة.
أمــا عــى مســتوى التعليــم األويل فقــد الحظــوا غيــاب التنســيق
املأمســس بــن جميــع القطاعــات واملؤسســات التــي تتدخــل يف هــذا املجــال،
وارتــأوا بهــذا الخصــوص إحــداث بنيــة إداريــة بالــوزارة تعنــى بــاإلرشاف
الرتبــوي والبيداغوجــي.

وخلصــت أشــغال الورشــة الخامســة حــول االرتقــاء بتدبــر املــوارد
البرشيــة ،ومــروع تطويــر الحكامــة ومأسســة التعاقــد ،ومــروع تعزيــز
تعبئــة الفاعلــن والــركاء حــول املدرســة املغربيــة ،ومــروع تقويــة نظــام
املعلومــات للرتبيــة والتكويــن ،إىل جملــة مــن االقرتاحــات والتوصيــات همــت
كل مــروع عــى حــدة أبرزهــا بلــورة نظــام أســايس للرتبيــة والتكويــن ،يراعــي
خصوصيــات القطــاع ،والعمــل عــى تنويــع أســاليب التوظيــف ،كــا شــدد
املشــاركون عــى رضورة تعزيــز مبــدأ تكافــؤ الفــرص وعــى إرســاء نظــام
للتحفيــز مبختلــف تجلياتــه.
وبخصــوص إرســاء نظــام للحكامــة الجيــدة ،أوصــوا بــرورة اعتــاد
املقاربــات الحديثــة يف التســيري وترســيخ الالمركزيــة والالمتركــز ،وإعــال قيــم
الشــفافية واملســاءلة ،مــع ربــط املســؤولية باملحاســبة وكــذا تفعيــل آليــات
املراقبــة والتتبــع وتبســيط املســاطر واإلجــراءات اإلداريــة.
كــا دعــا املتدخلــون إىل رضورة وضــع اس ـراتيجية تواصليــة متكاملــة،
وإىل بــذل مزيــد مــن الجهــد لبلــورة رشاكات إضافيــة ومثمــرة ،واالنفتــاح
عــى رشكاء جــدد جهويــا وإقليميــا ،وذلــك لتحقيــق انخـراط حقيقــي وفعــال،
يشــمل مجمــوع مكونــات املجتمــع حــول قضيــة الرتبيــة والتكويــن ،ويعيــد
الثقــة للمدرســة املغربيــة  .و طــرح املشــاركون بعــض التســاؤالت حــول
مــروع تقويــة نظــام املعلومــات ،تهــم تحديــد الــدور الــذي ينبغــي أن تلعبــه
كافــة البنيــات اإلداريــة للــوزارة يف هــذا املجــال.
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احل�صيلـــة الأوليـــة لتنزيـــل امل�شاريــــــــ
حظيــت مشــاريع الرؤيــة االس ـراتيجية بأهميــة متزايــدة منــذ الــروع يف
تنزيلهــا تدريجيــا .وكانــت هــذه األهميــة ،يف غالــب األحيــان ،تســتمد مربراتهــا
مــن اآلمــال املعقــودة عليهــا مــن أجــل إصــاح النظــام الرتبــوي ،وتغيــر معــامل
املدرســة املغربيــة.
ونظــرا للــدور املحــوري الــذي يلعبــه التقييــم والتتبــع بشــكل دائــم
ومســتمر يف تثبيــت دعائــم املشــاريع ،كان البــد مــن تقديــم حصيلــة أولويــة
للمشــاريع املندمجــة تغطــي املوســمني الدراســيني  2015/2016و.2016/2017
ويظهــر مــن خــال الحصيلــة األولويــة التــي قدمهــا الســيد يوســف
بلقاســمي ،الكاتــب العــام لقطــاع الرتبيــة الوطنيــة ،خــال لقــاء التنســيق
الوطنــي ليومــي  30و 31ينايــر  ،2017التقــدم النســبي الحاصــل يف العديــد مــن
املشــاريع املندمجــة.
ففــي إطــار املــروع رقــم  1املتعلــق ب «تطويــر وتنويــع العــرض الرتبــوي»
تــم إعــداد الصيغــة األوليــة لدليــل معايــر برمجــة وتوطــن املؤسســات
التعليميــة وإعــداد الصيغــة األوليــة لدليــل منــوذج املــدارس الجامعاتيــة وإعداد
جــدول خــاص بالحاجيــات مــن املدرســن واملؤسســات التعليميــة عــى الصعيــد
الوطنــي .ومــن أجــل تعزيــز اإلنصــاف وتكافــؤ الفرص ،وعــى الخصــوص االرتقاء
بالخدمــات الرتبويــة بالعــامل القــروي وتوســيع العــرض الرتبــوي ،أحدثــت 200
مؤسســة تعليميــة اســتفاد العــامل
القــروي مــن  54يف املائــة منهــا،
وتشــمل هــذه املؤسســات املــدارس
الجامعاتيــة والداخليــات.
وقدمــت أيضــا حصيلــة املــروع
املندمــج رقــم  4املتعلــق ب «تأمــن
التمــدرس االســتدرايك لجميــع
األطفــال خــارج املنظومــة» حيــث
اســتفاد  67.216طفــل مــن خدمــات
الرتبيــة غــر النظاميــة منهــم
 30.246اســتفادوا مــن برنامــج
الفرصــة الثانيــة.
كــا تــم تنــاول املــروع رقــم 6
الخــاص ب « بتنويــع العرض املدريس
الخصــويص» حيــث تــم إعــداد
تصــور متكامــل إلعــادة اســتغالل
املؤسســات التعليميــة غــر املســتعملة ،مــن أجــل توســيع العــرض الرتبــوي
الخــاص ،مــع مراعــاة تحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن العدالــة واإلنصــاف يف
الولــوج إىل املدرســة.
وفيــا يخــص املــروع املندمــج رقــم  7املتعلــق ب «تطويــر النمــوذج
البيداغوجــي» ،وتطويــر مكوناتــه ووظائفــه يف تناغــم تــام مــع املهــام الكــرى
املنوطــة بــه ،فقــد تــم وضــع العــدة البيداغوجيــة الرضوريــة لتطبيــق املنهــاج
املنقــح للســنوات األربــع األوىل مــن التعليــم االبتــدايئ ،وانطــاق املــروع عــى
مســتوى  168مدرســة ابتدائيــة و  1690قســا.
وعــى مســتوى االهتــام باللغــات األجنبيــة تــم تفعيــل تدبــر «تحســن
تعليــم وتعلــم اللغــة الفرنســية» ،حيــث تــم تبنــي منهجيــات جديــدة يف
تدريــس اللغــة الفرنســية ،وتنقيــح برنامجهــا يف التعليــم الثانــوي اإلعــدادي
ومتديــد نفــس العمليــة بســليك الثانــوي التأهيــي واالبتــدايئ.
وبخصــوص املســالك الدوليــة للباكلوريــا املغربيــة ،ســجلت الحصيلــة توســعا
مهــا لهــذا املــروع ،حيــث غطــى  448ثانويــة تأهيليــة ،باإلضافــة إىل تكويــن
االســاتذة واملفتشــن واالطــر االداريــة املكلفــة بهــذه املســالك ،وتكييــف نظــام
االمتحانــات مــع هــذه املســالك.
كــا تــم الحــرص عــى تحقيــق التكامــل بــن مختلــف األســاك التعليميــة
فيــا يخــص املســارات املهنيــة ،انطالقــا مــن مــروع يف اكتشــاف املهــن يف

