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حوار

يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع الرتبية الوطنية

س  1نعلــم جميعــا ،أن الــوزارة كانــت قــد
أطلقــت ســنة  2014مشــاورات موســعة حــول
إصــاح املنظومــة الرتبويــة ،شــارك فيهــا أكــر
مــن  100.000فاعــل تربــوي وســيايس واجتامعــي
واقتصــادي ،بهــدف اإلنصــات إىل تشــخيصاتهم
واقرتاحاتهــم ،حيــث تبلــورت عــن هــذه املشــاورات
عــدة «تدابــر» إصالحيــة وصفــت «بــذات األولويــة
« .واآلن بعــد إقــرار الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح
 2030 / 2015أصبــح الحديــث عــن مشــاريع
مندمجــة لإلصــاح .هــا حدثتمونــا الســيد الكاتــب
العــام عــن هــذا االنتقــال مــن التدابــر ذات األولوية
إىل املشــاريع املندمجــة؟

الترشيعيــة الخريفيــة للربملــان يف أكتوبــر مــن ســنة
 ،2014والــذي أوكل مهمــة تهييئــه للمجلــس األعــى
للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي .وقــد قمنــا
بتفعيــل هاتــه التدابــر ،خاصــة وأن صاحــب الجاللــة
كان قــد أعطــى تعليامتــه الســامية يف خطابــه الســامي
عنــد افتتــاح الــدورة الترشيعيــة يف شــهر أكتوبــر مــن
ســنة  ،2014مبواصلــة القطاعــات الحكوميــة املعنيــة
مشــاريعها اإلصالحيــة دون توقــف أو انتظــار.
أمــا املرحلــة الثانيــة مــن هــذه الســرورة ،فهــي
التــي خضنــا غامرهــا بعــد اعتــاد الرؤيــة االسـراتيجية
بشــكل رســمي يف شــهر مــاي مــن ســنة  ،2015بعــد
أن توفــرت لدينــا مرجعيــة وطنيــة تحــدد االختيــارات
االسـراتيجية الكــرى لإلصــاح الرتبــوي إىل غايــة ســنة
 ،2030وترســم خارطــة الطريــق يف اآلمــاد القصــرة
واملتوســطة والبعيــدة ،حيــث اعتمدنــا مقاربــة
املــروع يف بلــورة الرؤيــة االس ـراتيجية  ،مــن خــال
مجموعــة مــن املشــاريع ،التــي تقدمنــا يف صياغتهــا
وفــق منظــور مندمــج ونســقي ،بلغــت يف املرحلــة
النهائيــة  16مرشوعــا مندمجــا فيــا يتعلــق بقطــاع
الرتبيــة الوطنيــة و 6مشــاريع يف قطــاع التكويــن
املهنــي .وخــال نفــس هــذه املرحلــة ،عملنــا عــى
تحقيــق االنصهــار الكامــل للتدابــر ذات األولويــة
ضمــن مشــاريع الرؤيــة االسـراتيجية .وبذلــك ،مل نعــد
نتحــدث اليــوم عــن التدابــر ذات األولويــة ،وإمنــا عــن
مشــاريع اســراتيجية مندمجــة ومســتوعبة لجميــع
التدابــر ذات األولويــة.

