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  مداولة

 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم  62.99طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 (؛2002يونيو  13بتاريخ فاتح ربيع اآلخر ) 1.02.124

 الثالثة، على مستوى الغرفة البرنامج االستعجالي المتعلق بقطاع التربية الوطنيةتم إنجاز مهمة تقييم تدبير 

 للحسابات. للمجلس األعلى

وقد تم تداول التقرير الخاص لهذه المهمة الرقابية على مستوى نفس الغرفة، حيث كانت الهيأة تتألف من 

وذة. حياة اليدوني وذ. سعيد لمرابطي  ،مقررا ،م لميسيرئيسا، وذ. عبد السال ،محمد حدحودي ذ.

 ارا دون صوت تقريري.مستش ،محمد هنيدة ذ.وبحضور  ء،الهادي كربوش أعضا عبد وذ.

وقد تم إعداد هذا التقرير للنشر من طرف لجنة البرامج والتقارير بالمجلس األعلى للحسابات والمصادقة 

 :عليه من طرف هيئة مكونة من

 يس جطو، الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، رئيسا؛ذ. إدر -
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 ذ. يحيى بوعسل، رئيس غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، عضوا؛ -

 ذ. بوشعيب بيبط، رئيس غرفة التدقيق والبت في الحسابات، عضوا؛ -

 ؛ذ. عبد العزيز كلوح، المقرر العام، عضوا -
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 مقدمة

والرفع من  وطنية عدة محاوالت لإلصالح تروم تحسينه يةوأول ثانيالذي يعتبر  التربيةقطاع  عرف .1

 موضوع عدة غير أنه الزالالتنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة. ليستجيب لمتطلبات  مردوديته

على مستوى المؤسسات الدستورية )البرلمان والحكومة والمجلس األعلى للتربية انتقادات سواء 

 مستوى المجتمع.  علىو أوالتكوين( 

، للتربية والتكوين الميثاق الوطني عدادإ أجل من، 1999 ةوالتكوين، سنمنذ تعيين اللجنة الوطنية للتربية ف .2

خلصت كلها  والتكوين والتيالتربية على مستوى قطاع  تقارير همت المنجزات والنقائص تم إعداد عدة

األهداف التي سطرها الميثاق الوطني ال تزال بعيدة  وأن تحقيقاختالالت عدة نقائص وإلى استمرار 

 المنال.

 والتكوين؛الملكية على النهوض بقطاع التربية  بأنه تم التركيز في العديد من الخط إلىتجدر اإلشارة و .3

 كل الشركاء بمسؤولية وصرامة قصد تنزيل اإلصالح المنشود. ضرورة عملوعلى 
 

 التي رصدتالتقارير  بين نم ،2008الذي أصدره المجلس األعلى للتربية والتكوين سنة  ويعتبر التقرير .4

الوطني  الميثاقأهداف تنزيل  المسجل فيالتربية والتكوين والتأخر التي تعاني منها منظومة ختالالت الا

 . آنذاك للتربية والتكوين

الميثاق الوطني،  أهدافتنزيل  يرةتوتسريع والمشار إليها تجاوز االختالالت  أجل نوم ،السياق وفي هذا .5

-2009االستعجالي  المخططأعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي 

 العام.الرأي  وأ نو البرلماأداخل الحكومة سواء نقاش واسع  المخططصاحب تنزيل هذا  وقد .2012

اهتمامه  االستعجالي في إطار استمراريةبرنامج يأتي تدخل المجلس األعلى للحسابات من أجل تقييم الو .6

 عدد من األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينلمراقبة تسيير . حيث قام المجلس بمهمات بهذا الموضوع

 توكذا المنجزااالستعجالي  المخططوتنفيذ وبرمجة  إعداد ظروف تقييمخلص من خاللها إلى ضرورة 

 التي تم تحقيقها. 

مراقبة التسيير في مجال بالمجلس األعلى للحسابات المنوطة تندرج هذه المهمة في إطار المهام و .7

كما تم  الماليةبمثابة مدونة المحاكم  62-99من القانون رقم  76و 75ادتين في الم المنصوص عليها

 .تغييره وتتميميه
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 أهداف ونطاق المهمة  

 تتلخص أهداف هذه المهمة فيما يلي:  .8

 االستعجالي؛ المخططتقييم ظروف إعداد  ✓

 االستعجالي؛ المخطط نفيذالتنظيمية المعتمدة لت اآللياتفحص التخطيط والبرمجة وكذا  ✓

 المرصودة وكذا منظومة التتبع والقيادة؛ المالية تقييم كيفية تدبير االعتمادات ✓

 النتائج مقارنة مع األهداف المسطرة.تقييم  ✓

الممتدة من فهي تغطي الفترة المخصصة لتنزيل المخطط االستعجالي فيما يخص نطاق هذه المهمة، و .9

بتدبير إلى أن الجوانب التي تم التطرق إليها هي تلك المرتبطة  وتجدر اإلشارة .2012 إلى 2009

تم حصر التحريات على  ،وزارة التربية الوطنية. وبالتاليلالمصالح المركزية البرنامج من طرف 

. كما تم االعتماد على المعطيات المتوفرة لدى الوزارة فيما يخص األكاديميات هاته المصالحمستوى 

 .للتربية والتكوين الجهوية

 منهجية العمل 

 : القيام بما يليتم  المهمة هإنجاز هذوقصد  .10

 االستعجالي؛ المخططق المتعلقة بتأطير وتتبع وقيادة وتقييم الوثائدراسة  ✓

 ؛( 1)انظر الملحق رقم قابالت مع المسؤولين المركزيين بقطاع التربية الوطنيةماجراء  ✓

 االستعجالي؛ المخططصلة بذات الجميع الوثائق فحص  ✓

 مقارنة المنجزات مع األهداف المسطرة.  ✓
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I . االستعجالي المخطط إطالق وإعدادسياق 

I.1 االستعجالي المخطط طالقسياق إ 

لت الدولة ذبضرورة تأهيل قطاع التربية والتكوين لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، بمنها وعيا  .11

مجهودات هامة من أجل تقييم وضعية هذا القطاع والوقوف على االختالالت التي يعاني منها وإطالق 

هدفت هذه اإلصالحات إلى تطوير ظروف التمدرس والتمكن من وإصالحات تمكن من تجاوزها. 

 إرساء حكامة فعالة بقطاع التربية والتكوين. محاولة كذا التعلمات و

ية إصالح قطاع التربية والتكوين، التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، منذ إطالق عشرو .12

تنزيل هامة في  سنوات 2008و 2004و 1999 سنوات رإصالحات. وتعتبعرف هذا القطاع عدة 

    .اإلصالح

ع ، تم إحداث لجنة خاصة بقطاع التربية والتكوين أنيطت بها مهمة افتحاص معمق للقطا1999في سنة ف .13

أسفرت هذه المهمة، على إعداد الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد  وواقتراح رؤية مندمجة لإلصالح. 

يتعلق األمر باقتراحات عملية تحدد ورافعة لإلصالح مجمعة في ستة مجاالت.  19الذي تضمن 

الميثاق الوطني  يتضمن الجدول التالي ملخصا لمضامينواإلجراءات الواجب اتخاذها وكذا آجال تنزيلها. 

 :للتربية والتكوين

 عامات اإلصالح المضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين: د1جدول رقم ال

 المجاالت الدعامات

 تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة األساليب
التعليم وربطه بالمحيط نشر 

 االقتصادي
 التربية الغير النظامية ومحاربة األمية

 أكبر تالؤم بين النظام التربوي والمحيط االقتصاديالسعي إلى 

 إعادة هيكلة وتنظيم أطوار التربية والتكوين

 التقويم واالمتحانات التنظيم البيداغوجي

 التوجيه التربوي والمهني

 مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية

الرفع من جودة التربية 

 والتكوين

 استعمال الزمن واإليقاعات المدرسية البيداغوجية

 تحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها وإتقان اللغات األجنبية والتفتح على األمازيغية

 استعمال التكنولوجيا الجديدة لإلعالم والتواصل

 تشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي

 الرياضية والتربية البدنية المدرسية والجامعية واألنشطة الموازيةإنعاش األنشطة 

 حفز الموارد البشرية وإتقان تكوينها، وتحسين ظروف عملها ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية 
 الموارد البشرية

 الحاجات الخاصةتحسين الظروف المادية واالجتماعية للمتعلمين والعناية باألشخاص ذوي 

 إقرار الالمركزية والالتمركز في قطاع التربية والتكوين

 تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين وتقويمه المستمر التسيير والتدبير

 تنويع أنماط ومعايير البنايات والتجهيزات ومعاييرها ومالءمتها لمحيطها وترشيد استغاللها، وحسن تسييرها

 قطاع التعليم الخاص وضبط معاييره وتسييره ومنح االعتماد لذوي االستحقاق زيحفت
 الشراكة والتمويل

 تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها

 .: الميثاق الوطني للتربية والتكوينرالمصد  
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القطاع،  فيالضعف نقط قوة والأربع سنوات من عشرية اإلصالح، وانطالقا من تحليل لنقط  وبعد مرور .14

يهدف و. 2004سنة  اعتمدت وزارة التربية الوطنية اإلطار االستراتيجي لتطوير قطاع التربية والتكوين

ريق معالجة االستراتيجي إلى تنزيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ وذلك عن ط اإلطار هذا

 طرق التدبير البيداغوجي والمالي واإلداري وتحقيق المساواة بين الجنسين.

تحقيق األهداف التي سطرها  شأنهاوإجرائية من  استراتيجيةاعتبرت الوزارة هذا اإلطار كأرضية و .15

على  اهتم اإلطار االستراتيجي،و. لتنفيذه أربع سنوات أجلالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وحددت 

 التالية:  محاورالوطني للتربية والتكوين، بال غرار الميثاق

 ؛التعليم األولي ✓

 ؛التعليم اإلعدادي ✓

 ؛التعليم الثانوي التأهيلي ✓

 ؛التعليم األصيل ✓

 ؛مية والتربية غير النظاميةمحو األ ✓

 ؛التدبير البيداغوجي والمالي واإلداري ✓

 ؛رص وتحقيق المساواة بين الجنسينفتكافؤ ال ✓

 .التواصل ✓

بتاريخ ، 2007جاللة الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة األولى للبرلمان للسنة التشريعية وقد أكد   .16

" )....( وبموازاة ذلك، ، على ضرورة تسريع إصالح القطاع مع تعزيز ما تم إنجازه 2007أكتوبر 12

زها. وفي صدارتها، كسب يتعين إعطاء دفعة قوية، لبعض القطاعات، قصد الرفع من وتيرة إنجا

الذي يتوقف عليه مستقبل األجيال الحاضرة  ،الرهان الحيوي، لإلصالح العميق للتربية والتكوين

 والصاعدة.

وتدارك  تحقيقه وإننا لندعو الحكومة المقبلة ألن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي، لتعزيز ما تم 

ق، واعتماد الحلول الشجاعة والناجعة للمعضالت ما فات، من خالل التفعيل األمثل لمقتضيات الميثا

 سللمجل التمثيلية،الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتشاور وتنسيق مع المؤسسة الدستورية 

 األعلى للتعليم".

انقضاء أي بعد مرور ثمان سنوات من اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبعد  2008 وفي سنة .17

، قام المجلس األعلى للتربية والتكوين بتقييم 2008-2004المحددة لتنفيذ اإلطار االستراتيجي  ةالفتر

سبل  ه استخراجمدى تحقيق أهداف الميثاق وأعد تقريرا تحليليا لمنظومة التربية والتكوين تم من خالل

اإلصالح. ويعرض هذا التقرير تشخيصا لوضعية المنظومة، والمنجزات التي تم تحقيقها، وكذا  حإنجا

 ا معالجة الجوانب التالية:هأربعة أجزاء تم في ويضم التقريرواالختالالت التي تحد من تطويرها.  العراقيل
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نجاحاته  لالتعليم، وتحليلنظام ة ليط الضوء على الخصائص الرئيسيتستم  جزء األولبالنسبة لل ✓

ونقائصه، وتشخيص اإلكراهات وبوادر التغيير، قبل اقتراح أولويات اإلصالح وظروف 

 ؛إنجاحه

، من درسةلملوالنوعي  يالتقييم الشامل لألداء الكم فقد تطرق إلى يالجزء الثان وفيما يخص ✓

حجم بتقييم  قامواكتساب المهارات والمعارف األساسية. حيث  في الولوج حيث تحقيق اإلنصاف

الداخلية الفعالية متطلبات بالموارد المعبأة وبنظام التعليمي مقارنة الالمجتمع من  استفادة

 نظام؛لهذا ال والخارجية

توضيحات وألداء لمقارنات وتحليالت اعتمادا على ما يفوق مائة مؤشر  فيقدم ثالجزء الثال أما ✓

 رسوم بيانية وجداول مصحوبة بتعليقات؛ عبر

الواجب ركز هذا الجزء على الموارد البشرية  ، حيثسيدرتتم تخصيصه لمهنة ال عالجزء الراب ✓

األساسي  ينمن التكوين هاتيدرس وتحديد حاجملمهنة ال وصف دقيقبالمدرسة من خالل  توفيرها

 .التدريس مهنةلالجديدة  إلصالح تضمن نجاح الرؤيةآليات ل يقترح كما. والمستمر

لى التأخر المسجل في تنزيل مضامين هذا ع المجلس األعلى للتربية والتكوين في تقريرهكما ركز  .18

 . التي سطرها هذا الميثاق هدافاأل وفي بلوغالميثاق الوطني للتربية والتكوين 

I.2  االستعجالي المخططإعداد 

وزارة التربية  أعدتإلصالح، لعشرية الهداف األيرة تنزيل الميثاق وبلوغ تمن أجل تسريع و .19

 :مرحلتين البرنامج علىإعداد تم  وقداالستعجالي.  المخططالوطنية 

 إعداد البرنامج من طرف خبرة خارجية ❖

إلى خدمات مكتب  لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي .20

، 2/2008االستعجالي. وتم ذلك عن طريق الصفقة التفاوضية رقم  المخططدراسات من أجل إعداد 

في  هاأجل تنفيذوحدد  ،مليون درهم 18، بغالف مالي قدره 03/04/2008مصادق عليها بتاريخ 

 الصفقة: الخدمات موضوع هذهيبين الجدول التالي و .أيام 210
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 02/2008الصفقة  وضوعم :2جدول رقم ال

 مدة التنفيذ محتوى الخدمة المبلغ بمليون درهم  المرحلة 

 يوم 30 تقرير  5.4 تأطير المشروع 

 يوم 15 تقرير 3.6 تحديد مخطط العمل 

إعداد برنامج عمل 

 والمصادقة عليه 

 يوم 15 تقرير 3.6

أجرأة برنامج العمل 

وإعداد خطة للتواصل 

 وقيادة التغيير 

تقرير مفصل حول أجرأة تنفيذ برنامج  ✓ 3.6

جديد إلصالح النظام  سإلعطاء نفالعمل 

التعليمي بتضمن برامج عمل جهوية وإقليمية 

 تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات المجالية 

 لخطة التواص ✓

 يوم 75

إرساء نظام لتتبع تنزيل 

العمل وخطة  برنامج

 التواصل 

الدعامات المحددة الستراتيجية إطالق  ✓ 1.8

 االستعجالي المخطط

 المخططتقرير متابعة تنفيذ خطة حول  ✓

 االستعجالي

 يوم 75

 يوم 210  18 المجموع 

 2/2008: الصفقة التفاوضية رقم رالمصد

المجلس األعلى  تقرير وعلىوالتكوين  للتربية الوطنيأعد مكتب الدراسات، اعتمادا على الميثاق  وهكذا .21

الصيغة  تشكل وثيقةالتي أجرتها وزارة التربية الوطنية،  واألبحاثللتعليم وعلى مختلف الدراسات 

عاني يت رئيسية أربعة أهداف رئيسية تناولت إشكاال ه النسخةهذ تحددواألولى للبرنامج االستعجالي. 

 يضم مجموعة من المشاريع: كل إشكال في مجالوتمت معالجة التعليمي.  ممنها النظا

 سنة؛ 15إلزامية التعليم حتى سن مجال  ✓

 المبادرة والتميز في الثانويات والجامعات؛ تشجيعمجال  ✓

 معالجة القضايا األفقية للنظام التعليمي؛مجال  ✓

 .للنجاحتوفير الموارد الالزمة مجال  ✓

ع. حيث تم تحديد األهداف التي يتعين يراالمشالتدبير بتبعا لمنطق  االستعجالي المخطط وتم تصميم .22

والجهة المكلفة والميزانية  ةالزمني ةتحقيقها في كل مشروع والتدابير التي يتعين تنفيذها مع تحديد المد

لهذا للتتبع تم إحداثها رف لجنة االستعجالي من ط المخططمحتوى هذا على  وافقةتمت المو .بالتنفيذ

لصفقة سالفة ا جميع المستحقات الواردة في تسديدموازاة مع ذلك تم و. من طرف الوزارة الغرض

 الذكر.

. 2008سبتمبر  11االستعجالي أمام صاحب الجاللة في  لمخططا منقدمت هذه الصيغة وعلى إثر ذلك،  .23

 :الواجب تخصيصها إلنجازهوالميزانية  المخططيتضمن الجدول التالي مضمون هذا و
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 المخطط االستعجالي في نسخة مكتب الدراسات : مضامين3جدول رقم ال

 اليير الدراهمبمالميزانية  المجال

  سنة 15إلزامية التعليم حتى سن  -1

 

 

 

19,85 

 تطوير التعليم األولي 

 توسيع العرض التربوي للتعليم اإللزامي. 

 تأهيل المؤسسات التعليمية. 

 ضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم اإللزامي. 

 محاربة ظاهرتي التكرار واالنقطاع عن الدراسة. 

 تنمية مقاربة النوع في المنظومة التربوية. 

 الخاصةحتياجات إدماج األطفال ذوي اال. 

  ،التركيز على المعارف والكفايات األساسية)القراءة، والكتابة، والحساب

 .والسلوك المدني(

 تحسين جودة الحياة المدرسية. 

 إرساء مدرسة االحترام 

 5,2 حفز المبادرة والتميز في الثانويات والجامعات -2

 )تأهيل العرض التربوي في الثانوي التأهيلي )فتح مسالك وشعب جديدة. 

 تشجيع التميز. 

  تحسين العرض التربوي في التعليم العالي )تنويع التكوينات والمسالك

 .والشهادات(

 تشجيع البحث العلمي. 

 

 8,82 معالجة القضايا األفقية للنظام التعليمي -3

 

 

 

 

 تعزيز كفاءات األطر التربوية. 

 تطوير آليات تتبع وتقويم األطر التربوية. 

  الموارد البشرية للمنظومةترشيد تدبير. 

 استكمال ورش تطبيق الالمركزية والالتركيز، وترشيد هيكلة الوزارة. 

 تحسين تخطيط وتدبير المنظومة. 

 تعزيز التحكم في اللغات. 

 وضع نظام ناجع لإلعالم والتوجيه. 

 

 0,09 توفير الموارد الالزمة للنجاح -4

  إلنجاح المخطط وضمان استدامتهاتوفير وترشيد الموارد المالية الالزمة. 

 تحقيق أعلى مستويات التعبئة والتواصل حول المدرسة. 

 33,96 المجموع

 المصدر: تقرير مكتب الدراسات

 

عمدت الوزارة  ،2009 ينايراعتمادا على هذه الصيغة في  لتنفيذ المشاريع إطالق البرنامجوبعد غير أنه  .24

 االستعجالي. لمخططا منإعادة هيكلة هذه الصيغة إلى 
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 االستعجالي من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية المخطط هيكلةإعادة المرحلة الثانية  ❖

 الوزارة أقدمت، عند انطالقه االستعجالي المخططللصعوبات التي واجهت تنزيل مختلف مشاريع  تبعا .25

والبنيات  االمشاريع وتكلفتههمت هذه العملية إعادة النظر في محتوى و. طهذا المخطتأطير إعادة على 

 .االمكلفة بتنفيذه

إعداد هيكلة جديدة للبرنامج االستعجالي، وذلك  شرعت الوزارة في، 2009يناير  وابتداًء منوهكذا  .26

إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، وتطوير التعليم  نذكر منها ه،في تنفيذ بعض تدابير تبعد أن شرع

مسؤولو الوزارة مرحلة أجرأة وإعادة تأطير  والتي يعتبرها، هيكلة الجديدةذه اله. غير أن األولي

شهرا لحصر قائمة المشاريع والتدابير التي سيتم تنفيذها على مستوى 18البرنامج االستعجالي استغرقت 

 األكاديميات الجهوية.ذ من قبل تلك التي سوف تنفالوزارة و

 أفضت، بالنسبة لكل مشروع، إلى مراجعة االستعجالي طصياغة المخطوتجدر اإلشارة إلى أن إعادة  .27

 مؤشراتال، والتكلفة المتوقعة والبنيات التي ستتولى التنفيذ واألهداف العمليةو االستراتيجيةاألهداف 

 :يليمالحظة ما  للبرنامج تمتالجديدة  صيغةالعلى هذه  وبعد االطالع.والتتبعالمتعلقة بالنتائج 

 

: عمدت الوزارة إلى الرفع من األهداف الكمية الواردة في النسخة األولى من ألهدافبالنسبة ل ✓

في القصور في تشخيص الوضعية الذي قام به مكتب الدراسات  هيؤكد أوج. وهذا ما المخطط

 ضبط الحاجيات من طرف الوزارة؛ إليها وعدم رالمشا الصفقةإطار 

 

الوزارة بمراجعة التكلفة التقديرية لكل مشروع / تدبير، مع وضع  ت: قامبالنسبة للميزانية ✓

 ميزانيةالالمراجعة إلى الزيادة في  وأدت هذهمعايير مرجعية لاللتزام ببعض النفقات. 

التكلفة اإلجمالية  حددت تتوفر على وثيقة الوزارة الغير أن لمشاريع والتدابير. المخصصة ل

 ؛للبرنامج في هيكلته الجديدة ومصادر تمويله

. المخططمن تكلفة  الرفع إلىالزيادة في األهداف الكمية للمشاريع أدت  جاء في رد الوزارة أن

وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه الزيادة كانت موضوع تفاوض مع وزارة االقتصاد والمالية 

 .ةليقوانين المابمناسبة إعداد 
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 راءوطنية ومد ةمن تنسيقي نتنظيمية تتكوهيكلة  : تم اعتمادبالنسبة للبنيات التي ستتولى التنفيذ ✓

هذا التنظيم إلى تداخل  ىأدوقد  .لتنفيذ مشاريع البرنامججهوية وإقليمية   لمشاريع وتنسيقياتل

والبنيات اإلدارية المخطط االستعجالي تتبع من أجل  ةالجديدة المحدث البنياتبين االختصاصات 

المشاريع عدة  تتبعو . كما عرفت فرق العمل المكلفة بتنفيذطبقا للهيكلة التنظيمية بها قائمةال

 سلبًا على وتيرة التنفيذ. ترات أثريتغي

التداخل في  تأثير المالحظة الواردة في التقرير يبقى نسبيا، وأكدت أن نالوزارة أجاء في رد 

تدبير المشروعات من طرف  اللجوء إلى االختصاصات لم يهم جميع الفرق. وأشارت إلى أن

 المسؤولين اإلداريين له السلبيات التالية: 

ودة التدبير اليومي للعمليات العادية من طرف المسؤولين اإلداريين يؤثر على ج •

 وآجال تنفيذ المشاريع؛

 ؛ال يمكن من استغالل مهارات بعض األطر •

على مستوى األكاديميات الجهوية، أدى نقص الكفاءات )المسؤولون واألطر( إلى  •

إجبار بعض مديري األكاديميات إلى إسناد عدة مشاريع لشخص واحد ال يتوفر 

 على المؤهالت والخبرات الالزمة لتدبيرها.
 

مسؤول. كما أن  2500تألف من أكثر من توأضافت أن حركية المشاريع أمر طبيعي داخل بنية 

المنسقين على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والمسؤولين عن المشاريع على المستوى 

 اإلقليمي ملزمون بضمان استمرارية هذه المشاريع.

من  اكبير اعدد، في البداية،االستعجالي المخطط اعتمد: والنتائج تتبعفيما يتعلق بمؤشرات ال ✓

تنزيل لضمان البعد الشروع في  513تم خفضها إلى التي ومؤشراً،  720 المؤشرات تقدر ب

إلى هذه المؤشرات  وخلصت دراسةتتبع المشاريع والتأكد من تحقيق األهداف المحددة مسبقا. 

 مالحظة ما يلي:

 التتبع؛ وتعطيل نظام عقيدت ساهم فيلمؤشرات العدد المرتفع لإن  •

تم على سبيل المثال، و مضمون بعض التدابير.مع تناسب توجود مؤشرات ال  •

 ؛إرساء المناطق البيداغوجيةالتدبير المتعلق بلقياس اعتماد نسبة النجاح 

 ؛اعتماد نفس المؤشرات لعدد من األهداف •

 سبيل المثال، توفير علىونذكر لبعض المؤشرات. مرتفعة تحديد مستويات جد  •

 .2012من المدارس االبتدائية في نهاية عام  في المائة 80التعليم األولي في 

 وضعت المخصص للبرنامج االستعجالي األجلشهرا من  18استغرقتالمرحلة التي  وتبعا لهذههكذا و .28

عن الصيغة األولى  وفي مضمونهاالوزارة صيغة جديدة للمخطط االستعجالي تختلف تماما في هيكلتها 

 .المعدة من طرف مكتب الدراسات
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من طرف  تأطيره إعادةاالستعجالي قبل وبعد  المخططملخًصا لمحتويات يتضمن الجدول التالي و .29

 الوزارة: 

 المخطط االستعجالي والثانية من الصيغة األولى : مضامين4جدول رقمال

 الصيغة األولى المعدة من طرف مكتب الدراسات الصيغة الثانية المعدة من طرف الوزارة

 المجاالت عدد المشاريع االقطاب عدد المشاريع

 سنة 15إلزامية التعليم حتى سن  10 تعميم التمدرس 7

 المبادرة والتميز في الثانويات والجامعات تشجيع 4 البيداغوجيا 10

 معالجة القضايا األفقية للنظام التعليمي 7 الحكامة 5

 توفير الموارد الالزمة للنجاح 2 الموارد البشرية 3

 المجموع 23 المجموع 25

 المصدر: فريق المهمة.

االستعجالي التي أعدها  لمخططلألولى ا صيغةال يتبين مما سبق، أن الوزارة أدخلت عدة تعديالت علىو .30

 :أهمها ما يلي مكتب الدراسات

 

بتحويل بعض  ةقامت الوزارصياغة،الخالل إعادة :ىمحتوى أخرإضافة مشاريع جديدة وتغيير  ✓

 وتدل. أخرىمشاريع ل التدابير/اإلجراءات إلى مشاريع وعمدت إلى الرفع من األهداف الكمية

أن المشاريع المحددة واألهداف المسطرة من طرف مكتب الدراسات لم  على هذه المراجعة

 لوضعية القطاع؛ واقعيتعتمد على تشخيص 

 

جديدة كإجراءات  تالوزارة دراسا، أضافت المخططخالل إعادة هيكلة :جديدة تبرمجة دراسا ✓

نذكر  المثال،على سبيل ها. وإلنجازوقد تم تخصيص مبالغ مهمة ،قبلية لتنفيذ بعض المشاريع

من المقرر  وقد كاندراسة حول تصنيف المؤسسات التعليمية قبل البدء في إعادة تأهيلها.  إدراج

 ؛إجراء هذا التصنيف قبل الشروع فيتنزياللمشروع المعني

 

االستعجالي والتي كانت مدرجة في برامج أخرى  المخططإلى  قيد التنفيذإضافة مشاريع  ✓

"إدخال تكنولوجيا بالمتعلق E1.P10صوص المشروععلى وجه الخنذكر :خاصة بها

 .مباشرة رئيس الحكومةتبع تنفيذه يت الذيوالتواصل في التعليم "، و المعلومات
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االستعجالي وإخراجه في صيغة جديدة، فإن األهداف الكمية التي  المخططالرغم من إعادة هيكلة بو .31

تضمنتها التقارير التي أعدتها كل من المفتشية العامة للشؤون اإلدارية والمفتشية العامة للشؤون 

والتخطيط تختلف عن تلك المنصوص عليها في جذاذات  واالستراتيجيةالتربوية ومديرية اإلحصاء 

تدل هذه الفوارق التي تم الوقوف عليها، والتي لم تقدم الوزارة أي تفسير وكلتها. المشاريع بعد إعادة هي

على سبيل المثال، وبشأنها، على عدم ضبط الحاجيات ومحدودية الموثوقية من األهداف المسطرة. 

 :اتالداخليو أهداف إنشاء المدارسفيما يتعلق ب يؤكد الجدول التالي هذه المالحظة

 وزارة التربية الوطنية تقارير بعض في إليهالمؤسسات التعليمية المشار ا إحداثب المتعلقة هدافاألرنة : مقا5جدول رقم ال

 

 اإلحداث

 األهداف الكمية 

المفتشية العامة للشؤون  جذاذات المشاريع

 اإلدارية

 تمديرية اإلحصاءا

 والتخطيط واالستراتيجية

 233 286 217 المدارس االبتدائية 

 205 148 188 المدارس الجماعاتية

 720 528 531 اإلعداديات

 320 300 285 الثانويات

 194 424 135 ياتلالداخ

 التربية الوطنية وزارة :المصدر
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I.3 ةخالص 

االستعجالي من أجل تدارك التأخر المسجل في تنزيل  المخططإعداد يتبين مما سبق ذكره أنه تم  .32

عدة  هتشاب المخططهذا   إعدادإطالق و لكنالميثاق الوطني للتربية والتكوين. المتضمن فياإلصالح 

 :نقائص تعلقت، على وجه الخصوص، بالجوانب التالية

 إطالقذلك أنه لم يتم :الميثاق الوطني للتربية والتكوين الواردة فيالتأخر في تنزيل اإلصالحات  ✓

 ؛2000منذ سنة والذي انطلقاالستعجالي إال في السنة األخيرة من عشرية اإلصالح  المخطط

 تلجأ حيث:االستعجالي المخططمن أجل إعداد  ةالخبرة الخارجيعدم فعالية اللجوء إلى خدمات  ✓

بعد لكن . المخططمن أجل إعداد هذا مليون درهم  18الوزارة إلى خدمات مكتب الدراسات بكلفة 

وتعديل وذلك بمراجعة  تأطيره إعادة، عمدت الوزارة إلى تنفيذه وظهور عدت صعوباتالشروع في 

تالي بالو، دون مساعدة من مكتب الدراسات. مغايرة لها ميزانيات األهداف الكمية للمشاريع وتحديد

 تحديد التدابير الواجب القيام بها وآجال تنفيذهامن أجل مكتب الدراسات  اللجوء إلى خدمات أصبح

 . غير ذي جدوى

بعد مصادقة الوزارة ف: اإلصالحوتيرة تسريع في ضبط الحاجيات وعدم وضوح الرؤية إخفاق في  ✓

إعداد ب قامت الوزارةبعد الشروع في تنفيذ العديد من المشاريع و على مخرجات مكتب الدراسات

 مكتب الدراسات إعادة النظر في األهداف الكمية التي حددهاوهيكلة جديدة للمخطط االستعجالي 

 . مما يؤكد عدم ضبط حاجيات النظام التعليمي.شهرا كما سبقت اإلشارة إلى ذلك 18استغرقت 

 المخططبمناسبة تقديم ف: والتشاور مع الشركاء تعبئةاالستعجالي في غياب ال المخططتأطير إعادة  ✓

تسع اتفاقيات شراكة تهدف إلى مساعدة الوزارة في تنزيل  تم توقيع الجاللة،أمام صاحب  االستعجالي

إعادة تحديد أهداف المشاريع بمناسبة إعادة شركائها عند شاور مع تلكنها لم تقم بال. المخططهذا 

 .الموقعة االتفاقياتتعيق تنفيذ من شأنها أن مشاكل  ةوذلك لتفادي أي المخططتأطير

الجوانب بعض  غفالإلوحظ أنه تم  ،جديدةال صيغتهاالستعجالي ووضع  المخطط إعدادفي نهاية مرحلة  .33

 :هابين في ظروف أفضل، من االستعجالي المخطط تنفيذستساعد على األساسية التي كانت 

 ثمانية عشر شهراالاالعتبار بعين ، مع األخذ المخططتحديد آجال معقولة لتنفيذ األهداف المسطرة في  ✓

 ؛المخططإعادة هيكلة عملية التي استغرقتها 

عين بمصادر التمويل أخذا  دلتحدي ،المخططعند إعادة صياغة  مع وزارة المالية التشاور والتنسيق ✓

 االعتبار المعطيات الجديدة للبرنامج.
  



