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احلدث

الندوات املركزية والوطنية للت�أطري العملياتي وامليزانياتي
للم�شاريع املندجمة للر�ؤية اال�سرتاتيجية  ،2030-2015بر�سم �سنة 2017

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
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســراتيجية ،برســم ســنة
 ،2017وذلــك بحضــور الســيد يوســف بلقاســمي ،الكاتــب
العــام للــوزارة ،واملديريــن املركزيــن ،ورؤســاء املشــاريع
املندمجــة عــى املســتوى الوطنــي.
ومتيــزت الجلســة االفتتاحيــة بكلمــة توجيهيــة للســيد
الوزيــر  ،أشــار فيهــا إىل أن «مقياس نجاح مشــاريع الرؤية
االســراتيجية هــو مــدى متثــل املؤسســات التعليميــة
بشــكل ســليم وعميــق ملضامينهــا ،وانخراطهــا يف التنزيــل
والتنفيــذ لكافــة املخططــات والربامــج اإلجرائيــة ،التــي
ســهرت الــوزارة عــى إعدادها.ولتحســن مردوديــة
منظومــة الرتبيــة والتكويــن ،وجــب أن ينصــب التفكــر
عــى معالجــة مختلــف اإلشــكاالت التــي تعيــق ســر
تطــور املنظومــة يف املحيــط ،إن عــى املســتوى الجهــوي
أو اإلقليمــي أو املحــي ،خاصــة مــا يتعلــق باالختــاالت
املجاليــة بــن املناطــق ،وتوفــر رشوط جيــدة لتمــدرس
التلميــذات والتالميــذ ،والتتبــع الدقيــق لكافــة املشــاريع
والتدابــر واإلجـراءات ذات الصلــة باملشــاريع اإلصالحيــة،
التــي تنكــب عليهــا الــوزارة ،دون إغفــال أهميــة التحكــم
والتمكــن مــن تدبــر املشــاريع اإلصالحيــة ،والتوفــر عــى
خارطــة طريــق واضحــة املعــامل يف إنجازيتهــا وآمادهــا
الزمنيــة.
إن تحقيــق املشــاريع اإلصالحيــة لنتائجهــا املنشــودة،
لــن يبلــغ مــداه إال عــر رسعــة التدخــل وتوثيــق املعلومة،
ومعرفــة مــا ينجــزه املدبــرون اإلقليميــون ورؤســاء
املؤسســات التعليميــة ،وكــذا اعتــاد املقاربــة باملــروع،
لكونهــا مقاربــة تتيــح ضبــط كيفيــة ترصيــف املشــاريع
املندمجــة للرؤيــة ،وتقاســم واســتيعاب مراميهــا وغاياتهــا
وأهدافهــا ،وترسيــع وتــرة تدقيــق املشــاريع وتقديــر
ميزانياتهــا ،وتتبــع أوجــه رصفهــا ،وترســيخ مجــال التعاقــد
حــول األهــداف والوســائل مــع األكادمييــات الجهويــة
للرتبيــة والتكويــن ،ومــع جميــع الســاهرين عــى تدبــر
اإلصــاح الرتبــوي ملنظومتنــا.
لقــد أصبحــت املنظومــة الرتبويــة متتلــك مشــاريع
ينبغــي االنكبــاب عــى تنزيلهــا ،وبــدأت روح إيجابيــة
تســود عــى الصعيديــن الجهــوي واإلقليمــي ،إذ نتوفــر
عــى أســتاذات وأســاتذة مســتعدون ومتحمســون
للعمــل ،ال ينتظــرون إال متكينهــم مــن الفرصــة والحريــة
ليرتجمــوا هــذه املشــاريع الجديــدة إىل مامرســات صفيــة
داخــل األقســام ،وفــوق هــذا وذاك ،هنــاك التالميــذ
الذيــن نضعهــم عــى عاتقنــا ،وينبغــي علينــا تشــجيعهم
وتحسيســهم بــأن األمــل موجــود،و أن نــزرع فيهــم روح

التفــاؤل ،ونربهــن لهــم بــأن هنــاك إمكانيــات للنجــاح
مفتوحــة أمامهم.كــا أنــه مــن الــروري العمــل عــى
إعــادة النظــر يف العالقــة مــع اآلبــاء واألمهــات ،مــن
خــال التفكــر يف ســبل تعزيــز التواصــل ومــد جســور
العالقــة مــع هــذه الفئــة يف إطــار عــادي يتميــز
بالدميومــة واالســتمرار.

لقــد عرفــت منظومتنــا ســرورة مــن املحطــات،
بــدءا باملشــاورات التــي أدت إىل وضــع التدابــر
ذات األولويــة ،مــرورا مبحطــات املواءمــة والدمــج
لهــذه التدابــر يف صلــب الرؤيــة االس ـراتيجية ،وصــوال
إىل محطــة الــروع الفعــي يف تنزيــل املشــاريع
املندمجــة التــي جــاءت بهــا الرؤيــة االســراتيجية،
وهــو مــا يســتدعي اســتحضارا للعامــل الزمنــي واملــدى
الحقيقــي القصــر النطــاق اإلصــاح الــذي ال يســمح
بشــكل موضوعــي بإطــاق أيــة أحــكام مترسعــة أو
مســبقة> مــن جانــب آخــر .البــد مــن ترسيــع وتــرة
إنجــاز مختلــف املشــاريع ،واملــي قدمــا نحــو تحقيــق
األهــداف املتوخــاة منهــا مــن خــال اعتــاد سلســلة
تدبــر متكاملــة ومنتظمــة ،تربــط بــن كل املســتويات
مركزيــا وجهويــا وإقليميــا وصــوال إىل املؤسســة
التعليميــة .هاتــه األخــرة التــي ينبغــي أن تكــون
مبثابــة قطــب الرحــى الــذي يجــب أن يصــل إليــه
ويصــب فيــه أي إصــاح 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
الســنة الجاريــة .»2017
ويــأيت تنظيــم هــذه النــدوات ،تفعيــا للخالصــات
املنبثقــة عــن اللقــاء التنســيقي الوطني املنعقــد يومي
 30و 31ينايــر املــايض ،والتــي حــددت ،مــن خــال
ورشــات العمــل الخاصــة بتدقيــق املشــاريع املندمجــة
لحافظــة مشــاريع الرؤيــة االســراتيجية ،املســتلزمات
ذات األولويــة إلنجــاح اإلصــاح واملحــددات والعنــارص
املديرية املكلفة بتدبري جمال التوا�صل

