المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني
و التعليم العالي و البحث العلمي

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة
المديرية اإلق ليمية بسال

1

جماعة سال
 6يوليوز 2017

محاور العرض
1

مهنجية العمل

2

ورقة تعريفية حبافظة مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية 2030 - 2015

3

توطني التدابري ذات ا ألولوية داخل املشاريع املندجمة وتوطني املشاريع مضن رافعات الرؤية
الاسرتاتيجية

4
5

2

املس تلزمات الرضورية لإجناح املشاريع املندجمة ل إلصلح
خارطة الطريق وآليات تنفيذ وتتبع املشاريع املندجمة

محاور العرض

3

1

مهنجية العمل

2

ورقة تعريفية حبافظة مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية 2030 - 2015

3

توطني التدابري ذات ا ألولوية داخل املشاريع املندجمة و توطيهنا مضن رافعات الرؤية
الاسرتاتيجية

4

املس تلزمات الرضورية لإجناح املشاريع املندجمة ل إلصلح

5

خارطة الطريق وآليات تنفيذ وتتبع املشاريع املندجمة

منهجية العمل
• تفكري أآويل
• مشاورات
• دراسة التقارير اخلاصة مبنظومة الرتبية والتكوين

املرحةل 1

تشخيص وحتليل

املرحةل 2

وضع التصور

• الرؤية الاسرتاتيجية ( اجمللس ا ألعىل للرتبية والتكوين
والبحث العلمي )
• التدابري ذات ا ألولوية ( وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين
)

املرحةل 3

ختطيط وتنفيذ

• حافظة املشاريع املندجمة

4

منهجية العمل
تفكري أآويل

مشاورات موسعة ()2014

 101 785مشارك
• انتظارات الفاعلين المستهدفين
• اقتراحات وتوصيات
لقاءات للتقاسم مع الفاعلين والشركاء ()2015

 103 109مشارك

• صيغة أولية لعناصر التشخيص ،وتحليل
األسباب  ،والحلول

وطنية
جهوية
إقليمية
محلية

التدابير ذات األولوية

صيغة مصادق عليها للتدابير ذات األولوية
المصادقة على الرؤية االستراتيجية
2030-2015

قراءة معمقة
للرؤية االستراتيجية

حافظة أولى للمشاريع:
 26مشروعا

سيرورة تثبيت
الحافظة األولى
للمشاريع
التحكم في التنفيذ
المسؤوليات
في اإلنجاز

تأطير مالي
للرؤية االستراتيجية

حافظة نهائية للمشاريع:
 16مشروعا مندمجا
5

إدماج التدابير ذات
األولوية ضمن المشاريع
المندمجة

المشاريع المندمجة

ضمان تناسق
المشاريع

تحليل التوجهات
االستراتيجية للرؤية

ترجمة الرؤية
االستراتيجية إلى مشاريع

التدابير ذات األولوية
وضع التصور
التشخيص

تقارير داخلية
للمنظومة

تقارير دولية
اتفاقيات دولية

تقرير تطبيق الميثاق
الوطني للتربية
والتكوين

تقارير الهيئات الوطنية
للتقويم
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الهندسة العامة لحافظة المشاريع المندمجة

جمال التدخل  :1الإنصاف وتاكفؤ الفرص

 6مشاريع مندجمة

جمال التدخل  :2الارتقاء جبودة الرتبية والتكوين

 6مشاريع مندجمة

جمال التدخل  :3احلاكمة والتعبئة

 4مشاريع مندجمة

 3جمالت للتدخل

 16مرشوعا مندجما

7

ورقة تعريفية بحافظة مشاريع الرؤية االستراتيجية 2030 - 2015
ترجمة الرؤية االستراتيجية لإلصالح إلى  16مشروعا مندمجا ،تتناسق أهداف ومق اصد كل مشروع مع رافعات الرؤية االستراتيجية لإلصالح
 ،2030 - 2015وتنتظم في ثالث مجاالت:
تحقيق المساواة في ولوج التربية بين األوساط القروية وشبه الحضرية
والمناطق ذات الخصاص وتأمين التمدرس االستدراكي
تمكين مؤسسات التربية والتكوين من الشروط المالئمة للتمدرس
ومن التأطير والتجهيز والدعم الالزم

مجال اإلنصاف وتكافؤ الفرص
ويضم  6مشاريع ،تهدف إلى:

جعل التعليم الخاص شريكا للتعليم العمومي لبلوغ أهداف الرؤية

وضع برنامج للتكوين على قيم التضامن والسلوك المدني
وضع إطار ق انوني محفز لإلدارة التربوية
الحف اظ على الممتلكات وديمومتها ،ومالءمة معايير البناءات
المدرسية مع مستجدات الشأن التربوي

8

ورقة تعريفية بحافظة مشاريع الرؤية االستراتيجية 2030 - 2015
تطوير النموذج البيداغوجي الق ائم ،من خالل تحديد الوظائف المرجعية
والمعرفية ألطوار التربية والتكوين

مالءمة المق اربات البيداغوجية مع المستجدات التربوية
إعادة النظر في اإليق اعات الزمنية للدراسة والتعلم ،والتمكن من
اللغات وحفز النبوغ والتفوق.

-2مجال االرتق اء بجودة التربية
والتكوين ويضم  6مشاريع،
تهدف إلى:

تجديد مهن التدريس والتكوين ،والتدبير ،وتنويع العرض بالتعليم
الثانوي بإدماج المسارات المهنية ،ودعم أنشطة الحياة المدرسية
إصالح منظومة التقييم واالمتحانات والتوجيه التربوي والمهني
تقييم األداء والترقي المهني للموارد البشرية على أساس معايير
موضوعية
تعميم التعليم األولي ،و العمل على اإلدماج التدريجي له في التعليم
االبتدائي اإللزامي ،مع اعتماد نموذج بيداغوجي محدد
األهداف والغايات

9

إدماج ناجع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المق اربة المنهاجية،
وتنمية تطوير كف ايات التالميذ في مجال استخدام الوسائط المتعددة،
وشبكة األنترنيت

ورقة تعريفية بحافظة مشاريع الرؤية االستراتيجية 2030 - 2015
االرتق اء بالعنصر البشري  ،باعتباره أساسيا في إنجاح اإلصالح ،وتحسين ظروف
العمل والتحفيز مع إقرار نظام أساسي لألوضاع اإلدارية والمهنية
منح المصالح الجهوية واإلق ليمية الصالحيات الالزمة
في التدبير مع تمكينها من الوسائل الضرورية لالرتق اء بتدبيرها

 -3مجال الحكامة والتعبئة
ويضم  4مشاريع ،تهدف إلى:

إرساء حكامة ناجعة و دعم القدرات التدبيرية في مختلف مستويات
المنظومة التربوية
تحقيق تعبئة مجتمعية ومستدامة وذلك بإرساء تعاقد معنوي لتجديد الثقة
حول المدرسة المغربية ،يرسخ مسؤولية الف اعلين التربويين ،األسر،
هيآت المجتمع المدني ،وسائل اإلعالم والف اعلين االقتصاديين

عبر ثالث مجاالت للتدخل :التواصل والشراكة وقيادة التغيير
تعزيز الحكامة بإرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنظومة التربوية
وتقييمها وضمان جودتها وتطوير اإلدارة اإللكترونية
10
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حافظة المشاريع المندمجة
توطني املشاريع املندجمة مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية وتوطني التدابري ذات ا ألولوية داخل املشاريع
جمال التدخل  :1الإنصاف وتاكفؤ الفرص
رقم
المشروع

المشروع المندمج

التدابير ذات األولوية

1

تطوير وتنويع العرض المدرسي

2

دعم التمدرس باألوساط القروية والشبه
الحضرية والمناطق ذات الخصاص

الرافعة  :3تخوي ٌل تمييز إيجابي لفائدة األوساط
القروية وشبه الحضريةٌ والمناطق ذات الخصاص

3

تمكين األطفال في وضعية إعاقة أو
وضعيات خاصة من التمدرس

الرافعة  :1تحقيق المساواة في ولوج التربيةٌ والتكوين
الرافعة  :4تأمين الحق في ولوج التربيةٌ والتكوين
لألشخاص في وضعية إعاقة ،أو في وضعياٌت خاصة

4

تأمين التمدرس االستدراكي والرفع
من نجاعة التربية غير النظامية

5

التأهيل المندمج لمؤسسات التربية
والتكوين

التدبير  :11إعادة تأهيل المؤسسات
التعليمية

تطوير وتنويع العرض المدرسي
الخصوصي

التدبير  :13المدارس الشريكة

6

12

التدبير  : 12توسيع العرض المدرسي

رافعات الرؤية االستراتيجية
ق المساواة في ولوج التربية والتكوينٌ
الرافعة  :1تحقي ٌ