 

19 

 

II . االستعجالي المخططتمويل 

II.1 الموارد الواجب تعبأتها لتمويل المخطط االستعجالي 

التي  للتعديالتعدة تغييرات تبعا  االستعجالي المخطط عرف الغالف اإلجمالي المطلوب تعبئته لتنزيل .34

الغالف اإلجمالي الذي حدده مكتب الدراسات المصادق عليه من  هناكف. المخططهذا محتوى عرفها 

 االستعجالي المخططتأطير  إعادةه جذاذات المشاريع بعد تطرف الوزارة، والغالف الذي تضمن

 . 2012-2009المالية للفترةواالعتمادات المرصودة للقطاع في قوانين 

II.1.1  مكتب الدراساتالغالف اإلجمالي الذي حدده 

حدد التي جاءت في المجاالت األربعة المكونة للبرنامج االستعجالي، التدابيرلتنزيل جميع المشاريع و .35

الستثمار ا مصاريف لتغطيةمليار درهم  33.96في  نجازهجمالية إلالكلفة اإل مكتب الدراسات

األربع السنوات على مدى  هممليار در 26.06مما يعني تعبئة اعتمادات إضافية جديدة بمبلغ ،والتسيير

 : مبلغ حسب المجاالت المكونة للبرنامجيتضمن الجدول التالي توزيع هذا الولبرنامج االستعجالي. ل

 لتمويل البرنامج االستعجالي : الغالف المالي المحدد من طرف مكتب الدراسات6جدول رقم ال

 المجاالت الغالف المالي بماليير الدرهم

 سنة 15إلزامية التعليم حتى سن  19,85

 ز المبادرة والتميز في الثانويات والجامعاتيحفت 5,20

 معالجة القضايا األفقية للنظام التعليمي 8,82

 توفير الموارد الالزمة للنجاح 0,09

 المجموع 33,96

 سنوات 4مدى  ىميزانيات االستثمار المتوفرة عل 7,9

 اإلضافي الواجب تعبئتهالغالف المالي  26,06

 المصدر: تقرير مكتب الدراسات

التي تم توقيعها مع بعض القطاعات الوزارية  ةشراكة التسعالات يباإلضافة إلى ذلك، لم تحدد اتفاق .36

 من طرف كل شريك. هارصديجب ( المساهمات المالية التي 2والمؤسسات العمومية )المرفق 

II.2.1 بعد إعادة هيكلتها المشاريعالغالف اإلجمالي المضمن في جذاذات 

بعض النفقات كأساس مرجعية ل معاييراالستعجالي، اعتمدت الوزارة على  المخططعند إعادة هيكلة  .37

نورد، على ولتحديد األغلفة المالية التي يجب رصدها لكل إجراء من اإلجراءات التي يتعين تنزيلها.

 سبيل المثال، ما يلي:

 الدراسات؛ تنفيذتكلفة  ✓
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 تكاليف إحداث المؤسسات التعليمية مع التمييز بين نفقات االستثمار ونفقات التسيير؛ ✓

 المؤطرين والمستفيدين، وتعويضات التنقل، مييز بين تعويضاتتكلفة كل يوم تكوين مع الت ✓

 ، وتكاليف التوثيق. طعامواإلاإلقامة  تعويضاتو

االستعجالي، لم تعمد الوزارة إلى إعداد وثيقة تتضمن الغالف المالي المطلوب  المخططعند إعادة هيكلة  .38

في غياب هذه الوثيقة واعتمادا على وتحدد مصادر تمويله. لم االستعجالي و المخططتعبئته لتنزيل 

مليار درهم، موزعة  45,27(، بلغ الغالف المالي الواجب تعبئته ما قدره 3جذاذات المشاريع )الملحق 

 :ى األقطاب األربعة المكونة للصيغة الجديدة للبرنامج االستعجالي على النحو التاليعل

 : توزيع الغالف المالي على األقطاب7جدول رقم ال

 همالي بماليير الدراالغالف الم القطب

 29,91 التعميم 

 11,52 البيداغوجيا

 0,99 الحكامة 

 2,85 الموارد البشرية 

 45,27 المجموع

 المصدر: جدول معد باالعتماد على المعطيات المضمنة في جذاذات المشاريع

 الغالف المالي المخصص لإلدارة المركزية،على حدة جذاذات المشاريع، بالنسبة لكل تدبير وقد حددت .39

التالي التوزيع  ويلخص الجدول. والتكوينللتربية  لألكاديميات الجهويةالغالف المالي المخصص و

 السنوي للميزانية التوقعية للبرنامج االستعجالي بين الوزارة واألكاديميات الجهوية:

كما جاء في الصيغة الثانية للبرنامج لغالف المالي بين الوزارة واألكاديميات الجهوية حسب األقطاب، السنوي لتوزيع ال: 8جدول رقم ال

 االستعجالي

 2009 2010 2011 2012 ميزانية القطب

 الوزارة األكاديميات الجهوية الوزارة األكاديميات الجهوية الوزارة األكاديميات الجهوية المجموع % القطب

األكاديميات 

 الوزارة الجهوية

 تعميم التمدرس 100 473 559 1 560 100 930 2 120 138 022 3 508 271 468 5 900 810 874 3 707 341 240 4 500 730 059 4 129 390 751 4 524 256 906 29 66%

 البيداغوجيا 517 437 748 993 335 115 1 100 025 244 1 518 708 892 1 840 151 134 1 088 100 039 2 500 345 990 321 659 360 2 877 763 524 11 25%

 الحكامة 000 650 195 000 700 69 000 174 151 000 341 92 000 798 145 000 756 118 000 682 88 000 076 126 000 177 988 3%

 الموارد البشرية 000 17 900 805 369 174 481 209 850 322 764 752 380 160 380 640 541 752 530 159 380 210 647 188 389 852 2 6%

 المجموع 617 577 503 2 453 942 484 4 394 818 626 4 876 643 217 8 492 141 315 5 175 838 939 6 752 288 298 5 830 335 885 7 589 586 271 45 100%

   60% 40% 43% 57% 64% 36% 64% 36% % 

   13 183 624 582 12 254 979 667 12 844 462 270 6 988 520 070 

الميزانية 

 السنوية

  100% 29% 27% 28% 16% % 

 الجدول أعاله، يتبين أن:  إلىالرجوع بو .40

في المائة من  61مليار درهم، أي  27,5 حددت فيللتربية والتكوين الجهوية  األكاديمياتحصة  ✓

من  في المائة 39 بنسبة أي ،مليار درهم للوزارة 17,7، مقابل الواجب تعبئته الغالف اإلجمالي

 ؛الغالف اإلجمالي
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على  في المائة 29و 27و 28و 16 ةبنسب ةاألربععلى السنوات يتم توزيع الغالف اإلجمالي  ✓

 ؛التوالي

لقطب  منه في المائة25 لقطب تعميم التعليم، و من الغالف االجمالي في المائة66 خصيصت ✓

 .البشريةالموارد  لقطب المتبقية في المائة 6، و لحكامةا لقطب همن المائةفي  3البيداغوجيا، و

مليار درهم ال يشمل تكاليف جميع التدابير التي  45,27ن الغالف المالي البالغ وتجدر اإلشارة إلى أ .41

ذلك أنه ال يأخذ بعين االعتبار النفقات المتعلقة ببعض  ،الثانية صيغتهفي  االستعجالي المخططجاء بها 

 صوص، بما يلي: خ. ويتعلق األمر، على الأو التدابيرالمشاريع 

 ؛ (هيئة التدريس والتفتيش والتوجيهنفقات الموظفين الذين سيتم توظيفهم في إطار مشاريع ) ✓

ائج الدراسات المرتبطة بها إال بعد الحصول على نت االتي ال يمكن تحديدهنفقات بعض التدابير  ✓

 إجراءات أخرى يتعين اتخاذهاعلى  أو ،االستعجالي المخططفي مشاريع  كذلك المدرجةو

 بعض هذه التدابير:  عنأمثلة يتضمن الجدول أسفله و مسبقا.

 عن صياغة المخطط : أمثلة لبعض التدابير التي لم يتم تخصيص ميزانية لها9جدول رقم ال

 مالحظات التدبير المشروع الرمز

 

E4.P2 

 

التعبئة والتواصل 

 حول المدرسة

تعزيز وظيفة التواصل داخل وزارة 

 التربية الوطنية واألكاديميات

 2012-2009سيتم تحديد أغلفة التكوين والمعدات للفترة 

على نتائج عملية التدقيق حول  التدبير اعتماداالمخصصة لهذا 

التواصل الداخلي والخارجي الذي سينجز على المستوى 

 المركزي

إبرام شراكات هادفة وفعالة مع مختلف 

 الشركاء

النفقات المتعلقة بهذا اإلجراء ضمن الميزانية السنوية تحديد سيتم 

 للتعاونالمخصصة 

 توطيد عالقة الوزارة مع جمعيات آباء

 التالميذ

النفقات المتعلقة بهذا اإلجراء ضمن الميزانية السنوية تحديد سيتم 

 للتعاونالمخصصة 

E1.P1  تطوير التعليم

 األولي

المتعلقة  هذا الغالف المالي ال يأخذ بعين االعتبار النفقات توسيع التعليم األولي في أفق تعميمه

األساسي لهيئة التدريس الخاصة بالتعليم األولي، والتي  بالتكوين

 االبتدائي.  تحديدها اعتمادا على تكلفة تكوين أساتذة التعليم سيتم

 المصدر: جذاذات المشاريع

مليار درهم إلى  33,96في الغالف المالي التوقعي من  الرفعوتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من  .42

مليار درهم، فإن الوزارة ال تتوفر على وثيقة مصادق عليها من طرف وزارة المالية تحدد  45,27

لقطاع التربية الوطنية خالل الفترة  واجب تخصيصهااالعتمادات ال منمصادر التمويل وتبرر الرفع 

2009-2012 . 

II.3.1لمرصودة في قوانين الماليةاالعتمادات ا 

االستعجالي من حيث الموارد والنفقات،  المخطط تمويل خطة توضح شاملة وثيقة توفرنظرا لعدم  .43

ونظرا لعدم توزيع االعتمادات بطريقة تبين حصة كل قطب وكل مشروع وكل تدبير، فإن فحص 

احتساب االعتمادات  اعتمادات أداء واعتمادات التزام، دونمن االعتمادات المرصودة للقطاع 
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اعتمادا على المعطيات المضمنة في ميزانيات وزارة التربية تم المرصودة لتغطية نفقات الموظفين، 

يلخص الجدول التالي معطيات الميزانية المتعلقة بهذه الفترة و. 2012-2009الوطنية المتعلقة بسنوات 

 .والميزانية والممتلكات بوزارة التربية الوطنيةكما تم تقديمها من طرف مديرية الشؤون العامة 

 2012-2009ألكاديميات خالل الفترة لللوزارة و المرصودة النهائية : االعتمادات10جدول رقم ال

 الفصل  المادة 2009 2010 2011 2012 المجموع 

 اإلدارة العامة    000 455 134    580 560 128    580 228 168    000 604 136    160 848 567

 المعدات والنفقات

 ةالمختلف 

5 732 306 536    1 150 408 600    1 127 340 120    2 033 359 620    1 421 198 196    

اإلدارة 

 الخارجية

 المجموع     196 653 555 1    200 920 161 2    700 568 246 1    600 012 287 1    696 154 251 6

12 906 479 527    3 191 894 084    3 457 779 452    3 432 784 512    2 824 021 479    

األكاديميات 

 الجهوية

 (1المجموع )    675 674 379 4    712 704 594 5    152 348 704 4    684 906 478 4    223 634 157 19

 اإلدارة العامة    000 249 481    000 928 264    300 925 85    000 000 11    300 102 843

 اعتمادات

 األداء 
 االستثمار 

4 167 810 498    1 751 604 200    1 128 018 605    1 062 316 086    225 871 607    

اإلدارة 

 الخارجية

 المجموع     607 120 707    086 244 327 1    734 967 849 1    349 432 579 2    776 764 463 6

17 502 960 268    4 270 171 752    3 924 134 947    5 575 747 149    4 086 014 305    

األكاديميات 

 الجهوية

 (2المجموع )    912 134 793 4    235 991 902 6    681 102 774 5    101 604 849 6    044 725 966 23

 (2(+)1مجموع )    587 809 172 9    947 695 497 12    833 450 478 10    785 510 328 11    267 359 124 43

 اإلدارة العامة    000 100 288    000 426 93    000 200 78    000 500 77    000 926 447

 اعتمادات

 االلتزام 
 االستثمار 

21 504 061 200    3 961 987 900    9 012 823 000    5 751 971 370    41 727 000    

اإلدارة 

 الخارجية

5 278 012 800    1 960 512 100    2 908 977 000    1 954 602 630    1 100 173 000    

األكاديميات 

 الجهوية

 المجموع     000 000 430 1    000 000 800 7    000 000 000 12    000 000 000 6    000 000 230 27

 المصدر: وزارة التربية الوطنية  

اعتمادا على معطيات الميزانية الواردة في الجدول أعاله، فإن تحديد الميزانية اإلجمالية المرصودة و .44

األداء برسم  االعتبار اعتماداتبعين لقطاع التربية الوطنية، دون احتساب نفقات الموظفين، يأخذ 

ى اعتمادات التحويلها  سوف يتم التيو 2012واعتمادات االلتزام برسم سنة  2012-2009سنوات 

 .أداء
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، دون احتساب نفقات 2012-2009االعتمادات اإلجمالية المرصودة لقطاع التربية الوطنية خالل بلغت  .45

مليار  49,12 الموظفين، كما تضمنتها الحسابات اإلدارية للوزارة والبيانات المحاسبية لألكاديميات،

 :درهم موزعة على النحو التالي

بالمعدات  والفصل الخاص في الفصل الخاص باالستثمارأداء  مليار درهم كاعتمادات 43,12 ✓

 ؛والنفقات المختلفة

 .2012التزام رصدت برسم سنة  ماليير درهم كاعتمادات 6  ✓

، يفوق غالف رصده في قوانين المالية والذي تممليار درهم،  49,12المقدر في الغالف المالي إن .46

مليار المضمن في جذاذات مشاريع  45,3مكتب الدراسات في البداية، وغالف  قدرهمليار الذي 33,96

 .االستعجالي بعد إعادة هيكلته المخطط

تجاوزت االعتمادات  فقد 2012-2009 االستعجالي المخططبالرجوع إلى ما تم رصده خالل فترة و .47

ما كانت تخصصه  الفترة هذه خاللالتي خصصتها الدولة لقطاع التربية الوطنية في الميزانية العامة 

 :التاليعادة لهذا القطاع، كما هو مبين في الجدول 
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 2016-2005خالل الفترة  : تطور االعتمادات المرصودة لقطاع التربية الوطنية11جدول رقم ال

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005   الفصل

ت
قا

نف
وال

ت 
دا

مع
ال

 

 
لف

خت
لم

ا
 ة

 

  1 408 938 305 1 628 938 006 1 731 878 007 1 998 590 000 4 379 674 675 5594704712 4 704 348 152 4 478 906 684 3 809 800 000 1 710 749 000 1 769 620 000 3 803 152 000 

    16% 6% 15% 119% 28% -16% -5% -15% -55% 3% 115% 

 000 321 093 11 223 634 157 19 318 344 768 6 المجموع

 250 330 773 2 556 408 789 4 080 086 692 1 معدل

 2008رنة مع ااالعتمادات اإلضافية مق
2 381 084 675 3 596 114 712 2 705 758 152 2 480 316 684 1 811 210 000 1 811 210 000 -228 970 000 1 804 562 000 

11 163 274 223   

ار
ثم

ست
ال
ا

 

اعتمادات 

 األداء

  1 259 694 000 1 419 694 000 1 629 694 000 1 979 694 000 4 793 134 912 6 902 991 235 5 774 102 681 6 849 604 101 3 533 111 079 2 010 567 718 2 084 993 959 2 494 727 440 

    13% 15% 21% 142% 44% -16% 19% -48% -24% 4% 20% 

 196 400 123 10 044 725 966 23 000 776 288 6 المجموع

 049 850 530 2 261 681 991 5 000 194 572 1 معدل

 2008رنة مع ااالعتمادات اإلضافية مق
2 813 440 912 4 923 297 235 3 794 408 681 4 516 802 216 620 306 000 7 306 000 105 299 959 515 033 440 

16 047 949 044   

  196 721 216 21 267 359 124 43 318 120 057 13  مجموع اعتمادات األداء

اعتمادات 

 االلتزام

  

1 000 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000 1 500 000 000 1 430 000 000 7 800 000 000 12 000 000 000 6 000 000 000 2 800 000 000 3 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 

    0% 15% -5% 445% 136% -50% -53% 7% -67% 0% 

 000 000 800 7 000 000 230 15 000 000 100 5 المجموع

 000 000 950 1 000 500 807 3 000 000 275 1 معدل

 2008رنة مع ااإلضافية مق االعتمادات
130 000 000 6 500 000 000 10 700 000 000 4 700 000 000   

22 030 000 000   

 



 

25 

 

من لفائدة وزارة التربية الوطنية أن المجهودات المالية للدولة  لجدول أعاله،اخالل  ويتضح من .48

ثالث  عبراعتمادات األداء، بصرف النظر عن االعتمادات المرصودة لتغطية نفقات الموظفين، مرت 

 :ل التاليكوذلك على الش مراحل،

 13,05من ميزانية إجمالية قدرها  وزارة التربية الوطنية ، استفادت2008-2005خالل الفترة  ✓

 1,7 منهامليار درهم  3,264بمتوسط اعتمادات سنوية بلغ حوالي  ،درهم مليار 2009-2012

 ستثمار؛لالمليار درهم  1,5معدات والنفقات المختلفة وللمليار درهم 

اعتمادات  تاالستعجالي، بلغ المخططتنزيل مشاريع  وهي فترة ،2012-2009خالل الفترة  ✓

ا كبيرارتفاعا ر درهم، مسجلة مليا 43,12األداء التي رصدت لفائدة هذا القطاع ما مجموعه 

يمثل  وهو ماثالث مرات مقارنة بالفترة السابقة. أكثر من  الميزانية المرصودة تضاعفت ذإ

مليار درهم في فصل "المعدات  4,7درهم، منها  مليار 10,7قدره  مجهودا ماليا سنويا بمعدل

هذا المعدل  علما أنتثمار"ماليير درهم كاعتمادات أداء في فصل "االس 6والنفقات المختلفة " و

 مليار خالل الفترة السابقة؛ 3,264في حدود  كان السنوي

مليار  21,21، بلغت االعتمادات المرصودة للقطاع ما مجموعه 2016-2013خالل الفترة  ✓

 المخططأقل مما كانت عليه خالل فترة ارتفاع يرة تدرهم. وهكذا، سجلت هذه االعتمادات و

مليار درهم موزعة على فصل "المعدات  5,4قدره  اسنوي االستعجالي، حيث سجلت معدال

مليار درهم كاعتمادات  2,6ب وفصل" االستثمار" مليار درهم 2,8ب والنفقات المختلفة"

 . األداء

االعتمادات المرصودة لفائدة قطاع  نسبة زيادةباالعتماد على المعطيات المشار إليها أعاله، فإن و .49

  %5نسبة بسنوية زيادة  حددالذي ونص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فاقت ما لتعليم قد ا

 صالح.اإلمن أجل تنزيل 

II.2  االستعجالي المخططنفقات 

االستعجالي، سيرتكز التحليل  المخطط من تدبير مشروع وبكلفي غياب معطيات مالية خاصة بكل  .50

وتلك الواردة في الميزانيات  االعتمادات المرصودة للمصالح المركزية للوزارةصرفه من  ما تم على

استخدمت لتنزيل باعتبارها ، 2012-2009الفترة  والتكوين خاللللتربية  النهائية لألكاديميات الجهوية

 االستعجالي.  المخططمضامين 

االعتمادات  إلى بالرجوع 2012-2009االستعجالي للفترة  المخططص نفقات فح، سيتم وبالتالي .51

 .النهائية التي تضمنتها الحسابات اإلدارية للوزارة والميزانيات النهائية لألكاديميات الجهوية
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، من ميزانية قدرها 2012-2009قطاع التربية الوطنية، خالل الفترة  فقد استفاد ،هكذاو .52

حجم  أما عناالستعجالي.  المخططمشاريع  قصد تنفيذدرهم كاعتمادات أداء  43.124.359.267

منها ما مجموعه  صرفدرهم،  35.056.942.472ما مجموعه  ، فقد بلغالنفقات الملتزم بها

ل التالي المعطيات المتعلقة باستهالك االعتمادات يلخص الجدوودرهم.  25.165.082.342

 :التربية الوطنية المرصودة لقطاع

 : وضعية استهالك االعتمادات المرصودة لقطاع التربية الوطنية12جدول رقم ال

 المبالغ المؤداة  االعتمادات الملتزم بها االعتمادات النهائية الفصل

 13.791.296.177 15.553.987.590 19.157.634.223 المعدات والنفقات المختلفة

 11.373.786.164 19.502.954.882 23.966.725.044 االستثمار )اعتمادات األداء(

 25.165.082.341 35.056.942.472 43.124.359.267 المجموع

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

اعتمادا على المعطيات التي قدمتها مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بوزارة غير أنه و .53

 حجم اإلعاناتتبين أن هناك مبالغ مهمة لم تحول لفائدة األكاديميات الجهوية، إذ بلغ التربية الوطنية، 

غ حجم بل حينفي درهم.  8.892.148.441ما مجموعه ، 2012- 2009المحولة، خالل الفترة  غير

 درهم.  7.171.138.386,01ما مجموعه  2012دجنبر  31الديون المتراكمة عليها إلى حدود 

جاء في رد وزارة التربية الوطنية، أن "معظم االعتمادات التي كانت مخصصة لبرنامج إحداث  .54

تدريجيا  أن توطيد هذه االعتمادات تمو 2010سنة المؤسسات التعليمية لم يتم االلتزام به إال في نهاية 

في السنوات الالحقة. ويتم أداء الديون الناتجة عن هذه االلتزامات في السنوات التي تلي مدة تنزيل 

 االستعجالي. المخطط

 

بين ما تم االلتزام  سيتم التمييزاالعتمادات النهائية المرصودة لقطاع التربية الوطنية، استهالك  لتقييمو .55

 األكاديميات الجهوية.ه على صعيد ؤما تم االلتزام به وما تم أداالوزارة وه على مستوى ؤبه وما تم أدا
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II.1.2 االستعجاليخالل فترة البرنامج  المصالح المركزية للوزارة نفقات 

المادتين  المرصودة في قوانين المالية لفائدة المصالح المركزية للوزارة هي تلك الواردة فينفقات إن ال .56

يلخص الجدول التالي جميع هذه النفقات خالل واإلدارة الخارجية".  3000اإلدارة العامة" و " 0000"

 .2012-2009فترة 

 2012-2009 خالل فترةللوزارة على المستوى المركزي  : وضعية االلتزامات والمبالغ المؤداة13جدول رقم ال

 االعتمادات الملتزم بها األداءات بالدرهم

 بالدرهم

بالدرهم االعتمادات النهائية  السنة  الفصل 

 2009 المعدات والنفقات المختلفة 196 653 555 1 900 635 546 1 494 337 531 1

 االستثمار  607 120 707 815 522 695 075 384 177

 2010 المعدات والنفقات المختلفة 2.161.920.200 699 450 163 1 950 486 144 1

 االستثمار  086 244 327 1 503 187 743 294 650 104

 2011 المعدات والنفقات المختلفة 700 568 246 1 411 287 987 092 123 985

 االستثمار  734 967 849 1 428 179 974 306 080 153

 2012 المعدات والنفقات المختلفة 600 012 287 1 229 210 102 1 747 662 088 1

 االستثمار 349 432 579 2 064 236 103 1 113 607 224

 المجموع المعدات والنفقات المختلفة 6.251.154.696 239 584 799 4 283 610 749 4

 االستثمار  776 764 463 6 810 125 516 3 788 721 659

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

 المعطيات المتعلقة بالمصالح المركزية للوزارة ما يلي:  هذه يالحظ اعتمادا على تحليل .57

 

، ما مجموعه 2012 لىإ 2009بلغت االعتمادات النهائية المرصودة، خالل الفترة من  ✓

احتساب نفقات  ندرهم في فصل "المعدات والنفقات المختلفة" )دو 6.251.154.696

 ؛"االستثمار"درهم برسم فصل  6.463.764.776الموظفين(، و

بلغ معدل االلتزام من االعتمادات المرصودة في الفصل "المعدات والنفقات  ✓

"االستثمار"  ، في حين سجلت االعتمادات المرصودة في فصلفي المائة76,8المختلفة"حوالي

 ؛في المائة 75,9معدل التزام قدره 

مقارنة  في المائة 54,4 ةنسب االستثمارالخاص ب فصلالبلغ معدل أداء النفقات الملتزم بها في  ✓

، حيث لم يتجاوز جد منخفضمع االعتمادات النهائية المرصودة، في حين ظل معدل األداء 

 من االعتمادات المرصودة.  في المائة10,2
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II.2.2  األكاديميات الجهوية نفقات 

اعتمادا على المعطيات المدلى بها من طرف مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بوزارة  .58

االعتمادات المضمنة في الميزانيات النهائية  استهالكالجدول التالي وضعية  التربية الوطنية، يوضح

 : والتكوينللتربية  الخاصة باألكاديميات الجهوية

  والتكوين للتربية  الملتزم بها والمبالغ المؤداة على مستوى األكاديميات الجهوية االعتمادات: وضعية 41رقم جدول ال

 2012-2009 الفترة برسم

 السنة  الفصل االعتمادات النهائية االعتمادات الملتزم بها المبالغ المؤداة

 2009 والنفقات المختلفةالمعدات  479 021 824 2 170 721 359 2 129 742 667 1

 االستثمار  305 014 086 4 834 875 814 3 555 692 636 1 

 المعدات والنفقات المختلفة 512 784 432 3 582 019 772 2 671 444 455 2
2010 

 االستثمار  149 747 575 5 258 326 020 5 583 334 561 2

 المعدات والنفقات المختلفة 452 779 457 3 668 619 883 2 718 879 592 2
2011 

 االستثمار  947 134 924 3 582 263 417 3 912 486 397 3

 المعدات والنفقات المختلفة 084 894 191 3 931 042 739 2 376 619 325 2
2012 

 االستثمار 752 171 270 4 398 363 734 3 326 550 118 3

 المعدات والنفقات المختلفة 527 479 906 12 351 403 754 10 894 685 041 9
 المجموع

 االستثمار  268 960 502 17 072 829 986 15 376 064 714 10

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

 ما يلي:  ، نستخلصانطالقا من المعطيات المضمنة في الجدول أعالهو .59

للتربية  الخاصة باألكاديميات الجهويةبلغت االعتمادات النهائية المضمنة في الميزانيات النهائية  ✓

 درهم برسم فصل 12.906.479.527مجموعه  ، ما2012-2009الفترة  والتكوين برسم

 ؛درهم برسم فصل "االستثمار" 17.502.960.268لمعدات والنفقات المختلفة"، وا"

والنفقات عتمادات المرصودة فيفصل "المعدات بالنسبة لالبلغ معدل االلتزام كما  ✓

 ؛من االعتمادات المرصودة في المائة84األداء  بلغ معدلو، في المائة 83,3المختلفة"حوالي

من االعتمادات  المائة في 91 حواليبلغ معدل االلتزام فقد  "االستثمار"، وبالنسبة لفصل ✓

 .من االعتمادات المرصودة في المائة 61,2معدل األداء سجل المرصودة، في حين 

خالل تحليل حجم استهالك النفقات سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى األكاديميات  ويتبين من .60

ضعف  يعكسكما أنه ا. ضعيفيبقى االستعجالي  المخططاألداء العام لتدبير الميزانية خالل فترة تنفيذ أن 

 فوطني يهدبعد  وذاالستعجالي كبرنامج استراتيجي  المخطط لرها لتنزييتوفالتي كان ينبغي  التعبئة

يتضمن الجدول وفي جميع مناطق المملكة. وجودة عالية  وذالتحدي المتمثل في توفير تعليم  عإلى رف
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، 2012-2009التالي مقارنة معدل تنفيذ االعتمادات المرصودة في الميزانية العامة للدولة، خالل الفترة 

 : للتربية والتكوين األكاديميات الجهويةعلى مستوى تحقيقه على مستوى الوزارة ومع ما تم 

 2012-2009ترة خالل الفميزانية العامة مستوى تنفيذ ال الوطنية معالتربية : مقارنة نسبة تنفيذ ميزانية قطاع 15جدول رقم ال

 معدل تنفيذ اعتمادات األداء المرصودة 

 االستثمار المختلفةالمعدات والنفقات  

 %10,2 %75,9 الوطنية التربيةوزارة على مستوى 

 %61,2 %70 األكاديميات الجهويةعلى مستوى 

 %66,5 %96,75 الميزانية العامة للدولةعلى مستوى 

 المصدر: فريق المهمة

 :التالية صعلى النقائ، تم الوقوف وبهذا الخصوص .61

لم يخضع تدبير االعتمادات المرخص بها في فصل "المعدات والنفقات المختلفة" لمقاربة التدبير  ✓

لم تقدم  عليه. وياالستعجال للمخططالمؤطرة  المشاريع، كما هو مذكور في الوثائقالمبني على 

مصالح الوزارة أي معطيات حول ما تم رصده وما تم تنفيذه من اعتمادات لكل مشروع ولكل 

 ؛األكاديميات الجهويةأو على مستوى ير، سواء على المستوى المركزي تدب

إلى  3001" المواد اإلدارة الخارجية" إلى 3000" المادةتعتبر عمليات تحويل االعتمادات من  ✓

على المستوى  داؤهاأوت تصفيتها تم نفقاتالخاصة باألكاديميات الجهوية"، ك 3016

 األكاديميات الجهوية على صعيداالستهالك الفعلي لهذه اإلعانات يتم  ، في حين أنالمركزي

 ؛ للتربية والتكوين

ومن في نفس الوقت من طرف المصالح المركزية للوزارة  تمت المشترياتهناك بعض أنواع  ✓

العتاد  ءالخصوص، بشرا. ويتعلق األمر، على هذه األخيرة لحسابطرف األكاديميات 

البصرية. وقد تمت اإلشارة إلى هذه المالحظة من طرف -ت السمعيةالديداكتيكي، وبالمعدا

المجلس األعلى للحسابات بمناسبة مراقبة تسيير األكاديميات الجهوية وفي تقارير تتبع 

 التوصيات الصادرة عنه؛

السنوات  لق بالبرنامج االستعجالي خاللال تتعقامت المصالح المركزية للوزارة بأداء نفقات  ✓

 بعضبأداء  قامت وزارة التربية الوطنية لوحظ أن حيث االستعجالي. المخططترة لفالسابقة 

التالي  ويتضمن الجدول. فع التقادمبعد ر وذلك عود إلى أكثر من عشر سنواتت هاالنفقات رغم أن

 :نفقاتنموذجا من هذه ال
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 االستعجالي المخططفترة خالل بعد رفع التقادم  أداءهاتمت  متقادمة: أمثلة لنفقات 16جدول رقم ال

التبريرات المقدمة لرفع  الذي تم أداؤه المبلغ موضوع الصفقة  رقم الصفقة  السنة 

 التقادم

شراء العتاد الخاص  08/2001 2000

 بالداخليات

10.560.000,00  

 محاضر االستالم ضياع

شراء العتاد والتجهيزات  07/2002 2001

 الخاصة بالداخليات

18.061.831,92 

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

II.3  لمرصودةاتدبير الموارد المالية اختالالت في 

الميزانية الخاصة بوزارة التربية الوطنية المضمنة في قوانين المالية لسنوات من خالل دراسة  ظهري .62

 : 1التالية الموادأن االعتمادات المرصودة لهذه الوزارة وزعت على  2012و 2011و 2010و 2009

 اإلدارة العامة؛ 0000المادة   ✓

 اإلدارة الخارجية؛ 3000المادة  ✓

 .والتكوينللتربية  األكاديميات الجهويةبالمتعلقة  3016إلى  3001المواد من  ✓

 المخططالل فترة تنزيل خقطاع التربية الوطنية المالية الموضوعة رهن إشارة  دتدبير الموارت وقد شاب .63

 :ما يلي منهانذكر  االستعجالي عدة نقائص

  

                                                           
إلى الوزير المكلف بقطاع التربية  اإلدارة الخارجية 3000عامة واإلدارة ال 0000يرجع تنفيذ االعتمادات المرصودة في المادتين  1

الخاصة باألكاديميات الجهوية" إلى مديري هذه  3016إلى  3001الوطنية، في حين يرجع تنفيذ االعتمادات المسجلة في المواد "

 األخيرة.
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II.1.3  تحويل االعتماداتإلى اللجوء المفرط 

خالل هذه الفترة المشار  تنفيذ االعتمادات التي خصصتها قوانين المالية لقطاع التربية الوطنيةاتسم لقد  .64

للتربية  باإلفراط في تحويل االعتمادات وتعدد الميزانيات المعدلة الخاصة باألكاديميات الجهويةإليها 

، قوانين المالية بموجبوالمرخصة التغيير المستمر لماهية االعتمادات المرصودة  بسبب والتكوين،

 ؛مما يبرهن على الخلل في البرمجة

في المفتوحة االعتمادات  تحويل االستعجالي، إلى المخطط، طوال مدة تنفيذ لجأت الوزارةهكذا وقد  .65

 3016إلى  3001" المواداإلدارة العامة " و 0000" المادة إلىاإلدارة الخارجية"  3000"المادة 

" تنزيال مؤقتا  3000" المادةما جعل من م. "للتربية والتكوين جهويةاألكاديميات البالمتعلقة 

 الجدول التالي: كما هو موضح فيلالعتمادات 
 

 االستعجالي المخططاالعتمادات خالل فترة تحويل : وضعية 17الجدول رقم 

االعتمادات المرخص  التحويالت )+( (-التحويالت ) النهائيةاالعتمادات 

 قوانين الماليةبها في 

 السنوات البند

  اإلدارة العامة 580 290 301 000 769 335 580 355 21 000 704 615

 

2009 
 اإلدارة الخارجية 727 116 250 6 323 154 183 247 201 786 4 803 069 647 1

 األكاديميات الجهوية 000 930 011 2 000 590 284 4 - 000 520 296 6

  اإلدارة العامة 620 835 187 2 000 400 282 670 847 160 1 950 387 309 1

 اإلدارة الخارجية 257 829 930 2 002 773 50 884 009 195 2 375 592 786 2010

 األكاديميات الجهوية 800 020 544 4 882 478 023 2 - 682 499 567 6

  العامةاإلدارة  580 260 305 200 720 47 900 826 98 880 153 254

 اإلدارة الخارجية 025 252 216 2 300 849 278 600 742 239 725 358 255 2 2011

 األكاديميات الجهوية 300 011 783 4 000 000 12 - 300 011 795 4

  اإلدارة العامة 000 504 249 000 030 33 000 930 134 000 604 147

 اإلدارة الخارجية 800 997 076 3 000 940 427 000 925 602 800 012 902 2 2012

 األكاديميات الجهوية 400 796 995 3 000 885 276 - 400 681 272 4

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

فحص وضعية تحويل االعتمادات بين سطور ميزانية وزارة التربية الوطنية  مكنباإلضافة إلى ذلك، و .66

 من الوقوف على ما يلي: 

في  إالاعتمادات لها  أييتم رصد ال بعض السطور، على الرغم من أهميتها وطابعها الدائم،  ✓

لقة المتعن هذه الوضعية تأخر في تنفيذ التدابير عينتج و. بدل الميزانية السنوية السنةغضون 

 على سبيل المثال الحاالت التالية: نذكروالمشاريع.  ببعض
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 خالل السنة المالية إال لهالم يتم رصد االعتمادات أمثلة لسطور الميزانية : 18جدول رقم ال

 تسميته السطر الفقرة المادة الفصل السنة 
االعتمادات 

 المفتوحة 
 (-التحويل ) التحويل )+(

االعتمادات 

 النهائية 

2009 
المعدات والنفقات 

 المختلفة
3000 15 34 

مصاريف الدروس 

 واألتعاب
0 26 992 363 0 26 992 363 

2010 
المعدات والنفقات 

 المختلفة
 000 000 5 0 000 000 5 0 مصاريف األتعاب 14 17 3000

 11 12 3000 االستثمار 2011
دراسات مرتبطة 

 المبانيبتشييد 
0 5 250 000 0 5 250 000 

 31 12 3000 االستثمار 2011
دراسات مرتبطة 

 بتشييد المباني
0 24 176 000 0 24 176 000 

 23 21 3000 االستثمار 2011
شراء عتاد تعليمي 

 وتربوي
0 57 600 000 0 57 600 000 

 53 22 3000 االستثمار 2011
شراء عتاد تعليمي 

 وتربوي
0 34 739 000 0 34 739 000 

 20 35 3000 االستثمار 2012

حكام تسوية وتنفيذ األ

القضائية والقرارات 

 اإلدارية

0 29 478 700 0 29 478 700 

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

إلى خفض أو إفراغ بعض السطور من  السنة المالية، لالوطنية، خالتعمد وزارة التربية  ✓

نذكر، على سبيل المثال و. عنيةالم رغم أهميتها في تنزيل المشاريعالمفتوحة االعتمادات 

 الحاالت اآلتية: 

 السنة المالية نفس خالل المفتوحةالعتمادات ل كلي أو جزئي تحويل كانت موضوعأمثلة لسطور الميزانية التي : 19جدول رقم ال

 تسميته السطر الفقرة المادة الفصل السنة 
االعتمادات 

 المفتوحة 
 (-التحويل ) التحويل )+(

االعتمادات 

 النهائية 

2009 
المعدات والنفقات 

 المختلفة
3000 19 31 

شراء أدوات العالجات 

 الطبية
10 000 000 0 

 

10 000 000 
0 

 0 000 000 30 0 000 000 30 المباني اإلداريةتشييد  20 12 0000 االستثمار 2010

 10 13 0000 االستثمار 2010
شراء عتاد وأثاث 

 المكتب
13 000 000 0 9 918 000 3 082 000 

 20 11 0000 االستثمار 2011
دراسات واتفاقيات 

 ومساعدة تقنية
50 000 000 0 50 000 000 0 

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

من  هاثم إفراغالسنة المالية، إلى تزويد بعض السطور  ل، خالأيضا التربية الوطنيةتعمد وزارة  ✓

 يتضمن الجدول التالي أمثلة لبعض من هذه السطور: واالعتمادات. 