التأطرييــة املتعلقــة بإعــداد مرشوعــي برنامــج عمــل
وميزانيــة الــوزارة واألكادمييــات الجهويــة للرتبيــة
والتكويــن برســم الســنة املاليــة  ،2017وخارطــة
الطريــق االســترشافية للتنزيــل األنجــع لحافظــة
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االسـراتيجية .2030-2015
كــا تهــدف هــذه النــدوات ،التــي افتتــح
أشــغالها الســيد يوســف بلقاســمي ،الكاتــب العــام
للــوزارة ،وأطرهــا الســادة :عبــد الحــق الحيــاين ،مديــر
االســراتيجية واإلحصــاء والتخطيــط ،ويونــس بنعــي،
مديــر الشــؤون العامــة وامليزانيــة واملمتلــكات ،وعبــد
العــي األقرابــة ،مديــر الشــؤون القانونيــة واملنازعــات،
إىل وضــع التأطــر العمليــايت وامليزانيــايت للمخطط األول
لتنزيــل حافظــة مشــاريع الرؤيــة االسـراتيجية لالصالح،
الــذي يعــد آليــة مــن ضمــن آليــات تنفيــذ وتتبــع
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االسـراتيجية ،بانســجام تام
مــع النتائــج املنتظــرة عــى املــدى البعيــد ،وتكريــس
الجهويــة املتقدمــة ومأسســة التعاقــد وربــط املــوارد
املرصــودة بالنتائــج املنشــودة .كــا تســعى إىل تقويــة
الحــوار التدبــري املنتظــم واملســتمر بــن مختلــف
املســتويات اإلداريــة ملنظومــة الرتبيــة والتكويــن،
وإبــراز الــدور الريــادي ملديــري ورؤســاء املشــاريع
املندمجــة يف التنزيــل اإلجــرايئ والتتبــع واملصاحبــة
والتطويــر املندمــج واملنتظــم واملسرتســل لهــا.
وتضمــن جــدول أعــال هــذه النــدوات ،التــي
امتــدت مــا بــن  6إىل  21مــارس الجــاري ،تقديــم
حصيلــة برنامــج العمــل املــايل واملــادي ،وكــذا
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الحصيلــة األوليــة لتنزيــل املشــاريع املندمجــة
للرؤيــة االس ـراتيجية عــى الصعيــد الجهــوي برســم
ســنة  2016ومناقشــتها قصــد تعزيــز املكتســبات
وتقاســم التجــارب والخ ـرات ،وكــذا رصــد مختلــف
اإلشــكاليات واملعيقــات التــي تحــول دون التنزيــل
الســليم للمشــاريع والعمليــات يف أفــق اقــراح
الحلــول الكفيلــة بتجاوزهــا ،مــع اســتحضار أولويــات
وخصوصيــات الجهــات مــن حيــث املجــال والفئــات

املســتهدفة ،وفتــح نقــاش لتدقيــق املعطيــات بشــأنها
واعتامدهــا يف التحديــد النهــايئ ملــروع برنامــج
العمــل وامليزانيــة برســم ســنة  ،2017إىل جانــب
معالجــة أهــم النقــاط الخاصــة بالتأطــر العمليــايت،
وذلــك يف أفــق اإلعــداد لــدورة املجالــس اإلداريــة
لألكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن التــي
ســتخصص للمناقشــة واملصادقــة عــى مرشوعــي
امليزانيــة وبرنامــج العمــل برســم ســنة .2017

الندوات املركزية اخلا�صة بالت�أطري العملياتي وامليزانياتي
اللقاء الأول للندوات امليزانياتية املركزية
املجال الأول  :الإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص
ُعقــدت يــوم االثنــن  27فربايــر  2017مبركــز
التكوينــات وامللتقيــات بالربــاط النــدوة األوىل مــن
النــدوات املركزيــة الخاصــة بالتأطــر العمليــايت
وامليزانيــايت للمشــاريع املندمجــة للرؤية االسـراتيجية
برســم ســنة  ،2017خصصــت ملجــال التدخــل األول
مــن حافظــة املشــاريع املتعلــق باإلنصــاف وتكافــؤ
الفــرص والــذي يهــم املشــاريع املندمجــة الســتة
األوىل وهــي:
 املرشوع األول :تطوير وتنويع العرض املدريس. املــروع الثــاين :دعــم التمــدرس باألوســاطالقرويــة وشــبه الحرضيــة واملناطــق ذات الخصــاص.
 املــروع الثالــث :متكــن األطفــال يف وضعيــة إعاقةأو وضعيــات خاصــة مــن التمدرس.
 املــروع الرابــع :تأمــن التمــدرس االســتدرايكوالرفــع مــن نجاعــة الرتبيــة غــر النظاميــة.
 املــروع الخامــس :التأهيــل املندمــج ملؤسســاتالرتبيــة والتكويــن.
 املــروع الســادس :تطويــر وتنويــع التعليــماملــدريس الخصــويص.
خــال هــذه النــدوة قــدم مديــرو املشــاريع
عروضــا تفصيليــة حــول املشــاريع الســتة ،همــت
باألســاس عــرض األهــداف العامــة والخاصــة لــكل
مــروع عــى حــدة وفقــا ملخرجــات لقــاء التنســيق
الوطنــي لشــهر ينايــر ،إضافــة إىل توصيــف دقيــق
للعمليــات التــي متــت أجرأتهــا برســم ســنة ،2016
والنتائــج التــي تحققــت مــع إبــراز الصعوبــات
واإلكراهــات التــي عرفتهــا.
كــا قــدم مديــرو املشــاريع أيضــا امليزانيــات
التوقعيــة والعمليــات املربمجــة برســم ســنة ،2017
وذلــك وفــق العنــارص التوجيهيــة الــواردة يف
املذكــرة التأطرييــة إلعــداد مرشوعــي برنامــج العمــل
وامليزانيــة عــى الصعيــد املركــزي.
مبــارشة بعــد عــرض كل مــروع ،فتــح النقــاش
لكافــة املشــاركني إلبــداء آراءهــم ومناقشــة النقــط
الــواردة فيــه ،والتــي تركــزت باألســاس حــول التقائيــة
املشــاريع والفــرص التــي تتيحهــا منهجيــة التدبــر
باملــروع يف تتبــع مختلــف العمليــات وضــان
االســتثامر األمثــل للمــوارد املاليــة املتاحــة ،مــع