التعليــم االبتــدايئ ،الــذي احتضنتــه أكادمييــة جهــة الربــاط ســا القنيطــرة،
حيــث شــملت التجربــة  157مدرســة و  535قســا و  19000تلميــذة وتلميــذ
وســيتم تعميمــه عــى باقــي األكادمييــات ،وتعزيــز عــدد املســارات املهنيــة
بالســلك اإلعــدادي والتــي بلــغ عددهــا  15مســارا يــدرس بهــا  5000تلميــذة
وتلميــذ ،ومســالك الباكلوريــا املهنيــة التــي بلــغ عــدد املســالك بهــا  19مســلكا،
تتــوزع عــى القطــاع الفالحــي و القطــاع الصناعــي و القطــاع الخدمــايت ،ويــدرس
بهــا نحــو  14ألــف تلميــذة وتلميــذ .وذلــك ســعيا لتوفــر الحــد األدىن مــن
الكفايــات املهنيــة الرضوريــة للتالميــذ .
وعــرف تدبــر املقــاوالت وروح املبــادرة ،تحضــر العــدة البيداغوجيــة
الخاصــة بإدمــاج الثقافــة املقاوالتيــة وروح املبــادرة بســليك الثانــوي اإلعــدادي
و التأهيــي ،حيــث اســتفادت  100مؤسســة مــن الوثائــق الرتبويــة و 4000
تلميــذ مــن كراســة التلميــذ.
كــا تــم الــروع يف تنزيــل مــروع «الق ـراءة مــن أجــل النجــاح» مــن
أجــل تقويــة ودعــم مكتســبات التالميــذ ،وتوطينــه ب  90مؤسســة ابتدائيــة
و 190قســا .باإلضافــة إىل برنامــج «تنميــة مهــارات الق ـراءة باللغــة العربيــة»
الــذي يهــدف إىل اعتــاد مقاربــات جديــدة لتدريــس القــراءة وتعلمهــا