 أمثلة لسطور الميزانية التي تم تزويدها وإفراغها من االعتمادات خالل السنة المالية: 20جدول رقم ال

 تسميته السطر الفقرة المادة الفصل السنة 
االعتمادات 

 المفتوحة 
 (-التحويل ) التحويل )+(

االعتمادات 

 النهائية 

 13 22 3000 االستثمار 2010
تشييد المباني ومساكن 

 مدرسية
0 12 200 000 12 200 000 0 

 53 22 3000 االستثمار 2010
شراء عتاد تعليمي 

 وتربوي
0 600 000 600 000 0 

 54 22 3000 االستثمار 2010
شراء أثاث ومعدات 

 الداخلية
0 1 000 000 1 000 000 0 

 0 000 169 000 169 0 شراء المؤلفات والكتب 55 22 3000 االستثمار 2010

 لمصدر: وزارة التربية الوطنيةا
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II.2.3 للتربية و التكوين فائدة األكاديميات الجهويةلتدبير اإلعانات المرصودة  في ضعف 

اعتمادا على المعطيات المدلى بها من طرف وزارة التربية الوطنية، تم الوقوف على الصدد، و في هذا  .67

 المالحظات التالية: 

الواردة  للتربية والتكوين وتلك وجود تناقض بين المبالغ المدرجة في ميزانيات األكاديميات الجهوية ❖

 في الحسابات المركزية للوزارة 

في محاسبة وزارة التربية الوطنية وتلك المضمنة في  معطيات الميزاناتية المقيدةالمكنت مقارنة  .68

ميزانيات األكاديميات الجهوية من الوقوف على فوارق لم تقدم مصالح الوزارة أي تبرير بشأنها. 

 يتضمن الجدول أسفله بعضا منها:و

 بين المبالغ المقيدة في محاسبة وزارة التربية الوطنية وتلك المضمنة في ميزانيات األكاديميات  تباين: 12م دول رقالج

 السنوات طبيعة االعتمادات المحاسبة المركزية للوزارة الجهوية ميزانيات األكاديميات الفرق

  المختلفة والنفقات المعدات 800 403 648 2 470 177 451 3 670 773 802-

 

2010 

 االستثمار اعتمادات األداء 882 095 919 3 782 634 503 4 900 538 584-

 اعتمادات االلتزام 630 602 954 1 730 884 054 2 100 282 100-

  المختلفة والنفقات المعدات 300 631 154 3 896 231 192 3 596 600 37-

 االستثمار األداء اعتمادات 000 380 640 1 300 347 501 2 300 967 860- 2011

 االلتزام اعتمادات 000 977 908 2 100 814 984 10 100 837 075 8-

  المختلفة والنفقات المعدات 400 887 149 3 400 887 149 3 0

 االستثمار األداء اعتمادات 000 794 122 1 600 172 462 2 600 378 339 1- 2012

 االلتزام اعتمادات 100 512 960 1 000 275 666 5 900 762 705 3-

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

 

 صصة لهاخالم للتربية والتكوين باالعتمادات األكاديميات الجهوية شعارفي إ الوزارة تأخر ❖

عند نهاية  إال باالعتمادات التكميلية المخصصة لها األكاديميات الجهويةال يتم إشعار أنه  لقد لوحظ .69

 ، إذ ال يمكنها ذلك منالبرنامج االستعجالي على وتيرة تنزيل مشاريع مما انعكس سلباالسنة المالية، 

طلبات تهييئ ، بالنظر إلى اآلجال التي يتطلبها إجراء الدراسات والمتعلقة بها اللتزام بالنفقاتامباشرة 

 العروض.

 هاتفي ميزانيا ات غير مفتوحةبإعانتوصل األكاديميات الجهوية من طرف الوزارة  ❖

زينة الخاصة باألكاديميات الجهوية، المدلى بها من طرف مديرية الشؤون خمكن فحص وضعيات ال .70

العامة والميزانية والممتلكات بوزارة التربية الوطنية، من الوقوف على استفادة بعض األكاديميات من 

 ، توصلت بعض األكاديميات الجهوية2009في ميزانياتها. ذلك أنه في سنة  سجلةممبالغ إعانات غير 

تحويل مبالغ هذه إذ تم  وزارة التربية الوطنية، دون أن تكون مدرجة في ميزانياتها. من إعاناتب
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بعض لالمحولة  لمبالغالتالي دول الجص ايلخو. 2009رمن شهر دجنبر ألخيوع األسبل اخال اإلعانات

 لنهائية: انيتها زاميوق ما هو مدرج فيتف لتياألكاديميات الجهوية وا

 في محاسبة وزارة التربية الوطنية بين المبالغ المضمنة في ميزانيات األكاديميات الجهوية وتلك المقيدةرق ف: ال22جدول رقم ال

 المبالغ المضمنة في  األكاديميات الجهوية الفصل

 ميزانيات األكاديميات

 الجهوية

 المبالغ المقيدة في 

المحاسبة المركزية 

 للوزارة

 الفرق

 

 والنفقات المعدات

 المختلفة

 000 088 2 900 480 339 900 392 337 سوس ماسة درعة 

 000 56 000 469 141 000 413 141 الغرب شراردة بني حسن

 000 504 100 864 206 100 360 206 الجهة الشرقية

 000 165 3 300 743 238 300 578 235 مكناس تافياللت

 000 858 000 177 202 000 319 201 طنجة تطوان 

 000 500 2 500 635 375 500 135 373 مكناس تافياللت االستثمار

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

 

انات التي رصدت لها عجميع مبالغ اإل والتكوين منللتربية الجهوية كاديميات ألاعدم تمكين  ❖

 برسم كل سنة مالية

وتلك المضمنة في وضعية  األكاديميات الجهويةمقارنة مبالغ اإلعانات المدرجة في ميزانيات بعد  .71

المدلى بها من طرف مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات من طرف الوزارة و المبالغ المحولة

تبين حجم المبالغ التي لم يتم تحويلها خصوصا فوارق كبيرة  تم الوقوف على وجود، التابعة لهذه الوزارة

 الوضعية الموجزة لهذه الفوارق:  التالي يعرض الجدولو. 2012و 2011و 2010سنوات بالنسبة ل

 لألكاديميات: تفاوت المبالغ المبوبة في الميزانية و التي تم تحويلها  23جدول رقم ال

 السنوات

 إعانات االستثمار إعانات االستغالل

ميزانيات 

األكاديميات 

 الجهوية

المبالغ المحولة 

محاسبة حسب 

 الوزارة

 

 الفرق

ميزانيات 

األكاديميات 

 الجهوية

المبالغ المحولة 

حسب محاسبة 

 الوزارة

 

 الفرق

 

2010 3.451.177.470 2 648 403 800 802 773 670 4 503 634 782 3 919 095 882 584 538 900 

2011 3 192 231 896 914 804 950 2 277 426 946 2 501 347 300 0 2 501 347 300 

2012 3 149 887 400 2 062 625 375 1 087 262 025 2 462 172 600 823 373 000 1 638 799 600 

 800 685 724 4 882 468 742 4 682 154 467 9 641 462 167 4 125 834 625 5 766 296 793 9 المجموع

 المصدر: وزارة التربية الوطنية
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 ةالفترالجهوية خالل  الجزئي لإلعانات جميع األكاديمياتهم عدم التحويل الكلي أو وقد  .72

 جهوية كل أكاديمية المبالغ المضمنة في ميزانية كما يتبين ذلك من خالل فحص 2012 - 2009 

 وهكذا يتضح أنه:  (.4الملحق رقم ) الوزارةمن طرف  والمبالغ المحولة لها

زء من مبالغ اإلعانات المدرجة في ، لم تتوصل األكاديميات الجهوية إال بج2010برسم سنة  ✓

 ميزانياتها النهائية؛

، لم تتوصل األكاديميات الجهوية بمبالغ اإلعانات المتعلقة باعتمادات األداء 2011برسم سنة  ✓

رعة د-ماسة-ورديغة وسوس-المدرجة في ميزانياتها النهائية. كما أن كل من أكاديميات الشاوية

الحوز لم تتوصل بمبالغ إعانات االستغالل المبرمجة في -تانسيفت-ومراكش أزيالل-وتادلة

 ؛ميزانياتها

، لم يتم تحويل مبالغ إعانات االستغالل المدرجة في ميزانيات األكاديميات 2012برسم سنة  ✓

يبلغ حجم هذه اإلعانات على والحوز. -تانسيفت-ورديغة ومراكش-الجهوية لكل من الشاوية

 . كما أن أكاديميةادرهم 325.529.200,00درهم و 178.799.200,00 ما قدره التوالي

 درعة لم تتوصل بإعانات االستثمار المبرمجة في ميزانياتها برسم نفس السنة.   -ماسة-سوس

II.3.3 التأخر في المصادقة على ميزانيات األكاديميات الجهوية وتعدد الميزانيات المعدلة 

عداد ميزانياتها األولية اعتمادا على مبالغ اإلعانات المرصودة لها تعمد األكاديميات الجهوية إلى إ .73

تأخر وجود " في قوانين المالية. إال أنه لوحظ، بعد فحص هذه الميزانيات، 3016إلى  3001بالفقرات "

 عليها من طرف وزارة االقتصاد والمالية.  المصادقة في 

تأخرا  لألكاديميات االستعجالي، سجلت المصادقة على الميزانيات األولية المخططخالل فترة تنزيل و .74

، إذ لم تتمكن هذه األخيرة هاأثر سلبا على عملمما ، إذ لم تتزامن مع بداية السنة المالية المعنية. ملحوظا

 يوضح الجدول التالي تواريخ المصادقة علىوشهرا.  12 طول علىمالئم  ميزانياتها بشكلمن برمجة 

 لألكاديميات الجهوية: الميزانيات األولية

 ألكاديميات الجهويةا: تواريخ مصادقة وزارة االقتصاد والمالية على ميزانيات 24الجدول رقم 

 تاريخ المصادقة على الميزانيات األولية لألكاديميات الجهوية  السنة المالية

 2009مارس  24إلى  19من  2009

 2010يناير  27إلى  7من  2010

 2011أبريل  5فبراير إلى  7 2011

 2012 وماي 14مارس إلى  29من  2012

 المصدر: الميزانيات األولية لألكاديميات
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لبرمجة نفس السنة،  لميزانياتها، خالإلى إدخال عدة تعديالت على  األكاديميات الجهويةعمدت و .75

كل  فييوضح الجدول أدناه عدد الميزانيات ووزارة التربية الوطنية. كلما أشعرتها اإلعانات اإلضافية 

 : 2012-2009ومبالغ اإلعانات المدرجة فيها خالل الفترة  سنة مالية

 االستعجالي المخططسنة مالية خالل فترة األكاديميات الجهوية في كل : عدد الميزانيات الخاصة ب25 رقم جدولال

 اعتمادات

 )بالدرهم( االستغالل 

 االستثمار

 الميزانية 

 السنة 

 )بالدرهم( اعتمادات االلتزام

 اعتمادات األداء

 )بالدرهم(

 الميزانية األولية     700 417 423 2    315 627 485    780 608 936 1

2009 

 1الميزانية المعدلة     300 756 723 2     000 173 100 1     800 246 710 2

 نسبة الزيادة  12,39% 126,55% 39,95%

 الميزانية النهائية     200 274 573 3     000 173 100 1    800 074 714 2

 نسبة الزيادة  31,190% 0 0,140%

 الميزانية األولية     000 007 904 1    000 173 100 1    800 013 640 2

2010 

 1الميزانية المعدلة     300 165 391 2    700 748 183 1    070 004 240 3

 نسبة الزيادة  25,590% 7,600% 22,730%

 2الميزانية المعدلة     688 019 610 2    363 946 253 1    470 787 442 3

 نسبة الزيادة  9,150% 5,930% 6,260%

 الميزانية النهائية     782 634 503 4    730 884 054 2    470 177 451 3

 نسبة الزيادة  72,550% 63,870% 0,240%

 الميزانية األولية     000 380 640 1    000 977 908 2    300 631 142 3

2011 

 1الميزانية المعدلة     000 380 640 1    000 977 908 2    200 933 005 3

 نسبة الزيادة  0% 0% 4,350%-

 الميزانية النهائية     300 347 501 2     100 814 984 10    896 231 192 3

 نسبة الزيادة  52,49% 277,620% 6,2%

 الميزانية األولية     600 172 456 2    000 775 652 5    400 887 149 3 

2012 

 1الميزانية المعدلة     600 172 460 2    000 275 662 5    400 887 149 3

 نسبة الزيادة  0,163% 0,168% 0%

 الميزانية النهائية     600 172 462 2    000 275 666 5    400 887 149 3

 نسبة الزيادة 0,081% 0,071% 0%

 2012و 2011و 2010و 2009المصدر: ميزانيات األكاديميات الجهوية لسنوات 

 اعتمادا على المعطيات الواردة في الجدول أعاله، تم الوقوف على المالحظات التالية:  .76

إعداد هذه األخيرة لعدة  إلىيفضي  األكاديميات الجهوية العتمادات لفائدةالمتكرر للتحويل ا ✓

 سنة؛ النفس  خاللميزانيات معدلة 

 الوزارة ميزانية المسجلة فيتلك  لألكاديميات الجهوية مبالغ اإلعانات اإلضافية المحولةفاقت  ✓

 االستثمارااللتزام  ، سجلت اعتمادات2011على سبيل المثال، في سنة فعند بداية السنة المالية. 

الميزانية مقارنة مع في المائة  277تفوق زيادة بنسبة  المرصودة لفائدة األكاديميات النهائية

 المعدلة؛
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، ثم زيادة في المائة 4، سجلت اعتمادات االستغالل انخفاضاً بأكثر من كذلك 2011برسم سنة  ✓

 ، مما يؤكد عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باالعتمادات المرصودةفي المائة 6بأكثر من 

 لألكاديميات الجهوية.

السليم  عدة إكراهات عاقت التدبير لقد خلق تعدد الميزانيات المعدلة الخاصة باألكاديميات الجهويةو .77

 :يلي نورد من أهمها ما ،هذه األخيرةللبرنامج على مستوى 

عدم توفر مديري األكاديميات الجهوية، كآمرين بالصرف، على رؤية واضحة من أجل إعداد  ✓

مسبقا طبيعة أن وزارة التربية الوطنية تحدد  إذعلى المجالس اإلدارية،  يعرضونها عمل برامج

 ؛ودةرصالمعانات اإلضافية التي ستغطيها مبالغ اإل النفقات

على المجالس  عرضهاتنفيذ الميزانيات المعدلة دون  على األكاديميات الجهوية يمديرإقدام  ✓

 ؛اإلدارية

سنة الفي نهاية  مصادقة وزارة االقتصادية والمالية على الميزانيات النهائية لألكاديميات الجهوية ✓

مكن تتهذا الوضع لم وفي ظل السنة الموالية. في غضون وفي بعض الحاالت المالية 

يلي  وفيمااألكاديميات من تنفيذ ميزانياتها في احترام للقواعد المؤطرة لاللتزام بالنفقات. 

للتربية والتكوين من  الميزانيات النهائية لألكاديميات الجهوية تواريخ المصادقة علىل عرض

 طرف وزارة االقتصاد والمالية:

 من طرف وزارة االقتصاد والمالية مصادقة على الميزانيات النهائية لألكاديميات الجهويةال: تواريخ 26الجدول رقم 

 تاريخ المصادقة على الميزانيات النهائية لألكاديميات الجهوية  السنة المالية

 2010يناير  13إلى  2009دجنبر  4من  2009

 2010دجنبر  31نونبر إلى  10من  2010

 2011أكتوبر  7إلى  4من  2011

 2012دجنبر 28إلى  11من  2012

 المصدر: الميزانيات النهائية لألكاديميات
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II.4.3  خالصة 

 تعكس ضعفحجم الموارد التي عبأتها الدولة لفائدة قطاع التربية الوطنية وما تم إنفاقه نتائج تحليل إن  .78

 المخططخالل فترة تنفيذ  استهالك الموارد المالية المعبأة لفائدتهعلى  التربية الوطنيةقطاع قدرة 

 االستعجالي.

ر تدبي توفر بل ال بد من، الالزمةمالية موارد الر اليتوفعلى ال يتوقف فقط أي إصالح فإنجاح وعليه  .79

 المنظومة التربويةعلى  المنشودالتأثير لهذه الموارد المعبئة  ، لم يكنيوبالتال الموارد.لهذه  فعال ومحكم

 .الجودةال من حيث األداء وال من حيث 

بلغت وقد . االستعجالي المخطط لتنفيذمهمة  موارد 2012-2009فترة  خالل رصدتكانت الدولة قد  .80

درهم، مليار  43,12داء المرصودة للقطاع، دون احتساب نفقات الموظفين، ما مجموعه اعتمادات األ

بلغت حوالي ارتفاع نسبة مسجلة ، 2008-2005فترة مقارنة مع  مليار درهم 30,07بزيادة قدرها 

 .في المائة 230

، لهذا البرنامج االستعجالية رصودة الطبيعةاستهالك االعتمادات الممستوى ال يعكس  من جهة أخرى،و .81

من االعتمادات مليار درهم  43,12مليار درهم من أصل  25,12 بقي في حدودذلك أن حجم األداء 

لم  ثمتباينة، حيمستويات وب، في المائة58,2 أداء في حدود نسبةبذلك لقطاع، مسجال ا المرصودة لهذا

مقابل  في المائة10,2نسبة استهالك اعتمادات األداء المرصودة للمصالح المركزية للوزارة  تتجاوز

المسجل في فصل  في المائة 66,5بالنسبة لألكاديميات الجهوية، ودون بلوغ معدل  في المائة61,2

 . خالل تلك الفترة ر بالميزانية العامة للدولةاالستثما

 :بما يليد كبير هذا األداء إلى حضعف يمكن تفسير و .82

االستعجالي يحدد حجم الميزانية الواجب رصدها من أجل  لمخططل إطار ميزانياتي واضح غياب ✓

االستعجالي تغيرات  المخططميزانية  سجلتفقد يرة إصالح قطاع التربية والتكوين. تو تسريع

 33,96التي أعدها مكتب الدراسات، غالفا ماليا قدره و، األولى الصيغةحيث تضمنت  ،مهمة

إعادة  بعدفي صيغته الثانية مليار درهم  45,3إلى  رفعهتم و ،المخططمليار درهم لتمويل هذا 

من طرف وزارة التربية الوطنية. في حين بلغت اعتمادات األداء التي رصدت  اهمحتوهيكلة 

 مليار درهم 43,12ما مجموعه  2012-2009رة فتلهذا القطاع بموجب قوانين المالية برسم 

 .ساب اعتمادات االلتزامتحادون خارج نفقات الموظفين و

 من خاللضعف القدرات التدبيرية في مجال المحاسبة والتدبير المالي للمشاريع، كما يتضح ذلك  ✓

قيادة يمكن من التحكم في للاالستعجالي، وغياب نظام  لمخططغياب تأطير ميزانياتي واضح ل

مندمج يمكن من تجميع المعلومات  ، وعدم إرساء نظام معلوماتيالمخططمختلف مكونات 

 . المناسبة اتخاذ القراراتعلى ويساعد 
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نظام  وضعلم تعمل الوزارة على ، حيث االستعجالي المخططمنفصلة تخص عدم إعداد ميزانية  ✓

عن باقي النفقات األخرى  الموارد المالية المخصصة للبرنامج االستعجالي زتميي يمكن من

الميزانية السنوية ضمن بنود  المخططتم دمج الغالف المالي المخصص لهذا  ،وبالتالي

وبالتالي، لم تمكن هذه الوضعية من إعداد الحصيلة ومن  المرصودة لقطاع التربية الوطنية.

 وارد المعبأة.تقييم اإلنجازات مقارنة بالم

 معاألكاديميات الجهوية و مع التدابير تنفيذوزارة التربية الوطنية على تنسيق وحرص عدم  ✓

كبيرة بين مبالغ اإلعانات المسجلة في فوارق وزارة االقتصاد والمالية، مما أدى إلى وجود 

لتربية ل محاسبتها المركزية وتلك المضمنة في الميزانيات النهائية لألكاديميات الجهوية

جودة تتبع اإلعانات الممنوحة لألكاديميات على صعيد مس بيفوارق لهذه ا وجودو. والتكوين

 . والمالية وزارة التربية الوطنية ووزارة االقتصاد كل من
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III .برمجة المشاريع 

عند  هاعدادإالمشاريع التي تم  جذاذاتعلى  ااعتماد االستعجالي المخططبرمجة تنفيذ مشاريع  تمت .83

الجانب الكمي للمشروع والغالف المالي وكذلك المدة  الجذاذاتحددت هذه  ثالصياغة، حيعادة إ

العديد من غير أن هذه العملية شابتها . تدبير والجهة المسؤولة عنهتنفيذ كل  كيفيةالزمنية لتنفيذه و

 فيما يلي:على وجه الخصوص تمثلت  االختالالت

III.1 االستعجال في البرمجة 

 :يليبما  في صيغته الثانية المخطط االستعجالي في لواردةا والتدابيربرمجة تنفيذ المشاريع اتسمت  .84

 والمدة المخصصة لتنفيذه االستعجاليبين حجم المخطط  ءمةالمعدم ال ❖

قصيرة برمجة تنفيذها في فترة زمنية  تفقد تم، المخطط تضمنهاعلى الرغم من أهمية المشاريع التي  .85

 .والتي دامت سنة ونصف الهيكلةخصم المدة التي تطلبتها إعادة شهرا بعدما تم  30ال تتعدى 

 

أنها خالل مرحلة إعادة هيكلة المخطط االستعجالي، واصلت  وفي معرض ردها، أشارت الوزارة إلى .86

( هي إذن المدة الفعلية 2011و 2010شهرا ) 24تنفيذ العديد من المشاريع دون انقطاع، وعليه فمدة 

صياغة المشاريع مع إطالق لتم اعتبارها فترة تجريبية وإعادة  2009في حين أن سنة  .لتنفيذ مشاريع

في حين، شهدت سنة  .مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك البناء وإعادة االعتبار والدعم االجتماعي

 .مشاريع المخططتوقفا فعليا للعديد من  2012
 

 بعض المشاريع أثناء تنفيذها محتوىعلى إدخال تغييرات  ❖

مشاريع المخطط ضمن المسطرة إلى تعديل األهداف  خرىأمرة  عمدت الوزارة المشاريع،خالل تنفيذ  .87

أسفر فحص  ث. حيالبرمجة فيتحديد الحاجيات و يعكس الخلل فياالستعجالي في صيغته الثانية مما 

برمجته  تبين ما تمو المسطرة األهدافبين  فوارقد ووجعن تقارير الوزارة في المعطيات الواردة 

 كما هو مبين في الجدول التالي:

 والبرمجة التخطيطبين عدم التناسب أمثلة عن : 27الجدول رقم 

 جذاذةاألهداف المسطرة في  الموضوع

 بعد إعادة الصياغة المشروع

 المفتشية العامة للشؤون اإلدارية  تقرير

 برمجةاألهداف الم هداف المسطرةاأل

 350 424 135 بناء الداخليات

 34 65 125 بناء المدارس بالعالم القروي
 الوطنية ربيةالمصدر: وزارة الت
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 بين المشاريععلى التكامل ولويات وعلى ترتيب األرص حلا دون االستعجالي المخطط قالإط ❖

في مايو  ةوالثاني 2009األولى في يونيو  مرحلتين:على  االستعجاليأطلقت الوزارة مشاريع المخطط  .88

 :لم تأخذ بعين االعتبار الجوانب التالية هذه البرمجةن أ. غير 2010

المشاريع ذات إطالق بعض  لوزارة فقد أجلتا. األولوياتتنزيل بعض المشاريع دون احترام  ✓

على وجه  األمر يتعلقوالمخطط. تنفيذ في دء للب اتعتبر أساسالتي و الحكامةبو الصلة بالتدبير

 ؛المكلفة بالمشاريعفرق ال تكوينوكذلك  قيادةمكونات نظام التتبع والب الخصوص

التكامل والتزامن بين على  غير مبنيةببرمجة  البيداغوجيتميز تنفيذ مشاريع القطب  ✓

والتي لم يتم  بالمناهج واللغاتمر خصوصا بالمشاريع ذات الصلة يتعلق األو .هامشاريع

 دماج.إلبيداغوجية ا في تنفيذ تالوزارة بدأ تفعيلها على الرغم من أن

III.2  تضمين المخطط االستعجالي لعدة دراسات قبلية لتنفيذ المشاريع 

المخطط االستعجالي في صيغته الثانية ارتباط تنفيذ عدة مشاريع بإنجاز مجموعة من كشفت مراجعة  .89

دراسة بعدما كانت محصورة  57الدراسات القبلية. وقد تضمن المخطط االستعجالي في صيغته الثانية 

 .2دراسة 29في 

المخطط االستعجالي برنامجا تشخيصيا بدال  حأصب ،القبليةمن الدراسات الهام هذا العدد  مع وجودو .90

منذ للتربية والتكوين  الميثاق الوطنيجاء به لتسريع اإلصالح الذي من أن يكون برنامجا عمليا 

 :التالية تالمالحظا تثيرالدراسات  هذهأن اإلشارة  تجدركما . 2000سنة

الواجب  التدابيروالنواقص وضاع بهدف تحديد يتمثل في تشخيص األ دراساتبعض الموضوع  ❖

 اهذاتخا

في وضعية متردية التعليمية  المؤسسات بتصنيفالمتعلقة  ةالمثال، بالدراسعلى سبيل  األمرتعلق ي  .91

 بوضعوكذلك الدراسة المتعلقة  وبدء األشغالالقيام بالدراسات  وذلك قبللتأهيل والتي تحتاج إلى ا

 .يألولاالتعليم  تطوير واستراتيجية  نموذج

 معنيةالموضوع بعض الدراسات يتطلب التنسيق مع بعض الوزارات  ❖

وكذلك  للتالميذ،ة يصحالحالة الإلى تقييم التي تهدف  كالمثال، تلعلى سبيل  الدراسات،من بين هذه  .92

 .إلخ الخاصة،االحتياجات  المتعلقة بإحصاء التالميذ ذوي دراسةال

المخطط  مشاريع رساءردها، أشارت الوزارة إلى أن القيام بهذه الدراسات كان ضروريًا إلوفي 

 .متينة على أسس االستعجالي
  

                                                           
 .5انظر الملحق رقم 2
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أحيانا المدة المخصصة للمخطط  تالمدة المتوقعة إلنجاز بعض الدراسات تجاوز ❖

 االستعجالي 

 المخطط إلكمال تنفيذ صصمع التاريخ المخالتاريخ المحدد إلنجاز بعض الدراسات تزامن  .93

 لتدبير ينظام معلومات وضعالمتعلقة ب ةمثال، بالدراس ،األمر يتعلقو.2012أي سنة  ،االستعجالي

 المدارس.وحماية أطفال شخاص األأمن  المتعلقة بوضع آلية لتنظيم، والدراسة (SIME) ربيةالت

III.3 برام عقدإدون  عمل على المدى المتوسطبرامج للمخططات االستعجالية الجهوية و اللجوء-

 3اديمياتكاأل بشأنها معبرنامج 

على عمل  برامجو استعجالية جهوية، مخططاتبإعداد  االستعجالي في صيغته الثانية المخططاقترن  .94

التي يتعين  التدابيرو والمادية للمشاريع يةتاالميزان البرمجة أكاديمية،التي حددت لكل ومتوسط ال المدى

 :يلي عماهذه الوثائق  وقد أسفر فحص .2012-2009الفترة  خاللالقيام بها 

العمل  برامجبدء العمل بالمخطط االستعجالي قبل إعداد المخططات االستعجالية الجهوية و ❖

 متوسطعلى المدى ال

 اإطارباعتبارها  ،متوسطالعمل على المدى ال برامجاالستعجالية الجهوية ولقد تم إعداد المخططات  .95

حين تم الشروع في  2009 سنةالنصف الثاني من  بداية من ،قليميالجهوي واإل يا على المستوىتوجيه

 األكاديميات.ير سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى بمن ذي قبل في تنزيل مجموعة من التدا

هو إطار مرجعي منظم في شكل أهداف وتدابير  المخطط االستعجالي ، أفادت الوزارة أنردهاي وف  .96

االكاديميات، وفقا لخصوصيات إقليمية، في صيغة  على المستوى الوطني. يتم تنزيله من طرف

مع هذا التنزيل، ومن  يجهويا. وبالتواز مخططات استعجالية ومخططات عمل على المدى المتوسط

كاديميات إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وال سيما م الموعد المحدد للمخطط، بادرت األأجل احترا

 أشغال البناء، وإعادة التأهيل والدعم االجتماعي )مشاريع قطب التعميم(.