الحــرص عــى إعــال مبــادئ النجاعــة والفعاليــة يف
مختلــف مراحــل أجرأتهــا.
كــا تــم التأكيد خــال مناقشــة حصيلة املشــاريع
لســنة  ،2016عــى رضورة ترصيــد املكتســبات التــي
تــم تحقيقهــا وتقييــم مســاهمة الــركاء ،مــع األخــذ
بعــن االعتبــار الفروقــات املجاليــة وتكريــس مبــدأ
التمييــز اإليجــايب بــن الجهــات الــذي أتــت بــه
الرؤيــة االس ـراتيجية ،يف توطــن املشــاريع.
أجمــع املشــاركون خــال هــذا اللقــاء ،عــى
الــدور املحــوري والهــام الــذي يلعبــه الــركاء يف
تقديــم الدعــم وتوفــر رشوط إنجــاح هــذا الــورش
املجتمعــي الكبــر ،مــع الرتكيــز عــى رضورة تحديــد
اإلطــار القانــوين والتنظيمــي امللــزم الكفيــل بتحصــن
ومأسســة الرشاكــة خاصــة مــع الجامعــات املحليــة،
ســواء فيــا يتعلــق بتأهيــل املؤسســات التعليميــة،أو
بنيــات االســتقبال والدعــم االجتامعــي ،خاصــة مــع
مــا تفتحــه الجهويــة مــن آفــاق واعــدة يف هــذا
اإلطــار.
مــن جهــة أخــرى ،نبــه املشــاركون إىل رضورة
تحيــن الرتســانة القانونيــة املتعلقــة مبؤسســات
التعليــم املــدريس الخصــويص والبنايــات املدرســية
ومســاطر توطينهــا ،إىل جانــب الترسيــع بإخــراج
إطــار قانــوين خــاص باملــدارس الجامعاتية،فضــا
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
والتتبــع عــى كافــة املســتويات ،والتــي ســتكمن،
مــع اعتــاد نظــام معلومــات فعــال ،مــن ضبــط
املعطيــات واألرقــام واملــؤرشات ،ومــدى إلتقائيتهــا
مــع املنظومــات اإلحصائيــة والتدبرييــة القامئــة،
مــن أجــل بلــورة منــوذج متكامــل للتدبــر والتتبــع
والتقييــم للمشــاريع املندمجــة للرؤيــة االسـراتيجية.
كــا اكــد املشــاركون عــى رضورة الحــرص
الشــديد عــى التنزيــل األمثــل للمشــاريع عــى
الصعيــد الجهــوي واإلقليمــي واملحــي ،مــع التحديــد
الدقيــق ملســتوى املســؤوليات ومجــاالت وحــدود
التدخــل الخاصــة بــكل بنيــات املنظومــة.
ومتيــز اليــوم األول مــن النــدوات املركزيــة
مبالمســة واســتحضار البعــد البيداغوجــي والرتبــوي
يف التدخــات والعــروض الخاصــة بالجوانــب املاليــة
واملاديــة للمشــاريع ،وتقاطعاتهــا وانعكاســاتها عــى
واقــع املدرســة والفئــات املســتهدفة ،فضــا عــن
الحــس العــايل للمســؤولية لــدى الجميــع والرغبــة
يف بــذل الجهــود مــن أجــل بلــوغ أهــداف الرؤيــة
االســراتيجية لإلصــاح.
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اللقاء الثاين للندوات امليزانياتية املركزية
املجال الثاين  :االرتقاء بجودة الرتبية والتكوين
عقــد يــوم فاتــح مــارس 2017لقــاء ثــان للنــدوات
العملياتيــة وامليزانياتيــة املركزيــة  ،خصــص لتدقيــق
املجــال الثــاين املتعلــق ب « :االرتقــاء بجــودة الرتبيــة
والتكويــن» ،ومشــاريعه الســتة :
• تطوير النموذج البيداغوجي،
• تجديــد مهــن الرتبيــة والتكويــن واالرتقــاء بتدبــر
املســارات املهنيــة،
• ارتقاء بالعمل الرتبوي داخل املؤسسات التعليمية،
• إصالح شامل ملنظومة التقييم واالمتحانات والتوجيه
الرتبوي واملهني،
• االرتقاء بالتعليم االويل وترسيع وثرية تعميمه،
• تطويــر اســتعامالت تكنولوجيــا اإلعــام واالتصــاالت
يف التعليــم،
وقــد همــت العــروض التفصيليــة املقدمــة،
تدقيــق األهــداف العامــة والخاصــة لــكل مــروع،
والتــي تــم إغناؤهــا تبعــا لخالصــات ورشــة العمــل
الخاصــة املنعقــدة بطنجــة ،ولقــاء التنســيق الوطنــي،
لنهايــة شــهر ينايــر  ،2017مــع إبــراز جملــة مــن
الصعوبــات التــي اعرتضــت ســر التنزيــل األنجــع
ملختلــف املشــاريع الواعــدة التــي تــم إرســاؤها خــال
مرحلــة التنزيــل األويل عــى شــكل تجــارب منوذجيــة،
اتضــح مــن خــال تقوميهــا أنــه آن األوان لتوســيع
نطــاق تطبيقهــا وترسيــع تعميمهــا.
كــا قــدم مديــرو املشــاريع الســتة مــن املجــال
الثــاين ،حصيلــة تنزيــل املشــاريع املندمجــة املعنيــة،
وحــر العمليــات التــي تكتــي صبغــة األولويــة

واالســتعجالية ،كتلــك املرتبطــة بتجديــد مهــن الرتبيــة
والتكويــن واالرتقــاء بتدبــر املســارات املهنيــة،
واالرتقــاء بالعمــل الرتبــوي داخــل املؤسســات
التعليميــة ،وكــذا تحديــد مــؤرشات القيــاس الخاصــة
بــكل عمليــة.
كــا أثــر النقــاش حــول الــدور املحــوري والهــام
ل «مــروع املؤسســة» ،كآليــة لضــان بلــوغ
النتائــج املســطرة والرفــع مــن قــدرات املدبريــن
واملســؤولني عــن التنزيــل والتنفيــذ والتتبــع ،فضــا
عــن مســألة التقويــم املحكــم والدقيــق للمدرســن
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
املشــاركني يف هــذا اللقــاء ،إيجابيــة التوفــر عــى
منظــور موحــد إزاء مختلــف الــركاء ،وخاصــة
الجامعــات الرتابيــة .ويف هــذا الصــدد طرحــت رضورة
تقديــم أجوبــة مؤسســاتية وقانونيــة وتنظيميــة
كفيلــة بتحصــن الرشاكــة مــع مختلــف املتدخلــن يف
قضايــا املنظومــة ،وتقييــم مســاهامت الــركاء .كــا
أثــرت مســألة تقليــص الهــوة بــن الوســطني الحــري
والقــروي عــى صعيــد إدمــاج تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت ،مبــا يضمــن اســتفادة جميــع املتمدرســن
مــن التقنيــات الجديــدة.