س  2باعتباركــم كاتبــا عامــا للــوزارة ترشفــون
عــى تنســيق جميــع برامــج عملهــا واختصاصاتهــا،
وباعتباركــم عضــوا يف اللجنــة الوطنيــة لقيــادة وتتبــع
تنزيــل املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االسـراتيجية التــي
هــي تحــت الرئاســة الفعليــة للســيدين الوزيريــن،
ماهــي املنهجيــة التــي اعتمدتهــا الــوزارة يف ترجمــة
أشــكركم عــى طــرح هــذا الســؤال ،ألنكــم بذلــك توجهــات الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح 2015/2030
تتيحــون يل الفرصــة لتقديــم بعــض التوضيحــات إىل مشــاريع وبرامــج عمليــة مندمجــة لتنزيلهــا إىل
حــول مســألة كانــت تطــرح حولهــا بعــض األســئلة ،امليــدان؟
التــي تتعلــق مبــدى التناغــم بــن مــا اصطلحنــا
عليــه «التدابــر ذات األولويــة» وبــن «الرؤيــة
ســأحاول تقريبكــم بعجالــة مــن منهجيــة
االسـراتيجية لإلصــاح الرتبــوي  ،»2015-2030وهــل العمــل التــي اعتمدناهــا يف تنزيــل مضامــن الرؤيــة
نحــن بصــدد مخططــن منفصلــن للعمــل؟ وأود االسـراتيجية ،وإن كان هــذا الحيــز ال يســمح بتقديــم
هنــا أن أؤكــد ،جازمــا ،عــى أن األمــر يتعلــق مبخطط مختلــف التفاصيــل .وميكننــي أن ألخــص لكــم هــذه
عمــل مندمــج ومتناغــم ،ال ازدواجيــة وال تعــارض املنهجيــة يف عــدة محطــات ،انطالقــا مــن التمثــل
فيــه ،بــل يتعلــق األمــر بســرورة إصالحيــة واحــدة ،الســليم والعميــق ملضامــن الرؤيــة االســراتيجية،
تــم االشــتغال عليهــا بشــكل متــدرج ،يشــتمل عــى مــرورا برتجمــة أهدافهــا إىل مخططــات عمليــة قطاعية
مرحلتــن متتاليتــن ،املرحلــة األوىل ،والتــي ميكــن ومشــاريع وبرامــج إجرائيــة ،وتدقيــق مكونــات هــذه
اعتبارهــا مبثابــة املحطــة التــي مهــدت لصــدور املشــاريع ،وترصيفهــا وفــق برامــج متعــددة الســنوات،
الرؤيــة االســراتيجية ،والتــي اشــتغلنا فيهــا منــذ تســمح باالنتقــال مــن املخطــط البعيــد املــدى 2030
ســنة  2014عــى التدابــر ذات األولويــة ،كربنامــج إىل برامــج عمــل قصــرة ومتوســطة األمــد ،وإىل برامــج
مرحــي يهــدف إىل معالجــة بعــض اإلشــكاالت التــي عمــل ســنوية ،مبــا يســتتبع ذلــك مــن تأطــر مــايل،
كانــت تســاؤل املنظومــة وتتطلــب تدخال مســتعجال وإرســاء لفــرق املشــاريع ،ووضــع آلليــات القيــادة
عــى املــدى القصــر ،والتــي ستســمح لنــا يف نفــس والتدبــر والتتبــع ،وصــوال إىل األجــرأة الفعليــة عــى
الوقــت بتوفــر األرضيــة الخصبــة لتنزيــل املخطــط صعيــد امليــدان.
اإلصالحــي الجديــد ،الــذي كان صاحــب الجاللــة قــد
نــادى ببلورتــه يف خطابــه مبناســبة افتتــاح الــدورة تتمة احلوار مع ال�سيد الكاتب العام �ص22 :
املديرية املكلفة بتدبري جمال التوا�صل

اللجنة املركزية لقيادة وتتبع تنزيل
امل�شاريع املندجمة تعقد لقاء تن�سيقيا

يف ســياق الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة لتوفــر رشوط
إنجــاح عمليــة تنزيــل املشــاريع املندمجــة للرؤيــة
االسـراتيجية لإلصــاح  ،2015-2030عقــدت اللجنــة املركزيــة
لقيــادة وتتبــع املشــاريع املندمجــة يــوم الخميــس  16فربايــر
 2017باملقــر املركــزي للوزارة-بــاب الــرواح بالربــاط ،لقــاء
تنســيقيا ،ترأســه نيابــة عــن الســيد الكاتــب العــام للــوزارة،
مديــر االســراتيجية واإلحصــاء والتخطيــط ،الســيد عبــد
الحــق الحيــاين ،وحــره مديـرات ومديــرو املصالــح املركزيــة،
ورؤســاء املشــاريع املندمجــة.
وقد تداول املشاركون يف هذا اللقاء نقطتني رئيسيتني:
 1متابعــة انطــاق عمليــة تنفيــذ خارطــة الطريــق،وآليــات االشــتغال والتنســيق؛
 2النــدوات املركزيــة والوطنيــة الخاصــة بالتأطــرالعمليــايت وامليزانيــايت برســم ســنة .2017
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
املســتوى الجهــوي واإلقليمــي ،وإرســاء آليــة التعاقــد حــول
برامــج العمــل بــن املصالــح املركزيــة واألكادمييــات ،وبــن
هــذه األخــرة واملديريــات اإلقليميــة ،إضافــة إىل إرســاء
منظومــة معلوماتيــة لتدبــر وتتبــع املشــاريع ،وأخ ـرا الرفــع
مــن القــدرات التدبرييــة يف مجــال تدبــر املشــاريع ،مــرزا يف
الســياق  ،منهجيــة العمــل التــي يجــب اتباعهــا الســتكامل
إرســاء املشــاريع املندمجــة ،والتأطــر االس ـراتيجي والعمــي
وامليزانيــايت لهــذه املشــاريع...
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تتمة احلوار مع ال�سيد الكاتب العام
كــا نعلــم جميعــا ،أن الرؤيــة االســراتيجية
مهيكلــة يف أربعــة مجــاالت ،عملنــا يف إطــار املنهجيــة
املندمجــة التــي اعتمدناهــا ،عــى ترصيفهــا يف
مشــاريع همــت ثالثــة مجــاالت:
أوال :مجــال اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،وثانيــا
مجــال الجــودة ثــم املجــال الثالــث هــو الحكامــة
والتعبئــة .وتــم ترصيــف هــذه املجــاالت يف 16
مرشوعــا :ســتة مشــاريع يف املجــال األول ،ثــم ســتة
مشــاريع خاصــة باملجــال الثــاين ،فأربعــة مشــاريع
بالنســبة للمجــال الثالــث.
ونحــن اآلن بصــدد االنتهــاء مــن إرســاء فــرق
املشــاريع عــى مختلــف املســتويات املركزيــة
والجهويــة واإلقليميــة ،وكذلــك بصــدد تعميــق
عمليــة تدقيــق املشــاريع ،وتقديــر ميزانيتهــا ،وفــق
مقاربــة تفســح املجــال للتعاقــد حــول األهــداف
والوســائل ،يف إطــار مــا ســميناه ب»النــدوات
امليزانياتيــة املركزيــة» التــي تجــرى حاليــا مبشــاركة
جميــع مديــري ومنســقي املشــاريع عــى الصعيــد
املركــزي ،عــى أســاس أن يعقبهــا اســتحقاق ثــان جــد
هــام ،يتعلــق ب»النــدوات امليزانياتيــة الوطنيــة»
التــي ســتنطلق يف األيــام القليلــة القادمــة ،والتــي
ســتعرف مشــاركة مديــري