الحصيلة املسجلة لحدود اللحظة حصيلة إيجابية.
من بني املشاريع املهمة التي حظيت بإقبال كبري من
طرف التالميذ وأرسهم هناك مرشوع مسالك الباكالوريا
الدولية املغربية والباكالوريا املهنية واملسار املهني
باإلعدادي.
وقد تم توظيف مقاربات جديدة ،أفضت إىل تحسني
التعلامت لدى التالميذ داخل األقسام.

السيد محمد دالي
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ـــع املندجمـــة للر�ؤيـــة اال�سرتاتيجيـــة
وتحســن التعلــات يف مــادة اللغــة العربيــة ويف املــواد العلميــة املدرســة يف
ســلك التعليــم الثانــوي اإلعــدادي.
وعــى مســتوى املــروع رقــم « 8تجديــد مهــن الرتبيــة والتكويــن
واالرتقــاء بتدبــر املســارات املهنيــة» ،تــم إق ـرار جملــة مــن اآلليــات الهادفــة
إىل الرفــع مــن األداء املهنــي للمدرســن واألطــر اإلداريــة الرتبويــة ،يف إطــار
إرســاء نظــام جديــد للتكويــن .وعــى هــذا األســاس تــم اعتــاد آليــة املصاحبــة
التــي انطلقــت عمليــات تجريبهــا باملــدارس االبتدائيــة مــن خــال تكويــن فــرق
الخــرة الجهويــة تضــم  42مكونــا وانتقــاء  249أســتاذا مصاحبــا ،وإرســاء ســلك
تكويــن األطراإلداريــة الرتبويــة ،حيــث انتقــل عــدد املســتفيدين مــن 415
مســتفيدا برســم املوســم الــدرايس  2015/2016إىل  1000مســتفيد يف املوســم
الــدرايس الحــايل.
أمــا بالنســبة للمــروع رقــم  9املتعلــق ب «االرتقــاء بالعمــل الرتبــوي
داخــل املؤسســات التعليمــة» ،فقــد تــم إحــداث  11مؤسســة للتفتــح باللغــات
واألنشــطة الثقافيــة والفنيــة واســتفادة  5246تلميــذة وتلميــذ مــن الورشــات
التــي احتضنتهــا هــذه املؤسســات .وإحــداث  46مركــزا رياضيــا جديــدا
وإحــداث وتأهيــل  1200نــادي للرتبيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان.

وشــملت الحصيلــة أيضــا املــروع رقــم « 10إصــاح منظومــة التقييــم
واالمتحانــات والتوجيــه الرتبــوي واملهنــي» حيــث اســتفاد مــا يفــوق  300.000ألــف
تلميــذة وتلميــذ مــن الدعــم املــدريس يف الســلك االبتــدايئ وأكــر مــن  220.000تلميذة
وتلميــذ يف الســلك الثانــوي اإلعــدادي وذلــك مــن أجــل متكــن املتعرثيــن منهــم مــن
اجتيــاز االختبــارات .وهــو مــا أثــر إيجابــا عــى عتبــات االنتقــال بــن األســاك يف
االمتحانــات اإلشــهادية يف املوســم الــدرايس .2016 - 2015
أمــا املــروع رقــم  ،12املتعلــق ب «إدمــاج تكنولوجيــات املعلومــات
واالتصــاالت يف املدرســة» ،فينــدرج يف ســياق الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة إلصــاح
املنظومــة الرتبويــة وتكييفهــا مــع التحــوالت املتســارعة التــي فرضتهــا التكنولوجيــات
الحديثــة يف مجــال املعلومــات واالتصــال ،ومــن هــذا املنطلــق اعتمــد املــروع عــى
تكويــن املــوارد البرشيــة عــى اســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة ،وتنميــة كفاياتهــم يف
هــذا املجــال .ومــن أجــل تحقيــق ذلــك تــم تكويــن  8722أســتاذ وأســتاذة يف برنامــج
 SCRATCHالــذي اســتفاد منــه  165000تلميــذة وتلميــذ.