إىل ذلــك ،مثــن مديــرو ورؤســاء املشــاريع
املندمجــة ،املشــاركني يف هــذا اللقــاء الثــاين مــن
النــدوات امليزانياتيــة املركزيــة ،املقاربــة باملــروع
املعتمــدة يف تدبــر مشــاريع الرؤيــة االســراتيجية،
التــي مكنــت مــن تكويــن فريــق عمــل متكامــل
ومنســجم مركزيــا ،معتربيــن ذلــك مكســبا مهــا
للتحكــم والتمكــن مــن تنزيــل املشــاريع اإلصالحيــة
املوضوعــة ملنظومــة الرتبيــة والتكويــن ،خاصــة وأن
الدخــول املــدريس املقبــل  ، 2017-2018ســيكون
محــكا رئيســيا للخطــاب اإلصالحــي املبلــور ،ولربنامــج
العمــل  ،وللنهــج الحكامــايت الواضــح ،والــروط التــي
تــم تســطريها إلنجــاح اإلصــاح الرتبــوي.
وقــد خلــص املشــاركون يف ختــام هــذا اللقــاء إىل
أهميــة االلتقائيــة والتضامــن الكامــن بــن مختلــف
املشــاريع ،والفــرص التــي تتيحهــا املقاربــة التدبرييــة
املعتمــدة يف تنزيــل املشــاريع ميدانيــا يف مختلــف
مراحــل أجرأتهــا.

االرتقــاء باملــوارد البرشيــة عــر تحيــن القوانــن
املؤطــرة لعملهــا ،وإرســاء التدبــر التوقعــي لهــا بكافــة
البنيــات اإلداريــة للــوزارة ،وتحســن جــودة العمليــات
املنجــزة يف تدبريهــا مبــا يســتجيب لتطلعــات العاملــن
باملنظومــة الرتبويــة مبختلــف درجاتهــم ،دون إغفــال
إرشاك الفاعلــن االجتامعيــن وتعزيــز التواصــل
الداخــي للمنظومــة ،مــن اجــل تقاســم املنجــزات
وضــان متلــك املــوارد البرشيــة ألهــداف وغايــات
اإلصــاح.
كــا نــوه املشــاركون يف هــذه النــدوة مبوضــوع
التعاقــد  ،لكونــه شــكل نفســا جديــدا لتجويــد أداء
املنظومــة الرتبويــة ومدهــا باألطــر الالزمــة لقيــادة
التغيــر وأجــرأة اإلصــاح .وشــددوا عــى أن تطويــر
هــذه التجربــة يبقــى رهينــا بوضــع تصــور متكامــل
مندمــج مــن أجــل أن تلعــب هــذه الفئــة األدوار
املنتظــرة منهــا مبــا يحقــق الجــودة واإلنصــاف
باملدرســة املغربيــة.
واعتبــارا للطابــع العرضــاين للمجــال ،اســتأثر
الجانــب املتعلــق بالحكامــة ومأسســة التعاقــد
باهتــام املشــاركني .فــكل العمليــات املربمجــة يف هذا
اإلطــار متــس مــن قريــب أو بعيــد باقــي املشــاريع،
مــن مقومــات التدبــر األمثــل وتحيــن اإلطــار القانوين
واملؤسســايت ملواكبــة التغيــر ،فضــا عــن إرســاء أســس
املواكبــة والتقييــم .كــا أن التعاقــد كأليــة لتحديــد
مســؤوليات كل املتدخلــن يجــب أن يكــون حــول
الربامــج واألهــداف وليــس حــول امليزانيــة.
وحــول إرســاء تعاقــد معنــوي مســتدام مــع
الفاعلــن ،أجمــع املتدخلــون أن هــذه املقاربــة هــي
الكفيلــة بتحصــن مكتســبات املدرســة املغربيــة

واالســتجابة لحاجياتهــا املســتقبلية .ويبقــى الهــدف
هــو تحقيــق التواصــل الفعــال واملســتمر مــع الفاعلني
داخليــا ويف محيــط املنظومــة ،مــن جامعــات محليــة
وفاعلــن اقتصاديــن وإعالميــن.
وتــم التأكيــد خــال مناقشــة املجــال ،عــى
أهميــة التواصــل بــكل مســتويات املنظومــة ،ورضورة
االنخــراط يف متلــك الرؤيــة االســراتيجية ،كرؤيــة
متكاملــة ينخــرط فيهــا الجميــع  ،مبــا يعكــس صــورة
قطــاع متامســك منفتــح عــى محيطــه ،يؤمــن بالنجاح
مــن أجــل مدرســة ذات جــودة ومنصفــة للجميــع.
وخلــص املشــاركون إىل أن أي مــروع إصالحــي
ال يتــأىت التحكــم يف تدابــره ومخرجاتــه إال مــن
خــال إرســاء منظومــة متكاملــة لإلعــام ،تســتجيب
للحاجيــات التدبرييــة ملختلــف املشــاريع األخــرى،
ومتكــن مــن التتبــع الدقيــق والتقييم الســليم ملختلف
العمليــات املنجــزة .فرغــم أهميــة مــا تــم إنجــازه،
خاصــة املنظومــات التدبرييــة ملســار التالميــذ وتدبــر
املــوارد البرشيــة واألدوات التواصليــة الرقميــة وبنــوك
املعطيــات ،إال أن االنتظــارات والتحديــات تبقــى كبرية
بالنظــر لحجــم املنظومــة.