األكادمييــات واملديريــن اإلقليميــن ومنســقي
املشــاريع عــى الصعيــد الجهــوي ،والتــي تهــدف
إىل تدقيــق مشــاريع األكادمييــات واملديريــات
اإلقليميــة ،وربطهــا بقانــون املاليــة لســنة 2017ثــم
قمنــا بعمــل آخــر أســايس ،خــاص مبيزانيــة الــوزارة.
ويف هــذا اإلطــار ،نعلــم جميعــا أن وزارتنــا تــم
اعتامدهــا كنمــوذج تطبيقــي لتنزيــل القانــون
التنظيمــي الجديــد للامليــة املبنــي عــى املشــاريع،
حيــث تــم بنــاء ميزانيــة الــوزارة بكيفيــة متطابقــة
مــع املشــاريع املندمجــة املعتمــدة يف الرؤيــة .وهــذه
نقطــة قــوة يف تنزيــل املشــاريع.
كــا أننــا نســتحرض الجانــب املتعلــق بتتبــع
وتقييــم املنجــزات كمكــون أســايس يف منهجيــة
عملنــا ،وكانــت آخــر محطــة يف عمليــة التقييــم،
اللقــاء التنســيقي الوطنــي الــذي نظمنــاه مؤخــرا
يومــي  30و 31مــن شــهر ينايــر  ،2017والــذي شــكل
بالنســبة لنــا فرصــة ســانحة للوقــوف عــى تقــدم
األشــغال ،وعــى حصيلــة املنجــزات ،وكــذا عــى
اإلكراهــات والصعوبــات املعرتضــة ،ومكننــا كذلــك،
وهــذا هــو األهــم ،مــن رصــد العمليــات واملشــاريع
الواعــدة التــي ،أرســيناها خــال مرحلــة التنزيــل
األويل عــى شــكل تجــارب منوذجيــة ،والتــي تبــن
مــن خــال تقوميهــا أنــه آن األوان لتوســيع نطــاق
تطبيقهــا وترسيــع وتــرة تعميمهــا.
ـي هــا ٌم ،يهــم منظومــة
س  3مــرو ٌع إصالحـ ٌ
تربويــة تحظــى بأهميــة بالغــة لــدى الجميــع ،ال بــد