حصيلة تنزيل املشاريع اإلسرتاتيجية
جد إيجابية بفضل انخراط كافة الفاعلني من داخل
املنظومة وخارجها ،إلنجاح مشاريع الرؤية االسرتاتيجية،
وبفضل املقاربة التشاركية التي تنتهجها األكادمييات،
يف إطار التواصل املبارش مع الفاعلني داخل املنظومة.

السيد عبد المومن طالب
مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
بجهة بني مالل خنيفرة

وتناولــت الحصيلــة أيضــا ،املــروع املندمــج رقــم  14الخــاص ب «تطويــر
الحكامــة ومأسســة التعاقــد» ،حيــث تــم تفعيــل مخطــط عمــل لتأطــر ومواكبــة
عمليــة املالءمــة مــع التقطيــع الجهــوي الجديــد يف مختلــف الجوانــب املؤسســاتية
والقانونيــة والتدبرييــة واملاليــة ومراجعــة وتقويــة الهيــاكل التنظيميــة لألكادمييــات
الجهويــة للرتبيــة والتكويــن وتفعيــل آليــة التوظيــف بالتعاقــد .كــا تطرقــت الحصيلــة
للمــروع رقــم  15املتعلــق ب «تعبئــة الفاعلــن والــركاء حــول املدرســة مــن خــال
إعــداد  15مخططــا تواصليــا ،مــن أجــل مواكبــة التنزيــل األويل للمشــاريع اإلسـراتيجية
املندمجــة ،وتعزيــز التواصــل الرقمــي حولهــا ،وضــان التغطيــة اإلعالميــة ملختلــف
األنشــطة املتعلقــة بهــا.

و فيــا يخــص املــروع رقــم  16املتعلــق ب «تقويــة نظــام املعلومــات للرتبيــة
والتكويــن» ،فتمــت بلــورة وتطويــر مشــاريع معلوماتيــة جديــدة ملواكبــة التدابــر ذات
األولويــة ،ومشــاريع الرؤيــة اإلسـراتيجية وتطويــر منظومــة «مســار» للتدبــر املــدريس
وتطويــر منظومــة تدبــر مــروع املؤسســة والبوابــة االلكرتونيــة الجديــدة للــوزارة
واملواقــع االلكرتونيــة لألكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن.
وباملــوازاة مــع جــرد للحصيلــة األوليــة ،تــم تقديــم بعــض املعطيات حــول املردود
االيجــايب لبعــض املشــاريع املندمجــة للرؤيــة اإلسـراتيجية عــى بعــض املجــاالت ،نذكــر
منهــا متيــز التلميــذات والتالميــذ املغاربــة أثنــاء مشــاركتهم يف مســابقة تحــدي القـراءة
العــريب ،واحتاللهــم مراكــز متقدمــة ،ومتيزهــم أيضــا عــى املســتوى اإلقليمــي والقــاري
يف اســتعامل التكنولوجيــات الحديثــة لإلعــام واالتصــال مــن خــال التتويــج بالجائــزة
األوىل ملبــادرة  ،africa code week 2016باإلضافــة إىل النتائــج التــي تحققــت يف
الرياضــة املدرســية واملشــاركة املتميــزة للتالميــذ املغاربــة يف كل املســابقات ،كــا
نالــت الــوزارة جائــزة الــدورة الثامنــة للجائــزة الوطنيــة لــإدارة االلكرتونيــة ،وتنــدرج
هــذه الجائــزة يف إطــار إس ـراتيجية الحكومــة الراميــة إىل تحديــث اإلدارة وتحســن
مردوديتهــا ،عــر اســتعامل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال.
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امل�ستلزمات ال�رضورية لإجناح امل�شاريع املندجمة للإ�صالح 2030-2015
مــن أجــل ضــان الــروط املالمئــة إلنجــاح املشــاريع املندمجــة لإلصــاح ،كان البــد مــن وضــع تصــور متكامــل وفــق مقاربــة تشــاركية متدرجــة،
يرمــي إىل تحديــد مجموعــة مــن املســتلزمات األساســية ،الكفيلــة بتمكــن املشــاريع مــن أســس النجــاح ،وتأمــن أجرأتهــا ميدانيا.لــذا تــم اعتــاد
أربعــة مســتلزمات أساســية :
�أوال :تقوية القدرات التدبريية
مــن أجــل تطويــر قــدرات العاملــن يف املنظومــة واملســؤولني عــى
أجــرأة املشــاريع املندمجــة لإلصــاح ســيتم العمــل وفــق محوريــن
أساســيني:
• حمور ت�أهيل املوارد الب�رشية:

اعتبــارا لكــون املــوارد البرشيــة املفتــاح األســاس لرفــع التحــدي
و إنجــاح هــذا الــورش املجتمعــي الكبــر ،كان البــد مــن إيــاء عنايــة
وأهميــة خاصتــن للتكويــن ،كحــق للموظــف ،ودعامــة أساســية لرفــع
األداء ،وضــان انخ ـراط أكــر يف مسلســل اإلصــاح ،وذالــك عــر تدابــر
مؤسســاتية ذات أســبقية ،يســتفيد مبوجبهــا كل املســؤولني باختــاف
مواقعهــم ومســؤولياتهم ،مديــري املؤسســات التعليميــة ،رؤســاء
املشــاريع وفــرق املشــاريع واألســاتذة املصاحبــن والفاعلــن امليدانيــن يف
القطــاع ،مــن تكوينــات نوعيــة تســتجيب للحاجــات امللحــة ،وتنســجم
مــع أهــداف اإلصــاح ،وتــروم االرتقــاء بقدراتهــم املهنيــة التدبرييــة
والرياديــة ،وتعزيــز كفاءاتهــم ومتكينهــم مــن أدوات النجــاح والفعــل
اإليجــايب ،لضــان النجاعــة والفعاليــة يف األداء واالنخــراط اإليجــايب يف
جهــود اإلصــاح.
وتهــم هــذه التكوينــات باألســاس ،مجــاالت أساســية ذات األولويــة،
تهــم الريــادة وقيــادة التغيــر ،التدبــر باملــروع خاصــة فيــا يتعلــق
بالتخطيــط والتتبــع والتقويــم ،مســاطر التدبــر فضــا عــن مجــال
التواصــل والجوانــب البيداغوجيــة.
كــا ســيتم إعــان ســنة  2017ســنة للتكويــن املســتمر والتأهيــل
املندمــج لقــدرات العنــر البــري.

تم يف هذا اللقاء تقاسم الحصيلة األولية
الخاصة بكل مرشوع .املطلوب اآلن تعميم
مشاريع الرؤية عىل صعيد كافة الجامعات
الرتابية املتوفرة عىل رشوط إنجاح املرشوع.

السيد فؤاد شفيقي
مدير المناهج

• حمورتطوير �آليات وم�ساطر التدبري:

يهــم هــذا املكــون اســتكامل إرســاء الفــرق املــوكل إليهــا أجــرأة
املشــاريع املندمجــة ،والتتبــع الدقيــق لعملهــا ،مــع إرســاء نظــام للقيــادة
والتتبــع مــن لجــان للقيــادة وأدوات لألجــرأة والتتبــع والتقويــم.
كــا يهــم هــذا املكــون أيضــا إرســاء نظــام معلومــايت مندمــج لتتبــع
املشــاريع املندمجــة ،مــع اعتــاد وتعميــم اســتعامل دفاتــر املســاطر
املتعلقــة مبختلــف مجــاالت التدبــر ،تغطــي كل بنيــات اإلدارة ،مبــا يكفــل
تعزيــز وتقويــة التنســيق العمــودي واألفقــي ،مــا ينعكــس إيجابــا عــى
انفتــاح الوحــدات اإلداريــة ،وتقويــة إرادة االشــتغال مبنهجيــة الفريــق.
كــا ترمــي الــوزارة إىل إرســاء شــبكات املدبريــن ،كآليــة للتواصــل وتقاســم
التجــارب والتنســيق املســتمر ،مبــا يقــوي القــدرات التدبرييــة والتتبــع
والتقويــم للفاعلــن .كــا تحتــل املؤسســات التعليميــة مكانــا مميــزا
ضمــن هــدا املكــون مــن خــال تعزيــز قدراتهــا عــر مشــاريع املؤسســات.
ومــن أجــل تحديــد دقيــق للمســؤوليات وربط املســؤولية باملحاســبة،
ســيتم اإلرســاء الفعــي آلليــة التعاقــد حــول الوســائل واألهــداف يشــمل
جميــع مســتويات املنظومــة ،تنظــم مختلــف تدخــات الفاعلــن ،مــن
خــال عقــود الربامــج ومشــاريع املؤسســة.
ثانيا :التوا�صل
ســيتم وضــع وتفعيــل اســراتيجية للتواصــل تســتهدف مختلــف
الفاعلــن مــن داخــل املنظومــة الرتبويــة وخارجهــا ،مــن أجــل التمثــل
الســليم ملضامــن اإلصــاح ،والرفــع مــن مســتوى التعبئــة الداخليــة
والخارجيــة ،والتعريــف والتفاعــل املســتمر مــع املبــادرات والجهــود
املبذولــة عــى كافــة األصعــدة واملســتويات ،مــع االعتــاد عــى كل
الوســائل التواصليــة املتاحــة ،واعتــاد مبــادرات اســتباقية تهــدف إىل
تحصــن مســار اإلصــاح .
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ثالثا :التعبئة
ال ميكــن تحقيــق التعبئــة املجتمعيــة الشــاملة مــن أجــل املدرســة
يف أفــق  ،2030إال عــر االلتـزام بتعبئــة وانخـراط كل مكونــات املجتمــع،
عــر خطــة متكاملــة ،لقيــادة التغيــر واالنخـراط الفاعــل ملختلــف رشكاء
املنظومــة والقــوى الحيــة للمجتمــع مــن فاعلــن تربويــن ،أرس ،جامعــات
ترابيــة ،هيئــات املجتمــع املــدين ،الفاعلــن االقتصاديــن ووســائل اإلعــام
برتســيخ املدرســة كمســؤولية الجميــع .هــذا إىل جانــب وضــع منظومــة
متكاملــة للتحفيــز ودعــم روح املبــادرة واالبتــكار لــدى الجميــع مبــا يعــزز
مردوديــة ونجاعــة املنظومــة.
رابعا :تر�سيخ الواجب املهني
إن تعزيــز وتقويــة روح الواجــب لــدى األطــر العاملــة بالقطــاع،
وجعلهــا رافعــة إلنجــاح مشــاريع اإلصــاح ،عــر تحقيــق تغيــر جــذري
يف املامرســات املعيقــة للجهــود املبذولــة واالســتحضار اإلرادي ملوجبــات
الضمــر املهنــي ،وإعــال مبــدأ ربــط الواجبــات بالحقــوق ،ســيتم اعتــاد
جملــة مــن اإلج ـراءات املســتعجلة والفوريــة ،تهــم أساســا تأمــن الزمــن
اإلداري وفــرض الرصامــة يف العمــل ،وااللتـزام الدقيــق بالواجبــات املهنيــة،
وذلــك عــر التطبيــق الصــارم للقوانــن واملســاطر اإلداريــة ،مــن خــال
وضــع برنامــج عمــل خــاص بــاإلدارة املركزيــة ،وبرامــج عمــل خاصــة بــكل
أكادمييــة جهويــة للرتبيــة والتكويــن.

خام�سا  :الت�أهيل امل�ؤ�س�ساتي
يتــم العمــل عــى وضــع برنامــج عمــل للتأهيــل املؤسســايت
لــإدارة املركزيــة والجهويــة واإلقليميــة يتمحــور ،بشــكل أســايس ،عــى
املســتلزمات األربعــة (تقويــة القــدرات التدبرييــة ،التواصــل ،التعبئــة،
ترســيخ الواجــب املهنــي).
�ساد�سا  :الت�أطري امليزانياتي
مــن أجــل متكــن مشــاريع الرؤيــة االسـراتيجية مــن املــوارد املاليــة
الالزمــة ألجرأتهــا ،ســيتم اعتــاد مقاربــة ديناميــة ،مــن خــال الحــوار
التدبــري املنتظــم مــع األكادمييــات الجهويــة ومصالحهــا الخارجيــة ،ومــع
مســؤويل املشــاريع املندمجــة ،للوقــوف عــى مســتوى تنزيــل املشــاريع
والعمليــات ،و تكريــس الالمركزيــة والالتركيــز عــن طريــق تخويــل جــل
االعتــادات املرصــودة للــوزارة لفائــدة األكادمييــات الجهويــة ،وتفعيــل