اللقاء الثالث للندوات امليزانياتية املركزية
املجال الثالث  :احلكامة والتعبئة

اختتمــت يــوم  3مــارس 2017النــدوات املركزيــة
العملياتيــة وامليزانياتيــة للمشــاريع املندمجــة لتنزيــل
الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح  2030-2015بالنــدوة
الثالثــة الخاصــة باملجــال الثالــث الــذي يضــم 4
مشــاريع تهــم الحكامــة والتعبئــة وهــي:

 −املرشوع  :13االرتقاء بتدبري املوارد البرشية
 −املرشوع  :14تطوير الحكامة ومأسسة التعاقد
 −املــروع  :15تعزيــز تعبئــة الفاعلــن والــركاء حــول
املدرسة املغربية
 −املرشوع  :16تقوية نظام املعلومات للرتبية والتكوين

وبالنظــر لألهميــة القصــوى التــي يكتســيها املجال
يف توفــر الــروط املالمئــة واملســتلزمات األساســية
الكفيلــة بضــان إنجــاح باقــي املشــاريع ،فقــد
اكتســت هــذه النــدوة أهميــة لــدى جميــع املتدخلني
مــن مديــري ورؤســاء املشــاريع .حيــث قــدم مديــرو
املشــاريع يف عروضهــم الخطــوط العريضــة للمشــاريع
وأهدافهــا ،فضــا عــن الحصيلــة املســجلة برســم ســنة
 2016عــى مســتوى األولويــات وامليزانيــة ،إضافــة إىل
حــر التدابــر ذات الطابــع االســتعجايل ،وخصوصــا
فيــا يتعلــق بالدخــول املــدريس املقبــل ،والتأطــر
امليزانيــايت املناســب لهــا.
وتــم التأكيــد عــى أن نجــاح اإلصــاح املنشــود
للمدرســة املغربيــة رهــن بالتوفــر عــى مــوارد برشيــة
مؤهلــة عــى كافــة املســتويات الرتابيــة للمنظومــة،
يتــم تدبريهــا وفــق مقاربــة مندمجــة تــروم تعزيــز
دور األكادمييــات الجهويــة لالضطــاع بدورهــا املأمــول
كمؤسســة عموميــة تتوفــر عــى مواردهــا البرشيــة
الخاصــة بهــا.
لذلــك فقــد ركــزت املناقشــات عــى أهميــة
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الندوات الوطنية للت�أطري العملياتي وامليزانياتي للم�شاريع املندجمة
للر�ؤية اال�سرتاتيجية للإ�صالح 2030-2015
شــكلت النــدوات الوطنية للتأطــر العمليــايت وامليزانيايت للمشــاريع املندمجة
لتنزيــل الرؤيــة االســراتيجية إلصــاح املدرســة املغربيــة 2030 2015-مــن
خــال مجرياتهــا ،فرصــة لتعميــق التواصــل حــول برامــج عمــل األكادمييــات،
وكــذا تقاســم وجهــات النظــر واألفــكار واالقرتاحــات بــن مدي ـرات ومديــري
املشــاريع عــى املســتوى املركــزي ومديــرة ومــدراء األكادمييــات ،همــت يف
الغالــب توجيهــات واقرتاحــات متــس املجــال التدبــري وتحديــد األولويــات،
خاصــة بالنســبة للدخــول املــدريس املقبــل ،الــذي ينتظــر الجميــع أن يلمــس
نتائــج عمليــة ج ـراء تنزيــل هــذه املشــاريع اإلصالحيــة.

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

ح�صيلة عمل الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين بر�سم �سنة 2016

أمــام اتســاع املجــال الجغ ـرايف لجــل األكادمييــات
بعــد اعتــاد التقســيم الجهــوي الجديــد ،كان
البــد مــن إعــادة النظــر يف املــؤرشات املعتمــدة
يف التنظيــم األكادميــي الســابق ،وإعــال التمييــز
اإليجــايب ،مــن أجــل املعالجــة اإليجابيــة للفــوارق
املجاليــة بــن أقاليــم وجامعــات 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 واالجتامعــي.
وقبــل تقديــم برامــج العمــل الخاصــة بســنة
 ،2017اســتعرضت األكادمييــات أوال ،حصيلــة تنزيــل
املشــاريع برســم ســنة  ،2016والتــي كانــت يف
مجملهــا إيجابيــة ،تشــر إىل ان هنــاك جهــودا تبــدل
مــن طــرف الجميــع ،يف ســبيل النهــوض باملنظومــة
الرتبويــة ببالدنــا ،حيــث عرفــت مــؤرشات املجــال
األول املتعلــق باإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،تطــورا
ملموســا عــى مســتوى تطويــر وتنويــع العــرض
املــدريس ،ودعــم التمــدرس باألوســاط القرويــة
وشــبه الحرضيــة ،واملناطــق ذات الخصــاص ،ومتكــن
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة أو وضعيــات خاصــة
مــن التمــدرس ،وكــذا تأمــن التمــدرس اإلســتدرايك
والرفــع مــن نجاعــة الرتبيــة غــر التظاميــة،
والتأهيــل املندمــج ملؤسســات الرتبيــة والتكويــن،
وتطويــر وتنويــع العــرض املــدريس الخصــويص.
وهكــذا ،وبرســم ســنة  ،2016تــم بجميــع
األكادمييــات الرفــع مــن عــدد الحج ـرات الدراســية
يف إطــار التوســيعات .كــا اســتفادت العديــد مــن
الجامعــات عــر الـراب الوطنــي من الداخليــات ومن
املــدارس الجامعاتيــة ،فضــا عــن خدمــات الدعــم
االجتامعــي ،خاصــة تلــك املرتبطــة باالســتفادة مــن
املبــادرة امللكيــة مليــون محفظــة ،التــي يعــرف عــدد
املســتفيدين منهــا تزايــدا هامــا ،وكــذا املســتفيدين
مــن الــزي املــدريس وخدمــات النقــل املــدريس .كــا
هــم التمييــز اإليجــايب يف العديــد مــن األكادمييــات
ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن خــال األقســام
املندمجــة بــإرشاك جمعيــات املجتمــع املــدين.