الرافعة  :3تخوي ٌل تمييز إيجابي لفائدة األوساط
القروية وشبه الحضريةٌ والمناطق ذات الخصاص
الرافعة  :5تمكين المتعلمينٌ من استدامة التعلم وبناء
المشروع الشخصي واالندماج
الرافعة  :7إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبيةٌ
أطير
الرافعة  :6تخوي ٌل مؤسسات التربيةٌ والتكوين الت ٌ
والتجهيز والدعم الالزم

الرافعة  :8التعليم الخاص شريك للتعليم العمومي في
التعميم وتحقيق اإلنصاف

حافظة المشاريع المندمجة
توطني املشاريع املندجمة مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية وتوطني التدابري ذات ا ألولوية داخل املشاريع
جمال التدخل  :2الارتقاء جبودة الرتبية والتكوين
رقم
المشروع

المشروع
المندمج

7

تطوير
النموذج
البيداغوجي

13

التدابير ذات األولوية

التدبير  : 1تحسين المنهاج الدراسي للسنوات األربع
األولى من التعليم االبتدائي
التدبير  : 3تقوية اللغات األجنبية بالثانوي اإلعدادي
وتغيير نموذج التعلم
التدبير  : 4المسالك الدولية للبكالوريا المغربية
التدبير  : 5مسار اكتشاف المهن
التدبير  : 6المسار المهني اإلعدادي الثانوي
التدبير  : 7البكالوريا المهنية
التدبير  :10المقاولة وروح المبادرة

رافعات الرؤية االستراتيجية
الرافعة  : 5تمكين المتعلم نٌ من استدامة التعلم وبناء المشروع
الشخصي واالندماج
الرافعة  :7إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية
الرافعة  : 10هيكٌلة أكثر انسجاما ومرونة لمكونات المدرسة المغربيةٌ
وأطوارها
الرافعة  : 11مؤسسة الجسور بين مختلف أطوار وأنواع التربية
والتكوين
الرافعة  : 12تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح
والنجاعة واالبتكار
الرافعة : 13التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس
الرافعة  : 14النهوض بالبحث العلمي والتقني واالبتكار
الرافعة  : 16مالءمة التعلمات والتكوينٌات مع حاجات البالد ومهن
المستقبل ،والتمكين من االندماج
الرافعة  : 17تقوية االندماج السوسيوثقافي
ٌ
الرافعة  : 18ترسي ٌخ مجتمع المواطنة والدي ٌمقراطية والمساواة
الرافعة  : 20االنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة

حافظة المشاريع المندمجة

توطني املشاريع املندجمة مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية وتوطني التدابري ذات ا ألولوية داخل املشاريع
جمال التدخل  :2الارتقاء جبودة الرتبية والتكوين
رقم
المشروع

8

المشروع المندمج

التدابير ذات األولوية

التدبير  :15المصاحبة والتكوين عبر
تجديد مهن التربية والتكوين
الممارسة
واالرتقاء بتدبير المسارات المهنية التدبير  :16الرفع من جودة التكوين
األساس للمدرسين

رافعات الرؤية االستراتيجية
الرافعة  : 9تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير:
أسبقية أولى للرفع من الجودة

9

االرتقاء بالعمل التربوي داخل
المؤسسات التعليمية

التدبير  : 19مؤسسات التفتح باللغات
واألنشطة الثقافية والفنية
التدبير  : 29المراكز الرياضية
التدبير : 20النزاهة في المدرسة والقيم

الرافعة  :7إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية
الرافعة  : 18ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية
والمساواة

10

إصالح شامل لمنظومة التقييم
واالمتحانات والتوجيه التربوي
والمهني

التدبير  :2عتبات االنتقال بين األسالك
التدبير  : 8تطوير منظومة التوجيه
المدرسي والمهني

الرافعة  : 12تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع
واالنفتاح والنجاعة واالبتكار
الرافعة  : 19تأمين التعلم مدى الحياة والمساواة