وأنــه ســيتطلب مقاربــة وآليــات خاصــة لتدبــر للــوزارة ،خاصــة فيــا يتعلــق باملصاحبــة والتأطــر ،وكذلك
محتويــات ومضامــن مشــاريعه لضــان نجاحــه .يف عمليــات االفتحــاص ،لضــان حكامــة جيــدة والنجاعــة
فامهــي املقاربــة االســراتيجية والتدبرييــة يف تنزيــل املشــاريع املندمجــة.
وآلياتهــا ،التــي ســتعتمدها الــوزارة يف تنزيــل
هــذا اإلصــاح ؟
تتمة �ص 1 :اللجنة املركزية لقيادة...
يف الحقيقــة ،ســؤالكم هــذا هــو تكملــة
إىل ذلــك ،قــدم الســيد يونــس بنعــي ،مديــر الشــؤون
للســؤال الســابق ،ويســمح يل بتقديــم
بعــض العامــة وامليزانيــة واملمتلــكات ،عرضــا حــول «النــدوات
اإلضافــات حــول منهجية العمــل .وما أود اإلشــارة
إليــه يف هــذا الصــدد ،هــو أننــا اعتمدنــا مقاربــة املركزيــة والوطنيــة ،الخاصــة بالتأطــر العمليــايت
اس ـراتيجية لكوننــا ال نشــتغل اآلن عــى املــدى وامليزانيــايت برســم ،« 2017اســتعرض فيــه ،املحطــات
القصــر .إذ ســيتم تنزيــل املشــاريع املندمجــة األساســية والعمليــات التحضرييــة للتنزيــل العمــي
املعتمــدة تدريجيــا لتحقيــق جميــع أهــداف وامليزانيــايت للمشــاريع املندمجــة خــال هــذا املوســم
الرؤيــة عــى املــدى البعيــد يف أفــق  ،2030نظـرا الــدرايس  ،2016-2017مذكـرا يف هــذا الســياق بورشــات
لخصوصيــة القطــاع وأهميــة اإلصــاح.
العمــل واللقــاءات التنســيقية التــي عقدتهــا الــوزارة
وهــذا ،التنزيــل ســيمر عرب خمســة مخططات داخليــا ومــع رشكائهــا ،يف ســبيل إيجــاد ســبل الرفــع
مــن ثــاث ســنوات لــكل مخطــط .وســيتم اعتامد مــن املردوديــة الداخليــة للمنظومــة الرتبويــة ،وتوفــر
املقاربــة التدبرييــة القامئــة عىل التدبــر باملرشوع ،مســتلزمات إنجــاح اإلصــاح.
للتحكــم يف تنزيــل الرؤيــة مــن خــال تحديــد
كــا ذكــر الســيد بنعــي يف ســياق عرضــه ،باملحددات
األهــداف العامــة مــن كل مــروع
ـك وأهدافــه الرئيســية إلعــداد مرشوعــي برنامــج العمــل وميزانيــة
الخاصــة ،والتدابــر اإلجرائيــة ،وكذلـ
األكادمييــات برســم ســنة  ،2017والتــي أجملهــا يف تنزيــل
وأجــرأة الرؤيــة االسـراتيجية لإلصــاح ،وتوســيع العــرض
الرتبــوي والعنايــة بالفضــاءات املدرســية ،ثــم تعزيــز
الدعــم االجتامعــي (الداخليــات واإلطعــام املــدريس)..
والتحكــم يف نفقــات تســيري املرافــق اإلداريــة ،وتحســن
الحكامــة املاليــة لألكادمييــات.
يف هــذا اإلطــار ،أبــرز الســيد املديــر أهميــة النــدوات
امليزانياتيــة املركزيــة ،مبشــاركة املديريــات املركزيــة،
والنــدوات امليزانياتيــة الوطنيــة ،مبشــاركة املديريــات
املركزيــة واألكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن ،يف
التأطــر العمــي وامليزانيايت للمخطــط األول ،2016/2018
بانســجام تــام مــع النتائــج املنتظــرة عــى املــدى البعيــد،
وتكريــس الالمركزيــة وإرســاء ومأسســة التعاقــد وتقويــة
الحــوار التدبــري بــن مختلــف املســتويات اإلداريــة
للمنظومــة الرتبويــة.
قيــاس مــدى تحقــق املــؤرشات التدبرييــة،
يف نفــس املضــار ،التأمــت رئيســات ورؤســاء
وكذلــك ،وهــذا هــو األهــم ،قيــاس مــؤرشات املشــاريع املندمجــة ،يف لقــاء يــوم الخميــس  23فربايــر
النتائــج املحققــة عــى مســتوى كل مــروع 2017 .باملقــر املركــزي للــوزارة –بــاب الــرواح -مــع
وبخصــوص ضامنــات النجــاح التــي اللجنــة التنظيميــة للنــدوات املركزيــة والوطنيــة للتأطــر
طرحتموهــا يف ســؤالكم ،فقــد تداولنــا حــول العمليــايت وامليزانيــايت للمشــاريع املندمجــة ،للتحضــر
املســتلزمات ذات األولويــة للنجــاح يف اإلصـ
ـاح ،لهــذه النــدوات التأطرييــة ،واملســاهمة يف إنجاحهــا،