يف الســياق ذاتــه ،تبــن مــن خــال العــروض أن
األكادمييــات تســاهم بفعاليــة يف إطــار الــراكات
مــع الفاعلــن واملتدخلــن ،خاصــة مشــاريع التنميــة
املندمجــة فضــا عــن الــراكات مــع مجالــس
الجهــات التــي همــت باألســاس تأهيــل املؤسســات
التعليميــة ،ومــع املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة
واملجالــس املنتخبــة والقطاعــات الحكوميــة بجميــع
أقاليــم الجهــات.
واســتثمرت معظــم األكادمييــات فــرص الرشاكــة
مــن أجــل البحــث عــن البدائــل وتنويــع مصــادر
التمويــل ،خاصــة مــع الفاعلــن االقتصاديــن
وجمعيــات املجتمــع املــدين ،للنهــوض وتطويــر
بعــض املجــاالت الخاصــة بالتعليــم األويل والرتبيــة
غــر النظاميــة عــى صعيــد األقاليــم والعــاالت.
أمــا بخصــوص النهــوض واالرتقــاء مبجــال جــودة
الرتبيــة والتكويــن الــذي جــاء يف املجــال الثــاين
للمشــاريع املندمجــة ،فقــد حققــت األكادمييــات
نتائــج مشــجعة يف تطويــر النمــوذج البيداغوجــي
وإرســاء املســار املهنــي والبكالوريــا املهنيــة واملســالك
الدوليــة للبكالوريــا املغربيــة  ،دون إغفــال إحــداث
مؤسســات التفتــح الفنــي واألديب.كــا تــم أيضــا
تعميــم العــدة املعتمــدة يف عمليــة تنقيــح املنهــاج
للســنوات األربــع األوىل بالتعليــم االبتــدايئ والــروع
يف تنزيــل مــروع تنميــة املهــارات القرائيــة للغــة

العربيــة باإلعــدادي ومــروع تطويــر تعلــم وتعليــم
اللغــة الفرنســية ،وتحســن مــؤرشات الجــودة يف
االمتحانــات االشــهادية وبرمجــة حصــص للدعــم
الرتبــوي وتنزيــل املصاحبــة والتكويــن عــر املامرســة.
كــا تــم توســيع املســالك الدوليــة للبكالوريــا
املغربيــة خيــار «فرنســية» وتطويــر منظومــة
التوجيــه املــدريس واملهنــي وتنظيــم حمــات إعــادة
التوجيــه للمســارات املهنيــة وفتــح مراكــز رياضيــة
ونــر قيــم الرتبيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان
ومناهضــة العنــف بالوســط املــدريس وتطويــر
اســتعامالت تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف
التعليــم.
وعــرف املجــال الثالث املتعلــق بالحكامــة والتعبئة،
الــذي يضــم أربعــة مشــاريع مرتبطــة باالرتقــاء
بتدبــر املــوارد البرشيــة ،وتطويــر الحكامة ومأسســة
التعاقــد ،وتعزيــز تعبئــة الفاعلــن والــركاء حــول
املدرســة املغربيــة ومــروع تقويــة نظــام املعلومــات
للرتبيــة والتكويــن ،نتائــج جــد إيجابيــة عــى صعيــد
األكادمييــات ،يُستشــف مــن عــروض األكادمييــات
أن جهــودا تبــدل يف ســبيل االرتقــاء بتدبــر املــوارد
البرشيــة ،الــذي يعتــر حجــر الزاويــة يف إنجــاح أي
إصــاح ،حيــث تبــن جليــا أهميــة اعتــاد التوظيــف
بالتعاقــد كلبنــة أساســية لرتســيخ مفهــوم الالمركزيــة،
وتفعيــل برنامــج «مســر « لتدبــر املــوارد البرشيــة
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مــن خــال اســتفادة عــدد مــن رؤســاء املؤسســات
التعليميــة بجميــع األســاك مــن اللقــاءات التواصليــة
والتكويــن يف منظومــة «مســر» .
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 خــال ســنة  2016إرســاء الهيكلــة الجديــدة
لألكادمييــة الجهويــة واملديريــات اإلقليميــة التابعــة
لهــا ،دون إغفــال وضــع اآلليــات التدبرييــة ملأسســة
مــروع املؤسســة الــذي يعتــر مــن آليــات إنجــاح
اإلصــاح البيداغوجــي.
وبخصــوص تعزيــز تعبئــة الفاعلــن والــركاء حــول
املدرســة املغربيــة ،أبــرزت األكادمييــات أن عمليــات

ربــط عالقــات إيجابيــة مــع مرتفقــي املصالــح
اإلداريــة متــت عــر إرســاء فضــاءات االســتقبال
واإلرشــاد باألكادمييــات واملديريــات اإلقليميــة
التابعــة لهــا.
كــا تــم يف إطــار توطيــد العالقــات مــع وســائل
اإلعــام إصــدار عــدة بالغــات ومقــاالت بالصحــف
الوطنيــة والجهويــة واملحليــة الورقيــة واإللكرتونيــة،
وكــذا املشــاركة يف برامــج إذاعيــة وتلفزيــة للتعريــف
باملشــاريع املندمجــة.
وبالنســبة للتواصــل اإللكــروين ،تــم إحــداث مواقــع
إلكرتونيــة لألكادمييــات و صفحــات عــى مواقــع
التواصــل االجتامعــي.
وعــى مســتوى تدبــر منظومــة اإلعــام ،تــم بجميع
األكادمييــات أجــرأة املكــون الثــاين (التقييــم) والثالث

(املــوارد البرشيــة) والصيغــة الجديــدة ملنظومــة
التدبــر املــدريس «مســار» ،وتنظيــم لقاءات تنســيقية
جهويــة حــول منظومــة «مســار» لفائــدة املنســقني
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.
إضافــة إىل تنظيــم لقــاءات تواصليــة حــول باقــي
املنظومــات األخــرى  ESISEو ESISE Explorer
لفائــدة مســؤولني جهويــن وإقليميــن و رؤســاء
املراكــز االقليميــة ملنظومــة االعــام ،ومتــدريب أطــر
اإلدارة الرتبويــة حــول منظومــة التدبــر املــدريس
«مســار».