 

 .في غياب التعاقد مع األكاديميات االستعجالي تنفيذ المخططالشروع في  ❖

 معالتعاقد  كاديميات إلىستلجأ األ ،لتنفيذ المشاريعه، والمخطط االستعجالي في صيغته الثانية أن أشار .97

لدولة على المؤسسات لالمتعلق بالرقابة المالية  69-00م من القانون رق 18حكام المادة األ تطبيقالدولة 

بالمخططات االستعجالية الجهوية ، عاقد فيما يتعلقللتغير أنه لم يتم اللجوء  .4العامة والهيئات األخرى

المخطط لجامعات من أجل تنفيذ بالنسبة ل بهتم القيام على غرار ما  متوسطالعمل على المدى ال برامجبو

                                                           
المحدث  07-00الستقالل المالي. ينظمها القانون رقم  األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وا -3

 .1421صفر  15الموافق ل  2000ماي  19بتاريخ  1-00-203ليه من طرف الظهير الشريف عصادق ملألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ال

 
متعددة السنوات وعلى الخصوص التزامات الدولة والهيئة تحدد في عقود البرامج لمدة "...... 69-00م من القانون رق 18بحسب المادة رقم  -4

 ."عقود البرامجالمتعاقدة واألهداف التقنية واالقتصادية والمالية المحددة للهيئة ووسائل بلوغ هذه األهداف وكذا اإلجراءات المتعلقة بمتابعة تنفيذ 
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ضع العمل على المدى المتوسط خبرامج إعداد أن  ذكر،لجدير بالوا.5يالتعليم العالب االستعجالي الخاص

وثائق استراتيجية يتم إعدادها من طرف عبارة عن أن تكون  عوضلمنطق الجذاذات الواجب ملؤها 

 سها اإلدارية.مجالقبل  منتتم المصادقة عليها وكاديميات ألا

 غير مكتملة مخططات العمل على المدى المتوسط ❖

عن مجموعة من نقاط باألكاديميات  الخاصة متوسطمخططات العمل على المدى الدراسة كشفت  .98

 :ما يليمتمثلة في ضعف ال

بعض مشاريع  لم تتضمنحيث لبعض المشاريع:  ياتيناالميزوالتأطير  تحديد األهداف الكميةعدم  ✓

باألكاديميات األهداف الكمية  الخاصة النهائيةمخططات العمل على المدى المتوسط في نسختها 

على المشاريع على أن تنزيلها سيتم  جذاذاتنصت  التدابير التيض لبع الكلفة التوقعيةو

مخططات  تشملهاالتالي عدد المشاريع التي لم  الجدول الجهوي واإلقليمي. ويحدد المستوى

 :كتملةالعمل الم

 : عدد المشاريع التي لم يتم تضمينها في مخططات العمل على المدى المتوسط28جدول رقم ال

مضمنة بمخططات العمل على ال عدد المشاريع غير الجهوية للتربية والتكوينكاديميات األ

 مكتملة المدى المتوسط

 4 لكويرة  -الذهب  يواد

 8 الساقية الحمراء -بوجدور -العيون

 14 السمارة –كلميم 

 11 درعة -سوس ماسة

 6 بني حسن -الشراردة -الغرب

 6 ورديغة –الشاوية 

 7 الحوز –تانسيفت  –مراكش 

 6 الشرق

 6 الدار البيضاء الكبرى

 7 زعير–زمور  –الرباط 

 6 عبدة –دكالة 

 8 أزيالل –تادلة 

 5 تافياللت –مكناس 

 8 بولمان –فاس 

 4 الحسيمة –تاونات –تازة 

 4 تطوان –طنجة 

 110 المجموع
 .المصدر: مخططات العمل على المدى المتوسط

                                                           
برنامج تم -عقد  17ث العلمي وتكوين األطر كان موضوع على مستوى مديرية التعليم العالي والبح المخطط االستعجاليتنفيذ - 5

 والمركز(ONOUSC)جامعة مغربية والمكتب الوطني لألعمال االجتماعية والثقافية الجامعية  15توقيعها بين الدولة من جهة و

 .2009 أكتوبر 6تم توقيعها أمام جاللة الملك في أكادير في والتي  (CNRST) الوطني للبحوث العلمية والتقنية
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أفرز تفحص  يث: حاالستعجاليانعدام التناسق بين التخطيط والبرمجة لتنفيذ مشاريع المخطط  ✓

وجود تباين واختالف بين ما كان مخطط له في  نبرنامج العمل السنوي لألكاديميات ع

برمجته خالل الفترة المخصصة للمخطط  توبين ما تم مخططات العمل على المدى المتوسط

مع الوطنية للمشروع برنامجا ال يتماشى  التنسيقيةاألحيان تفرض وفي بعض االستعجالي. 

 مما ،المشاريع ومخططات العمل على المدى المتوسط جذاذاتفي هداف المنصوص عليها ألا

 .ينالمعتمد يؤكد عدم وضوح الرؤية وفشل التخطيط والبرمجة

الخاصة  المتوسطفي مخططات العمل على المدى  لنةالمع الكمية بين األهداف تضارب  ✓

المتضمنة بالمخطط االستعجالي في صيغته الثانية: مما يبين أن الحاجيات وتلك  باألكاديميات

األهداف المتعلقة بإنشاء  المثال،على سبيل  لم يتم تحديدها بشكل واقعي ومضبوط. ونذكر

األهداف لي يوضح الجدول التاو  .إلخ ،وتكوين المربين بالتعليم األولي الجماعاتية،مدارس ال

 جماعاتية: مدارس الال في كل وثيقة والخاصة بإنشاء إليهاالمشار 

 2012-2009 خالل الفترة األكاديمياتية من طرف اتالمدارس الجماعحداث المحددة إل هداففي األ: التناقض 29جدول رقم ال

 األهداف المشار اليها في الجهات

جذاذة 

 المشروع

مخططات العمل على المدى 

 المتوسط

المفتشية العامة  تقرير

 للشؤون اإلدارية

 1 1 0 الساقية الحمراء-بوجدور-العيون 

 4 1 0 السمارة –كلميم 

 13 6 21 درعة-سوس ماسة 

 8 7 10 بني حسن-الشراردة  –الغرب 

 12 11 13 ورديغة –الشاوية 

 11 22 18 الحوز –تانسيفت  –مراكش 

 21 11 21 الشرق

 0 0 0 البيضاء الكبرىالدار 

 3 6 7 زعير–زمور  –الرباط 

 11 12 11 عبدة –دكالة 

 7 21 20 أزيالل –تادلة 

 14 19 18 تافياللت –مكناس 

 8 14 15 بولمان –فاس 

 14 16 19 الحسيمة –تاونات –تازة 

 21 18 15 تطوان-طنجة 

 148 165 188 المجموع
 الوطنيةالمصدر: وزارة التربية 

أوضحت الوزارة أن إعادة صياغة المشاريع على المستوى الوطني وتنزيلها على المستوى  تعقيبها فيو .99

في حين أن مخططات العمل على المدى  .اإلقليمي تم إعدادها دفعة واحدة مع بداية المخطط االستعجالي

يع مع األخذ رالمشم سير اتقدى لمستوفقاً طرف األكاديميات الجهوية وسنوياً من يينها تحالمتوسط، يتم 

 .ى الجهويلمستواعلى وع لمخصصة للمشرالفعلية انية الميزت الجهوية والوياوألا بعين االعتبار
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 الالمتوسط ن مخططات العمل على المدى مرة ألخيالنسخة أن ا وفي هذا الصدد، يذكر المجلس .100

 المشاريع.بعض لية نميزالت اقعاوتولکمية ا هدافألا لی ر إتشي

III.4 ةصالخ 

 المخطط االستعجالي في صيغته الثانية وتدابير اريعمشبالمتعلقة برمجة التخطيط وت عملية التميز .101

 :بما يلي

في  دتحيث حد  .المخصصة لتنفيذهمدة ال مع حجم مشاريع المخطط االستعجالي مةءمالعدم  ✓

-2009الفترة  وذلك خالل األولى صيغتهفي شهرا لتنفيذ المخطط االستعجالي  48 البداية مدة

 ،شهرا 18والتي استغرقت  ،وضع تصور جديد لتنفيذهوهيكلة المخطط  إعادةأن  إال .2012

المدة الفعلية لتنفيذ المخطط  أصبحت هكذاوا. شهر 30إلى جعلت مدة تنفيذ المخطط تتقلص 

همية المشاريع وطبيعتها وحجم التدابير نظرا أل صيرة وغير مالئمةقاالستعجالي جد 

 اتخاذها؛واإلجراءات المزمع 

لتنفيذ المخططات االستعجالية  للتربية والتكوين األكاديميات الجهوية مع لتعاقداللجوء لعدم  ✓

األكاديميات  توقعالجامعات لم على عكس ف .متوسطالجهوية ومخططات العمل على المدى ال

ن هذه العقود كان من شأنها تحديد االلتزامات إيث ، حوزارةمع ال برنامج -عقد أي  الجهوية

 تقييم؛التتبع وال فضال عن طرق الجهوية واألكاديمياتوزارة الواألهداف والوسائل بين 

للتربية  رية لألكاديميات الجهويةعدم تناسق عدد المشاريع المبرمجة والقدرات التدبي ✓

 من األنشطة على مستوىحزمة  مشاريعالتلف لمخواإلقليمي خلق التنزيل الجهوي ن: والتكوي

 الوسائل توفير غير أن تضاعف األنشطة لم يواكبه، يةاإلقليم المديرياتو األكاديميات الجهوية

 ؛المشاريع تلك ة والموارد البشرية الالزمة لتنفيذكياللوجستي

 ،المخطط االستعجاليالوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في  فبهدف: مجةاالستعجال في البر ✓

إلطالق  األكاديميات الجهوية ت، سارع2012تمام تنفيذ جميع المشاريع مع متم سنة إخاصة 

موارد لل ريفو توأات يجافي الح أو تحكمتشخيص مسبق  المشاريع والتدابير دون العديد من

 الالزمة؛ والوسائل اللوجستيكيةالبشرية 

 أطلقت .فيما بينها حرص على التكاملتحديد األولويات وال والتدابير دونبرمجة المشاريع  ✓

 كوينوت والقيادة، تتبعنظام البو بالحكامة،التدابير المتعلقة  إرساءبعض المشاريع قبل  الوزارة

تميز تنفيذ مشاريع القطب  ،وعالوة على ذلكخ. إل ،المشاريعشراف على باإل المكلفةفرق ال

 المشاريع.لتكامل والتزامن بين ا مبنية علىغير ببرمجة  البيداغوجي
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IV . تنفيذ المشاريع 

IV.1 المخصص لتنفيذ المخطط االستعجالي الهيكلي التنظيم 

هداف ألابلوغ لضمان إطالق المشاريع و تنظيميةآلية وضعت الوزارة  ذ المخطط االستعجالي،لتنفي .102

فضالً عن  والمؤسساتية،لجوانب التنظيمية ا ليةحددة في الصيغة الثانية للمخطط. وهمت هذه اآلالم

 .الموارد البشرية

IV.1.1 تنظيمي لتنفيذ المخطط االستعجاليالهيكل ال 

الرسم البياني في كما هو موضح وظيفيا  ات الوزارة تنظيمعتمد، ابالمشاريعالتدبير  لمبدأتفعيال  .103

 التالي: 

 

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

 المخطط االستعجالي مشاريع تتبعو دبيرلضمان ت التنظيم المعتمد نأعاله، فإوفقا للرسم البياني  .104

 :على النحو التالييتشكل 

 التي تدخل في مجال اختصاصها مع تعيين المشاريع مديريةكل ل دالمركزي، إسناعلى المستوى  ✓

 ؛ينمركزيعمل منسق وفريق 

وفريق  قطب ومديري المشاريع،عن كل رئيس و منسق جهوي م تعيينت، الجهويعلى المستوى  ✓

 ؛على مستوى كل أكاديمية جهوي

 مستوى كل مديرية إقليمية  ع علىمشرولكل ف ومشر منشطتعيين  ماإلقليمي، تمستوى العلى  ✓
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ألكاديميات لو 6للوزارةالرسمي  ين التنظيم الهيكلع تلفالذي يخ التنظيمي، النموذجهذا إن  .105

 :تمثلت فيما يلي عيقاتعرف مجموعة من الم، 7الجهوية

 عيراالمش شرفين علىمالبين المسؤولين اإلداريين و تداخل االختصاصات ❖

تنتمي  اإلقليمي، المستوى الوعلى  الجهويعلى المستوى  المشاريع،تنفيذ أدى تكليف أطر بتتبع  .106

 في طبيعة المشروع إلى خلق صراع وتداخل ضمن اختصاصاتها المصالح التي تدخل إلى

على هذا المناخ  يساعدلم  ي. وبالتالعيراالمش ن علىيشرفمالالمسؤولين اإلداريين و االختصاصات بين

خالل المقابالت  لمالحظةوقد أثيرت هذه ا االستعجالي. المخططوتدابير  وتتبع مشاريعتنزيل  نجاحإ

 .8المفتشية العامة للشؤون اإلدارية تقرير هامع مديري المشاريع وأكد

على مستوى  الخاصة بتدبير وتتبع تنفيذ مشاريع المخطط االستعجالي القرارات لج مركزة ❖

 الوزارة

كاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية ألعلى الرغم من كون او .107

لتوجيه  ستراتيجيةاة مخولة التخاذ قرارات يمن قبل مجالس إدار دارت  و ،المالي االستقاللبوالمعنوية 

 كما هافائوظتقوم بمن الناحية العملية، أعاله،فإنها المشار إليه  07-00حكام القانون رقم ها تطبيقا ألعمل

المركزية  المصالحتخذها تالتعليمات والقرارات التي للوزارة تطبق خارجية  مصالح لو كانت مجرد

مجالس أي إشراك للدون ووطني، على المستوى الع يرامشللوزارة، خصوصا ما يتعلق بتنسيق ال

باإلضافة إلى أن أنشطتها تعتمد كليا كاديميات،ألا جميع تم رصده على مستوىهذا الوضع .ةيداراإل

 على الدعم الممنوح لها من طرف الوزارة.

 الوزارة مديرياتتوزيع غير مالئم للمشاريع بين مختلف  ❖

كل مديرية مركزية مهام التنسيق  إلىأسند لتنفيذ المخطط االستعجالي  المعتمد لتنظيم العمليا إن .108

وقد تميز هذا التنظيم بتوزيع غير متوازن  .على المستوى الوطني وتنفيذ وإدارة العديد من المشاريع

وقد كان لهذا االختالل العملية. دون مراعاة الختصاصاتها وقدراتها و،  9للمشاريع بين هاته المديريات

ر سلبي على تنفيذ تدابير بعض المشاريع، نظرا لعدم كفاية الموارد البشرية من حيث العدد تأثي

 .اتالتخصصو

لمديريات المركزية وفقًا الختصاصاتها ا في ردها، أشارت الوزارة إلى أن المشاريع تم توزيعها بين .109

حاالت  4األكثر لنفس المديرية )الرسمية، وهو ما يفسر إمكانية منح مشروعين أو ثالثة مشاريع على 

 .فقط(

                                                           
 .اختصاصات وزارة التربية الوطنيةالمتعلق بتنظيم و 2.02.382المرسوم رقم 6
 المحددة للهيكل التنظيمي لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وزارة التربية الوطنيةقرارات  7
 .262ص.  المخطط االستعجالي لحو المفتشية العامة للشؤون اإلداريةر قريت 8
 .6رقم الملحقانظر 9
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 وزارةالتنظيمي لل هيكلالفي  نصوص عليهاغير م خلق بنيات ❖

موجب بمنصوص عليها غير  بنياتإنشاء  بادرت الوزارة إلى المخطط االستعجالي، خالل تنفيذ .110

 البنياتهذه  تذأخقد واختصاصات وزارة التربية الوطنية.  المتعلق بتنظيم و 2.02.382المرسوم رقم 

أثناء  والتي أ نشئت لمحة عن هذه البنياتالجدول التالي  عطييمصالح. وأو أقسام أو  مديريات شكل

 ذ المخطط االستعجالي.تنفي

 : الئحة المديريات غير المنصوص عليها بالهيكل التنظيمي للوزارة30جدول رقم ال

 ألصليةامديرية ال ألصلية االبنية  البنيات الوظيفية المحدثة 

  قسم الميزانية مديرية الميزانية

مديرية الشؤون العامة والميزانية 

 والممتلكات

 

 

 قسم المحاسبة المركزية مديرية الشؤون العامة 

 قسم تسيير المصالح المركزية

 مصلحة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة مديرية البنايات

 مصلحة الدراسات التقنية والصيانة  مديرية تأهيل المؤسسات التعليمية 

 الموارد البشرية  مديرية قسم استراتيجية التكوين  مديرية التكوين

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية  قسم التقويم االمتحاناتولتقييم ل الوطنيالمركز 

 األكاديمياتوالتكوينات المشتركة بين 
 مصلحة اإلعالم والتوجيه المدرسي والمهني

 قسم تابع للكتابة العامة قسم التواصل مديرية التواصل

 غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي للوزارة مديرية الهندسة 

إلنساني االوحدة المركزية لألمن 

 والوساطة

 غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي للوزارة

 غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي للوزارة مديرية الدعم االجتماعي

 

في معرض ردها أشارت الوزارة إلى أن إنشاء هذه الوحدات الوظيفية غير ذي صلة مع المخطط و .111

االستعجالي.  بل دعت إليها ضرورة التطورات التي عرفها النظام التربوي منذ دخول الميثاق الوطني 

 التنفيذ.حيز 
وقد تلقى هؤالء اللجوء إلى المسطرة القانونية. دون  مسؤولينتعيين  البنيات وقد واكب إحداث هذه .112

شكل تعويضات جزافية على ( األقسام........ورؤساء المديرين ونواب  مديرون،)سؤولون الم

 تعويضات عن ساعات التكوين.و التنقل مصاريفتعويضات عن 

على  المذكورين هذه التعويضاتلمسؤولين لبعض ا تدفعزال تال  ةالوزارتجدر اإلشارة إلى أن و  .113

 المخطط االستعجالي.  انتهاءالرغم من 

، أشارت الوزارة إلى أن هذه الوحدات الوظيفية المعنية لم يتم إنشاؤها لمصاحبة المشاريع ردها وفي .114

بل هي وحدات تم -ة المخصصة للمخطط االستعجاليتوازي المد-ذات الطبيعة المؤقتة وبآجال محددة 

إنشاؤها لالضطالع بوظائف رسمية، أو إلدارة المشاريع الكبرى التي تستجيب للحاجيات الملحة 

 .والضرورية لتنفيذ استراتيجية الوزارة
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IV.2.1 إنشاء جمعيات شبه إدارية 

الجمعية لى خلق إالوزارة  ت، لجأ2009أكتوبر 20 الصادرة بتاريخ 73رقم لى المذكرة إبالرجوع  .115

مديري األكاديميات والمندوبين اإلقليميين لخلق  تعليماتها إلىكما أعطت  مدرسالتالمغربية لدعم 

المؤسسات  الوزارة مديريأوصت  ،لى هذاإباإلضافة والتابع لهم.  الترابي نفوذلهذه الجمعية بال تمثيليات

مهام  تتمثلو .كل مدرسة مستوى على "دعم مدرسة النجاحجمعية جمعية تسمى " بتأسيس التعليمية

 :اآلتي يفهذه الجمعيات 

ألطفال لالمباشببببر الممنوح  بالدعم المادي: تتكفل درسالتمجمعية المغربية لدعم بالنسبببببة لل ✓

 برنامجو"تيسبببير" برامج إطارفي ، التمدرسلتشبببجيعهم على  معوزةأسبببر منحدرين من ال

 "؛محفظة"مليون 

آلني االتدخل التي تتطلب لمصببباريف بتمويل ا النجاح: تتكفلدعم مدرسبببة بالنسببببة لجمعية  ✓

األكاديميات في حدود  الجمعيات من الدعم الذي تمنحه هذه سبببتفيدتو التعليمية.بالمؤسبببسبببة 

ً  49.999,00بلغ م  .درهم سنويا

وال سيما تلك المدرجة في  المخطط االستعجالي، بعض تدابيرهذه الجمعيات لتنفيذ الى  للجوءا إن .116

 :، يستدعي المالحظات التالية(التعليم اإللزامي ولوجتكافؤ فرص ) E1P4 المشروع

والتي  ،1958بر ننو 15الصبببببادر في  1-58-376الظهير رقم  االلتزام بمقتضبببببياتعدم  ✓

على الرغم و .تأسيسها وعملها وتسييرهاشروط يتعلق بالجمعيات، فيما  تأسيستنظم حق 

دعم مدرسبببة  ةجمع نأ الجمعيات، إالذكر عند خلق هذه سبببالف الر لى الظهيسبببتناد إاال من

من قبل  همأعضاء الجمعية يتم تعيين النظر إلى أنب لإلدارة، االواقع امتداد تشكل في النجاح

 .الجمعية مالوأمين  ارئيسالتوالي على مقتصد المؤسسة وال تعيين مديرحيث يتم  ،الوزارة

بة إلى عقد الجم اأم أن تكون بمبادرة من مديري  الجمعية فيمكنوحل  وع العامةبالنسبببببب

 و بالجمعية؛عضين اإلقليميين رغم افتقادهم لصفة مديرالأو  األكاديميات

اختيار مقر للجمعية بالمديرية  نإ درس:التمجمعية المغربية لدعم لل اتيموقع المؤسبببببسبببببتال ✓

 خلقيهذه المديرية بالجمعية  واشببببببتغال أطر الدعم االجتماعيبمكلفة المركزية بالوزارة ال

 .الجمعيةهذه عضبباء الممنوحة أل والصببالحيات المسببؤوليات والخلط بينالتداخل نوعا من 

 :يلي مافي  هذا التداخلأوجه تجلى تو

على أسببببببباس التطوع  جمعويفي حين يقوم العمل ال ،الجمعية أعضببببببباء مكتب تعيينتم ي ✓

 المكتب؛ وانتخاب أعضاء

مديري األكاديميات أو لالجهوية واإلقليمية لهذه الجمعية  يعود اإلشببببببراف على التمثيليات ✓

 .ن التابعين لهملمالييسؤولين الملمديرين اإلقليميين وال
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2.IV  تنفيذ المشاريع 

التي ومركزي الطابع ال والتدابير ذاتالمشاريع  لمخطط االستعجالي بينا تنفيذل التصميم المعتمدميز  .117

في حين . إلقليميةاوالمديريات  ألكاديمياتإلى ا يعود تنفيذها وتلك التيتنزيلها من طرف الوزارة  جبي

م وضعه من مهام المصالح المركزية للوزارة وفق الهيكل التنظيمي الذي ت والتقييم تبقىأن عملية التتبع 

 .ذلكالى كما سبقت اإلشارة  لهذا الغرض

المتوخاة تحقيق األهداف  علىلم تساعد  صالنقائمن تنفيذ مشاريع المخطط مجموعة  تشاب وقد .118

بالعديد  وتكليف األكاديميات ة أثناء تنفيذ بعض المشاريعضحغياب رؤية وا يمكن تلخيصها في. همن

التي الدراسات بعض بعض اتفاقيات الشراكة و فعيلوأيضا عدم ت التدبيريةتها ارقد تفوق األنشطةمن 

 .االستعجالي المخطط بها جاء

IV.1.2 غياب الرؤية أثناء تنفيذ بعض المشاريع 

 حيثن مرؤية واضحة  تنفيذها غيابعرف  فقد ،المشاريعة التي تكتسيها بعض همياألبالرغم من  .119

كيفية ال استنادا إلىمالحظة التجلت هذه  دبها. وق الواجب القيام وبرمجة التدابيرالجهة المكلفة بتنزيلها 

 :التالية مشاريعالتنزيل بها تم التي 

  E1P2التعليمية )ببناء المؤسسات متعلقين المشروعين التنفيذ  كيفية في االرتجال ❖

 ( E2P1و

بناء ألكاديميات مهمة أوكل لالمشار إليه أعاله  07.00بالرغم من أن مقتضيات القانون رقم  .120

التحضير  طريقعن  عمليات البناء وذلك بجميع تكفلالقررت الوزارة  التعليمية، فقدالمؤسسات 

لهذا الغرض و. (clé en main)عمليات البناء ب من أجل القيام عروض دولي واحدطلب  واإلعالن عن

 بمبلغ 2009/33الصفقة رقم  عبرتعاقدت الوزارة مع مكتب دراسات لمساعدتها في تدبير هذه العملية 

 درهم. 439.705.200,00

وبعد تقييم ، بعد الحصول على التراخيص واالستثناءات الضرورية إلطالق طلب العروضو .121

 باهظةكلفة المشروع جد  نأعن طلب العروض هذا بحجة  التخليقررت الوزارة  ،عروض المترشحين

 صص لذلك.مخمقارنة بالغالف المالي ال

تكليف لى إوعمدت  عالهأ المشار إليها 2009/33الصفقة رقم  بفسخ الوزارةقامت ، وعلى إثر ذلك  .122

ت االعتمادات المتعلقة بالدراسابعملية بناء المؤسسات التعليمية عن طريق تحويل  األكاديميات

 .2011 سنة 772و 2010 سنة 256و 2009مؤسسة تعليمية سنة  102بناء ، وذلك قصد شغالاألو

المشروعين وعدم تناسب القدرات  هاذينألكاديميات بتنفيذ االتأخر في اتخاذ قرار تكليف  إن .123

إلى تدبير وتتبع  اعنهما لم يفضي واألشغال المترتبةالتدبيرية لهذه األخيرة مع عدد صفقات الدراسات 
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الى المشاكل وقد سبقت اإلشارة في اآلجال المحددة.  المشروعين هذين نجازإولعمليات البناء  محكم

 مراقبة تسيير حولر المجلس األعلى للحسابات مشاريع البناء في العديد من تقاري تشابالتي 

 .األكاديميات

 .ثانويات التميزالتخلي عن  ❖

 اخايع التميز" الذي كان الهدف منه منح التالميذ منج" بتشبالمتعلق  E2 P2في إطار المشروع  .124

القيام بالدراسات أن ثانويات التميز مع التأكيد على  مانيثبناء وثيقة المشروع حددت ، للتميز اجيد

في حين أن انتقاء التالميذ سيتم من طرف  ،سيعود للمصالح المركزية للوزارة والتجهيزوالبناء التقنية 

 مليون درهم 40و التقنية لدراساتل ن درهمييمال أربعةبة كل ثانوي وقد قدرت ميزانية األكاديميات.

ألكاديميات اتكليف الوزارة  قررت 2011. غير أنه وفي نهاية سنة للتجهيز همدر يينمال 10لبناء ول

 المالية الخاصة بها.بتنفيذ هذا المشروع مع تحويل االعتمادات 

دون الحصول على المعلومات والمعطيات حول  2012تم التخلي كليا عن هذا المشروع سنة انه  إال .125

 للمشروع.االعتمادات التي كانت مخصصة استعمال مآل 

 بررت الوزارة تخليها عن هذا المشروع بكونه جاء بناء على قرار وزاري. ،وفي جوابها .126

 

 بيداغوجية اإلدماج.التخلي عن  ❖

 لتربية والتكوين،ل الوطني الميثاقفي  هاعليالمنصوص  تنزيل المقاربة بالكفاياتمن أجل إتمام  .127

في أفق  كل األسالك التعليميةعلى مستوى  بيداغوجية اإلدماجيم مالوزارة مع خبير دولي لتعتعاقدت 

 .((E1.P8المشروع المتعلق بتحسين اآللية التربوية وتندرج هذه االتفاقية في إطار تنزيل . 2011

 

غالفا ماليا  دون احتساب النفقات المتعلقة بتكوين المدرسين، ،ي هذا اإلطار، أنفقت الوزارةفو .128

 :إلىالمبلغ وينقسم هذا . ةالتربوي ةمونظمفي ال هذه المقاربةإدماج درهم بغرض مليون  71,32يتجاوز 

تم أداؤه  درهم 27.789.263بمبلغ  عقدنفقات متعلقة بخدمات الخبرة والتي كانت موضوع  ✓

 ؛كاملبال

 والكتيبات التوضيحية مقرراتبطباعة الوثائق وال الخاصة يةاللوجستيك لوسائلمتعلقة بانفقات  ✓

 .درهم 43.548.052بمبلغ

 12-037طريق المذكرة رقم عن  ،قررت الوزارةنفاقها إالمبالغ التي تم رغم ، و2012في سنة و .129

باالعتماد على المتعلقة بتقييم المكتسبات  204مذكرة رقم للالنسخ النهائي  ،2012فبراير  17بتاريخ 

حصيلة  تقييموتأجيل تطبيق هذه المنهجية في المؤسسات التعليمية اإلعدادية إلى حين  اجدماإلبيداغوجية 

 . السلك االبتدائيتطبيقها على مستوى 
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بيداغوجية تقييم تأثير تجميد ، ب2012المفتشية العامة للشؤون التربوية سنة قامت اإلطار،في نفس و .130

استيعاب لم يتمكنوا من  ،التالميذواألساتذة  أن جودة التعليم. وقد خلصت هذه الدراسة إلى على االدماج

 دولالحترام الج كثيرةواجهوا صعوبات  ،األساتذة إلى أن . وخلصت أيضا،يةالمنهج وتطبيق هذه

تلقي ن له أي تأثير سلبي على ويك نن التخلي عن هذه المنهجية لأكما  ذ.الزمني المحدد لتقييم التالمي

 .التالميذ التعلم لدى

المنجزة من طرف 10ثة المتعلقة بالمخطط االستعجاليالإلى أن التقارير الث ،اإلشارة أيضاجب تو .131

 .دماجإلبيداغوجية الم تقم بتحديد المبلغ اإلجمالي للنفقات المتعلقة بتطبيق  ،الوزارة

 سطر ما يلي: المقاربة بالكفايات وضحت الوزارة أن اإلطار المنهجي لتطبيقأفي معرض ردها و .132

 تكوين جميع مدرسي ومديري السلك االبتدائي.. 

 . تكوين جميع مفتشي السلك االبتدائي والثانوي.

 . تكوين المؤطرين وتشكيل خبرة وطنية، 

 درهم لليوم لكل مستفيد. 300هذه التكوينات تم إنجاز أغلبها على مستوى األكاديميات على أساس 

موسم  في وتم تعميميه 2008/2009موسم في . بالنسبة للسلك االبتدائي فإن تفعيل بيداغوجية االدماج بدأ 

2010/2011  

 12بتطبيقه تجريبيا على مستوى  2009/2010.  بالنسبة للسلك اإلعدادي. تفعيل هذه المقاربة بدأ موسم   

لشرق( ثم تم تعميمها على مستوى جميع إعداديات بأكاديمية ا 6إعداديات بأكاديمية تانسيفت و 6إعدادية. )

 2011/2012مستوى الوطني فكان يجب أن يتم موسمي ال. أما التعميم على  MT, CO , OLDأكاديميات 

 .2012/2013و
  

                                                           
 159انظر الفقرة رقم  10
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IV.2.2  القدرات التدبيرية لألكاديمياتوعدم تناسب حجم األنشطة 

لدى نشطة األ منحجما كبيرا  االستعجاليمشاريع المخطط ل واإلقليميالجهوي  تنزيلاللق خ .133

الموارد البشرية  حيث بدعم إضافي من لكن، دون مواكبة ذلك. والمديريات اإلقليمية الجهوية األكاديميات

 بشأنالوزارة وتجدر اإلشارة أن التقارير التي أعدتها . المشاريع هذه إلنجاز ةواللوجستيك الضروري

 يلي: المعيقات نوردها كمامجموعة من  طط االستعجالي أبرزتالمختدبير مشاريع 

 اإلدارية في بعض البنياتن يالموظف قلة ❖

بشخصين أو أقل، حيث كانوا مطالبين  على المستوى الجهوي واإلقليميكانت بعض المشاريع تدبر  .134

وكذا تحضير تتعلق بتتبع تنفيذ المشاريع وتدبير عدد كبير من الصفقات المتعلقة بها  متعددةبالقيام بمهام 

مجموعة من تنفيذ المشاريع و فيالوضع التأخر  قد نتج عن هذاقائمة بكل المؤشرات المطلوبة. و

الممتلكات والتي لم المصالح المكلفة بتدبير  ،المثال لعلى سبي رونذك ها.تدبير شابتالتي  االختالالت

المتعلقة  قلتهم، بتدبير مئات الصفقات مع،ملزمين انواوالذين كثالثة  أو نيناثها يموظفعدد يتعدى 

 المؤسسات التعليمية.وتوسيع إحداث بالدراسات وأشغال البناء تهم مشاريع 

 المشاريع هذهطبيعة مع  المشرفين على المشاريعبعض  تخصصاتعدم تالؤم  ❖

أن  المشاريع بالرغم من بتتبع تنفيذ تم تكليفها بعض األطرت مالحظة أن في هذا الصدد، تم .135

 األهدافعلى تحقيق األمر  هذا لم يساعدهكذا وطبيعة هذه المشاريع. تتناسب مع  التخصصاتهم 

بتحسين اآللية "بالمتعلق  E1.P8المشروع نذكر على سبيل المثال والمنتظرة من هذه المشاريع. 