املداخــل
والتــي حددناهــا يف مجموعــة
مــنالتدبرييــة حيــث أوضــح الســيد عبــد الحــق الحيــاين يف كلمتــه
املرتبطــة أساســا بتعزيــز القــدرات
للمتدخلــن ،وتطويــر آليــات االشــتغال والرفــع االفتتاحيــة لهــذا االجتــاع ،املنهجيــة التــي اعتمــدت
مــن مردوديتهــا ،وترســيخ ثقافــة الواجــب يف تنظيــم هــذه النــدوات ،وكيفيــة تحضــر العــرض
املهنــي ،واالرتقــاء بالتواصــل املؤسســايت ،والرفــع التأطــري امليزانيــايت والعمليــايت الخــاص بســنة ،2017
مــن مســتوى التعبئــة املجتمعيــة حــول اإلصــاح .والــذي يجــب أن يشــمل األهــداف العامــة والخاصــة
وتنضــاف إىل هــذه املســتلزمات ،متطلبــات للمــروع ،وحصيلــة اإلجــراءات التــي ســبق اتخاذهــا
أخــرى يتعــن توفريهــا ،وخاصــة مــا يتعلــق منــذ إرســاء الرؤيــة االســراتيجية ســنة  ،2015إضافــة
بتوفــر التمويــل الــازم ،وتقديــم الدعــم الــازم إىل تحديــد برنامــج عمــل خــاص بالدخــول املــدريس
للمنظومــة عــى كافــة املســتويات ،باعتبــار املقبــل ،وتحديــد أولوياتــه واالعتــادات املاليــة املطلوبــة
تأهيــل املدرســة املغربيــة ورش يهــم الجميــع .لتنفيــذه وإنجاحــه.
وهنــاك آليــة مؤسســاتية ســتكون مــا مــن شــك
هــذا ،وقــد عــرف اللقــاءان ،نقاشــا مســتفيضا ،مــن
داعمــة لعملنــا ،ويتعلــق األمــر باللجنــة الوزاريـ
ـة طــرف مدي ـرات ومديــري املصالــح املركزيــة ورئيســات
الدامئــة للرتبيــة والتكويــن ،بالنظــر للمهــام
املوكولــة إليهــا يف مجــال تنســيق السياســات ورؤســاء املشــاريع ،حــول مجمــل القضايــا املطروحــة
والربامــج القطاعيــة املرتبطــة بأجــرأة مشــاريع يف هذيــن اللقاءيــن ،عــروا فيــه عــن اســتعدادهم
اإلصــاح .كــا أننــا نأمــل ان يشــكل القانــون -وانخراطهــم التــام يف مسلســل تنزيــل املشــاريع
اإلطــار الــذي يتــم تهييئــه ،ســندا قويــا للمنظومة املندمجــة ،ومعربيــن باملناســبة عــن العديــد مــن
الرتبويــة يف مبــارشة إصالحهــا الرتبــوي.
االقرتاحــات والتوصيــات لتعزيــز املقاربــة التدبرييــة
إىل جانــب ذلــك ،البــد مــن التذكــر يف هــذا املعتمــدة يف تنزيــل هــذه املشــاريع ميدانيــا وضــان
الســياق بأهميــة دور وعمــل املفتشــية العامــة بلــوغ نتائجهــا املســطرة.
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خارطة الطريق لأجر�أة وتنفيذ وتتبع حافظة امل�شاريع املندجمة للر�ؤية
�آليات اال�شتغال والتن�سيق
حــددت خارطــة الطريــق منهجيــة مهمــة ألجــرأة وتنفيــذ وتتبــع حافظــة
املشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســراتيجية  ، 2030 / 2015عــر خمســة
مخططــات عمــل ميتــد كل واحــد منهــا ملــدة ثــاث ســنوات يف أفــق ، 2030
مــع تأطــر ميزانيــايت وعمليــايت لــكل املخططــات وبرامــج العمــل يحــدد كلفــة
التدابــر ،إضافــة إىل قيــاس املــؤرشات التدبرييــة ومــؤرشات النتائــج مــن أجــل
التنزيــل األمثــل للمشــاريع .وتقــوم هــذه الخارطــة عــى مبــادئ عامــة ،تهــم
تبســيط مســاطر وآليــات االشــتغال ،وتحديــد األولويــات اعتــادا عــى مضامــن
الرؤيــة اإلس ـراتيجية املرتبطــة باملــدى القريــب ،والتفكــر يف آليــات التفعيــل
عــى املســتوى املحــي وضــان التنســيق األفقــي بــن املديريــات املرشفــة
عــى املشــاريع املندمجــة ،باســتحضار املجــاالت الثــاث لحافظــة املشــاريع،
والتنســيق بــن املديريــات املركزيــة واألكادمييــات الجهويــة ،أخــذا بعــن
االعتبــار خصوصيــات وأولويــات كل جهــة.
و يف هذا اإلطار متت هيكلة مراحل االنجاز عىل الشكل التايل:
عبد الحق الحياين ،مدير االسرتاتيجية واإلحصاء والتخطيط