دور هــذه األخــرة كمؤسســة عموميــة ،وذلــك مــن خــال تنويــع مصــادر
التمويــل واالنفتــاح عــى اإلمكانيــات التــي تتيحهــا الجهويــة املتقدمــة.
كــا ســيتم تقويــة منظومــة مراقبــة التدبــر ،ومهننــة االفتحــاص
الداخــي ،واالرســاء الفعــي للمحاســبتني العامــة والتحليليــة ،وتكريــس
النهــج التعاقــدي مــع األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن.
�سابعا � :إر�ساء وحدات جهوية للمفت�شية
العامة
مواكبــة منهــا لتنزيــل املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســراتيجية
لإلصــاح ،ومــن أجــل تقديــم املشــورة للمدبريــن واالرتقــاء بالحكامــة
عــى الصعيــد الجهــوي ،ســتعمل املفتشــية العامــة للــوزارة بقطبيهــا
اإلداري والرتبــوي ،عــى إرســاء وحــدات جهويــة لهــا باألكادمييــات
الجهويــة للرتبيــة والتكويــن .وســيعتمد يف ذلــك عــى جهــاز تنســيق
التفتيــش الجهــوي القائــم حاليــا ،كنــواة أوليــة للمــروع ،دون أن يعنــي
ذلــك االســتغناء عــن هــذا الجهــاز ،فضــا عــن مفتشــن عــى الصعيــد
اإلقليمــي .وســيتم إرســاء املــروع يف مرحلــة تجريبيــة عــى صعيــد ثــاث
أكادمييــات جهويــة خــال املوســم الــدرايس الحــايل ،عــى أن تخضــع
التجربــة للتقييــم الحقــا يف أفــق تعميمهــا عــى باقــي األكادمييــات ابتــداء
مــن املوســم الــدرايس .2017-2018

رغم النتائج املهمة التي تم تحقيقها عىل مستوى
تكوين هيئة التدريس وأطر اإلدارة الرتبوية والتربيز،
فإن الرؤية ستحدث تغيريا جذريا يف منظومة الرتبية
والتكوين.

السيد يوسف عفري

مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
جهة درعة تافياللت
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خارطة الطريق لإجناز وتتبع امل�شاريع املندجمة للإ�صالح
برجمة عملية ت�ستجيب لأهداف الإ�صالح وبنيات
مندجمة للتنفيذ والتقائية العمليات

يرتكــز تفعيــل املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االس ـراتيجية عــى خمســة
مخططــات عمــل مــن ثــاث ســنوات لــكل منهــا ،ســتمكن مــن أجــرأة
متدرجــة ،وضبــط فعــال ملختلــف العمليــات املرتبطــة بإنجــاز مشــاريع
الرؤيــة االس ـراتيجية لإلصــاح.
فاملخطــط األول يشــمل الفــرة املمتــدة مــن ســنة  2016إىل ،2018
أمــا املخطــط الثــاين فيمتــد مــن ســنة  2019إىل  ،2021املخطــط الثالــث
يغطــي ســنوات  2023 ،2022و ،2024فيــا ســيتم أجــرأة املخطــط
الرابــع خــال الفــرة املمتــدة مــن ســنة  2025إىل  ،2027ليتــم الوصــول
باملخطــط الخامــس إىل .2030