11

االرتقاء بالتعليم األولي وتسريع
وتيرة تعميمه

التدبير  :14التعليم األولي

الرافعة  : 2إلزامية التعليم األولي وتعميمه

12

تطوير استعماالت تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في التعليم

14

الرافعة  : 12تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح
والنجاعة واالبتكار
الرافعة  : 19تأمين التعلم مدى الحياة والمساواة
الرافعة  : 20االنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة

حافظة المشاريع المندمجة
توطني املشاريع املندجمة مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية وتوطني التدابري ذات ا ألولوية داخل املشاريع
جمال التدخل  :3احلاكمة والتعبئة
رقم
المشروع

المشروع المندمج

التدابير ذات األولوية

رافعات الرؤية االستراتيجية

13

االرتقاء بتدبير
الموارد البشرية

التدبير  :19النظام األساسي لمهن التربية والتكوين

الرافعة  : 9تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير:
أسبقية أولى للرفع من الجودة

14

تطوير الحكامة
ومأسسة التعاقد

التدبير  :17تدبير المؤسسات التعليمية
التدبير  : 18الالمركزية الفعلية

الرافعة  : 15استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية
والتكوين
الرافعة  : 23ريادة وقدرات تدبيرية ناجعة في مختلف
مستويات المدرسة

15

تعزيز تعبئة الفاعلين
والشركاء حول المدرسة
المغربية

الرافعة  : 15استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية
والتكوين
الرافعة  : 22تعبئة مجتمعية مستدامة

16

تقوية نظام
المعلومات للتربية
والتكوين

الرافعة  : 15استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية
والتكوين
الرافعة  : 22تعبئة مجتمعية مستدامة

15
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المستلزمات الضرورية إلنجاح المشاريع المندمجة لإلصالح 2030 - 2015
من أجل ضمان الشروط المالئمة إلنجاح المشاريع المندمجة لإلصالح ،كان البد من وضع تصور متكامل وفق مق اربة تشاركية
متدرجة ،يرمي إلى تحديد مجموعة من المستلزمات األساسية ،الكفيلة بتمكين المشاريع من أسس النجاح ،وتأمين أجرأتها
ميدانيا لذا وجب العمل على :
أوال :تقوية القدرات التدبيرية
من أجل تطوير قدرات العاملين في
المنظومة والمسؤولين على أجرأة
المشاريع المندمجة لإلصالح سيتم
العمل وفق محورين أساسيين:

ثانيا :تفعيل التواصل
وضع وتفعيل استراتيجية للتواصل
تستهدف مختلف الفاعلين من داخل
المنظومة التربوية وخارجها
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تأهيل الموارد البشرية :إيالء عناية وأهمية خاصتين للتكوين ،كحق للموظف ،ودعامة أساسية
لرفع األداء ،وضمان انخراط أكثر في مسلسل اإلصالح ،وذلك عبر تدابير مؤسساتية ذات أسبقية،
يستفيد بموجبها كل المسؤولين باختالف مواقعهم ومسؤولياتهم ،مديري المؤسسات التعليمية،
رؤساء المشاريع وفرق المشاريع واألساتذة المصاحبين والفاعلين الميدانين في القطاع  .وسيتم
إعالن سنة  2017سنة للتكوين المستمر والتأهيل المندمج لقدرات العنصر البشري.
محور تطوير آليات ومساطر التدبير :يهم هذا المكون استكمال إرساء الفرق الموكل إليها أجرأة
المشاريع المندمجة ،والتتبع الدقيق لعملها ،مع إرساء نظام للقيادة والتتبع من لجان للقيادة
وأدوات لألجرأة والتتبع والتقويم .كما يهم هذا المكون أيضا إرساء نظام معلوماتي مندمج
لتتبع المشاريع المندمجة:

من أجل التمثل السليم لمضامين اإلصالالح ،والرفالع مالن مسالتوت التعب الة الداخليالة
والخارجية ،والتعريف والتفاعل المستمر مالع المبالادرات والجهالود المبذولالة علالى
كافة األصعدة والمستويات ،مالع االعتمالاد علالى كالل الوسالا ل التواصاللية المتاحالة،
واعتماد مبادرات استباقية تهدف إلى تحصين مسار اإلصالح.