 باإلشراف عليهما ولفك   واللذان "حول "ترشيد تدبير الموارد البشرية E3.P3المشروع و "البيداغوجية

 مكتب الرياضة المدرسية.ب يشتغلونمتصرفون 

 المشاريعنفس  على تدبير مشرفينعدة تعاقب  ❖

تم  وفي هذا السياق،تتبع تنفيذ المشاريع.  ىتعاقب الكثير من الموظفين عل تدبير المشاريع من انىع .136

حفظ على و بينهم طم السليتسل حرص علىدون ال بصفة مستمرة تغيير المسؤولين على تتبع المشاريع

 يرة تنفيذ المشاريع.تو والتحكم فيسلبا على عملية التتبع  أثر االوثائق، مم

IV.3.2  في الوقت المناسب إنجاز الدراسات المقررة في إطار المخطط االستعجالي عدم 

المخطط االستعجالي.  تضمنهابمجموعة من الدراسات  القبلي ارتبط تنزيل بعض المشاريع بالقيام .137

درهم.  768.805.767بمبلغ  دراسة 41صفقات تهم إجراء إبرام الوزارة إلى ت مدع ،في هذا اإلطارو

المتوقع ونجاعتها وأثرها منها اتسم بغياب الرؤية فيما يخص الجدوى هذه الدراسات ب االلتزامأن  إال

 المالحظات التالية: وهو ما تزكيه على النظام التربوي. 
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 وحجم التدابيرطبيعة  الكفيلة بتحديدالدراسات قبل إنجاز البدء في تنزيل بعض المشاريع  ❖

 المتعين القيام بها

محتوى ة والتي من شأنها تأطير يلقبالقة تنفيذ بعض المشاريع في غياب الدراسات الأعطت الوزارة انط .138

 ألوليا بالتعليم ويتعلق األمر مثال: بالدراسة المتعلقة ،المشاريع جذاذاتديدها في حالمشاريع كما تم ت هذه

. وعلى 2009سنة  هتم إطالق ألولياالتعليم  بتطويرأن المشروع المتعلق حين  ي، ف2011المنجزة سنة 

االحتياجات  يوضعية األطفال ذوتشخيص تم التخلي عنهما، األولى تتعلق ب فإن دراستين ،مستوى آخر

أن في حين ها، الذي مس التردي وضعيةحسب التعليمية المؤسسات تصنيف ب الثانية تتعلقالخاصة و

 .إطالقها هما قد تمبالمشاريع المتعلقة 

 نجازهبعد انتهاء المدة المخصصة إل بالمخطط االستعجالي واردةالدراسات البعض  إطالق ❖

الفترة خالل  المشاريع جذاذاتعلى إنجاز كل الدراسات المدرجة في  االستعجالي نص المخطط .139

غير أن الوزارة عمدت إلى إطالق بعض من هذه  ،2012و 2009، أي ما بين المخصصة لتنفيذه

 :ويقدم الجدول التالي أمثلة على ذلك.مدةال هذه انتهاء الدراسات بعد

 : أمثلة على الدراسات المنصوص عليها في المخطط االستعجالي والمنجزة بعد الفترة المخصصة لتنفيذه31الجدول رقم 

 المراجع  الموضوع المبلغ بالدرهم

 .الشعبدراسة عن وضعية تدريس العلوم والتكنولوجيا والتوجيه نحو هذه  400 660 3
صفقة رقم  

3/2013 

196 800 
تحليل وتحديد الوثائق التي سيتم حفظها، ووضع خطة الحفظ وفرز األرشيف المادي، وإنشاء ملف 

 .ألرشيفلمعطيات الإلكتروني لألرشيف والمواكبة والتدريب على استخدام بنك 

سند الطلب  

83/2013 

 لالرتقاء بالتعليم والتكوين بالقطاع الخاص استراتيجيةإعداد  052 790 5
صفقة رقم  

15/2014 
 .المصدر: وزارة التربية الوطنية

 تنفيذهافسخ العديد من الصفقات المتعلقة بالدراسات بعد الشروع في  ❖

عدم تالؤم موضوع الصفقة "بالدراسات بحجة  الخاصةعمدت الوزارة إلى فسخ عدد من الصفقات  .140

الشروع ما تم سخ هذه الصفقات وذلك بعدفت اكما هو موضح في قرار النظام التربوي"مع متطلبات 

 حسب الوثائق المتحصل عليها من لدنببعد اإلعالن عن تسلم بعض مراحلها. و انجازها، وأحيانإفي 

 21.960.106صل إلىت تالتي تم صرفها قبل إلغاء هاته الدراسافإن مجموع المبالغ  ،الوزارة مصالح

 يحدد الجدول التالي موضوع الدراسات التي تم إلغاءها والمبالغ التي تم صرفها:ودرهم. 
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 بعد الشروع فيها فسخها: قائمة بالمبالغ المؤداة عن الصفقات التي تم 32جدول رقم ال

 

نسبة 

 الموضوع الصفقة مبلغ المبلغ المؤدى التنفيذ

رقم 

 الصفقة

0% 0 5 502 000 
التقنية لإلشراف على المشاريع من أجل وضع نظام معلوماتي المساعدة 

 .(SIME) لتدبير التربية
6/2009   

0,07% 300 000 439 705 200 
خدمة المساعدة التقنية لصاحب المشروع إلنشاء البنية التحتية 

 2012-2009 المدرسية المدرجة في إطار المخطط االستعجالي

33/2009  

 

25% 1 164 000 4 584 000 
 على مستوى مديرية التعليم المدرسي بع وقيادة المشاريعتت وضع نظام

.(Project management office) PMO 

37/2009  

 

 .لنظام التربيةبرنامج معلوماتي شامل  تطبيقالمساعدة التقنية لوضع  862 605 122 586 260 12 10%
38/2009  

 

 12/2010 .ألمن اإلنساني وحماية أطفال المدارساإنجاز دراسة إلنشاء نظام  798 876 1 079 126 1 60%

19% 7 109 441 37 025 848 
ات على مستوى يالكفاالمقاربة بالمساعدة التقنية الستكمال تنفيذ 

 المدارس االبتدائية والثانوية اإلعدادية.

24/2011  

 

 المجموع 708 299 611 106 960 21 

 وزارة التربية الوطنيةالمصدر: 

تكلف ميزانية  نطعون قضائية من شأنها أ أدى إلىسخ هذه الصفقات فتجدر اإلشارة إلى أن و .141

 فقات أخرى متعلقة بتعويض مكاتب الدراسات المعنية.نوزارة ال

IV.4.2  محدودية تنفيذ اتفاقيات الشراكة 

في قطاع التعليم  المتدخلينوالشركاء  من مجموعة إشراكضرورة  نص المخطط االستعجالي على .142

بمناسبة تقديم المخطط أمام جاللة  ،الشركاءتسع اتفاقيات مع  هذا اإلطار تم إبرام يوف نجاحه.إمن أجل 

مراحل اإلعداد ي أثناء يكالمالي واللوجست الدعمتقديم من أجل  ،2018شتنبر  11الملك بتاريخ 

 .والتنفيذوالتخطيط 

إبرام هذه االتفاقيات الرفع من مستوى المدرسة العمومية وإدماجها في محيطها. وكان الهدف من  .143

وذلك عن طريق  ،درسعت هذه االتفاقيات ثالثة أهداف أساسية وهي: المؤسسة والتلميذ والم  ضوقد و

 .2ا هو موضح بالملحق رقم كمالتالميذ وتكوين الموارد البشرية  ساالعتبار للمدرسة وتحسيرد 

 : ةل اتفاقية عل حدكويعرض الجدول التالي أهداف 
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 : موضوع اتفاقيات الشراكة33جدول رقم ال

 الشركاء موضوع االتفاقية

 وزارة الداخلية إعادة االعتبار للمدرسة العمومية

 وزارة الشبيبة والرياضة تطوير الرياضة بالمؤسسات التعليمية

 وزارة الثقافة  تطوير الثقافة الوطنية

إنشاء إطار عام للتعاون بين الوزارتين في مجال تأهيل البيئة والتربية 

 البيئية والتنمية المستدامة
 كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة 

 اربة التصحرحالمندوبية السامية للمياه والغابات وم حماية المجال الغابوي

الكهرباء والتكوين والتحسيس في ربط المؤسسات التعليمية بشبكة 

 مجال ترشيد الطاقة
 للشرب حالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصال

 للشرب حالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصال مد المؤسسات التعليمية بالماء الصالخ للشرب

 الشغلمكتب التكوين المهني وإنعاش  دعم وزارة التربية الوطنية في مجال التكوين والتوجيه

 الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النظام التربوي
 وزارة التربية الوطنية :المصدر

على كل مستويات  على تنزيلهامجموعة من العراقيل أثرت سلبا واجهته تدبير هذه الشراكات  لكن .144

فإن تنزيل هذه الشراكات على المستوى الجهوي واإلقليمي  ،الوزارة مسؤوليوهكذا وحسب . التدخل

 الصعوبات التالية: عانى من والمحلي 

 ؛غياب التمثيلية الجهوية لبعض الشركاء -

 ؛عدم االنخراط الجدي لبعض الشركاء في إنجاز وتحقيق األهداف المسطرة في االتفاقيات الموقعة -

 سيرأمين التواصل بين الشركاء حول وضعية بمهمة التتبع وتضطالع اللعدم خلق لجان مشتركة  -

 ؛األشغال

 ؛متضمن باالتفاقيات هو عليها من طرف الشركاء المعنيين كما  متفقغياب مخططات عمل  -

 الذي لم يسهل تنفيذ االتفاقيات في الوقت المناسب. ء، الشيالعملياتفي إطالق بعض  ةاإلدارتباطؤ  -

الخطوات الالزمة  أن الوزارة لم تتخذ، في مواجهة هذه الوضعية، في هذا الصدد الحظ المجلسو .145

 داتهم وإطالق عمل لجان التتبع. هإلى االلتزام بتع كاءلشرا فعلد

إخفاق الوزارة  فيما يتعلق بهذه الشراكات فقد شهد المخطط االستعجالي ،أما على المستوى الجهوي .146

ويتعلق  ،الضرورية إلنجاحه خطواتبسبب عدم إنجاز مجموعة من ال في القيادة، في القيام بدورها

 التالية: جراءات اإلبمر األ

 ؛قليميالقيام بالتنزيل الترابي التفاقيات الشراكة على المستوى الجهوي واإل ✓

 مشروع المؤسسة التعليمية؛لشركاء في اج إدما ✓

 ؛الوفاء بالتعهدات المتعلقة بتأمين الموارد البشرية والمالية وكذا العتاد واألدوات ✓

تدبير المشاريع فيما يخص ملفات الشراكات  تتبععن المسؤولين مؤهالت  األخذ بعين االعتبار ✓

 ل.والتواص
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IV.4 ةصالخ 

عبر الزمن وتستلزم  مكراوالت تنبني على مبدأ التدرج المنظومة التربويةعملية إصالح ن ال شك أ .147

عن المخطط االستعجالي و تنفيذ عنالمنهجية غابت هذه . إال أن االستمرارية في تنزيل مختلف التدابير

 2000الفترة الممتدة بين  خاللعرفت أن المنظومة التربوية لى إوتجدر اإلشارة  المخططات السابقة له.

الذي جاء به الميثاق  اإلصالحمضامين  إلى تنزيللها جهدف ت من مخططات العمل دالعدي ،2016و

 المكتسبات ودون استحضارتثمين دون هذه المخططات  إطالقتم  إال أنهالوطني للتربية والتكوين. 

 على الشكل التالي:  تسلسلياوقد تمت هذه المخططات  .هاجس االستمرارية

الذي يعتبر خارطة الطريق التي حددت و 1999سنة إنجاز الميثاق الوطني للتربية والتكوين  ✓

 ؛رافعات إصالح المنظومة التربوية

باعتباره  ،هل وضع تصورو 2004سنة إعداد اإلطار االستراتيجي لتطوير المنظومة التربوية  ✓

لتدبير مندمج للبرامج والمشاريع القادرة على تحقيق األهداف  العمليتراتيجي وس االسااألس

 ؛المتوخاة من الميثاق

 ؛الميثاق تنزيل مضامينيرة تريع وسلت اباعتباره مخطط2009سنة المخطط االستعجالي  إعداد ✓

أولوية قصوى ذات  إجراءً  21الذي يحدد و 2013سنة  2015-2013وضع مخطط العمل  ✓

 ؛لتجاوز اختالالت المنظومة التربوية

ألعلى االمجلس إعدادها من طرف  تمالتي و 2015سنة  2030-2015ة االستراتيجيالرؤية  ينتب ✓

إلنشاء الهادف و ،إلصالح المنظومة التربوية مإطار عاك العلمي والتكوين والبحثللتربية 

 جودة.الو المساواةمدرسة 

من  االستعجالي العديد من االختالالت التي لم تسمح بتحقيق األهداف المتوخاةالمخطط  عرفقد و .148

 يلي: فيما أساسا االختالالتهذه  لالمسطرة. وتتمثوالتدابير المشاريع 

من اللجوء إلى الخبرة الخارجية إلعداد المخطط  مفبالرغ :األهدافمة على اإدخال تعديالت ه ✓

لتعديالت  هفقد تعرضت أهداف ،المشاريع من طرف الوزارةمحتوى  صياغةاالستعجالي وإعادة 

 ؛تنفيذهفي  شروعوازنة بعد ال

 :خصوصا بالمشاريع التالية األمر ق، ويتعلريعمشاالغياب الرؤية الواضحة والتكامل في تنفيذ  ✓

مسبقا بمركزة  الوزارة قررت ،E2P1وE1P1المشروعين إلنجاز  :مشاريع قطب التعميم •

ا تخلت عنه غير أنه ،لطلب عروض دولياللجوء  عبرمؤسسة تعليمية،  1100عمليات بناء 

لمتعلقة ببناء اها باالعتمادات بإشعاركلفت األكاديميات بهذه العملية، وذلك و بعد،فيما 

 وعلى مستوى آخر، ولتأهيل .2011و 2010الماليتين  متم السنتين عند التعليمية المؤسسات

 ن، لكتأهيلالأشغال إعادة تتعلق ب األكاديميات بإبرام صفقات ، قامتلتعليميةاالمؤسسات 
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تنفيذ يجب اتخاذه في إطار موضوع هذه العملية كتدبير قبلي  لمؤسساتل إجراء تصنيف دون

 ؛هذا المشروع

من عدم التزامن بل وتم التخلي مشاريع هذا القطب عانت لقد  :طب البيداغوجيالقمشاريع  •

 مبالغببيداغوجية اإلدماج والتي كلفت الوزارة خصوصا تلك التدابير المتعلقة ، فيما بعد اعنه

 ؛ملموسةدون نتائج ليون درهم، وم 73مهمة قدرت بأكثر من 

بموظفي  تنفيذها لغياب قانون أساسي خاص ثرمشاريع قطب الموارد البشرية والتي تع •

 التدبير األمثل لمواردها البشرية على المستوى الجهويبلها يسمح الذي واألكاديميات 

حكم في تسيير الموارد البشرية، سارعت ت. ولتجاوز المشاكل المتعلقة بعدم الواإلقليمي

تمت وقد . 2018-2015لفترة ا خالل دقاعتبالمدرس  55000ما يقارب  وظيفالوزارة إلى ت

 ؛سيردتالمهنة ممارسة في غياب التكوين الضروري ل هذه العملية

لى إطالق مجموعة من مشاريع إعمدت الوزارة  هذا الخصوصوب :مشاريع قطب الحكامة •

 .المشاريع شرفين على تنفيذنظام للتتبع وقبل تكوين الم إرساء المخطط االستعجالي قبل

 تعاقد مع األكاديميات.التنفيذ المخطط دون  ، تمذلكوعالوة على 

م إطالق العديد ت حيث :االستعجالي طلمخطا التي جاء بها الدراساتمواضيع عدم التحكم في  ✓

 ،تنفيذهابعد الشروع في ولكن  ،المخطط االستعجالي عالمنصوص عليها في مشاريمن الدراسات 

 حجم المتوخاة. وقد بلغ ألهدافل تهامءالمالتحضير وعدم ضعف جة حبفسخها اللجوء إلى  مت

توزيع النفقات المتعلقة بهذه  نويمك درهم. مليون 94,96فائدة التي تم صرفها بدون  مبالغال

 :كما يلي ،جدوى ودون أي أثر على تحسين نظام التعليم اتغير ذ تعتبرالدراسات، والتي 

 ؛درهممليون  73: االدماج ببيداغوجيةخاصة النفقات ال •

 .مليون درهم 21,96التنفيذ:  أثناء التي تم فسخهادراسات خاصة بالالنفقات ال •

والتي تعد رافعة أساسية إلدماج المدرسة في محيطها، من  ،الشراكةات تدبير اتفاقي واجه ✓

أن الوزارة  د. بيالترابيعلى المستوى  وأعلى المستوى المركزي سواء مجموعة من اإلكراهات 

لم تتمكن من تجاوز هذه اإلكراهات باتخاذ المبادرات الكفيلة بتعبئة الشركاء، وبلورة االلتزامات 

 .عمل مع الحرص على عقد اجتماعات اللجن المعنيةالمشتركة ضمن مخططات 
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V .لتتبع والقيادة والتقييما 

V.1 قيادة مشاريع المخطط االستعجالي و تتبع 

 إنجازمواكبة قصد القيادة ولتتبع ل االوزارة نظام اعتمدت، المخطط االستعجاليمن أجل تنفيذ  .149

 وقد مر إعداد هذا النظام بالمراحل التالية: المخطط. وتدابير هذامشاريع 

التفاوضية رقم  إطار تنفيذ المرحلة الخامسة للصفقة يف ،الوزارةولى، حصلت األ ي المرحلةف ✓

 ؛مليون دهم 1,8على منتوج يضم تصميما لنظام للتتبع ومخطط للتواصل بمبلغ ، 08/02

لالستغالل، قامت بالتعاقد أن ارتأت الوزارة عدم قابلية هذا المنتوج  دوبع ،الثانيةفي المرحلة  ✓

 Project)ستعجالي االنظام للتتبع وقيادة المخطط  إرساءمن أجل مع مكتب دراسات آخر 

Management Office PMO) درهم 4.584.000بمبلغ  37/09الصفقة رقم بواسطة ،

المنتوجات دون استغالل ودرهم  1.164.000بعد أداء مبلغ  هذه الصفقة فسخغير أنه تم 

 ؛المتعلقة بالمراحل المنجزة

 داءأوبالرغم من وبعد االقتناع بعدم جدوى مخرجات الصفقتين المشار إليهما المرحلة الثالثة،  ✓

 الوزارة االعتماددون الوصول إلى إرساء نظام للتتبع، ارتأت  درهم 2.364.000ما مجموعه 

التتبع المادي والمالي للمخطط بعلى مواردها الخاصة ولجأت إلى تعيين فريق تقني يعهد له 

 .االستعجالي

 اتيبالتنظيم العملياألول يتعلق  ؛ثنينا بعدينتميز نظام التتبع والقيادة المصمم من طرف الوزارة بو .150

حقيقي  نظام إرساء ن، دوبعتللتفريق تقني  تعيينفي حين يهم البعد الثاني  ،المخطط االستعجالي لتنزيل

في وتكوينهم  مهاؤإطارا بتخصصات متنوعة تم انتق 25. ويتكون هذا الفريق من (PMOللتدبير)نظام

تكوين حول تقنيات التدبير الكان موضوعها  يوالت ،درهم 299.400بمبلغ 04/2009إطار الصفقة رقم 

التسيير والتقديم والتنظيم اإلداري لفائدة موظفي  طرقوالتواصل والتخطيط االستراتيجي باإلضافة إلى 

 .واإلحصاء والتخطيط االستراتيجيةمديرية 

مختلف المشاريع وذلك باالعتماد على حزمة من تقدم لتتبع وضعت الوزارة نظاما  ،كذاهو  .151

 على الشكل التالي: صممم هيكلي تنظيمعلى والمؤشرات 
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 المالحظات التالية:  هذه اآلليةبعمل القد أثار و .152

 القيادة والتأخر في وضع نظام التتبع  ❖

حيث التأخر الذي شاب إنجازه.  يجب، بسببنظام تتبع وقيادة المخطط االستعجالي دوره كما  يؤدلم  .153

 لتنفيذ ، أي بعد مرور نصف الفترة المخصصة2010نهاية سنة  إال اوعملي افعلي هذا النظاملم يصبح 

 ثق.و  دقيق وم  ة إلطالق المخطط لم تخضع لنظام تتبع مفالمرحلة الحاس ،ياالستعجالي. وبالتال لمخططا

، أشارت الوزارة إلى أن آلية قيادة المخطط االستعجالي، تم عن هذه المالحظة في معرض جوابها .154

وأول  2010مارس في ، وكان دخولها حيز التنفيذ الفعلي 2009تصمميها ووضعها مرحليا منذ سنة 

 .2010مارس  15 القيادة بتاريخحصيلة مرحلية تم تقديمها للجنة 

 

 قيادةالرسمي للفرق المكلفة بالتتبع وال التعيينعدم  ❖

االستعجالي،  وتدابير المخططمشاريع  وتتبع إنجازجح نظام التتبع الذي تم وضعه في قيادة لم ين .155

. وبشكل عام وتدابير المخططبسبب غياب التعيين الرسمي للفريق التقني المكلف بتتبع مختلف مشاريع 

المعطيات حصول على ال من أجلداخل اإلدارة  وجودهمل شرعيةالإضفاء  من لم يتمكن أعضاء الفريق

مختلف المشاريع. وقد خلق هذا الوضع نوعا من التداخل بين التنظيم  تقدم أشغالحول الضرورية 

د على المستوى الجهوي. عتم   اإلداري والتنظيم الوظيفي الم 

 . هاصعب تتبعكثيرة يمؤشرات وضع  ❖

مختلف ضمن جذاذات  مؤشرا 720، تم اعتمادوتدابير المخططمشاريع للقيام بتتبع تنفيذ مختلف  .156

وعلى الرغم من ذلك، استمرت  .مؤشرا 513تم تخفيضها الحقا إلىمشاريع البرنامج االستعجالي و

 : يما يل أهمها عدة نقائص في نظام التتبع، حالت دون فعاليته، نذكر من
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ة ئعب  الموارد الم  حيث تم التركيز على مستوى العديد من المشاريع  علىالمؤشرات  انتقاءجودة  ✓

. ونذكر على المنظومة التربوية نيتحس لمشاريع علىهذه االمباشر ل ثراألقياس باالهتمام عوض 

 ؛مشاريع التأطير البيداغوجي وبتوجيه التالميذبالمتعلقة سبيل المثال المؤشرات 

المرتبطة وتتبع كل المؤشرات  معالجةمندمج على مستوى الوزارة قادر على معلوماتي غياب نظام  ✓

 .تقدم اإلنجازاتباألهداف المسطرة وبمستوى 

 عدم الحرص على توحيد وملئ الجذاذات المتعلقة برفع التقارير ❖

اعتمد نظام التتبع على توزيع جذاذات على المشرفين على تتبع المشاريع بغرض ملئ المعطيات  .157

والمالية لمختلف التدابير. غير أن معالجة هذه الجذاذات اتسمت بما المتعلقة بتقدم اإلنجازات المادية 

 يلي:

اختالف طرق معالجة المعطيات والمؤشرات من مسؤول آلخر، باإلضافة إلى غياب نظام  ✓

للترجيح يضمن تناسب المؤشرات ومختلف التدابير المكونة لكل مشروع. مما حال دون تقييم 

 دم المحرز؛دقيق وصادق للمنجزات ولمستوى التق

اتية والمالية المضمنة بالجذاذات التي تم وضعها لهذا الغرض. يزانيعدم معالجة المؤشرات الم ✓

لم يسهر المسؤولون على تتبع المشاريع على توفير هذه المعلومات. مما يظهر جليا حيث 

ب غياب التتبع، ويفسر عدم توفر الوزارة على حصيلة تنفيذ الميزانية المرصودة للمخطط حس

 كل تدبير وكل مشروع.

V.2  مراقبة وتقييم تنفيذ المشاريع 

غير أنه لم يتم  االستعجالي، تنفيذ المخططفي تكتسي مهام المراقبة والتتبع والتقييم أهمية قصوى  .158

تين المكلفتين بالتفتيش على مستوى جهن الأ د، نجالمثالالقيام بها بطريقة دقيقة وشاملة. فعلى سبيل 

 برنامجبإعداد أي  اقومتلم  العامة للشؤون التربوية( والمفتشية )المفتشية العامة للشؤون اإلداريةالوزارة 

حول تقييم هو ما تؤكده الحصيلة الضعيفة ألنشطتها و .المخطط مشاريعتنفيذ عمل خاص وال بمراقبة 

 .2012-2009الفترة خالل  المخطط االستعجالي إنجازات

المفتشية العامة للشؤون من طرف نجزت أثالثة تقارير أعدت  أن الوزارةالى تجدر اإلشارة و .159

حول إنجازات  والتخطيط االستراتيجيةمديرية اإلحصاء وو اإلدارية والمفتشية العامة للشؤون التربوية

إطار اتفاقيات  بالتدقيق الخارجي للمخطط فيرام عقود للقيام بقامت الوزارة بإ. كما المخطط االستعجالي

 . المانحينمع 
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تناقضات على مستوى األهداف المسطرة وجود  التقارير عن هذه فحص مختلف ت عمليةأسفرو .160

. صادقفعال و تتبعغياب نظام مما يعكس . 2012-2009 الفترةعن نجازات اإلمستوى  علىوكذلك 

 هذه التناقضات:  عنبعض األمثلة  ،التاليويقدم الجدول 

 المنجزاتاألهداف وفيما يخص  الوزارةمن طرف  ةالمعداالستعجالي : حاالت التناقض بين تقارير تقييم المخطط 34جدول رقم ال

حسب تقرير المفتشية العامة  اإلجراءات

 للشؤون اإلدارية

حسب تقرير مديرية اإلحصاء 

 والتخطيط واالستراتيجية

 المنجزات األهداف المنجزات األهداف

 866 342 3 005 1 434 1 ألولي بالمؤسسات التعليميةابناء قاعات التعليم 

 251 296 286 347 عادة تأهيل الداخليات إ

 003 9 800 10 11700 958 17 مؤسسات المستفيدة من إصالحات وقائيةال

 606 138 1 986 588 2 مدارس ابتدائية استفادت من منشآت رياضية والتأثيث

 518 2 654 2 397 3 061 4 عداديات استفادت من تأهيل العتاد الديداكتيكيإ

 502 552 1 913 432 1 ثانويات استفادت من تأهيل العتاد الديداكتيكي

 219 7 160 7 060 5 413 7 مؤسسات مجهزة بحقائب متعددة الوسائط 

 016 5 198 8 696 8 354 11 مؤسسات متوفرة على خدمة الحراسة من طرف شركات خاصة

 المصدر: تقارير الوزارة حول المخطط االستعجالي.
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V.3  خالصة 

من  الموضوعةغير أن اآلليات  .والقيادةلتتبع ل فعال تواجد نظامتنفيذ كل برنامج على  نجاحإيتوقف  .161

 : ، نذكر منها ما يلياختالالتمن عدة  تعان المخطط االستعجالي، تبعا لحاجياتطرف الوزارة 

درهم لوضع نظام التتبع  2.964.000مبلغ  صرفرغم ف :التأخر في وضع نظام للتبع والقيادة ✓

معلومات  تجميعو رفععلى نظام فعال وقادر على  التوفرمن تتمكن والقيادة، فإن الوزارة لم 

 ؛التدابير المتعلقة به كذانجازات كل مشروع وإمستوى تقدم صادقة تعكس 

نجاز إتتبع مستوى مؤشر ل 500أكثر من  االستعجالي المخطط تضمنفقد المؤشرات:  كثرة ✓

 هذه من الكبير وأدى الكم. تنفيذ المخطط االستعجالي حول ورفع المعلوماتيع المشار

تبع تنفيذ المشاريع إلى صعوبة في ت لبعض منها في العديد من المشاريعا وتكرارالمؤشرات، 

 ؛المتعلقة بها وتركيز المعلومات تجميع ر عمليةذتعو

ها على مالءمة كفاءات بعض المشرفين على المشاريع وخصوصيات التدابير المسطرة في عدم ✓

موظفين بمصالح إدارية من طرف تم تتبع بعض المشاريع المستوى الجهوي واإلقليمي: حيث 

 بطبيعة هذه المشاريع. اال عالقة له
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VIحصيلة اإلنجازات . 

VI  .1 االستعجالي المخططإنجازات  حول ةشاملحصيلة  غياب 

المتعلقة حول اإلنجازات المادية والمالية  حصيلة شاملةعلى وزارة التربية الوطنية ال تتوفر  .162

الغرض لهذا  من لدن الوزارة التقارير المعدةتتمثل والستعجالي. ا المخططوتدابير مجموع مشاريع ب

 ما يلي:ي ف

عنوان تحت 2013جنبرفي دوالتخطيط  واالستراتيجية اإلحصاءدته مديرية التقرير الذي أع ✓

والذي يرصد "2012- 2009 االستعجاليبرنامج لل ةالنهائي حول الحصيلة"التقرير الوطني 

إنشاء النظام الوطني لجودة » حولE3P8شروع التقرير مهذا  وأدمجمشروًعا.  26 إنجازات

 تم حصرها عند التيالمشاريع غير مدرج في قائمة ن هذا المشروع أكوين" غير التعليم والت

 المخطط االستعجالي؛إعادة صياغة 

التقرير عنوان "تحت  2014في يناير  المفتشية العامة للشؤون البيداغوجيةالتقرير الذي أعدته  ✓

التربوي". وارتكز  الجانب: االستعجالي شاريع المخططلم واالفتحاص المالي للتقويمالنهائي 

 فقط؛ امشروع 13 تقويمعلى  يرهذا التقر

عنوان "التقرير تحت  2014مارس  في اإلداريةالمفتشية العامة للشؤون  لتقرير الذي أعدتها ✓

 هذا التقرير تطرق". واالستعجالي المخططمشاريع ل المالي الفتحاصوا المادي للتقويمالنهائي 

إنجازها حسب الصيغة الثانية من المقرر  امشروع 26مشروًعا فقط بدالً من  12نجازات إل

 البرنامج االستعجالي.

بغض  المعلومات المقدمة صدقيةلوحظ أن هناك عدة نقائص تحد من  ،ه التقاريرهذ فحصوبعد  .163

 :، نذكر من أهمها ما يليللتقييمات المنجزةالنطاق المحدود النظر عن 

ولكل المسطرة لكل مشروع يتعلق باألهداف  فيماخاصة  التقاريرهذه  بين المعطياتتباين في  ✓

 .واإلنجازات المسجلة تدبير

 :إلى ما يلي الوزارةأشارت  ،عن هذه المالحظة وفي ردها

االحصاء واالستراتيجية  مديرية كونن االختالف في التقارير يرجع إلى : إعلى مستوى األهداف •

 االستعجالي، بينما احتفظت المخططوالتخطيط اعتمدت على البيانات المتعلقة بإعادة صياغة 

في إطار الدراسة التي  2008لتربية والتكوين باألهداف األولية المحددة سنة لالمفتشية العامة 

 الدراسات. مكتب وضعها

والتخطيط، حول منجزات  واالستراتيجية اإلحصاءمديرية  على مستوى اإلنجازات: إن تقرير •

 2009، يتضمن فقط اإلنجازات المتعلقة بالفترة الممتدة من 2012-2009االستعجالي  المخطط

 المخططبإجراء تقييم وافتحاص مشاريع  اإلداريةالمفتشية العامة للشؤون  قامت . بينما2011 إلى

ال يتم احتساب أي مشروع بناء ضمن اإلنجازات  :ر التاليالمعيا في ذلك على دةاالستعجالي، معتم

 .استالم نهائي أو مؤقت على األقل إال إذا كان هناك محضر
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حسب الصيغة  عيراالمش جذاذاتفي  إنجازات تتعلق بعمليات غير مدرجة التقاريرهذه  تضمنت ✓

 .االستعجالي للمخططوضع حصيلة شاملة  صعبيوبالتالي ، الثانية من البرنامج

، أشارت وزارة التربية الوطنية أنه بالفعل وضعت تعديالت خالل تنفيذ المخطط عن هذه المالحظة في ردها

األولي للمشاريع المشار إليها في جذاذات إعادة الصياغة. ويمكن تفسير ذلك بالحاجة إلى تحديث المخطط 

بعد التفاوض الذي تم بين اإلدارة المركزية واألكاديميات  وذلك األولي للمشروع وفقا للخصائص الجهوية

 الميزانية.بإعداد مشروع السنوية الخاصة المناقشات لتربية والتعليم خالل لالجهوية 

 

اإلنجازات  تتم اإلشارة الى حيث لم. المخطط االستعجالي تقارير جميع مشاريعهذه اللم تغطي  ✓

على النحو الذي يمي نظام التعلالمشاريع على الرغم من أهميتها في إصالح المتعلقة ببعض ال

 .المتعلقة باللغات والمناهجالمشاريع  بالذكرونخص . لتربية والتكوينلالميثاق الوطني  إليه عاد

سياسيا بشأن مشروع مراجعة  وزارة التربية الوطنية أن قرارا تالمالحظات، ذكرعن هذه  في ردهاو

، كان وراء تأجيل هذا المشروع إلى ما بعد فترة المخطط 2010مايو  18المناهج، والذي تم اتخاذه في 

ونظرا لغياب االستعجالي وذلك نظراً لطابعه االستراتيجي.  وفيما يتعلق بمشروع تعزيز التمكن من اللغات 

 األشغال حولإطالق يتم  في النظام التعليمي المغربي لمووظائف مختلف اللغات هندسة مرجعية تحدد دور 

 سياسي وليس استبداله. توجه تفعيلمرتبط ب". ألن هذا األخير للغات الوطنيالمرجعي "اإلطار 

 والتدابير.مختلف المشاريع إلى الميزانية المخصصة ل االستعجالي المخططال تشير تقارير تقييم  ✓

 ؛المعبأةالموارد استخدام  التوقعات المالية وكفاءة نجاعة تقييمتمكن من ال  يةالوضع ههذن أ ذإ

نهاية سنة  والتخطيط واالستراتيجية اإلحصاءمديرية العمل بنظام التتبع الذي وضعته ف يتوق ✓

المتعلقة بكل مشروع طوال فترة المخطط  وتجميع المعطيات، لم يتم تتبع وبالتالي. 2011

 .االستعجالي

2.VI  الستعجاليا المخططإنجازات 

 ر المخطط االستعجالي،إنجاز جميع مشاريع وتدابي حولنظرا لعدم وجود معلومات موثوقة وشاملة  .164

ات ذاذج المحددة فياألهداف باالعتماد على  المخططلهذا  األقطاب المكونة إنجازات مختلفتم تقييم 

 وزارة التربية الوطنية في تقاريرالمبينة اإلنجازات كذا و المتعلقة بالصيغة الثانية من البرنامج المشاريع

 المذكورة أعاله.و

 

.2.VI  1 التعميم قطب 

وتعزيز  لمؤسسات التعليمية،ل الطاقة االستيعابيةالتعميم من سبعة مشاريع تتعلق بتوسيع  قطب يتألف .165

التي تعيق وأو الجغرافية  اقتصادية-السوسيوالعوامل  اتالتدابير الرامية إلى الحد بشكل كبير من تأثير

المدرسي  النقلوالمدرسية والمطاعم  الداخليات العرض في تنميةعن طريق  وذلكإلى التعليم.  لوجالو
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 بينيووتحسين العرض المدرسي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.  المختلفة، المادية والمساعدات

 التعميم: قطب مشاريعالجدول التالي أهداف 

 قطب التعميم مشاريع : أهداف35الجدول رقم 

 األهداف المشروع

E1P1 

 ألولياتطوير التعليم 

 

 ألولي استراتيجية لتطوير التعليم اإعداد إطار و

 المدرسة الموجودة حالياتأهيل عرض مرحلة ما قبل 

 تمديد عرض التعليم أألولي في أفق تعميمها 

 تعزيز أنظمة التأطير الخاصة بالتعليم أألولي

E1P2 

 توسيع عرض التعليم اإللزامي

 

 

 إنجاز البناءات المتبقية الخاصة بالمدارس االبتدائية لضمان تغطية وطنية كاملة

 الجماعاتية في المناطق القروية.مدارس الإنشاء 

الحفاظ على وتيرة بناء الثانويات داخل المناطق الحضرية قصد مواجهة االزدحام. وتسريع وتيرة 

 تطوير اإلعداديات داخل المناطق القروية.