يتــم الحــرص مــن خــال هــذه املخططــات عــى التتبــع الــدوري
واملســتمر للمشــاريع ،للتمكــن مــن معالجــة االختــاالت ،وتعديــل
مســار األجــرأة .كــا روعــي عنــد وضعهــا عنــري املواءمــة مــع الرؤيــة
االسـراتيجية لإلصــاح  ،2015-2030عــر تحديــد األهداف العامــة والخاصة
والنتائــج املنتظــرة للمشــاريع ،إضافــة إىل محــددات التدبــر باملــروع،
وذلــك عــر اعتــاد هندســة تنظيميــة مندمجــة ،وفــق معايــر معتمــدة يف
تدبــر املشــاريع عــر إرســاء فــرق املشــاريع إقليميــا ،جهويــا ومركزيــا.
كــا ســيتم أيضــا بالنســبة لــكل مخطــط إعــداد تأطــر ميزانيــايت
وعمــي مناســب مــن خــال تحديــد دقيــق للتدابــر ،والكلفــة ،واملؤرشات
املســتهدفة للمشــاريع املندمجــة لإلصــاح.
وهكــذا ،فخــال املخطــط األول يتــم اعتــاد خارطــة طريــق مــن
ســتة مراحــل ،يهــدف مــن خاللهــا إىل اســتكامل التصــور االس ـراتيجي
والعمــي واملــايل للمشــاريع املندمجــة ،وإرســاء املســتلزمات األساســية
لتحقيــق الــروط الكفيلــة بإنجــاح تفعيــل الرؤيــة االس ـراتيجية.
فــإىل متــم فربايــر  2017ســيتم خــال املرحلــة األوىل إرســاء البنيــات
املركزيــة والجهويــة واإلقليميــة لتدبــر املشــاريع عــر إعــداد فــرق العمــل
التــي تــرف عــى أجــرأة وتنفيــذ املشــاريع.

وإىل غايــة  30مــارس  2017ســيتم تفعيــل املرحلــة الثانيــة مــن
املخطــط األول والتــي تهــدف أساســا إىل اســتكامل تصــور املشــاريع
وتدابــر متلكهــا مــن طــرف كل الفاعلــن يف املنظومــة الرتبويــة ويف جميــع
مســتوياتها.
كــا ستشــهد هــذه الفــرة أيضــا إرســاء املرحلــة الثالثــة مــن خارطــة
الطريــق املتمثلــة يف إعــداد التأطــر العمــي للمشــاريع عــى املســتوى
الجهــوي واإلقليمــي ،مــن أجــل إعــداد مخططــات جهويــة وإقليميــة،
آخــذة بعــن االعتبــار الخصوصيــات املجاليــة ،والفئــات املســتهدفة،
والتوجهــات االســراتيجية واملرجعيــة للمشــاريع ،باإلضافــة إىل املــدى
الزمنــي واملعايــر الخاصــة بالكلفــة.

إىل غايــة  30أبريــل  2017ســيتم إنجــاز املرحلــة الرابعــة والخامســة
مــن املخطــط األول ،واللتــان تهــان أساســا إرســاء آليــة التعاقــد مــع
األكادمييــات ،وبنياتهــا الالممركــزة مــن جهــة وبــن اإلدارة املركزيــة
واألكادمييــات ،مــن جهــة أخــرى.
كــا يتــم خــال املرحلــة الخامســة إرســاء وحــدة معلوماتيــة لتتبــع
املشــاريع وتيســر تجميــع املعطيــات الخاصــة بتقــدم املشــاريع ،تغطــي
جميــع مراحــل إنجازهــا مــن تخطيــط وبرمجــة وتتبــع تنفيــذ إىل التقييــم
والتقويــم .ويف أفــق نهايــة شــهر مــاي  2017ســيتم العمــل عــى الرفــع من
القــدرات التدبرييــة للمنظومــة الرتبويــة يف مجــال تدبــر وتتبــع املشــاريع
مــن خــال تنظيــم دورات تكوينيــة حــول منهجيــة التدبــر باملــروع.
�آليات تنفيذ وتتبع امل�شاريع

اعتمــد يف أجــرأة اإلصــاح عــى تدبــر املــروع كخيــار اس ـراتيجي،
عــر هيكلــة أفقيــة وعموديــة تضمــن توطــن املشــاريع داخــل البنيــات
اإلداريــة ،ويتــم تشــكيل فــرق العمــل املرشفــة عــى اإلنجــاز ،بشــكل
يراعــي ضــان التقائيــة فعالــة بــن البنيــات التنظيميــة للمشــاريع،
والبنيــات اإلداريــة ،وداخــل مجــاالت التدخــل الثالثــة .ولضــان تتبــع
وتقييــم فعــال ومســتمر ،يتــم إرســاء لجــن للقيــادة والتتبــع مركزيــا
وجهويــا واقليميــا يعهــد إليهــا تتبــع وتقييــم انجــاز املشــاريع .

املديرية املكلفة بتدبري جمال التوا�صل