المستلزمات الضرورية إلنجاح المشاريع المندمجة لإلصالح 2030 - 2015

ثالثا :التعب ة
تحقيق التعب ة المجتمعية الشاملة من
أجل المدرسة في أفق 2030

عبر االلتزام بتعبئة وانخراط كل مكونات المجتمع ،عبر خطة متكاملة ،لقيادة التغير
واالنخراط الفاعل لمختلف شركاء المنظومة والقوى الحية للمجتمع من فاعلين تربويين،
أسر ،جماعات ترابية ،هيئات المجتمع المدني ،الفاعلين االقتصادين ووسائل اإلعالم
بترسيخ المدرسة كمسؤولية الجميع .هذا إلى جانب وضع منظومة متكاملة للتحفيز ودعم
روح المبادرة واالبتكار لدى الجميع بما يعزز مردودية ونجاعة المنظومة.
.

رابعا  :ترسيخ الواجب المهني
تعزيز وتقوية روح الواجب لدت
األطر العاملة بالقطاع
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جعل االطر العاملة رافعة إلنجاح مشاريع اإلصالح ،عبر تحقيق تغيير جذري في
الممارسات المعيقة للجهود المبذولة واالستحضار اإلرادي لموجبات الضمير المهني،
وإعمال مبدأ ربط الواجبات بالحقوق ،سيتم اعتماد جملة من اإلجراءات المستعجلة
والفورية ،تهم أساسا تأمين الزمن اإلداري وفرض الصرامة في العمل ،وااللتزام الدقيق
بالواجبات المهنية ،وذلك عبر التطبيق الصارم للقوانين والمساطر اإلدارية ،من خالل
وضع برنامج عمل خاص باإلدارة المركزية ،وبرامج عمل خاصة بكل أكاديمية جهوية
للتربية والتكوين ومديرية إقليمية.

المستلزمات الضرورية إلنجاح المشاريع المندمجة لإلصالح 2030 - 2015

خامسا  :التأهيل المؤسساتي:

سادسا  :التأطير الميزانياتي :
من أجل تمكين مشاريع الرؤية
االستراتيجية من الموارد المالية
الالزمة ألجرأتها
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يتم العمل على وضع برنامج عمل للتأهيل المؤسساتي لإلدارة المركزية
والجهوية واإلقليمية يتمحور ،بشكل أساسي ،على المستلزمات األربعة ) تقوية
القدرات التدبيرية ،التواصل ،التعبئة ،ترسيخ الواجب المهني(.

سيتم اعتماد مقاربة دينامية ،من خالل الحوار التدبيري المنتظم مع األكاديميات الجهوية
ومصالحها الخارجية ،ومع مسؤولي المشاريع المندمجة ،للوقوف على مستوى تنزيل
المشاريع والعمليات ،و تكريس الالمركزية والالتركيز عن طريق تخويل جل االعتمادات
المرصودة للوزارة لفائدة األكاديميات الجهوية ،وتفعيل دور هذه األخيرة كمؤسسة
عمومية ،وذلك من خالل تنويع مصادر التمويل واالنفتاح على اإلمكانيات التي تتيحها
الجهوية المتقدمة.كما سيتم تقوية منظومة مراقبة التدبير ،ومهننة االفتحاص الداخلي،
واالرساء الفعلي للمحاسبتين العامة والتحليلية ،وتكريس النهج التعاقدي مع األكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين.

المستلزمات الضرورية إلنجاح المشاريع المندمجة لإلصالح 2030 - 2015

سابعا  :إرساء وحدات جهوية
للمفتشية العامة
مواكبة منها لتنزيل المشاريع
المندمجة للرؤية االستراتيجية
لإلصالح
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ومن أجل تقديم المشورة للمدبرين واالرتقاء بالحكامة على الصعيد الجهوي ،ستعمل
المفتشية العامة للوزارة بقطبيها اإلداري والتربوي ،على إرساء وحدات جهوية لها
باألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .وسيعتمد في ذلك على جهاز تنسيق التفتيش
الجهوي القائم حاليا ،كنواة أولية للمشروع ،دون أن يعني ذلك االستغناء عن هذا الجهاز،
فضال عن مفتشين على الصعيد اإلقليمي .وسيتم إرساء المشروع في مرحلة تجريبية على
صعيد ثالث أكاديميات جهوية خالل الموسم الدراسي الحالي ،على أن تخضع التجربة
للتقييم الحقا في أفق تعميمها على باقي األكاديميات ابتداء من الموسم الدراسي 2018 -
2017.
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خارطة الطريق وآليات تنفيذ وتتبع املشاريع املندجمة