E2P1 

تأهيل ورفع عرض التعليم 

 التأهيلي-الثانوي

 الثانوي والداخلي 

 

 الثانوية لمواجهة النمو المتوقع للسكانزيادة عدد المدارس 

 توسيع عرض المدارس الثانوية الداخلية الجديدة في المناطق القروية

E1P3 

 تأهيل المؤسسات

 

 إعادة تأهيل المدارس )المدارس االبتدائية واإلعدادية والتأهيلية(

 إعادة تأهيل الداخليات )اإلعدادية والتأهيلية(

الصيانة الوقائية داخل المؤسسات المدرسية )المدارس االبتدائية، اإلعدادي، التأهيلي والداخليات إنشاء 

 اإلعدادية والتأهيلية(

E1P4 

تكافؤ الفرص لولوج التعليم 

 اإللزامي

 

توسيع نطاق توفير المدارس الداخلية والمطاعم المدرسية في المناطق القروية للمدارس االبتدائية 

 واإلعداديات

 وضع وسائل النقل المناسبة في المناطق الريفية للمدارس االبتدائية واإلعداديات

 توزيع البدالت المدرسية للتالميذ المحتاجين

 عملية مليون محفظة مدرسية

 تقديم مساعدات مادية لتغطية تكاليف التعليم للفئات المحتاجة

E1P6 

تعزيز وتطوير التربية البدنية 

 والرياضة المدرسية

 

 تعميم التربية البدنية والرياضة المدرسية داخل االبتدائيات

 إعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية على مستوى اإلعداديات

 تشجيع الرياضة المدرسية

E1P7 

 العدالة لألطفال و

المجتمعات ذات االحتياجات 

 الخاصة

 

 االحتياجات الخاصة إلى األقسام المنتظمة والمتخصصةتحسين شروط ولوج األطفال ذوي 

 تحسين التعليم الخاص باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

إعداد عرض تعليمي مناسب لألطفال في وضعية صعبة )األحداث، أطفال الشوارع ذوي االحتياجات 

 الخاصة(
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تلك التحتية و اتالتدابير المتعلقة بالبنيسيتم تقييم إنجازات قطب التعميم من خالل التمييز بين و .166

 تعزيز الرياضة المدرسية. التي تخصتلك ثم الدعم االجتماعي المتعلقة ب

 التحتية اتالبني .أ

 مالتعلي الوطنية،التربية في تقارير وزارة  وردتكما  التحتية، اتالبنيالمتعلقة بالمادية  اإلنجازاتتهم  .167

 .الثانوياتو اتواإلعدادياالبتدائية لمدارس لطاقة االستيعابية وال الجماعاتيةوالمدارس  ألوليا

 ألوليالتعليم افيما يخص  ❖

المدارس  جميعإلى ضمان تغطية  ألوليابشأن تطوير التعليم  E1. P1مشروع  جذاذاتتهدف  .168

بالمائة سنة  80 في حدود تغطية نسبة تحقيقعلى أن يتم ،2015أفقسنةفي  ألوليابالتعليم  االبتدائية

 قاعاتال عدد فإن اإلنجازات من حيث العامة، يةشفتم. وباإلشارة إلى التقرير الذي وضعته ال2012

مقارنة  على التوالي بالمائة 38بالمائة و 26بلغت  ثالمسطرة، حياألهداف أقل بكثير من  واألقسام

 :األقساموعدد  القاعات ث عدديوضح الجدول التالي اإلنجازات من حيو. ةسطرالمباألهداف 

 معدل تحقيق أهداف التعليم أألولي:36الجدول رقم 

 

 
31/12/2012اإلنجازات الى غاية  األهداف  % 

 %26 866 3342 عدد القاعات

 %38 1555 4094 األقسامعدد 

   20-18المصدر: تقرير المفتشية العامة للشؤون اإلدارية. ص 

التي  العموميةعدد المدارس فإن  2016/2017الموسم الدراسي  وإلى غايةوتجدر اإلشارة أنه،  .169

منذ المدارس  هذه التالي تطور عدد ويوضح الجدول. بالمائة 24نسبة ال يتجاوز ألولي االتعليم  توفر

 :2016/2017االستعجالي إلى غاية انطالق البرنامج 

 أألوليالمدارس العمومية التي توفر التعليم  : وضعية37الجدول رقم 

2016/2017  2012/2013  2008/2009   

 مجموع المدارس االبتدائية 7054 7458 7767

 ألولياالتي تتوفر على التعليم  1013 1320 1806

 النسبة 14% 18% 24%

 التربية الوطنيةالمصدر: وزارة 
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 يةاتلمدارس الجماعافيما يخص  ❖

بها  استبدال الفرعيات والمدارس المحيطةهدفًا يتمثل في  االستعجالي المخططحدد  بهذا الخصوص .170

 محيطفي  يقطنونالذين ال  تالميذال الستقبالوالداخليات توفير النقل المدرسي مع  جماعاتية بمدرسة

مدارس ال حداثإبشأن  في صيغته الثانية المخطط االستعجاليمشروع  جذاذات أشارتوالمدرسة. 

ر تقري في حين حدد. 2012الى 2009 الممتدة ما بين مدرسة خالل الفترة 188بناء لى إ اتيةعاالجم

مدرسة  27نجاز إتم  مدرسة جماعاتية 148أهداف هذا المشروع في المفتشية العامة للشؤون اإلدارية 

 أدناه: في الجدول مبينهو  كمامنها جماعاتية 

 :معدل تحقيق هدف المدارس الجماعاتية38الجدول رقم 

  األهداف 31/12/2012اإلنجازات الى غاية  %

لمدارس الجماعاتيةا 148 27 18%  

 34. ص.2014المصدر: تقرير المفتشية العامة للشؤون اإلدارية الخاص بتقييم افتحاص المخطط االستعجالي، مارس 

 

المدارس  منفإن اإلنجازات  تقرير المفتشية العامة للشؤون اإلدارية،للبيانات الواردة في  تبعا .171

يشير التقرير إلى  كما. ا المخطط االستعجالياألهداف التي حدده بالمائة من 18 ية ال تتجاوزاتعاالجم

. بالمائة 30بمعدل أي 2013نونبر 30حدود  حتىجماعاتية مدرسة  34 إلىتصل  إنجاز نسبة

يوفر  مندمجكفضاء ال تعمل  عددها،رغم محدودية  الجماعاتيةهذه المدارس ، فان ذلكباإلضافة الى و

 كمدرسة ابتدائية عادية.تعمل بل  اإلداريين،والموظفين  درسيينوالم لصالح التالميذ الظروف المالئمة

الداخليات هذه  بل تستخدم بتدائية.المدارس دائما إليواء تالميذ المدارس االداخليات هذه تستخدم  وال .172

 .إليواء تالميذ مؤسسات التعليم اإلعداديفي بعض الحاالت 

 الطاقة االستيعابيةفيما يخص  ❖

وذلك الثالث التعليمية  باألسالك االستيعابيةقدرة التحسين تروم أهدافا  المخطط االستعجالي حدد .173

إلى  واإلنجازات المحققةاألهداف المسطرة يعرض الجدول التالي وتربوي لكل تلميذ.  قعدم لضمان

 :2012دجنبر  31 غاية
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 وتوسعة المؤسسات المدرسية إحداثاإلنجازات في  :39الجدول رقم 

 نوعية الهدف المستوى الدراسي األهداف االنجازات %

 إحداث المدارس االبتدائي  286 93 33%

 االعدادي 528 133 25% 

 الثانوي 350 60 17%

 المجموع 1164 286 25%

 

 

2072  

7052 

 

التوسعة من حيث  االبتدائي

 عدد القاعاتفي زيادةال
 االعدادي 934

 الثانوي 1056

 لمجموعا 7052 4062 58%

 55-31المصدر: تقرير المفتشية العامة للشؤون اإلدارية. ص. 

 

الطاقة  وسيعاإلنجازات المتعلقة بت حصر ن، يمك2012إلى 2009الممتدة من  الفترة خاللو .174

 النحو التالي: علىللمؤسسات التعليمية  االستيعابية

تقرير في  األهداف المحددة٪ من 25قاربمعدل إنجاز بأي  ،تعليميةمؤسسة  286حداث إ ✓

 33 هو الدراسيةاألسالك . إن توزيع هذه اإلنجازات حسب المفتشية العامة للشؤون اإلدارية

 ؛يليتأهالبالسلك بالمائة  17و اإلعدادي بالسلكبالمائة  25االبتدائي و السلكببالمائة 

 المنجزة  عدد القاعاتوصل  ، حيثقاعات جديدةبإضافة  القائمة توسيع المؤسسات التعليمية  ✓

 المفتشيةباألهداف المحددة في تقرير  بالمائة مقارنة 58تقارب  إنجاز أي بنسبة ،قاعة 4062

بالتعليم قاعة  934و تعليم االبتدائيبالقاعة  2072 وتتوزع على. العامة للشؤون اإلدارية

 .لتأهيليبالتعليم اقاعة  1056و اإلعدادي

 المالحظات التالية: لىإهذه اإلنجازات  ى تقييمأفضوقد  .175

الجديدة.  لإلحداثات خاصة بالنسبة المشاريع،معدل إنجاز األهداف وتأخير في إنجاز في انخفاض  ❖

 :األسباب التالية إلى ةالمحدد الفترة الزمنيةخالل  المسطرة تحقيق األهداف ويرجع عدم

من اإلدارة المركزية  المؤسسات المدرسيةبناء القرار القاضي بنقل مسؤولية لتأخر في اتخاذ ا ✓

على  شهًرا 18بعد مرور  إال إقرارهلم يتم : حيث والتكوين ربيةإلى األكاديميات الجهوية للت

 تقرر ثه. حيتنفيذلمدة المخصصة ال يقارب نصفأي ما  ،انطالق البرنامج االستعجالي

تم  أن بعد بها والتكوين ربيةاألكاديميات الجهوية للت وتكليف التخلي عن بناء المدارس الوزارة

المتعلق بإحداث مختلف الوحدات التعليمية على  اإلعالن عن طلب العروض الدوليالتخلي عن 

 ؛الصعيد الوطني
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 فإن المفتشية العامة للشؤون اإلدارية،لتقرير  ا: فاستنادالبناء أوراشمن  العديد أو تأخر فيوقت ✓

واجهت صعوبات أدت إلى تأخير أو تعليق التعليمية المؤسسات  بناءمشاريع  بالمائة من 26

 ؛وتعطيل استغاللهاإنهاء أشغال البناء بها 

على التراخيص  صعوبة الحصول ،يالعقاري، وبالتالالحرص على تصفية الوعاء عدم  ✓

 ؛بناءبالتلك المتعلقة خاصة  اإلدارية،

بالذكر تلك  صالنقائص، ونخمن د يعدالمن  التعليميةمؤسسات ال بناءالمتعلقة باإلنجازات  عانت ❖

. التعليمية المؤسساتإحداث المناسب لمواقع ختيار واالعداد الخرائط المدرسية إفي  بضعفالمتعلقة 

 :، ما يليوزارة التربية الوطنية المدلى بها من طرف لمعطياتلوفقا  ،ما نتج عنهوهذا 

بسعة  تعليميةمؤسسة  1355أي ما يعادل  ،لغرض التدريسقاعة درس  16262 تغاللعدم اس ✓

 قاعة درس لكل منها؛ 12

الطاقة االستيعابية للمؤسسات  للرفع منعلى الرغم من الجهود المبذولة  االكتظاظتفاقم معدل  ✓

ة مدرسيال واتالسن بيناألقسام داخل  ظاهرة االكتظاظت تفاقمفقد  ،التعليمية

. المدرسين اشتغالو التالميذ تمدرسسلبًا على ظروف  أثر مما.2016/2017و2008/2009

 :األسالك التعليميةحسب  كتظاظالتالي تطور معدل اال ويوضح الجدول

 2016/2017 و  2008/2009ما بين داخل قاعات الدرساالكتظاظ : تطور معدل 40الجدول رقم 

2016/2017  2012/2013  2008/2009  المستوى 

 االبتدائي 7,3% 7,6% 21,2%

 االعدادي 16,5% 27% 42%

 التأهيلي 26,1% 34,6% 22,3%

 المصدر: وزارة التربية الوطنية    

 تعليمية إعادة تأهيل المؤسسات الفيما يتعلق ب ❖

بشبكات المياه والكهرباء  التعليميةالمؤسسات  جميع تزويد ،هدفكاالستعجالي  المخطط حدد .176

التجهيزات ووتجديد المعدات  ،رديئةفي حالة  قاعات التي توجدوال الداخلياتجميع وإصالح  تطهير،وال

يلخص و. األهداف بالكامل تحقيقدون  لكن مهمةمعدالت إنجاز  وبهذا الخصوص، تم تحقيق. المتآكلة

 .والتخطيط ستراتيجيةالواتقرير مديرية اإلحصاء في  مبينةالجدول أدناه األهداف واإلنجازات ال
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 : معدل انجاز أهداف إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية والداخليات41الجدول رقم 

 % االنجازات األهداف   

 %80 730 2 423 3 الصالحة للشربمياه الالمؤسسات المدرسية ب تزويد

 %77 419 3 451 4 المؤسسات المدرسية بالكهرباء والطاقة الشمسية تزويد

 %69 1730 2510 المدرسية بالمرافق الصحيةتجهيز المؤسسات 

 %39 245 18 528 46 القاعات المترديةإعادة تأهيل جميع 

 %72 908 257 1 سياجلل حائطبناء 

 %57 595 2 518 4 معدات المعيبةالتجديد 

 %82 286 347 اتإعادة تأهيل الداخلي

 16 والتخطيط. صالمصدر: تقرير مديرية اإلحصاء واالستراتيجية 

 

 هابعض وضعية ال تزال ،لتعليميةا أهيل المؤسساتالمخصصة لت الموارد ويرى المجلس أنه رغم  .177

وجب الدخول المدرسي موب وزارة التربية الوطنية،الزالت  هكذا،و. متقدمةتعاني من حالة تدهور 

 عبمال بدونأخرى سياج وبدون  تعليميةمؤسسات و ،مؤهلةغير  قاعة 9365ل، تستغ2016/2017

 اتئيلجدول التالي إحصا، يقدما المثالعلى سبيل و. تطهير وأ كهرباء وأ ءما بدون أخرىو ةرياضي

 زودة بالماء والكهرباء وشبكة التطهير.المؤسسات غير الم عن

 والتطهير بشبكة الماء و الكهرباء زودةوضعية المؤسسات المدرسية الغير م : 42الجدول رقم 

 2008/2009  2012/2013  2016/2017  

 الماء
3396 3354 3192 

 الكهرباء
1771 1291 681 

 التطهير
4174 6096 4376 

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

 الدعم االجتماعي-ب

استقبال  وتحسين ظروفتم إدراج ضمن هذا القطب مشاريع تتعلق بتكافؤ الفرص لولوج التعليم اإللزامي 

 .والرياضة المدرسية والصحة المدرسيةاألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

 لزاميفيما يخص تكافؤ الفرص لولوج التعليم اإل ❖

المخطط االستعجالي مشاريع تهدف إلى من أجل تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي، وضع  .178

 .تحسين الظروف االجتماعية والمادية لعائالت التالميذ والتكفل بالتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
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 :تتعلق بالدعم االجتماعي وهي ثالثة مشاريع وبهذا الخصوص وضع المخطط االستعجالي .179

وسيع عرض ت ،في هذا اإلطار خذة،المت تروم التدابيرحيث  :التعليم لولوج إلىتكافؤ الفرص ل ✓

النقل، ومنح وسائل وتوفير  القروية،ال سيما في المناطق  الداخليات والمطاعم المدرسية،

منح ومحفظات و مدرسيزي في شكل  المعوزةمن األسر  المنحدرين مادية للتالميذمساعدات 

 مالية؛

وضمان هم تمدرستحسين ظروف  عبر االحتياجات الخاصة والفئات ذاتألطفال اإنصاف  ✓

 ؛تدابير مواكبةولهذه الفئة  مالئم عرض مدرسي

 ةصحللنظام  إرساءفي  أهداف هذا المشروع تمثلوت ،الصحة المدرسية واألمن اإلنساني دعم ✓

 للعالج،ومواد واقتناء أطقم  صحيين،-ومساعدين سوسيومن خالل توظيف أطباء  المدرسية،

 حريق وضمان نظافة جيدة.مطافئ للاألمن و حراسجميع المؤسسات المدرسية ب تزويدوكذا 

-2009الفترة خالل  األهداف واإلنجازات فيما يتعلق بالدعم االجتماعي ونعرض في الجدول التالي .180

2012. 

  2012-2009الفترة  خالل المتعلقة بالدعم االجتماعينجازات اإل: 43الجدول رقم 

إعادة األهداف بعد  

صياغة المخطط 

 االستعجالي

اإلنجازات حسب تقرير 

المفتشية العامة 

 للشؤون اإلدارية

% 

 %14 60 424 حداث الداخلياتإ

 %28 25 89 توسعة الداخليات

 %26 2.110 8.034 االبتدائي المستفيدون من الداخليات

 %55 62.892 115.478 اإلعدادي

 %78 1.273.582 1.641.093 االبتدائي المدرسيةالمستفيدون من المطاعم 

 %81 55.468 68.869 اإلعدادي

 %145 32.066 22.000 دراجة هوائية المستفيدون من النقل

 %105 49.441 47.056 الحافلة

 %66 615.607 930.177 المستفيدون من الزي المدرسي

 %97 3.933.749 4.051.168 المستفيدون من المحفظات

 %43,5 435.484أسرة 1.000.000أسرة المستفيدون من برنامج تيسير

 المصدر: وزارة التربية الوطنية 

توسيع عرض الداخليات والمطاعم المدرسية  إحداث نجازات فين نسبة اإلأويكشف الجدول أعاله  .181

وموازاة  التوسعة.ئة بخصوص عمليات افي الم 28ئة بخصوص اإلحداثات و افي الم 14لم يتجاوز 

 2008ت السنوابين  ملحوظعدد المستفيدين من مختلف تدابير الدعم االجتماعي بشكل ارتفع  مع ذلك،

 تحقيق األهداف المحددة. لكن دون 2012و
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رغم من النتائج المحققة، الزالت تدابير الدعم االجتماعي تعاني من عدة اختالالت تتعلق على ال و  .182

على ذلك، وعالوة  .طاعم المدرسيةالمبو اتالداخليمالئمة لإليواء واإلطعام بظروف غير التخطيط وب

مندمجة للدعم االجتماعي مبنية على نظام الستهداف األسر المعوزة  تفتقد هذه التدابير إلى استراتيجية

م إن هذه االختالالت تحد من وقع تدابير الدعوهكذا، فناهيك عن قلة الموارد المرصودة لهذا الغرض. 

االجتماعي على عدد من مؤشرات أداء المنظومة التربوية. فعلى سبيل التوضيح، سجل معدل الهدر 

، إال أنه استقر في نسب مرتفعة إلى حدود الموسم 2012و 2008المدرسي انخفاضا ملموسا ما بين 

عدادي، بالسلك اإل %85تلميذا من بينهم  279.176، إذ غادر المدرسة ما يناهز 2016/2017الدراسي 

  .كما توضح ذلك األرقام الواردة في الجدول أسفله

 2016/2017و  2008/2009: تطور الهدر المدرسي حسب المستويات الدراسية بين 44الجدول رقم 

 2016/2017 2012/2013 2008/2009 عدد التالميذ حسب المستوى الدراسي

 181 41 853 67 886 163 االبتدائي

 387 152 310 128 487 180 اإلعدادي

 608 85 350 76 810 100 التأهيلي

 176 279 513 272 183 445 المجموع

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

 (.E1.P7األطفال ذوي االحتياجات الخاصة )المشروع  لوج التمدرس لدىحسين ظروف وت ❖

 المدرسي،دماج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في النظام التعليمي وتيسير نجاحهم إل سعيا .183

تحسين ظروف لى إ المشروعهذا ويهدف . لهذه الغاية E1.P7شروع صص المخطط االستعجالي مخ

مختلفة الفئات ال خصائص مع مدرسي يتالءمعرض توفير العادية والمتخصصة و قسامإلى األ ولوجال

مع إجراء مسبق  االحتياجات الخاصة( وواألطفال ذوجانحين والهؤالء األطفال )أطفال الشوارع ل

 .كيفيةلدراسة تحدد نوعية الفئات المستهدفة من الناحية الكمية وال

المشروع هذا  الخاصة، مكنغياب الدراسة المذكورة أعاله بشأن األطفال ذوي االحتياجات  وفي .184

 طفل من ذوي االحتياجات الخاصة 9 600طفالً من أصل  4 617 فائدةلـ امندمج اقسم 363 من إحداث

 .في المائة 45 كهدف مسطر، أي بمعدل إنجاز في حدود

ألطفال ذوي االحتياجات اظروف استقبال  تم مواكبة هذه اإلحداثات بتحسينلم ت أخرى،ناحية  ومن .185

يعهد إلى ففي معظم الحاالت،  معدات المالئمة والتدريب المناسب للمدرسين.بتوفير ال الخاصة،

 .ةمناسب ةوتربوي ةهج علميافي غياب من الفاعلة في هذا الميدان بتدبير هذا النوع من األقسام، جمعياتال
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 (.E1.P13)المشروع  نساني داخل المؤسسات التعليميةإلتعزيز الصحة المدرسية واألمن ا ❖

توظيف األطباء والممرضين ، حيث كان يهدف إلى ضعيفمعدل إنجاز  لقد سجل هذا المشروع .186

األكاديميات  غير أنمؤسسات التعليمية. بالأدوية معدات طبية و والعاملين في مجال الصحة وتوفير

لعدم  نظرا استغاللهاأن تتمكن من  ندو الطبية لى اقتناء هذه الموادإ عمدت الجهوية للتربية والتكوين

المجلس األعلى للحسابات في تقارير  اإلشارة إلى هذه المالحظات وقد تمتالمذكورة.  األطرتوظيف 

أن  كشف المجلس المثال،على سبيل تسيير األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبمراقبة  المتعلقة

الممتدة من  خالل الفترة  التوالي،على  أنفقتا،تطوان قد  -طنجة و بولمان -أكاديميتي التعليم لجهتي فاس

درهماً لشراء معدات  3 495 375 وبدرهماً  3 884 584 غالفا ماليا يقدر ب  ، 2011 لىإ 2009

 .دون استغاللها طبية وأدوية

 التربية البدنية والرياضة المدرسيةاالرتقاء ب –ج  

 البدنية والرياضةتطوير التربية الذي يهدف إلى  E1.P6تضمن المخطط االستعجالي مشروع  .187

ويبسط الجدول التالي . المؤسسات التعليمية، ال سيما على مستوى السلك االبتدائي المدرسية داخل

 :أهداف المشروع وكذا إنجازاته

 : وضعية اإلنجازات واألهداف المتعلقة بالرياضة المدرسية 45الجدول رقم 

األهداف بعد إعادة صياغة  

 المخطط االستعجالي

 % االنجازات

االبتدائية المستفيدة من المنشآت والمعدات عدد المدارس 

 الرياضية

3.000 986 33% 

 عداديات المستفيدة من ترميم المنشآت الرياضيةاإلعدد 

 

1.388 63 6% 

عدد المدارس المستفيدة من المعدات الديداكتيكية 

 الرياضية

 

3.000 1.978 66% 

التربية البدنية ن من التكوين في يعدد األساتذة المستفيد

 والرياضة المدرسية

 

131.625 23.378 18% 

 لمصدر: وزارة التربية الوطنيةا

في مجال تطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية  اإلنجازات التي تحققت فيتفحص خالل من و .188

بلغ عدد المدارس االبتدائية التي  حيث المشروع لم يحقق أهدافه. هذا أنتبين  التعليميةالمؤسسات 

وهو ما يمثل  كهدف، مدرسة 3000مدرسة عوض  986استفادت من المرافق والمعدات الرياضية 

ورغم وجود المرافق الرياضية، ال يستفيد تالميذ  ،وزيادة على ذلكمعدل إنجاز. ك في المائة 33

 المدارس االبتدائية من هذه المادة ضمن برنامجهم الدراسي. 
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VI.2.2 القطب البيداغوجي 

إلى إجراء تهدف في مجملها  60 إلى امتفرععا أحد عشر مشرو 11 تضمن القطب البيداغوجي .189

 . وإتقان اللغات ،واإلشهادلتقييم لنظام اإلعالم واالتصال وإرساء وإدماج تكنولوجيا  التعلم جودةتحسين 

 .البيداغوجيالجدول التالي أهداف مشاريع القطب ويبين 

 القطب البيداغوجي أهداف: 46الجدول رقم 

 األهداف المشاريع

محاربة التكرار واالنقطاع عن 

 الدراسة

 إرساء نظام للتتبع الفردي 

 نظام الحصص خاص بدعم التالميذ الذين يواجهون صعوباتإرساء 

البيداغوجيةتحسين اآلليات   

 تجريب آلية تفعيل بيداغوجية االندماج

 وضع استراتيجية شاملة للبحوث التربوية

 انشاء خلية يقظة دولية حول االبتكار التربوي

 CRDAPPلتنشيط وضع استراتيجية  

 تعزيز األنشطة العلمية في إطار الحياة المدرسية

 الديداكتيكية لجميع المؤسسات التعليميةإعادة تأهيل المعدات 

 إعادة تصميم البرامج الدراسية

 

 اعداد الجوانب المنهجية المتعلقة بإعادة التصميم للمناهج

 تجربة وتعميم المناهج الجديدة

 انشاء دورات دائمة لمراجعة المناهج

إدماج تكنولوجيا االعالم 

 واالتصال واالبتكار خالل التعلم

 تفعيل استراتيجية لتجهيز المؤسسات المدرسية بالمعدات اإلعالمية ألجل ادماج لل تكنولوجيا االعالم واالتصا

 تكنولوجيا االعالم واالتصال تفعيل استراتيجية التكوين في

 الرقمية واردتفعيل الم

 تفعيل استراتيجية ناجعة لمواكبة التغيير

تحسين نظام التقييم واصدار 

 الشهادات

 

 مراجعة نظام االمتحانات والشهادات

 تطوير وتفعيل السياسة الوطنية الخاصة بتقييم التعليم

 DESتطوير وتفعيل السياسة الوطنية الخاصة بتقييم المؤسسات التعليمية ومستخدميها

 تحسين جودة الحياة المدرسية

 (PE) مشاريع المؤسساتيةالتفعيل 

 اليقظةتطوير أنشطة 

 تلقين قيم المواطنة وحقوق االنسان وانشاء آليات لمحاربة العنف

تعزيز الصحة المدرسية واألمن 

 االنساني

 

 انشاء نظام خاص بالصحة المدرسية

 تعزيز الصحة المدرسية واألمن االنساني المتفق عليها في إطار الشراكات

 

 تأمين المؤسسات المدرسية

 حماية ضد الكوارث الطبيعية، التكنولوجية واالجتماعيةانشاء آليات 

 تعزيز التحكم في اللغات

 

 جمع العناصر الالزمة لوضع إطار مديري لضبط الممارسات داخل قاعات الدرس

 CNCRLEمالئمة طرق التدريس ومنهجية التعليم مع عناصر 

 شراك المتعلمين في تعلم وتحسين استخدام اللغاتا

نظام معلومات وتوجيه انشاء 

 فعال

 توجيه المعلومة موحد ل وضع رهن اإلشارة المعلومات عبر نظام

 تطوير" التوجيه النشط"

 تعزيز الموارد البشرية الخاصة بالتوجيه

 التشجيع على التميز

 

 إنشاء المدارس الثانوية المرجعية والتميز

 CPGEمراجعة النظام األساسي الخاص بالمدرسين 

 انشاء البنية التحتية لمراكز األقسام التحضيرية
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صارمة. فيذها وفق منهجية واضحة ولم يتم تن البيداغوجي غير أن المشاريع والتدابير ذات الطابع .190

متوقع لها على تحسين جودة وبالتالي لم تفض إلى نتائج ملموسة، بل لم يتم تفعيل عدد منها رغم األثر ال

 .التعلم

المتوسط  المدىفي ظل غياب رؤية مندمجة حول اإلصالح البيداغوجي على و ،األخير وفي .191

واضحة مبنية  وإلى آفاقإلى التكامل والتزامن  افتقر تفعيل تدابير القطب البيداغوجيفإن ، والطويل

 على إشراك الهيئات المعنية بالتدريس والبيداغوجيا.
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  3.2.VIقطب الحكامة 

تتعلق على وجه  ،هدفًا 28صص المخطط االستعجالي خمسة مشاريع لهذا القطب تتمحور حول خ .192

 الدولة بينوالتعاقد  االختصاصات المتعلقة بمختلف المتدخلين والالمركزيةالخصوص بتوضيح 

 ويبينالنفقات.  وعقلنة وترشيدواألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء نظام مالئم للقيادة 

 .عوالجدول التالي أهداف كل مشر

 مشاريع قطب "الحكامة"أهداف : 47الجدول رقم 

 األهداف المشروع

مقاربة الحكامة، التخطيط و

   النوع

 توضيح االختصاصات والتنظيم

 الالمركزية الوظيفية

 تحسين أداء هيئات التسيير

 انشاء نظام التعاقد

 إرساء آليات القيادة

 التخطيط مبني على رفع تصاعدي للمعطيات مراجعة عملية

 ادماج مقاربة النوع في القيادة والتواصل والتكوين

 حديثت

 وتحسين نظام المعلومات

 

 االستراتيجي لنظام المعلوماتإنجاز المخطط 

 وضع أنظمة معلوماتية لتدبير األنشطة والموارد

 اعداد نظام معلوماتي للتربية والقيادة

 تطوير إدارة نظم المعلومات وتعزيز القدرات والدفع بالتغيير

 تطوير االتصال على جميع مستويات النظام األمني ونظم المعلوماتية

 تجهيز هياكل التسيير بالمعدات المعلوماتيةتعزيز وتيرة 

 اعداد نظام للتواصل الداخلي والخارجي وتطوير استعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال

تحسين واستدامة الموارد 

 المالية

 

 تعريف وتجميع المجهودات المتراكمة التي قامت بها الوزارة في مجال التحسين والترشيد اإلداري 

 تحسين وترشيد نفقات االتاوات

 ترشيد النفقات من خالل تجميع عمليات الشراء وإضفاء الطابع االحترافي عليها

 ترشيد النفقات عبر اللجوء إلى التفويض

 المهني على الميزانية واإلدارة المالية وتحديث الميزانية ونظام المعلومات المحاسبيةإضفاء الطابع 

 تنويع مصادر تمويل قطاع التربية و التكوين

 تحويل تسيير الممتلكات لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

 لتعبئة والتواصلا

 حول المدرسة

 

 والخارجيلتواصل الداخلي اإعداد إستراتيجية 

 تعزيز التواصل بين وزارة التربية الوطنية واألكاديميات

 إمضاء شراكات هادفة وفعالة مع مختلف األطراف المعنية

 تعزيز العالقة بين الوزارة وجمعيات أباء وأولياء التالميذ

 تنظيم وتحديث التعليم القائم في المدارس الخاصة. تطوير التعليم الخصوصي

 تعليم الخصوصيلتطوير عرض جديد ل

 تعزيز آليات تأطير أساتذة التعليم الخصوصي
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 ومقاربة النوع لحكامة والتخطيطا ❖

 كامةمشروع "الحالمخطط االستعجالي تضمن تحسين الحكامة داخل قطاع التعليم، من أجل  .193

وزارة التربية الوطنية توضيح الصالحيات بين والذي يهدف إلى  "مقاربة النوعووالتخطيط 

واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات اإلقليمية، واستكمال عملية الالمركزية داخل هذا 

 وكذلك تحديث التخطيط المدرسي. النتائج،على  المبني لتسييروإدخال منطق ا القطاع،

بحكامة  رتبطةالمجالي، أن مجموعة من االختالالت لكن يالحظ على الرغم من تنفيذ المخطط االستع .194

 :قطاع التعليم التزال قائمة، خصوصا تلك المرتبطة بالمحاور التالية

 مصالحال إذ أن :كل من الوزارة واألكاديميات الجهوية للتربية والتكويندم توضيح صالحيات ع -

 رقم          القانون  بموجبالموكولة لألكاديميات  االختصاصاتالمركزية للوزارة تواصل تركيز 

بمراقبة  المتعلقة تقارير المجلس األعلى للحسابات هذه المالحظة في مختلف قد تم رصد. و00-07

 والتكوين؛الجهوية للتربية  تسيير األكاديميات

. مواردهال تدبير فعالالتي تمكنها من م تمكين األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من اآلليات عد -

 باالشتغاليسمح لها  ممتلكات إلى األكاديميات الالموارد البشرية والإسناد تدبير فإن عدم  لتالي،وبا

 تتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي؛ موميةكمؤسسة ع

 تدبيرو مشروعميزانية كل  معطيات حول عدم وجودذلك أن النتائج: على  قائم إرساء تدبيرعدم  -

 واألكاديميات يؤكد هذه المالحظة؛وزارة التعاقد بين ال اللجوء إلىوعدم 

وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتطور  الحاجياتإن عدم التحكم في حيث  :فشل التخطيط المدرسي -

تم اعتماد مجموعة من  ،2000 سنةمنذ و ،إذ أنهنظام التعليم يوضح فشل التخطيط المدرسي. 