2024-2022

المخطط
الثالث

2021-2019

المخطط
الرابع

المخطط
الثاني

2018-2016

المخطط
الخامس

2027-2025

2030-2028

واعتمــدت منهجيــة العمــل عــى تفعيــل املشــاريع املندمجــة عــر
الخمســة مخططــات املذكــورة ،متكــن مــن األجــرأة املتدرجــة لإلصــاح ،ومــن
التتبــع والتقييــم املنتظــم ملنجزاتــه ،وتحديــد األهــداف العامــة والخاصــة
والنتائــج املنتظــرة للمشــاريع املندمجــة وإعــداد التأطــر العمــي وامليزانيــايت
عــر تحديــد التدابــر والكلفــة واملــؤرشات املســتهدفة للمشــاريع املندمجــة
بالنســبة لــكل مخطــط عمــل.
ومــن أجــل ضــان تفعيــل املشــاريع املندمجــة تــم تشــكيل الفــرق
املركزيــة ،وإرســاء الفــرق الجهويــة واإلقليميــة ،املكلفــة بتنفيــذ وتتبــع
املشــاريع املندمجــة .وتــروم هــذه الهيكلــة ضــان االلتقائيــة بــن البنيــات
التنظيميــة للمشــاريع والبنيــات اإلداريــة عــى املســتويات الثالثــة للمنظومــة:
مركــزي جهــوي وإقليمــي .كــا تســعى أيضــا إىل تقويــة القــدرات التدبرييــة
للفــرق ،مــن خــال تنظيــم دورات تكوينيــة وفــق املرجــع املعتمــد مــن
طــرف الــوزارة ،واالعتــاد عــى آليــات وأدوات االشــتغال تتــاءم وخصوصيات
املنظومــة الرتبويــة ،واعتــاد دفــر تحمــات موحــد ،ميكــن مــن معــرة
المنتظم لمنجزاته ،وتحديد األهداف العامة والخاصة
المندمجةـتوى األكادمييــات الجهويــة
للمشاريع عــى مسـ
المنتظرةات التكوينيــة
والنتائجــر الــدور
وتوجيــه وتأط
المستهدفة
القــدرات التدبرييــة للفــرق
والمؤشراتالرفــع مــن
والكلفةوتكمــن غايــة
التدابيروالتكويــن.
وإعداد التأطير العملي والميزانياتي عبر تحديد للرتبيــة
للمشاريع المندمجة بالنسبة لكل مخطط عمل.
املركزيــة والجهويــة واإلقليميــة يف فهــم املهــام املوكولــة إىل رؤســاء املشــاريع،
وتوحيــد املفاهيــم املعتمــدة يف مجــال تدبــر املشــاريع وكــذا التواصــل
الفعــال حــول تقــدم انجــاز املــروع ،فضــا عــن تزويــد رؤســاء املشــاريع
بــأدوات وآليــات موحــدة لالشــتغال ،وتحديــد املســاطر املعتمــدة لتدبــر
املخاطــر.