م�شاريع برامج عمل الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين بر�سم �سنة 2017
قدمــت مديــرة ومديــرو األكادمييــات ،برامــج
عمــل األكادمييــات برســم ســنة  2017عــى مســتوى
تطويــر وتنويــع العــرض املــدريس ضمــن مجــال
اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،الــذي ســيعرف ارتفاعــا
ملحوظــا عــى مســتوى اإلحداثــات املتوقعــة يف
الســاك التعليميــة الثالثــة ،واملــدارس الجامعاتيــة
بفعــل الدعــم املــايل الــذي اســتفاد منــه القطــاع
برســم الســنة املاليــة الجاريــة.
كــا توقعــت األكادمييــات عــى مســتوى دعــم
التمــدرس باألوســاط القرويــة وشــبه الحرضيــة
واملناطــق ذات الخصــاص ،ارتفــاع عــدد املســتفيدين
مــن املبــادرة «امللكيــة مليــون محفظــة» وخدمــات
اإلطعــام املــدريس.
وبخصــوص مــروع متكــن األطفــال يف وضعيــة
إعاقــة أو وضعيــات خاصــة مــن التمــدرس ،ســتنظم
العديــد مــن األكادمييــات دورات تكوينيــة لفائــدة
األســاتذة حــول كيفيــة تصميــم الــدرس الفــردي
والبيداغوجيــا الفارقيــة بالنســبة للتوحديــن وذوي
التثلــث الصبغــي وذوي اإلعاقــة الذهنيــة الخفيفــة
واملتوســطة ،وتنظيــم أيــام دراســية وتعبويــة
حــول آليــات إدمــاج األطفــال ذوي االحتياجــات
الخاصــة ،وتعزيــز الرشاكــة مــع مختلــف املتدخلــن
مــن القطاعــات الحكوميــة كــوزارات الصحــة،
والتضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة
والشــبيبة و الرياضــة والجمعيــات و املنظــات غــر
الحكوميــة ،إضافــة إىل توفــر بنيــة تحتيــة لضــان
إدمــاج األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن
خــال تخصيــص ولوجيــات ومرافــق تتــاءم مــع
احتياجاتهــم باملؤسســات التعليميــة التــي ســيتم
إحداثهــا باملؤسســات التعليميــة التــي تتوفــر عــى
أقســام مدمجــة.

وبخصــوص التعليــم األويل ،ينتظــر الرفــع مــن
األقســام املدمجــة إىل جانــب تأهيــل وتجهيــز
عــدة مراكــز إقليميــة للمــوارد ،وتكويــن عــدد مــن
املربيــات.
ويف ســياق ذي صلــة ،حرصــت األكادمييــات
بخصــوص املجــال الثــاين املتعلــق باالرتقــاء بجــودة
الرتبيــة والتكويــن ،عــى أن تجــد مختلــف مكونــات
هــذا املجــال مكانهــا عــى الصعيــد الجهــوي ،حيــث
تــم الرتكيزعــى أهــم التدابــر املتعلقــة بتطويــر
النمــوذج البيداغوجــي ،وتجديــد مهــن الرتبيــة
والتكويــن واالرتقــاء بتدبــر املســارات املهنيــة
واالرتقــاء بالعمــل الرتبــوي داخــل املؤسســات
التعليميــة وإصــاح منظومــة التقييــم واالمتحانــات
والتوجيــه واالرتقــاء بالتعليــم األويل وترسيــع وتــرة
تعميمــه ثــم اســتعامل تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــال.
ذلــك ،أن األكادمييــات تعتــزم تعميــم املنهــاج
الــدرايس املنقــح للســنوات األربــع األوىل مــن
التعليــم االبتــدايئ ،وتكويــن نســبة هامــة مــن

أســاتذة التعليــم االبتــدايئ حــول املنهــاج املنقــح
وتقاســم العــدة البيداغوجيــة الرقميــة ،وتوزيــع
العــدة البيداغوجيــة لتعزيــز مهــارات القـراءة باللغــة
العربيــة عــى جميــع أســاتذة أربــع مــواد بالثانــوي
اإلعــدادي.
وتشــمل أهــم هــذه التدابــر أيضــا ،تكويــن عــدد
مــن األطــر الرتبويــة واإلداريــة ،وتأهيــل وتجهيــز
مؤسســات التفتــح باللغــات واألنشــطة الثقافيــة
والفنيــة والرياضيــة ،فضــا عــن تقليــص تفــاوت
عتبــة االنتقــال بالســلك اإلعــدادي وتوحيــد عتبــات
االنتقــال بالثانــوي التأهيــي ،وتطويــر منظومــة
التوجيــه املــدريس واملهنــي.
كــا ســطرت األكادمييــات يف برامــج عملهــا ،بعض
العمليــات التــي تهــم تطويــر اســتعامالت تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم ،مــن بينهــا ربــط
القاعــات داخــل املؤسســات املتوفــرة عــى قاعــات
 GENI1و GENIE2بشــبكة األنرتنيــت ،وتنظيــم
مباريــات جهويــة النتقــاء أحســن اإلبداعــات الرتبوية
الرقميــة املنتجــة مــن طــرف األطــر الرتبويــة.
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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 ،عــر تنظيــم لقــاءات تواصليــة وتكوينــات
بهــدف متكــن رؤســاء املؤسســات التعليميــة مــن
ولــوج منظومــة «مســر» ،الخاصــة باملــوارد البرشيــة،
الســتخراج الوضعيــات والق ـرارات اإلداريــة ،والرفــع
مــن عــدد املؤسســات التعليميــة املســتعملة
لهــذه املنظومــة  .وتــم الرتكيــز ايضــا عــى توطيــد
الالمركزيــة والالتركيــز ،والتدبــر املتمحــور حــول
النتائــج ،وتعميــم ميثــاق الحقــوق والواجبــات عــى
جميــع املؤسســات التعليميــة.
كــا تــم يف هــذا املضــار تســطري مجموعــة مــن
التدابــر التــي تضمــن تحقيــق تعبئــة مجتمعيــة
ترســخ مســؤولية الفاعلــن املبارشيــن يف املدرســة،
وإرســاء مقومــات الرشاكــة بــن األطــراف املعنيــة
باملدرســة املغربيــة يف إطــار تعاقــدي ،اعتربتهــا
األكادمييــات برامــج عمــل ذات أولويــة.
وهكــذا ،ســتتم مواصلــة هيكلــة مصالــح التواصــل
وتتبــع أشــغال املجلــس اإلداري باألكادمييــات،
وتطويــر الفضــاء الخــاص باالســتقبال واإلرشــاد
باألكادمييــات ،وكــذا تطويــر البوابــات الرســمية
لألكادمييــات وعــى مواقــع التواصــل االجتامعــي
وإحــداث بوابــات خاصــة باملديريــات اإلقليميــة .كام