ما حال دون وهذا تثمين للمنجزات. ربية لكن دون مخططات عمل تروم تنزيل إصالح قطاع الت

 .إنجاح اإلصالح المنشود
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 يلنظام المعلوماتاتحديث وتحسين  ❖

، حث المخطط االستعجالي على تحقيق كوينكما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتف .195

 :هداف المسطرة ضمن المشروعين التاليينألا

 التعليميةإدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال واالبتكار في التعليم من خالل تجهيز المؤسسات  ✓

 (؛E1.P10بمعدات معلوماتية )مشروع 

نظام المعلوماتي وتحسينه عن طريق وضع مخطط مديري إلعداد نظام معلوماتي التحديث  ✓

 (.E3.P5)المشروع  تكوينوزارة واألكاديميات الجهوية للتربية والاللتسيير جميع أنشطة 

تجهيز المؤسسات التعليمية يروم " الذي GENIEلبرنامج " ااألول استمرار ويعد المشروع .196

لخص الجدول أسفله وينترنت. بشبكة األ ربطهابالمعدات المعلوماتية وحقائب متعددة الوسائط وكذا 

 .إنجازات هذا المشروع

 2012-2009خالل الفترة  المؤسسات المدرسية المجهزة ببنيات تحتية معلوماتية عدد: 48الجدول رقم 

إعادة جذاذات األهداف حسب  الموضوع

 الصياغة

 % االنجازات

 %20 502 2.555 قاعات متعددة الوسائط

 %66 7.219 10.922 حقائب متعددة الوسائط

 %71 125.641 176.410 الوسائل الرقمية

 %93 8.957 9.600 األنترنتالربط بشبكة 
 128-125 :ص اإلدارية،العامة للشؤون  وتقرير المفتشية «E1P10 «GENIEالمصدر: جذاذة مشروع 

 

والتدبير اإلداري  التالميذ،مكن هذا المشروع من تطوير عدة تطبيقات تشمل تدبير تمدرس وقد  .197

 "TAFTICH"و"MASIRH "و "MASSARمثل " للموظفين، وتتبع نشاط المفتشين

 " وغيرها.SIBAREF"و

 «Génie»أن االنجازات المذكورة في التقرير تخص برنامج   عن هذه المالحظة وزارة في جوابهاالأشارت 

بينما يجب ذكر المجهودات التي بذلت من أجل تجهيز اإلدارات المدرسية وتعميم التجهيزات المكتبية على 

 جميع األطر التابعة للمديريات اإلقليمية واألكاديميات واإلدارة المركزية.
 

دريس التفي حديثة الت إدماج التكنولوجيابنظام التعليمي وال رقمنةبن تقييم اإلنجازات الخاصة أكما  .198

 النقائص التالية:كشف عن 

تقارير المجلس : فقد أشارت االستغالل الجزئي للعتاد المعلوماتي داخل المؤسسات التعليمية ✓

لعدة الميدانية زيارات ال ومن خالل لألكاديميات، بمناسبة مراقبة التسيير األعلى للحسابات

ثر المتوقع وأن األتلقين التعلم ال تستخدم إال بشكل جزئي في  التجهيزاتهذه إلى أن مدارس، 

 في التدريس لم يتحقق بالكامل.الحديثة تكنولوجيات الإدخال من 
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تحديث الهامة في مجال فعلى الرغم من االستثمارات المطورة: عدم تفعيل بعض التطبيقات  ✓

بعض المطورة قصد التحكم في تدبير تطبيقات مجموعة من الال يتم استغالل ي، نظام المعلوماتال

اده من أجل تتبع عدوالذي تم إ TAFTICHالتربوي، ونخص بالذكر تطبيق جوانب النظام 

 ؛موارد البشريةعقالني لل لتدبيرالمصمم  MASIRHأنشطة المفتشين التربويين، وتطبيق 

المبرمة مع ج التطبيقات المعلوماتية المطورة في مختلف الصفقات مادالحرص على إعدم  ✓

مخطط استراتيجي إرساء دراسة حول  إلى أنه تم إعداد ات: حيث تجدر اإلشارةمكاتب الدراس

تطبيقات معلوماتية في تطوير الوزارة واألكاديميات ومع ذلك استمرت نظام المعلومات ل

 .ناثرةتم

إلجراءات، أطلقت الوزارة العديد من الصفقات إلنجاز رتيب لوتللحاجيات دقيق تحديد في غياب  ✓

نظام معلوماتي إرساء التطبيقات دون أن يؤدي ذلك إلى عدد من الدراسات والمساعدة لتطوير 

المتعلقة التالي البيانات  ويلخص الجدول. ربويةالتالمنظومة متكامل ومندمج يمكن من قيادة 

 الدراسات:من هذه ببعض 

 
 ينظام معلوماتإرساء أجل انجاز دراسات حول من : وضعية خاصة بالتزامات الوزارة 49الجدول رقم 

 المبلغ بالدرهم موضوع الصفقة

 000 502 5 المساعدة التقنية ألجل اعداد نظام معلوماتي إلدارة التعليم

 200 797 17 االستعجالياقتناء خدمات لتطوير ورش خاص بنظام المعلومات المبرمج ضمن المخطط 

اقتناء خدمات للمساعدة التقنية ألجل تطوير قدرات التقنين والتأطير لمديرية النظم المعلوماتية وللفروع 

 الجهوية واإلقليمية   
9 085 200 

 862 605 122 المساعدة التقنية إلعداد حل شامل لنظام المعلومات للتعليم

 855 510 1 عداد نظام للمعلوماتإاقتناء و

   318 365 1 المعلوماتية المدرسيةالمشاريع المساعدة التقنية حول الطرق الجديدة لتسيير 

   500 999 4 عداد مخطط استراتيجي لنظام المعلومات والمخطط المديريإ

 935 865 162 المجموع

 المصدر: وزارة التربية الوطنية

 الموارد المالية ديمومةورشيد ت ❖

هدفا رئيسيا يتمثل في إضفاء االستعجالي ، حدد المخطط ةالماليو يزاناتيةالمالحكامة فيما يتعلق ب .199

عن  ،ربيةالتالميزانية والمحاسبة وترشيد الموارد المالية المخصصة لقطاع تدبير الطابع المهني على 

، وهي واالتصاالتوالكهرباء قليص تكاليف الماء تواالقتصاد في بعض النفقات الوازنة ك التحكم طريق

 لقطاع التربية الوطنية.تسيير الضمن ميزانية  مبالغ مهمةتكاليف تمثل 
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األهداف تصل إلى تبين أن اإلنجازات لم ة بهذا الجانب المتعلقالتدابير وبعد فحص غير أنه  .200

 وفي هذا الصدد، يجب التأكيد على مالحظتين أساسيتين: سطرة.الم

االعتمادات المفتوحة  المجلس أن الحظ، المتمركز للميزانيةعلى مستوى دعم مسلسل التدبير الف ✓

االعتمادات  حصة إن، حيث بدأالمهذا لم تحترم في قوانين المالية لفائدة قطاع التربية الوطنية 

لتوجهات ويعد هذا التصرف مخالفا . الوزارة تفوق تلك المخصصة لألكاديميات لفائدةالمفتوحة 

المنصوص للوزارة ولألكاديميات رصودة لتوزيع الموارد المكذا للتربية والتكوين والميثاق الوطني 

برنامج ال تنفيذلالمالية المعبأة  مواردال تمركزيؤكد و لصيغة الثانية للبرنامج االستعجاليعليه في ا

 ؛الوزارةمستوى على  االستعجالي

أن  المجلس الحظ واالتصاالت،والكهرباء  ءالنفقات المتعلقة بالما وعقلنة ترشيدعلى مستوى و ✓

، بداية السنة المالية النهائية المتعلقة بها سجلت زيادات مهمة مقارنة مع تلك المفتوحة فياالعتمادات 

 :على ذلك بعض األمثلة وفيما يلي. االعتمادات تحويلوذلك عبر اللجوء إلى 

 والكهرباء واالتصاالتماء : أمثلة لبعض النفقات المخصصة لتكاليف ال50الجدول رقم 

  السطر الفقرة المادة الباب السنة
االعتمادات 

 المفتوحة
 التحويالت

االعتمادات 

 النهائية
اعتمادات 

 االلتزام
 اإلصدارات

(+) (-)  

2011  

المعدات 

والنفقات 

 المختلفة

0000 11 21 
 وإتاواترسوم 

 االتصاالت
8 808 000 16 000 000 0 24 808 000 24 808 000 24 808 000 

 000 747 6 000 747 6 000 747 6 0 000 000 5 000 747 1 اتاوات الماء 26 11 0000

 000 563 9 000 563 9 000 563 9 0 000 483 6 000 080 3 اتاوات الكهرباء 27 11 0000

2012  

 000 747 5 000 747 5 000 747 5 0 000 000 4 000 747 1 اتاوات الماء 26 11 0000

 000 080 7 000 080 7 000 080 7 0 000 000 4 000 080 3 اتاوات الكهرباء 27 11 0000

0000 11 21 
رسوم وإتاوات 

 االتصاالت
8 808 000 20 000 000 0 28 808 000 28 808 000 28 808 000 

 صدر: وضعية تنفيذ اعتمادات وزارة التربية الوطنيةالم

 المدرسةالتواصل حول التعبئة و .أ

الداخلي  التواصلمشروعا يرمي إلى جعل االستعجالي  المخطط ضم بالتواصل،يتعلق  فيما .201

 المدرسةحول تمع لكل المجفعالة اإلصالح ووسيلة لتعبئة في تنفيذ  رافعة أساسية لإلسراعوالخارجي 

((E4.P2. 

وسائل  إلعداددرهم  52.500.000المخطط االستعجالي غالفا ماليا بقيمة  خصص وفي هذا السياق، .202

 إطار تنفيذ المخطط االستعجالي، في يتم القيام بهاجميع األنشطة التي  لالتصال داخل الوزارة تهم

 داخل المؤسسات اتربوي فاعال 232.447حملة تواصل واسعة حول هذا المخطط لفائدة وإطالق 

 أطقم كاملة حول هذه العملية.تطوير  مع المدرسية،
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المجلس أن كشف المخصص إلنجاز هذا المشروع،  درهم 52.500.000مبلغ لى إوباإلضافة  .203

  76/2006درهم موضوع الصفقة رقم 31.694.865,40الوزارة كانت قد التزمت سابقا بنفقات بقيمة 

يبقى التساؤل  ،أهمية هذه المبالغ. وبالنظر إلى الوزارة داخلالتواصل إعداد إلنجاز دراسة حول 

وعلى ظروف تأثيرها على تحسين نظام التعليم بشكل عام مدى هذه النفقات و جدوىحول  مطروحا  

 التالميذ بشكل خاص. تمدرس

VI.4.2 قطب الموارد البشرية 

البشرية، الموارد ب لقتحقيق توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين في الشق المتعمن أجل  .204

تدابير لتعزيز مهارات هيئة التدريس  اتخاذ ثالثة مشاريع تتضمنخصص المخطط االستعجالي 

(. E3.P3مشروع  الموارد البشرية )تدبير تحديث  ا( وكذE3P2مشروع ) والتأطير( E3.P1)مشروع 

 :ةيعرض الجدول التالي أهداف المشاريع الثالثو

 مشاريع قطب " الموارد البشرية" : أهداف51الجدول رقم 

 األهداف المشروع

تعزيز قدرات مستخدمي 

 التعليم

 إعادة تعريف المعايير وشروط اختيار المدرسين

 (FUE) عداد مسالك جامعية للتكوين التربويإ

 (CRF) انشاء مراكز جهوية للتكوين

 التعليم المدرسيعداد تنظيم جديد مرن وفعال للتكوين المستمر على مستوى إ

 تطوير خطط التكوين المستمر والتأهيلي لموظفي التعليم: األطر اإلدارية ومسيري النظم 

تعزيز آليات التفتيش 

 والتأطير

 الخاصة بالتعليم المدرسي

 وضع مناطق تعليمية قصد تأطير وتقييم أفضل عن قرب

الحصول على الجودة المطلوبة تأهيل أماكن عمل المفتشين وضمان تنظيم جيد من أجل 

 للعرض المدرسي

 توحيد نظام التكوين األساسي وتعزيز التكوين المستمر

إعادة تنظيم عمل المفتشين من خالل مراجعة النصوص وتكييفها مع أدوارهم ومهامهم 

 الجديدة

تحديث تسيير الموارد 

 البشرية

 نقل مهام تسيير الموارد البشرية الى األكاديميات الجهوية لتربية والتكوين   

 زمة الات التزويد األكاديميات باإلمكانيات والقدر

 عداد القانون األساسي وقوانين اإلطار الخاصة باألكاديمياتإ

 عداد وتطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات إلدارة الموارد البشريةإ

 نشاء آليات لتحسين أداء الموارد البشريةإ

 عداد آليات للمراقبة الداخلية وتقليص آجال إتمام اإلجراءات لصالح الموظفينإ

 عداد آليات لتحفيز الموارد البشريةإ

 تحسين العالقة مع النقابات

 الموارد البشريةتعزيز التعاون مع مختلف المتدخلين العموميين المشاركين في عملية إدارة 

 

أهم عملية التوظيف والتكوين أحد لذا تعد  إصالح،أساسية ألي  دعامةتعتبر الموارد البشرية  .205

وتفعيل ات يجاالح رصدو البيداغوجيةلمهن اعوامل نجاح هذا اإلصالح خصوصا فيما يرتبط بتحضير 

 وفيما يلي المنجزات المتعلقة بالتوظيف والتكوين: .أداء نظام التعليموجودة ضمان  اوكذ اإلصالحات
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 لتوظيفا ❖

مستشارا  1000مدرساً، و20.441حددت مشاريع البرنامج االستعجالي الحاجيات من التوظيف في  .206

 .(ASSللصحة االجتماعية ) مساعداً  1200طبيباً، و 52في التوجيه، و

ت من األطر اإلدارية التي من شأنها غير أنه وبالرجوع إلى الصيغة الثانية للمخطط، فإن الحاجيا .207

، المؤسسات التعليمية الجديدة من جهة أخرىحاجيات  وتغطيةمن جهة تعويض اإلحاالت على التقاعد 

 .لم يتم تحديدها

الوزارة، فإن اإلنجازات ها توفقا للبيانات التي قدم، و2012الى  2009الممتدة من  خالل الفترةو .208

ملحقًا  431و إداريًا 156و األسالك التعليمية الثالثعلى  أستاذا موزعين 24.272إلى توظيف تشير 

 ذلك،باإلضافة إلى و. منصبا 25.160بلغ  إجماليبعدد أي ، مهندسي دولة 4مقتصدا و 297و تربويًا

 .باحثينأساتذة منصب إلى  امالي امنصب 240 ت الوزارة بتحويلقام

الموارد من  وضبط الحاجياتأن الوزارة لم تتمكن من تحديد تقييم هذه اإلنجازات وتبين من خالل   .209

 المالحظات التالية: البشرية كما تؤكد

سلفا المحددة  الحاجيات ،فترة تنفيذ المخطط االستعجاليخالل  األساتذة الموظفين،تجاوز عدد  ✓

 .التالي كما يوضح ذلك الجدول

 
  2012لى إ 2009: الفرق بين الحاجيات والتوظيفات من األساتذة خالل الفترة الممتدة من 52الجدول رقم 

األهداف المسطرة في المخطط  السلك

 االستعجالي

 التوظيفات

2009-2012 

 الفرق

 4173 (+) 9858 5685 السلك االبتدائي

 3403 (-) 6777 10180 عداديالسلك اإل

 3061 (+) 7637 4576 السلك التأهيلي 

 3831 (+) 24.272 20.441 المجموع

 لمصدر: وزارة التربية الوطنية ا
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ين المشار إليهم في المخطط االستعجالي فئات معينة من الموظف تعمل الوزارة على توظيفلم  ✓

 E1.P13مشروع )( ASSللصحة االجتماعية ) مساعداً  1200طبيباً و 52ويتعلق األمر ب 

 في التوجيهمستشار  1000باإلضافة إلى  االنساني(تعزيز الصحة المدرسية واألمن حول 

  والتوجيه(.معلومات عداد نظام فعال للإالمتعلق ب E3.P7المشروع )

ع. اريالمش بطاقاتغير المدرجة في التخصصات بعض  منصبا لتعيين1228ت الوزارة خصص ✓

 والمقتصدين؛المهندسين والملحقين التربويين واإلداريين يتعلق األمر بو

 إال أن صياغة المخطط، إعادةعند  رغم توظيف عدد من المدرسين يفوق االحتياجات المحددة ✓

ً  الكافيالعدد توفير   دراسي. موسمبداية كل  عند من المدرسين الزال يشكل عائقا أساسيا

 التكوينفيما يتعلق ب ❖

لتكوين مستوى ا فعلى المستمر هدفا أفقيا وأوليا في البرنامج االستعجالي.و كوين األساسيالت يعتبر .210

. انتقاء المدرسينوتعديل معايير  اتي للتكويننص المخطط على إصالح التنظيم المؤسس األساسي،

 المشاريع. لفي ج ارئيسي وبالنسبة للتكوين المستمر، فهو يعتبر عنصرا

 ما يلي: االستعجالي المتعلقة بالتكوين األساسي إنجازات المخطط تفحص وتبين من خالل .211

( CPR) لجهويةالمراكز التربوية ا قامت الوزارة بدمج: تكوينتنظيم مراكز الفيما يتعلق بإعادة  ✓

لجهوية لمهن التربية والتكوين المراكز ا إحداث( من خالل CFI) درسينالم كوينومراكز ت

(CRMEF ) وتعتبر . 2011 دجنبر 23 المؤرخ ب672-11-2 المرسوم رقم   بموجبوذلك

التعليم المكلفة بوصاية السلطة  هذه المراكز الجهوية بمثابة معاهد لتكوين أطر عليا تحت

-2المرسوم حيث لم يحدد  القانوني لهذه المراكز غامضا،وضع اليظل  رغم ذلك،المدرسي. و

المادة علما أن  األكاديميات لهذه المراكز وعالقتها مع ةيالقانون المشار إليه الطبيعة 11-672

...توضع مؤسسات التربية والتكوين الموجودة في دائرة تنص على " 07.00من القانون رقم  12

الوزارة الصالحيات بين  تداخل الوضعية وتؤكد هذه. " النفوذ الترابي لكل أكاديمية تحت سلطتها

 المراكزهذه  تدبيرو صعبا تحديد المسؤولياتهذا ما جعل ، والوصية على القطاع واألكاديميات

 ؛معقدا

والتكوين لمهن التربية : صاحب إنشاء المراكز الجهوية التكوين من مدة فيما يتعلق بالتقليص ✓

ن هذا التقليص ال غير أ. ةواحد سنةإلى في مدة التكوين األساسي لألساتذة من سنتين  تقليصا

، 2008البحث الذي قام به المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنةنتائج  يتوافق مع

 .تكوين األساسي للمدرسينللالمخصصة مدة سنتين  حيث خلص هذا البحث إلى عدم كفاية
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ات يجاتغطية الحوقصد  ،2018 إلى 2016من الممتدة  السنوات أنه خاللإلى  وتجدر اإلشارة .212

وظيف تإلى ، غياب نظام أساسي خاص بالموظفين وفي، األكاديمياتلجأت  ،المدرسينمن  مستعجلةال

 إخضاعهمدون  المدرسين في أسالك التعليمتم تعيين هؤالء حيث . عن طريق التعاقدمدرسا  54 927

 اخطرالنهج  يشكل هذاو. المشار إليه 2.11.672 رقم المطلوب بموجب المرسومكوين األساسي لتل

 .على جودة التعليم وعلى المردودية الداخلية والخارجية لنظام التعليم برمته

وفي تعقيبها عن هذه المالحظات، أشارت الوزارة على أن البحث الذي قام به المجلس األعلى  .213

، وان اإلصالح الذي وضعه 2008للتربية والتكوين والبحث العلمي ركز على آليات التكوين قبل سنة 

المجلس األعلى للتربية والتكوين  تقرير تعجالي لم يكتفي باألخذ بعين االعتبار توصياتالمخطط االس

( فحسب، بل إنه التزم بالمعايير الدولية لنظام تكوين المدرسين. وبالتالي، وفي 2008والبحث العلمي )

 سنوات بعد الباكالوريا. 5إطار هذا الوضع الجديد، سيتم تمديد مدة تكوين األساتذة إلى 

 

بالتكوين المستمر، فقد تم تسطير تدابير لهذا الغرض في جل مشاريع المخطط  يتعلق أما فيما .214

تدريب فئات أخرى من الموظفين. للموارد ولإنشاء مراكز ك، تعجالي كما سبقت اإلشارة إلى ذلكاالس

 التالية:لمالحظات االمستمر  تكوينال في شأنتقييم اإلجراءات المتخذة  وقد أفرز

 لعمليات التكوينتم التخطيط المخطط االستعجالي في إطار حيث : كوينهندسة التغياب  ✓

تم إطالق  كماالخاصة بكل فئة من الموظفين.  للحاجياتفي غياب تحديد  هاوتنفيذ هابرمجتو

مع المسؤولين اإلداريين  أوبين مديري المشاريع  سواء جميع الدورات التدريبية بدون تنسيق

 المؤسسات التعليمية؛مستوى على 

الفترات  تم تكوين المدرسين خاللإذ جداول حصص المدرسين: على حساب  كوينتم تنفيذ الت ✓

 الزمن المدرسي المهدور؛آلية لتعويض  التفكير فيدون المخصصة للدراسة وب

 من أجل ضمان إدارة مختلف إجراءات التدريب المنصوصف المتعلقة بالتكوين:قرارات التمركز  ✓

، ولإلشارة التكوزينمكلفة بمديرية ربية الوطنية أنشأت وزارة الت في المخطط االستعجالي،عليها 

حديد برمجة وت تم خلقها من أجل إذفإن هذه المديرية ال توجد ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، 

 غير أنهذات الصلة.  معطياتال تجميعبتنسيق مع مديريات المشاريع و يةالتكوين أنماط الدورات

إشراف أو  يالحظ أن العديد من الدورات التدريبية تم إطالقها من طرف مديري المشاريع دون

 تتبع من قبل هذه المديرية.

 لىإ 2009 الممتدة من خالل الفترةوفي هذا السياق، فإن تقييم اإلنجازات المتعلقة بالتكوين المستمر  .215

هذه تكلفة ونمط ووعدد المستفيدين  الدوراتمعلومات عن عدد الساعات وعدد العدم توفر  عاقه 2012

تطبيق  طويروتالغرض لى الرغم من إنشاء قسم مخصص لهذا . وذلك عمشروعلكل  الدورات بالنسبة

زارة التربية من طرف والمقدمة  معطياتفقا للوالبيانات. و معالجة وتجميعيهدف إلى  معلوماتي

 2 531 820 االستعجالي ما يناهز بلغت األنشطة التدريبية التي نفذت خالل فترة المخططالوطنية، 
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درهم  300 بقيمة تكلفة وبناء على. حددةمن األهداف الم بالمائة 76نجاز تقدر ب إبنسبة  أي فرد،/يوم

يمكن تقدير تكلفة هذه الدورات  عن كل يوم تدريب لكل فرد كما وردت في الصيغة الثانية للبرنامج،

 دماجإلا ةببيداغوجيتعلق يمن هذه الدورات  اكبير اجزء ، علما أندرهًما 759 546 000 بالتدريبية 

 .وزارة التربية الوطنيةوالتي تم التخلي عنها فيما بعد من قبل 

 الموارد البشرية تدبيرتحديث فيما يتعلق ب ❖

بالموظفين نظام أساسي خاص  عدادإ أهداف رئيسيةاالستعجالي ك حدد المخطط بهذا الخصوص، .216

اء نظام رسإ كذاو ها التدبيرية،وتعزيز قدرات لها،الموارد البشرية باألكاديميات، ونقل عملية تدبير 

 (.E3.P3الموارد البشرية )المشروع  وترشيد وتقييممعلوماتي لتدبير 

المستوى الجهوي موارد البشرية على للانتقالية بتنظيم حركة المشروع، قامت الوزارة هذا وإلنجاح  .217

 الموظفين،ووضع أدلة لتقييم أداء  البشرية،إدارة الموارد المتعلقة بجوانب رقمنة بعض الو واإلقليمي،

 لم اإلنجازات ورغم ذلك، فإن هذهالموظفين. العمليات الخاصة ببعض  ألكاديميات إدارةاتفويض و

 :بما يليويتعلق األمر  .المسطرة مسبقا التدابير تنفيذ مجموعة منحيث لم يتم  ،ترق للمستوى المطلوب

: 07.00هو منصوص عليه في القانون رقم  إعداد قانون أساسي خاص بموظفي األكاديميات كما ✓

لمادة اخاص بموظفيها كما هو منصوص عليه في  اأساسي ايوجد لدى األكاديميات قانونال حيث 

 تسييربيسمح لألكاديميات  القانون الإن غياب هذا  .أعالهالمذكور  07.00من القانون 11

 انتشارتحسين بو الجهوية،التوظيف وفقاً للخصوصيات القيام ببو البشرية بشكل محكم،مواردها 

 ؛(×) اإلقليمية والمؤسسات التعليميةمديريات مختلف ال موظفيها بين

التوظيف والتدريب  تسيير شؤون زاليالحيث الموارد البشرية:  تسييرالالمركزية في اعتماد  ✓

 ؛رس على صعيد المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنيةمايوالترقية ونقل الموظفين  التعيينو

لم  مردودية الموظفين،على الرغم من وضع دليل لتقييم ف وتحفيز الموظفين: نظام لتقييم إعداد ✓

يالحظ استمرار المنهجية الكالسيكية المعمول بها  النظام وبالتالي وزارة من تفعيل هذاالتتمكن 

 .فيما يخص التحفيز والترقية

 

 2018األساسي ودخل حيز التنفيذ في شتنبر  النظامتم إعداد )×( 
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للمدرسببين( ال يخضببع على هذه المالحظات، أشببارت الوزارة إلى أن التقييم )على سبببيل المثال ا وفي رده

 لشروط كالسيكية ولكنه يعتمد على معايير جديدة وعلى وجه الخصوص:

 معاينة المدرسين داخل حجرة الدرس من قبل المفتشين التربويين. ▪

 مالحظة سلوك المدرس طوال السنة الدراسية من قبل مدير المدرسة )غياب، حضور ...(؛ ▪

تقييم مردودية المدرسين، بما في ذلك التخطيط والتهيئ وإنجاز عمليات التدريس، ومعدل   ▪

 والسلوك المهني. والبحث واالبتكاراستكمال الدروس 
 

األكاديميات  حيث إن هذا النظام يهدف إلى تمكينالبشرية: لموارد إرساء نظام تدبير استباقي ل ✓

انتشار جيد وتهيئ مخطط وضمان إعادة  العدد والتخصصات، من حيثمن تحديد قبلي للحاجيات 

دى المتوسط يأخذ بعين االعتبار اإلحاالت على التقاعد والحاجيات المرتبطة مللتوظيف على ال

 .بتطور المنظومة

سبق ذكره، أشارت الوزارة إلى أنه في إطار التعاون المغربي الكندي، بدأت الوزارة في  وفي ردها عن ما

بشأن تطوير تطبيق  2008(، وبدأت دراسة في سنة RECبتطوير مرجع الوظائف والكفاءات ) 2007سنة 

 (.GPEECمعلوماتي يتعلق بالتدبير االستباقي للوظائف والقدرات )

 

يعتمد على الموارد البشرية  تسيير حيث الزال إلدارة الموارد البشرية: ندمجإنشاء نظام م ✓

جوانب الجميع  فيالتحكم مما يجعل من الصعب  مندمجة،فرقة وغير ية متمعلومات تطبيقات

 .المواردهذه المرتبطة بتدبير 

 في التعليم المدرسي والتأطيرتعزيز آليات التفتيش  ❖

 التربوي، تضمن المخطط االستعجالي مشروعين وهما:تأطير يتعلق بال فيما .218

 حولأهدافه  والذي تتمحور ، والتوجيه لإلعالمناجع يروم إنشاء نظام ( والذي E3.P7مشروع)ال ✓

 وذلك من الالزمة،البشرية  بالموارد األكاديميات وتزويدلإلرشاد والمعلومات  موحدوضع نظام 

 ؛هيالتوجاألطراف المعنية ب وتعبئة النشطه يأجل تطوير التوج

الذي  (،E3.P2في التعليم المدرسي" ) والتأطير"تعزيز آليات التفتيش  الثاني يخص مشروعال ✓

إعادة تنظيم و المفتشين،عمل  فضاءاتوتأهيل  التعليمية،يهدف إلى استكمال إنشاء المناطق 

 والمستمر. ساسياأل كوينهمالخاصة بهم وتعزيز تعمل خطة ال

واألدوات  الفضاءاتمن حيث  الموارد،مزيد من عن توفير اليذ هذين المشروعين تنف وأسفر .219

 التوجيه. وقد ساهمت اإلنجازات في تطوير ومستشاريوالمفتشين المفتشين التربويين وظروف عمل 

المفتشين على الصعيدين الجهوي واإلقليمي(،  ياتالمخصصة الجتماعات المفتشين )تنسيق الفضاءات

 التعليمية؛داخل المؤسسات  والتوجيهلمعلومات ل اتفضاء هيئية وتيكبالوسائل اللوجست وتجهيزها
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مساهمة وتأثير  تقييم المخطط االستعجالي، لم يتم تقييم مدىحول ر الوزارة تقاري وبالرجوع إلى .220

ه المالحظات تؤكد التربوي في مجال تأطير المدرسين والتالميذ وهذا مااألداء  علىالمتخذة  التدابير

 التالية:

المختلفة التي أعدها المجلس  الخاصة لى التقاريرع اعتمادافلمفتشين التربويين: ا ضعف مردودية -

المفتشين  مردوديةال يزال أداء و ،2017لىإ 2009الممتدة من  خالل الفترةاألعلى للحسابات 

وكذا مردوديتهم غير ن مفتشيعدد الأن لوحظ  وبالتالي،حيث الكم والنوع.  كافيين منالتربويين غير 

 واستغالل تقاريرهم؛أنشطتهم  تتبعوعدم  للمفتشين خطط عملمعدم وجود . وكذا كافية

إن الهدف المتمثل في توجيه ثلثي تالميذ المستوى الثانوي التأهيلي إلى الشعب العلمية والتقنية  -

ئة. وتجدر ابالم 45التالميذ الموجهين نحو هذه الشعب ، حيث لم تتجاوز نسبة والمهنية لم يتم تحقيقه

ال  بمعدالتالعلمية والتقنية  لشعباتوجيه التالميذ إلى يتم  الحاالت،إلى أنه في بعض  اإلشارة

 ؛09/20تتجاوز 

عدم تحسين نمط التوجيه، فقد لوحظ أن منهجية التوجيه المعتمدة تقتصر على تدخل مستشار التوجيه  -

ال ترتكز على منطق وثة من السلك اإلعدادي إلخبار التالميذ بالتوجيهات المتاحة، في السنة الثال

للتالميذ مبني على "مشروع فردي للتوجيه" ينطلق منذ السنة األولى إعدادي ويتيح  النشطالتوجيه 

 وتقدم لهم آفاقا واعدة في سوق الشغل. همللتالميذ فرصة التوجيه إلى شعب تتالءم مع قدرات
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 3.VI خالصة 

و على مستوى ألى مستوى الوزارة سواء عومن خالل مختلف المهام التي قام بها  ،يعتبر المجلس .221

 فيها كن له التأثيرات المرغوبتلم أنه كما  أهدافهلم يحقق جميع  األكاديميات، أن المخطط االستعجالي

 تفاقمتظهر  2012 سنةت بعد العديد من المؤشرا ولإلشارة، فإن تطورفي البالد.  ينظام التعليمالعلى 

 .كوينالتعليم والتوضعية 

الدخول المدرسي لص المجلس إلى هذه النتيجة من خالل التقييم الذي أجراه حول ظروف سير خوقد  .222

يتعلق األمر ونظام التعليم. زالت تعتري العديد من االختالالت ال  والتي أظهرت أن ،2016/2017

 :باالختالالت التالية سبيل المثال ال الحصرعلى 

 سنويا؛تلميذ ،000270 المدرسي الذي يقدر بأكثر من  هدرستمرار الا -

 ؛األسالك التعليمية لجميعبالنسبة داخل األقسام  كتظاظالوضع المقلق لال -

 عدم االستغالل األمثل للمؤسسات التعليمية؛ -

 الدنيا للتمدرس؛شروط ال ال تتوفر فيهااستغالل مدارس  -

 هيئة التدريس؛ فيوالخصاص  فائضتزامن ال استمرار -

 االجتماعي؛محدودية فعالية برامج الدعم  -

 .ي غير مندمج وال يوفر معلومات صادقةنظام معلومات -
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VIIالمستنتجات العامة . 
 