المخطط
األول
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الت�أطري العملياتي وامليزانياتي للم�شاريع املندجمة للر�ؤية اال�سرتاتيجية
تشــكل النــدوات املركزيــة والوطنيــة الخاصــة بالتأطــر العمليــايت
وامليزانيــايت للمشــاريع املندمجــة للرؤيــة االســراتيجية  2015-2030برســم
ســنة  ،2017والتــي انطلقــت مــن  27فربايــر وســتمتد إىل غاية 17مــارس،2017
واحــدة مــن املحطــات املهمــة يف ســياق األجــرأة الفعليــة والتنزيــل امليــداين
للرؤيــة االسـراتيجية لإلصــاح الرتبــوي ،املبنيــة عــى مبــادئ موجهــة قوامهــا:
اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،والجــودة ،واالرتقــاء الفــردي واملجتمعــي.
وس ـرا عــى نهــج املقاربــة املندمجــة والنســقية التــي اعتمدتهــا الــوزارة
خــال املراحــل الســابقة مــن إعــداد هــذه الرؤيــة ،تــأيت هــذه املحطــة الراميــة
باألســاس إىل املزيــد مــن تدقيــق الحاجيــات امللحــة للمنظومــة الرتبويــة
مركزيــا وجهويــا وإقليميــا ،مــن طــرف املدبريــن املركزيــن والجهويــن ،
وإبــراز مختلــف املحطــات والعمليــات التحضرييــة للرؤيــة االســراتيجية يف
شــقها املــايل  ،وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بتوفــر األغلفــة املاليــة ذات الصلــة
يونس بنعيك ،مدير الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات
بعمليــات إحــداث وتأهيــل بنيــات االســتقبال ،ومتويــل العمليــات املرتبطــة
بتغطيــة الخصــاص مــن املــوارد البرشيــة ،وترجمــة مداخــل التغيــر املمكنــة
> وأخــرا ،مواكبــة االكادمييــات الجهويــة ومصاحبتهــا يف التحضــر لعقــد
إىل برامــج ومخططــات عمــل ومشــاريع تربويــة قابلــة للتنزيــل والتنفيــذ،
وإجــاال تقديــم الحلــول املمكنــة لإلصــاح عــى كافــة األصعــدة املؤسســاتية دوراتهــا األوىل للمجلــس اإلداري برســم ذات الســنة.
إىل ذلــك ،ســيتم تقييــم إنجازيــة هــذه األهــداف باعتــاد الشــبكة التحليليــة
والتنظيميــة والرتبويــة.
ومــن األهميــة مبــكان ،اإلشــارة إىل أن اإلصــاح الشــمويل والعميــق التاليــة:
للمدرســة املغربيــة الجديــدة يتطلــب أربعــة مســتلزمات ذات أولويــة ،وهــي:
 1مســتلزم تقويــة القــدرات التدبرييــة والرياديــة عــى كافــة مســتوياتاملنظومــة ،كمفتــاح أســايس مــن مفاتيــح النجــاح وإعــان ســنة  2017ســنة
للتكويــن والتأهيــل؛
 2مســتلزم االرتقــاء بالتواصــل املؤسســايت الداخــي والخارجــي ،مبــا يتيــحمتلــك اسـراتيجية تواصليــة فعالــة تهــم كافــة األصعــدة؛
 3مســتلزم تعبــوي ،يتمثــل يف وضــع وتفعيــل مخطــط لقيــادة التغيــروهكذا ،سيتم تنظيم الندوات امليزانياتية ،وفق مرحلتني متسلسلتني:
عــى كافــة مســتويات املنظومــة؛
ومــدراء
ات
 مرحلــة أوىل ،تــم فيهــا عقــد نــدوات مركزيــة مــع مديــر 4مستلزم ترسيخ الواجب املهني.ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ
فضــا عــن توفــر آليــات تنفيــذ وتتبــع املشــاريع املندمجــة مــن خــال ورئيســات ورؤســاء املشــاريع املندمجــة مركزيــا ،خــال الفــرة مــا بــن  27فربايــر
 .2017ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺭﺋﻴﺴﺎﺕ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﺍﺕو 03مــارس
ﻣﺼﺤﻮﺑﻴﻦـل املشــاريع،
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ،ـة الطريــق لتنزيـ
إحــداث لجــن القيــادة والتتبــع ووضــع خارطـ
عقــد هــذه النــدوات مــع مديــرة ومديــري
ﻣﺎﺭﺱفيهــا
ثانيــة ،يتــم
مرحلــة
لكافــة البنيــات
يســمح
الــذي
وإرســاء فــرق تدبــر املشــاريع ،بالشــكل
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ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ06-
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
اإلداريــة املعنيــة بــأن تســاهم بفعاليــة يف تنزيــل وتنفيــذ املشــاريع املندمجــة ،األكادمييــات الجهويــة ،مصحوبــن باملديــرات واملديريــن اإلقليميــن ورئيســات
املمتــدة مــن  06إىل  17مــارس .2017
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔـال الفــرة
املشــاريع الجهويــة خـ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ورؤســاء
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺪﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
وتقييــم النتائــج،