برمجــت األكادمييــات توقيــع العديــد مــن اتفاقيــات
الرشاكــة يف مجــال الرتبيــة غــر النظاميــة والتعليــم
األويل ،واتفاقيــات رشاكــة مــع فعاليــات املجتمــع
املــدين ،وكــذا رشكاء املدرســة األقربــن كجمعيــات
أمهــات وآبــاء وأوليــاء التالميــذ ،وتعزيــز العالقــة مــع
وســائل اإلعــام ومختلــف الفاعلــن.
كــا تــم تســطري برامــج عمــل ذات أولويــة يف
مجــال تنظيــم حمــات تعبويــة وتواصليــة وإعالميــة
ومنتديــات جهويــة لفائــدة الجمعيــات والــركاء
لالنخــراط يف عمليــة تنزيــل املشــاريع املندمجــة.
ولتقويــة نظــام املعلومــات خصصــت برامــج
عمــل األكادمييــات ،عــدة عمليــات وتدابــر متنوعــة
مــن بينهــا تنظيــم تكويــن لفائــدة املســؤولني عــى
البوابــات اإللكرتونيــة باملديريــات اإلقليميــة وتكويــن
حــول منظومــة «مســار» ،وتتبــع املراســات اإلداريــة
ومعالجــة الشــكايات بشــكل إلكــروين ،إضافــة إىل
إصــاح وصيانــة العتــاد املعلومــايت.
كــا اقرتحــت جــل األكادمييــات بشــأن تقويــة
نظــام املعلومــات للرتبيــة والتكويــن ،مــن خــال
إرســاء شــبكات معلوماتيــة باملؤسســات الثانويــة،
وتنظيــم تكوينــات لفائــدة األطــر التقنيــة املتخصصــة
يف املعلوميــات والعاملــة باملراكــز الجهويــة وباملراكــز
اإلقليميــة ملنظومــة اإلعــام.
إىل ذلــك ،مل يفــت مديــرة ومديــرو األكادمييــات

التأكيــد عــى أهميــة ودور مســتلزمات إنجــاح
عمليــة تنزيــل املشــاريع املندمجــة وتحقيــق نتائجهــا
املنشــودة ،حيــث ســطروا عــدة إجــراءات لتوفــر
هــذه املســتلزمات،
بــدءا مــن الرفــع مــن القــدرات التدبرييــة
والرياديــة للمســؤولني عــن البنيــات اإلداريــة
واملكلفــن بتدبــر املشــاريع املندمجــة ،وضــان
انخــراط األطــر اإلداريــة والرتبويــة باملؤسســات
التعليميــة والعمــل عــى متلــك مشــاريع الرؤيــة
الجديــدة لإلصــاح الشــمويل والعميــق للمدرســة
املغربيــة.
كــا شــددوا عــى رضورة نــر ثقافــة الحــق
والواجــب عــن طريــق بلــورة ميثــاق أخالقــي عــى
مســتوى املؤسســات التعليميــة.
وأكــدوا عــى تفعيــل آليــات االفتحــاص واملراقبــة
الداخليــة عــى مســتوى املؤسســات التعليميــة،
واملديريــات اإلقليميــة ،واألكادمييــة الجهويــة،
واســتثامر التقاريــر املنجــزة ،باإلضافــة إىل تعبئــة
وســائط االتصــال واإلعــام املحليــة والجهويــة يف
تتبــع ســرورة اإلصــاح داخــل املؤسســات التعليميــة
مــع الرتكيــز عــى تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات،
والحــرص عــى التنســيق بــن املشــاريع والربامــج،
فضــا عــن توفــر اإلمكانيــات املاليــة واملاديــة
واملؤسســاتية للرفــع مــن وتــرة تنزيــل هــذه
املشــاريع.

�أجواء احلوار التدبريي بالندوات الوطنية للت�أطري العملياتي وامليزانياتي

ويف ختــام هــذه العــروض ،عرفــت هــذه الندوات،
مناقشــة وتدقيــق املشــاريع املندمجــة الجهويــة
التــي جــاءت بهــا عــروض األكادمييــات ،وكانــت
مناســبة لربــط أســس الحــوار البنــاء والتقاســم
الــري لألفــكار ،وتحليــل التوجهــات والوقــوف
عــى نقــط الضعــف والقــوة للمنظومــة الرتبويــة،
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
اقرتاحــات وتوصيــات انصبــت يف مجملهــا عــى
إغنــاء هــذه املشــاريع وتجويدهــا وإبــراز مكامــن
القــوة فيهــا ،حيــث ســاهم الحــوار التدبــري يف
توضيــح الــرؤى وإب ـراز اإلمكانــات الواعــدة املتاحــة
لألكادمييــات ،التــي تســتدعي رضورة اســتغاللها
واســتثامرها يف جعــل األكادمييــات واملديريــات
اإلقليميــة واملؤسســات التعليميــة ،قاطــرة لحفــز
وانخـراط جميــع الفاعلــن الرتبويــن ورشكاء املدرســة
وتعبئتهــم لدعــم جهــود اإلصــاح.
كــا ركــزت املناقشــات عــى كــون آليــات التدبــر
باملــروع املعتمــدة يف تدبــر املشــاريع املندمجــة،
وكــذا آليــات التتبــع والتقييــم ســتلعب دورا رئيســا
يف تحقيــق مخرجــات املشــاريع ونتائجهــا.

ومــا أجمــع عليــه املشــاركون يف هــذه النــدوات
الوطنيــة هــو رضورة تعزيــز قــدرات وتعبئــة املــوارد
البرشيــة إلنجــاح هــذا الــورش املجتمعــي الكبــر،
عــر تجويــد التكويــن األســاس والتكويــن املســتمر
والتأطــر واملواكبــة ،وتحســن األنظمــة القانونيــة
واملســاطر الناظمــة لعملهــا ،وتحفيزهــا والرفــع
مــن شــأنها وترســيخ ثقافــة االعــراف بتضحيــات
وجهــود نســاء ورجــال القطــاع .كل ذلــك يف ســبيل
تحقيــق إغنــاء بعــض التدابــر واملخططــات الجهويــة
لتتــاىش وتتكامــل مــع محتــوى برنامــج العمــل
املديرية املكلفة بتدبري جمال التوا�صل

الوطنــي يف شــموليته ،وكــذا ضــان انســجامها التــام
مــع أهــداف الرؤيــة االســراتيجية 2030 - 2015
إلصــاح منظومــة الرتبيــة والتكويــن.
والبــد أن نثمــن يف هــذا الســياق ،املجهــودات
التــي بذلتهــا األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة
والتكويــن ،وكــذا مديــري ورؤســاء املشــاريع عــى
املســتوى املركــزي ،مــن أجــل تنزيــل مختلــف
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســراتيجية الصــاح
املدرســة املغربيــة.