تقييم شامل ومفصل الوطنية وكذا غياب  مستوى وزارة التربية ي مندمج علىفي غياب نظام معلومات .223

المطروحة األسئلة الرئيسية  نقدم هذا التقرير بعض اإلجابات عي المخطط االستعجالي،لجميع مكونات 

أساسية أربعة أسئلة حول  هذه اإلجاباتوتتمحور . على منظومة التربية هذا المخططفيما يتعلق بآثار 

 وهي:

I.  ؟المخطط االستعجالي فائدةما هي الموارد المالية التي تم تعبئتها ل 

اعتمادات األداء  تقييمها من خاللتم حيث . للمخطط االستعجالي تقريبيةالحقيقية  تبقى التكلفة المالية .224

 والتكوين عنباألكاديميات الجهوية للتربية  الميزانيات الخاصةفي القوانين المالية و المفتوحة في

 43,12كثلة األجور، استثناء مع  ،حجم الموارد المعبأةبلغ  قدو .2012لىإ 2009 الممتدة من لسنواتا

أي بمعدل  .مليار درهم منها  1525,غ منها، وأداء مبل درهم ليارم 35,05تم االلتزام بمبلغ درهم ار ملي

 على مستوى ةالقطاعية المسجل اتانيمعدل تنفيذ الميزمن  تبقى هذه النسبة أدنىو. ٪58أداء قدره 

 خالل نفس الفترة. الميزانية العامة للدولة

فترة قطاع التعليم خالل  اتجاهة لودجهود المتعكس المفتوحة، والتي حجم االعتمادات  لوسج .225

رصدها لفائدة القطاع  االعتمادات التي تممقارنة مع المائة في  230بنسبة ارتفاعا  المخطط االستعجالي

مستوى االلتزام غير أن األداء يبقى ضعيفا سواء على  .التي سبقت هذه الفترة اتخالل األربع سنو

سواء  ، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ضعف القدرات التدبيريةهابالنفقات أو على مستوى معدل صرف

 .يالتدبير المالي والمحاسبمن حيث  أو تنفيذ المشاريعحيث في  من

II.  وتحسين ظروفه؟درس في تعميم التمو التطور المسجل ها م 

 تلميذا 5.666.429التالميذ منارتفع عدد  نموا ملحوظا حيثنظام التعليم  سجل الكمية،الناحية  من .226

 9.397من  المؤسسات التعليمية في حين ارتفع عدد ،2017ة سن 6.039.641إلى  2009 خالل سنة

ائفية الوظ النقائصالعديد من  ي يعاني مننظام التعليمال يبقى ذلك،ومع 2017سنة  10.756مؤسسة إلى 

 تهم على وجه الخصوص الجوانب التالية:

 لعرضفيما يخص توسيع الطاقة االستيعابية ل : ال تزال اإلنجازاتاقة االستيعابيةالط نقص في .227

ؤسسة المزمع انجازها ضمن أهداف المخطط م 1164من أصل ف وبالتالي،المدرسي غير كافية. 

٪. أما فيما يتعلق بالهدف 25أي بمعدل انجاز ال يتجاوز  فقط، مؤسسة 286 نجازإاالستعجالي تم 

 حجرة درس جديدة، فإن اإلنجازات لم7052 وذلك ببناء ،موجودةالتوسيع المؤسسات في المتمثل 

 ٪.58 إنجاز في حدود ي بمعدلأ حجرة، 4062تتجاوز 
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جميع باإلعداديات والداخليات وفير : إن تباإلعداديات لقرويةا لجماعاتتغطية جميع ا عدم .228

وأحد أولويات المخطط كان أحد أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين  ةلجماعات القرويا

برسم ٪ 52.8 النسبة من انتقلت هذه. فقد تحقيق هذا الهدفلم يتم  االستعجالي، ورغم ذلك،

 .2016/2017 برسم٪ 66.5 لتستقر في 2008/2009

: على الرغم من الوسائل المخصصة إلعادة تأهيل وضعية مترديةفي  مؤسسات تعليميةاستغالل  .229

 6437، في استغالل 2016/2017وإلى غاية  ،يستمر النظام التعليمي التعليمية، جميع المؤسسات

 الصالحة مياهالغير متصلة بشبكة  مؤسسة 3192صحي، والصرف لل ةشبك ال تتوفر علىمؤسسة 

 .حجرة في وضعية متردية 9365و الكهرباء،بشبكة  مربوطةغير  مؤسسة 681و لشرب،ل

نسبة توفير التعليم األولي بالمدارس االبتدائية المخطط االستعجالي  : حددألولياعدم تعميم التعليم  .230

 الموسمفي ف نال،يبقى بعيد الم هذا الهدف إال أن. 2015في أفق تعميمه سنة  2012سنة  ٪80في 

 .األوليالتعليم  تتوفر علىمدرسة ابتدائية  7667فقط من أصل بالمائة  24 ،2016/2017 الدراسي

 

III.  ؟يالتعليمنظام ظروف التمدرس والرفع من جودة الما درجة تحسين 

عن من المؤشرات  التمدرس، تبرهن العديدالرغم من الميزانية المخصصة لتحسين ظروف  على .231

 نخص بالذكر:و المسطرة. عدم تحقيق األهداف

السلك و السلك االبتدائي في االكتظاظ، نسبا متفاوتة : سجلت معدالتاالكتظاظ معدل تفاقم ✓

٪ خالل الموسم الدراسي  22.3٪ و 42٪ و 21.2 هي على التواليو التأهيلي،السلك و اإلعدادي

وتعتبر . 2008/2009 السنة الدراسية خالل ٪ 26.1و ٪ 16.5و٪ 7.3مقابل  2016/2017

 مقلقة؛ وضعية السلك اإلعدادي

على الرغم  :اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين، وبدون مؤهالت  ✓

ها تات التي حدديجاالح فترة تنفيذ المخطط االستعجاليخالل  التي تمت اتالتوظيفتجاوز من 

ا سد هذقصد نظام التعليم. وفي  الخصاص في هيأة التدريس يعد ظاهرة بنيويةفإن  الوزارة،

 ،2018إلى  2016الممتدة من  خالل الفترة مدرسا بالتعاقد 54927توظيف  تم، الخصاص

ما قد يؤثر سلبا على المطلوب  التكويندون االستفادة من  لحاقهم مباشرة باألقسام الدراسية،إو

 جودة التعلم.

 12حوالي خصص المخطط االستعجالي  حيثالقطب البيداغوجي: عدم تنفيذ جميع مشاريع  ✓

ضمن القطب البيداغوجي. لكن وعالوة على حجم النفقات درهم لتنفيذ عشرة مشاريع  رمليا

الهامة التي صرفت، لم يتم إكمال جميع التدابير المرتبطة بمشاريع هذا القطب ويتعلق األمر 

الدراسية، وبإرساء نظام فعال لإلعالم والتوجيه، وبدعم التمكن من اللغات بالخصوص بالمناهج 
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بسبب عدم  تنفيذها وذلكنظام البيداغوجي. فهناك مشاريع تم توقيفها بعد الشروع في وبتحسين ال

 وجود رؤية مندمجة لإلصالح المنشود مما يطرح السؤال حول جودة تعليم التالميذ.

 

IV.  داخل إلى أي حد يضمن نظام التعليم الولوج إلى التعليم اإللزامي واالحتفاظ بالتالميذ

 المنظومة؟

 ويتعلق األمر ببرامجهناك نوعان من المؤشرات يستحقان التذكير بهما:  السؤال،هذا  نع لإلجابة .232

 المدرسي. لهدرابالدعم االجتماعي و

االجتماعي لفائدة التالميذ المنحدرين من أسر معوزة إلى تحسن في قد أدى تنفيذ تدابير الدعم ف .233

إنجازات برامج الدعم االجتماعي  كانت 2016/2017المؤشرات ذات الصلة فبرسم السنة الدراسية 

  على النحو التالي:

 ستفيدا من المطاعم المدرسية ؛م 110 085 1  -

 الداخليات ؛مستفيدًا من السكن واإلطعام في 632 113  -

 مستفيد من النقل المدرسي ؛995 138  -

 مستفيدًا من برنامج تيسير ؛  975 859 -

 ية في إطار برنامج مليون محفظة.من اللوازم المدرس امستفيد833 835 3 -

ة المنشود يراتفإن التدابير المتخذة لم تسفر عن التأث الكمية،في المؤشرات  ورغم التحسن الملموس .234

وترتبط أوجه القصور في واالحتفاظ بالتالميذ داخل المنظومة.  درسظروف التم في مجال تحسين

طاعم داخليات والمفي ال واإلطعامسكن غير مالئمة للظروف بو التخطيط،سوء ب هذه البرامج تدبير

 أسرتالميذ المنحدرين من متكاملة للدعم االجتماعي تستهدف ال يةستراتيجاوجود  عدمب، وكذا المدرسية

 الموارد المخصصة.وعدم كفاية  فعالنظام استهداف معوزة وأيضا بغياب 

فإنه ال يزال يشكل تحديا حقيقيا  األبعاد،أسباب متعددة بالهدر المدرسي، والذي له يتعلق  فيماو .235

ما بين  مهماانخفاضا سجل  هدرأن معدل الفرغم  ة،ليالداخ مردوديتهتحسين ألجل لنظامنا التعليمي 

حيث مس الهدر  2016/2017إال أنه عاد ليسجل ارتفاعا خالل الموسم الدراسي  ،2012و 2008

 .تلميذ  279176 المدرسي

 االستعجالي المخططحسابات أن التساؤالت المطروحة أعاله، يعتبر المجلس األعلى لل على إثرو .236

 .ربيةالت ةمونظمعلى  جوةكن له التأثيرات المرتلم كما  ،لم يحقق جميع أهدافه

 ،بشكل كاف ،بعين االعتبارلم يأخذا  تصميم وحكامة المخطط االستعجاليأن أخيرا، ينبغي التذكير و .237

 :ما يلييتعلق األمر بو .وميةسياسة عم األساسية إلنجاح أيبعض القواعد 
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الشروع في  الالزمة قبل التدابيرواتخاذ سائدة ية الضعللوإجراء تشخيص دقيق  ❖

 برنامج؛تنفيذ أي 

ال سيما فيما يتعلق  المخطط،في حلول بديلة من بداية  التفكيرتقييم المخاطر و ❖

 حجم، مع األخذ بعين االعتبار بيرية لمختلف المتدخلين والشركاءالتدقدرات الب

 ؛ةالمسطرتدابير وطبيعة ال

من شأنها  التي اآللياتاألدوات ومع توفير للقيادة  ي مندمجضع نظام معلوماتو ❖

 للتقييم.تطور المنجزات مصحوبة بنظام مالئم توضيح الرؤية حول 
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 : الئحة المسؤولين 1الملحق رقم  
 

Personnes rencontrées Fonction 

M. Youssef BELQASMI Secrétaire Général 

M. Ahmed KARIMI DAS 

M. Mbark MEZENE DSSP/PMO 

Mme. Fatima OUAHMI Direction fonctionnelle communication 

Mme. Hind BELHABIB DSI 

M. Mohammadin SMAILI DVS 

M. Nabil LAABOUDI DF mise à niveau 

M. Chafik AZEBA DRH 

M. Mohamed Farid DADOUCHI DPSS 

M. Douhid ELMOFADDAL Direction fonctionnelle UCFC 

M. Fouad CHAFIQI D. Curricula 

M. Youssef EL AZHARI CNIPE 

M. Nabil ALI Direction fonctionnelle patrimoine 

M. Houssine KODAD IGAA 

M. Khalid FARES IGAP 

M. Abdelhaq EL HAYANI DSSP 

M. Mohamed CHERIF ESSALIH Chef de division budget 

M. LAGHRIB Chef de division de la comptabilité centrale 

Mme. Ilham LAAZIZ Direction Génie 

M. Younes BENAKKI DAGBP 

M. Hssain OUJOUR DENF 

M. Mohammed SASSI CNEE 

M. Bendaoud MERZAKI DPEPP 

M. Chahid LAKBIDI PMO 

   وزارة التربية الوطنية كما تم تقديمها من طرف  
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 : الئحة اتفاقيات الشراكة الموقعة في اطار المخطط االستعجالي2الملحق رقم 

   وزارة التربية الوطنية كما تم تقديمها من طرف

 

 

 
 

 

Partenaires Objets Principales actions à entreprendre 

ministère de 

l'Intérieur 

Réhabilitation de l'école 

publique 

mettre en œuvre les programmes et les mécanismes de 

coordination, ainsi que des actions concertées en faveur de 

l'école publique 

Le ministère de la 

Jeunesse et des 

Sports 

Promotion du sport dans 

les établissements 

scolaires 

l'utilisation des capacités communes, humaines, matérielles et 

organisationnelles, dans le but d'élargir la base de la pratique 

sportive, sur les plans local, régional et national 

Le ministère de la 

Culture 

Promotion de la culture 

nationale 

Coopération dans plusieurs domaines, dont la formation 

continue, l'éducation artistique, les bibliothèques, la lecture 

publique, l'animation culturelle et le patrimoine national. 

Le secrétariat d'Etat 

chargé de l'Eau et 

de l'Environnement 

Mise en place le cadre 

général de la coopération 

entre les deux 

départements dans les 

domaines de la mise à 

niveau 

environnementale, 

l'éducation 

environnementale et le 

développement durable 

l'approvisionnement des ES en eau potable, essentiellement 

dans le milieu rural, la construction de services de santé, la mise 

en place de système d'assainissement liquide, l'embellissement 

des façades et des espaces intérieurs des établissements 

scolaires.  

L'éducation environnementale dans les programmes scolaires, 

le renforcement des mécanismes de gestion des espaces 

scolaires et l'organisation de sessions de formation au profit de 

cadres éducatifs dans le domaine de la sensibilisation. 

Le Haut 

Commissariat aux 

Eaux et Forêts et à 

la Désertification 

Préservation du domaine 

forestier  

L'aménagement de l'espace naturel de l'école et son 

environnement et l'organisation d'activités et de programmes de 

sensibilisation et de formation sur l'environnement 

L'Office national de 

l’électricité 

Le raccordement des 

établissements scolaires 

en électricité 

La formation et 

sensibilisation à la 

rationalisation de la 

consommation de 

l’énergie 

La généralisation de l'utilisation des lampes économiques dans 

ces établissements, outre la formation dans les métiers de 

l'électricité, la maintenance du matériel, l'échange d'expertise et 

l'élaboration de plans d'action sur la communication avec les 

élèves et leur sensibilisation à la rationalisation de l'utilisation 

de l'énergie électrique 

L'Office national de 

l'eau potable 

(ONEP) 

Approvisionnement des 

établissements scolaires 

en eau potable 

 

L'Office de la 

Formation 

professionnelle et 

de la Promotion du 

Travail (OFPPT) 

Assistance du MEN en 

matière de formation et 

d’orientation 

accompagner le programme GENIE en termes de formation et 

d'appui des capacités des formateurs de l'Office en matière 

d'information, d'orientation, de maintenance et de réhabilitation 

des équipements et des établissements scolaires. 

L 'Agence nationale 

de réglementation 

des 

télécommunications  

Intégration des TIC dans 

le système éducatif 

la généralisation des technologies de l'information et de la 

communication dans le système d'éducation et de formation. 
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 الملحق رقم 3 : الئحة المشاريع و الميزانية المخصصة لها بعد إعادة الصياغة

Pôle 
Projets Budget par projet 

Budget du Pôle 

(DH) 

 

Généralisation 

E1P1 Développement du préscolaire            760 264 620    

29 906 256 524 

E1P2 Extension de l’offre  

d’enseignement obligatoire        7 377 880 370    

E1P3 Mise à niveau des établissements        4 337 365 196    

E1P4 Egalité des chances d'accès à l'enseignement 

 obligatoire      11 459 193 938    

E1P6 Promotion et développement de l’éducation 

physique et du sport scolaire        1 178 791 000    

E1P7 Équité en faveur des enfants et  

communautés à besoins spécifiques           587 139 000    

E2P1 Mise à niveau de l'offre pour l'enseignement 

secondaire qualifiant - Lycées & Internats        4 205 622 400    

Pédagogie 

E1P5 Lutte contre le redoublement et le décrochage 

scolaire            431 775 000    

11 524 763 877 

E1P8 Amélioration du dispositif pédagogique        1 647 170 080    

E1P9 Refonte du curricula           148 399 000    

E1P10 Intégration des TICE et de l'innovation  

dans les apprentissages         1 385 438 000    

E1P11 Amélioration du système d’Evaluation  

et de certification           121 426 000    

E1P12 Amélioration de la qualité de la vie scolaire        2 704 392 000    

E1P13 Renforcement de la santé scolaire et sécurité 

humaine        2 163 286 240    

E2P2 Promotion de l’excellence        1 540 592 557    

E3 P6 Renforcement de la maitrise des langues           574 787 000    

E3 P7 Mise en place d'un système d'information  

et d'orientation efficient           807 498 000    

Gouvernance 

E3 P4 Gouvernance, Planification Et Gendérisation                  7 109 000    

988 177 000 

E3 P5 Modernisation et optimisation du SI            801 410 000    

E4 P1 Optimisation et pérennisation des ressources 

financière              88 908 000    

E4 P2 Mobilisation et communication autour de 

l'école               52 500 000    

E4 P3 Développement de l’enseignement privé              38 250 000    

Ressources 

Humaines 

E3 P1 Renforcement des compétences du personnel 

de l’enseigne        2 397 174 400    

2 852 389 188 
E3 P2 Renforcement des mécanismes d’inspection et 

d’encadrement dans l’enseignement scolaire           381 864 788    

E3 P3 Modernisation de la Gestion des Ressources 

Humaines              73 350 000    

Total Général 45 271 586 589 45 271 586 589 

   وزارة التربية الوطنية تم تقديمها من طرفكما   
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2012-2009المحولة لكل أكاديمية خالل الفترة  اإلعانات: وضعية  4الملحق رقم   

AREF Année 

Budget  

définitif (2)  

DH 

Montant débloqué 

(3) 

DH 

ECART (2)-(3) 

DH 

 

OUED DAHAB- 

LAGUOUIRA 

2009 15 172 000,00 15 172 000,00 0,00 

2010 18 082 300,00 14 800 000,00 3 282 300,00 

2011 21 608 363,00 7 956 200,00 13 652 163,00 

2012 16 374 800,00 16 374 800,00 0,00 

LAAYOUN 

BOUJDOUR 

SAKIA 

L'HAMRA 

2009 30 095 000,00 30 095 000,00 0,00 

2010 45 092 360,00 37 330 000,00 7 762 360,00 

2011 37 988 485,00 16 516 050,00 21 472 435,00 

2012 33 661 800,00 33 661 800,00 0,00 

GUELMIM 

SMARA 

2009 89 570 100,00 89 570 100,00 0,00 

2010 100 753 570,00 83 102 100,00 17 651 470,00 

2011 107 713 956,00 45 339 100,00 62 374 856,00 

2012 91 528 500,00 91 528 500,00 0,00 

SOUSS MASSA 

DARAA 

2009 337 392 900,00 339 480 900,00 -2 088 000,00 

2010 418 274 950,00 318 609 900,00 99 665 050,00 

2011 408 025 515,00 0,00 408 025 515,00 

2012 402 055 200,00 402 055 200,00 0,00 

AL GHARB 

CHRARDA BNI 

H'SINE 

2009 141 413 000,00 141 469 000,00 -56 000,00 

2010 179 111 010,00 141 269 000,00 37 842 010,00 

2011 158 679 254,00 78 808 850,00 79 870 404,00 

2012 157 620 300,00 157 620 300,00 0,00 

CHAOUIA 

OUARDIGHA 

2009 147 972 600,00 147 972 600,00 0,00 

2010 195 502 730,00 147 017 600,00 48 485 130,00 

2011 178 974 610,00 89 366 450,00 89 608 160,00 

2012 178 799 200,00 0,00 178 799 200,00 

MARRAKECH 

TENSIFT EL 

HAOUZ 

2009 259 571 900,00 259 571 900,00 0,00 

2010 359 832 300,00 245 533 900,00 114 298 400,00 

2011 325 128 984,00 0,00 325 128 984,00 

2012 325 529 200,00 0,00 325 529 200,00 

ORIENTAL 

2009 206 360 100,00 206 864 100,00 -504 000,00 

2010 258 716 620,00 204 093 100,00 54 623 520,00 

2011 228 521 963,00 115 128 900,00 113 393 063,00 

2012 230 292 200,00 115 146 100,00 115 146 100,00 

GRAND 

CASABLANCA 

2009 217 962 100,00 217 962 100,00 0,00 

2010 278 835 190,00 214 134 100,00 64 701 090,00 

2011 249 702 785,00 122 321 450,00 127 381 335,00 

2012 244 844 000,00 244 844 000,00 0,00 

2009 173 848 900,00 173 848 900,00 0,00 
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RABAT SALE 

ZEMMOUR 

ZAER 

2010 229 636 250,00 173 800 900,00 55 835 350,00 

2011 207 635 546,00 103 336 300,00 104 299 246,00 

2012 206 762 700,00 206 762 700,00 0,00 

DOUKKALA 

ABDA 

2009 154 416 500,00 154 416 500,00 0,00 

2010 195 125 960,00 153 127 500,00 41 998 460,00 

2011 196 016 781,00 95 611 700,00 100 405 081,00 

2012 191 227 200,00 95 613 600,00 95 613 600,00 

TADLA 

AZILAL 

2009 168 828 000,00 168 828 000,00 0,00 

2010 173 036 220,00 159 334 000,00 13 702 220,00 

2011 169 622 136,00 0,00 169 622 136,00 

2012 170 465 600,00 85 232 800,00 85 232 800,00 

MEKNES 

TAFILALET 

2009 235 578 300,00 238 743 300,00 -3 165 000,00 

2010 311 449 700,00 233 502 300,00 77 947 400,00 

2011 263 972 866,00 137 037 850,00 126 935 016,00 

2012 274 442 800,00 137 221 400,00 137 221 400,00 

FES 

BOULMANE 

2009 145 012 100,00 145 012 100,00 0,00 

2010 191 498 640,00 145 012 100,00 46 486 540,00 

2011 176 105 864,00 91 382 100,00 84 723 764,00 

2012 182 923 500,00 91 461 750,00 91 461 750,00 

TAZA AL 

HOCEIMA 

TAOUNAT 

2009 189 562 300,00 189 562 300,00 0,00 

2010 238 134 100,00 185 721 300,00 52 412 800,00 

2011 220 150 064,00 0,00 220 150 064,00 

2012 210 328 500,00 210 328 500,00 0,00 

TETOUAN 

TANGER 

2009 201 319 000,00 202 177 000,00 -858 000,00 

2010 258 095 570,00 192 016 000,00 66 079 570,00 

2011 242 384 724,00 12 000 000,00 230 384 724,00 

2012 233 031 900,00 174 773 925,00 58 257 975,00 

   وزارة التربية الوطنية تم تقديمها من طرفكما   
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: الئحة الدراسات المدرجة في جذاذات مشاريع البرنامج االستعجالي 5الملحق رقم   
 

Objet de d’étude projet Année 

Budget 

Millions 

DH 

Réalisation de l’étude portant sur la proposition 

 des schémas de stratégies d’intervention dans le secteur du préscolaire 
E1.P1  2010 0,45 

Elaboration du référentiel-cadre du préscolaire, E1.P1  2010 0,15552 

Elaboration d’un référentiel de formation initiale (préscolaire) E1.P1  N.P 0,075 

Elaboration d’un référentiel curriculaire E1.P1  N.P  0,0455  

l’étude sur les normes des constructions scolaires E1.P2 N.P N.P 

étude de faisabilité de la mise en place de chaque école communautaire E1.P2 N.P N.P 

l’étude de faisabilité relative à la création d’une structure ”Sport  E1.P6 N.P 0,125 

étude pour répertorier les handicaps et identifier les besoins spécifiques des handicapés E1.P7  2010 1,5   

Evaluer l’impact de l’application des résultats de l’étude sur la satisfaction des besoins 

spécifiques des enfants concernés 

E1.P7  2010 0,028  

Etude sur l’état des lieux relatif aux enfants en situation difficile E1.P7 2010 1.26  

Etude sur la catégorisation des communautés à besoins spécifiques et identification de 

leurs besoins 

E1.P7  2010 1,12  

Etude sur l’état de l’enseignement des sciences et technologies et de l’orientation vers 

ces filières, 

E1.P8  2010 4 

Etude pour la mise en place d’un référentiel et d’une nomenclature du matériel 

pédagogique inhérents aux nouveaux programmes   

E1.P8  2009 1  

Etude pour élaborer de normes de construction de laboratoires, de stockage et de  E1.P8  N.P N.P 

Etude diagnostic et exploitation des résultats pour la redéfinition du système actuel des 

examens, à l’horizon 2012 

E1.P11  N.P 2   

le marché de dématérialisation et le marché d’élaboration de la Banque des Items E1.P11  2009 7,32  

Procédure de dématérialisation et de sécurisation E1.P11   N.P 3,62 

Elaboration des banques d’items  E1.P11  N.P 3,7  

Etudes et benchmarking   et expertise interne et externe E1.P11  2010-2011 2,5  

Etude et construction d'un plan de développement de compétences en matière de 

management  

E1.P12  2010 0,8  

Etude sur l’adaptation des emplois du temps journaliers hebdomadaires, et annuels aux 

spécificités régionales, expérimentation, généralisation et formation 

E1.P12  2009 0,828  

Mise en place de stratégies, élaboration de dispositif de formation, suivi et évaluation 

des projets d’établissements  

E1.P12  2009-2012 N.P 

Etude sur la mise en place d’un dispositif de sécurité humaine et de protection des 

enfants scolarisés  

E1.P13  2010 6,7    

Etude nationale sur la consommation des drogues et la toxicomanie E1.P13  2010-2012 0,9 
Etude pour déterminer la nature de la structure nationale qui se chargera de la détection 

des élèves surdoués, de proposer les dispositions relatives à leur prise en charge, leur 

accompagnement et comment les mettre en place ai sein du système scolaire marocain. 

E2.P2  2010-2011 5  

Etude diagnostique et prospective sur l’enseignement et l’apprentissage des langues  E3.P6  2010 26,08  

Création et lancement d’un site web des langues  E3.P6  2010-2011 3,26  

l’étude de faisabilité de l’Agence Nationale d’Information et d’Orientation E3.P7  2010 4,6  
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Expertise pour la formalisation et la mise en place de manuels de procédures et 

de l’organisation et la création des agences 

E3.P4  2010 2.7  

Etude sur la création des agences en substitution des directions centrales E3.P4  2010  N.P 

La mise en place du Project Management Office (PMO) E3.P4  2010 4.584 

l’étude d’élaboration de la carte prospective E3.P4  2010 0,4 M  

Mise en place et le développement des capacités organisationnelles et techniques des 

mécanismes chargés de l’ES en conformité avec les objectifs et mesures préconisées 

dans le cadre du programme d’urgence  

E3.P4  2010 -2011 1,67  

Conception des outils de repérage des stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires E3.P4  2010 -2011 1,11  

Élaborer un schéma directeur informatique (SDI) au niveau central, régional, provincial 

et local et mettre en place des instances de pilotage et de mise en œuvre 

E3.P5  2010-2012 4,5 

Etude et appui technique à l’équipe multi projets et multi directions constituée chargée 

de définir les possibilités de rationalisation  

E4.P1  2010 0,5  

Etude sur la mutualisation des achats, sur la mercuriale des prix et l’instauration 

éventuelle d’une structure chargée de cette mutualisation (central, AREF, DP et 

établissements scolaires) 

E4.P1  2010-2011 0.693  

Étude sur l’externalisation de certaines prestations (2010) et  E4.P1  2010 0.341  

Enquête de satisfaction du recours à l’externalisation E4.P1  2012 0,2  

Étude sur le diagnostic et l’amélioration de la comptabilité budgétaire et la mise en 

place de la comptabilité générale et analytique (AREF pilote et généralisation)  

E4.P1  2010-2013 24.657 

Étude sur les diverses structures et sources possibles pour drainer des ressources 

additionnelles au profit du SEF et diffusion des résultats  

E4.P1  2010-2011 3  

Réalisation de l’inventaire du patrimoine existant E4.P1  2010-2012 48,6 

Etudes sur les réorganisations des structures chargées de la gestion matérielle et 

financière et l’élaboration des manuels de procédures  

E4.P1  2010-2011 6  

Réaliser un audit de la communication interne et externe aux niveaux central, 

régional et provincial. 

E4.P2  2010 2,5  

Diagnostic et état des lieux de l’enseignement scolaire privé  E4.P3  N.P N.P 

Etude sur le nouveau modèle de l’offre d’enseignement privé E4.P3  N.P 6  

Stratégie de communication autour du nouveau modèle de l’offre d’enseignement privé E4.P3  N.P 1,5  

Elaborer une stratégie de formation Initiale et Continue des inspecteurs E3.P2  N.P  N.P 

Etude pour rationaliser le travail des inspecteurs et les doter d’un arsenal juridique E3.P2 N.P 3,2  

Diagnostic de la réforme du système de contrôle des actes du personnel pour parachever 

la décentralisation  

E3.P3  2010-2012 0.6  

Elaboration d’un plan de formation dédiée aux services extérieurs  E3.P3  2010-2012 7,5  

Mise en place des solutions MASIRH 2 et M2M pour la solution GPEEC E3.P3  2010-2011 13  

Concevoir et mettre en place un nouveau dispositif relatif aux opérations de mouvement 

et de redéploiement du personnel  

E3.P3  2010-2012 0.6  

Elaborer une cartographie des risques en matière de la GRH et mise en place des 

structures de contrôle interne 

E3.P3  2010-2012 0,6  

Etude pour concevoir un dispositif de motivation des ressources humaines et la 

communication autour de ce dispositif 

E3.P3   2010 6  

Elaboration d’une vision intégrée sur l’institutionnalisation de la relation 

administration/syndicats  

E3.P3  2010-2012 0,6  

Elaboration d’une charte de relation avec les parties prenantes E3.P3   2010-2012 0,6  

N.P : non précisé dans les fiches de recadrage. 
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: توزيع المشاريع حسب المديريات المركزية لوزارة التربية الوطنية 6الملحق رقم   

Code Projet Projet Direction 

E1.P1 Développement du préscolaire   Direction chargée de la Coopération, de 

la promotion de l’Enseignement Privé et 

du Partenariat  E4.P3 Développement de l'enseignement privé 

E1.P2 Extension de l’offre d’enseignement obligatoire      

Direction de la Stratégie, des 

Statistiques et la Planification 

E3.P4 Gouvernance, planification et gendérisation 

E2.P1 Mise à niveau de l’offre du secondaire qualifiant       

E1.P6 
Promotion et développement de l’éducation physique et du 

sport scolaire 

E1.P3 Mise à niveau des établissements Direction Chargée du Patrimoine 

E1.P4 
Égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire 

Direction Chargée de l’Appui Social 
Programme TAYSSIR 

E1.P7 
Équité en faveur des enfants et communautés à besoins 

spécifiques 
Direction Chargée de la Vie Scolaire E1.P12 Amélioration de la qualité de la vie scolaire 

E1.P13 Renforcement de la santé scolaire et sécurité humaine 

E1.P5 Lutte contre le redoublement et le décrochage Direction de l’Education Non Formelle  

E1.P8  Amélioration du dispositif pédagogique 
Centre National de l’Innovation 

Pédagogique et d’Expérimentation E2.P2 Promotion de l’excellence 

E1.P9 Révision des Curricula  
Direction des Curricula 

E3.P6 Renforcement de la maîtrise des langues 

E1.P10 
Intégration des TICE et de l’innovation dans les 

apprentissages  

Direction chargée du Programme 

GENIE 

E1.P11 Amélioration du système d’évaluation et de certification 
Centre National des Examens et 

d’Evaluation 

E3.P7 
Mise en place d'un système d'information et d'orientation 

efficient 

Direction Chargée de l’Unité Centrale 

de L’information et l’Orientation 

E3.P5 Modernisation et optimisation du système d'information Direction du Système d’Information 

E3.P8 
Promotion de la qualité du système d'éducation et de 

formation 

Direction chargée de l’unité Centrale de 

la Promotion de la Qualité du Système 

d’Education et de Formation 

E4.P1 Optimisation et pérennisation des ressources financières   
Direction chargée des Affaires 

Générales et du Budget 

E4.P2 Mobilisation et communication autour de l'école Direction chargée de la Communication 

E3.P1 
Renforcement des compétences des personnels de 

l’enseignement 

Direction chargée de l’Unité Centrale de 

la Formation des Continue 

E3.P2 
Renforcement des mécanismes d’encadrement et 

d'inspection de l'enseignement scolaire 

Inspection Générale des Affaires 

Pédagogiques 

E3.P3 Optimisation de la gestion des ressources humaines  Direction des Ressources Humaines 

   وزارة التربية الوطنية كما تم تقديمها من طرف  
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