والتحكــم يف مســارات اإلنجــاز ،ومتابعــة عمليــة األجــرأة،
الربمجة الزمنية للندوات امليزانياتية الوطنية
وفــق خطاطــة معــدة لهــذا الغــرض
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ومــن املحــددات الرئيســية التــي ســتؤطر عمليــة تنزيــل املشــاريع ،نجــد
كمحــدد أول يف هــذا االتجــاه ،عمليــة تنزيــل وأجــرأة الرؤيــة االســراتيجية
 06ﻣﺎرس 2017
طﻧﺟﺔ ﺗطوان اﻟﺣﺳﯾﻣﺔ
لإلصــاح ،حيــث ســتقوم االكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن يف هــذا
 07ﻣﺎرس 2017
اﻟرﺑﺎط ﺳﻼ اﻟﻘﻧﯾطرة
املضــار ،بإعــداد برامــج عملهــا األوليــة ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار خصوصيات
 08ﻣﺎرس 2017
اﻟﺷرق
كل جهــة مــن حيــث املجــال والفئــات املســتهدفة ،واالمكانيــات والفــرص
 09ﻣﺎرس 2017
ﻓﺎس ﻣﻛﻧﺎس
املتاحــة.
ﻛﻠﻣﯾم واد ﻧون
 10ﻣﺎرس 2017
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 13ﻣﺎرس 2017
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 14ﻣﺎرس 2017
ﻣراﻛش أﺳﻔﻲ
الحكامــة
تحســن
ا
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اإلداريــة
افــق
ر
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تســيري
 15ﻣﺎرس 2017
ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺧﻧﯾﻔرة
املاليــة لألكادمييــات الجهويــة ،كمحــددات رئيســة لربامــج عمــل هــذه األخــرة.
 16ﻣﺎرس 2017
اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺳطﺎت
وضامنــا لتوفــر الــروط القمينــة بإنجــاح عمليــة التنزيــل امليــداين
درﻋﺔ ﺗﺎﻓﯾﻼﻟت
للمشــاريع املندمجــة ،والتحكــم يف مســاراتها ،ســتلتئم األكادمييــات الجهويــة
 17ﻣﺎرس 2017
اﻟداﺧﻠﺔ وادي اﻟذھب
مــع املديريــات املركزيــة املعنيــة بــكل مــروع ،يف إطــار نــدوات ميزانياتيــة
وطنيــة ،تتغيــا التأطــر العمــي وامليزانيــايت للمخطــط األول املمتــد عــى
وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد ،إىل أن األكادمييــات الجهويــة ســبق لهــا وأن
ثــاث ســنوات  ،2016-2018وتكريــس الالمركزيــة الفعليــة ومأسســة التعاقــد ،عقــدت ندواتهــا امليزانياتيــة عــى الصعيــد الجهــوي ،خصصــت لتــدارس مكونــات
وتقويــة الحــوار التدبــري املنتظــم واملســتمر بــن مختلــف املســتويات مشــاريعها املميزنــة ،مبشــاركة املدبريــن اإلقليميــن ،وفيهــا تــم تحديــد األولويــات،
اإلداريــة للمنظومــة الرتبويــة .وهــذه األهــداف واملرامــي لــن تبلــغ مداهــا إال وتدقيــق وضعياتهــا املاديــة واملحاســباتية ،وإجـراء تقويــم ملنجـزات الــركاء عــى
عــر إعــال عــدة مقتضيــات تتجــى فيــا يــي:
املســتوى الجهــوي واإلقليمــي واملحــي.
وحــر
املندمجــة،
باملشــاريع
> تدقيــق األهــداف والتدابــر الخاصــة
ومــا ال شــك فيــه ،أن خطــوة تنظيــم هــذه النــدوات امليزانياتيــة املركزيــة
بالدخــول
ترتبــط
التــي
تلــك
وخاصــة
العمليــات ذات الطابــع االســتعجايل
بشــكل
والوطنيــة ،كفيلــة باملســاهمة يف قيــادة وتدبــر وتتبــع املشــاريع املندمجــة
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻋﻘﺪﺕ ﻧﺪﻭﺍﺗﻬﺎ
املــدريس املقبــل 2017-2018؛
محكــم ،والتمكــن مــن أجــرأة اإلصــاح الرتبــوي ملنظومتنــا الرتبويــة ،والتتبــع
برســم
االكادمييــات
انيــة
ز
ومي
عمــل
برنامــج
> تأطــر إعــداد مرشوعــي
ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﻧﺔ،
ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ
ﺧﺼﺼﺖ
الرؤيــة
املوضوعــة لتنفيــذ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕـه الخمــس
ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ عــر مخططاتـ
املنتظــم ملنجزاتــه
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ،والتقييــم
الســنة املاليــة 2017؛
ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ .2030
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ،حــدود ســنة
ﺗﺤﺪﻳﺪـاح الرتبــوي إىل
ﺗﻢاتيجية لإلصـ
االس ـر
ﻭﺿﻌﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﺑﺮﻳﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ
التوا�صل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﻟﻤﻨﺠﺰﺍﺕ جمال
املكلفة بتدبري
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ املديرية
ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ،