مخططات العمل
يتم تفعيل المشاريع المندمجة عبر خمسة ( )5مخططات عمل ،يمتد كل واحد منها لمدة ثالث ()3

سنوات تمكن من األجرأة المتدرجة لإلصالح ،ومن التتبع والتقييم المنتظم لمنجزاته.
2028-2030

2025-2027

2022-2024

المخطط
الثالث

2019-2021
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المخطط
الرابع

المخطط
الثاني

2016-2018

المخطط
الخامس

المخطط
األول

خارطة الطريق
على المدى القريب وعلى مستوى تكريس واستكمال ارساء نظام التنفيذ الفعلي للمشاريع وتتبعها وتقويمها ،ستعتمد
الوزارة على خارطة طريق تشتمل على ستة مراحل :

متتد اإىل غاية  28فرباير 2017

متتد اإىل غاية  30مارس 2017
املرحةل ا ألوىل :اإرساء البنيات
متتد اإىل غاية  30مارس 2017
املرحةل الثانية :اس تكامل املركزية واجلهوية وا إلقلميية
لتدبري املشاريع مع تشكيل
املرحةل الثالثة :اإعداد التأأطري العميل تصور املشاريع وتيسري
فرق العمل اليت سترشف
متلكها من طرف لك
للمشاريع عىل املس توى اجلهوي
عىل أآجر أآة وتنفيذ وتتبع
وا إلقلميي من أآجل اإعداد خمططات الفاعلني جبميع مس توايت
املشاريع
هجوية وإاقلميية تأأخذ بعني الاعتبار
املنظومة

اخلصوصيات اجلهوية و احمللية وكذكل
التوهجات الاسرتاتيجية واملرجعية
للمشاريع
23

خارطة الطريق (تتمة)
متتد اإىل غاية  30أآبريل 2017
متتد اإىل غاية  30أآبريل 2017
2017
ماي
هناية
إىل
ا
متتد
املرحةل اخلامسة  :اإرساء
وحدة معلوماتية لتتبع
املرحةل السادسة :الرفع من
القدرات التدبريية للمنظومة املشاريع وتيسري تميع
الرتبوية يف جمال تدبري وتتبع املعلومات املتعلقة بتقدم
املشاريع عرب تنظمي دورات املشاريع عىل املس توايت
تكوينية يف مهنجية التدبري ا إلقلميي واجلهوي واملركزي
ابملرشوع لفائدة رؤساء
املشاريع
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املرحةل الرابعة :اإرساء التعاقد بني
الأاكدمييات واملديرايت ا إلقلميية
التابعة لها من هجة ،وبني الإدارة
املركزية والأاكدمييات من هجة
أآخرى ،حول برامج معل هجوية
وإاقلميية حتدد مبوجهبا النتاجئ
املنتظرة وكذا مؤرشات تتبعها
واملوارد املرصودة لها

قيادة وتتبع المشاريع

إارساء جلن القيادة والتتبع عىل
املس توايت الثلث للمنظومة الرتبوية
مركزي وهجوي وإاقلميي

عقد لقاءات دورية لتدارس حصيةل
التنفيذ والوقوف عىل الإكراهات

الغاية  :املصادقة عىل حصيةل التنفيذ اخلاصة بلك مس توى تنظميي
• ضامن الالتقائية بني البنيات التنظميية للمشاريع والبنيات الإدارية عىل املس توايت الثلث للمنظومة :مركزي وهجوي وإاقلميي؛
• تعيني رؤساء املشاريع من بني املسؤولني الإداريني لتفادي تداخل الاختصاصات بني البنيات التنظميية للمشاريع والبنيات الإدارية.
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قيادة وتتبع المشاريع
①مصادقة لجنة القيادة والتتبع اإلقليمية
②رئيس المشروع اإلقليمي يرفع حصيلة تقدم
األشغال إلى نظيره على المستوى الجهوي
③ مصادقة لجنة القيادة والتتبع الجهوية

④رئيس المشروع الجهوي يرفع حصيلة تقدم
األشغال إلى نظيره على المستوى المركزي
⑤ رئيس المشروع (مركزي) يصادق حصيلة
تقدم األشغال على مستوى لجنة التدبير
⑥ رئيس المشروع (مركزي) يرفع حصيلة تقدم
األشغال إلى الكتابة العامة
⑦تقديم حصيلة تقدم أشغال المشروع على
مستوى لجنة القيادة والتتبع الوطنية
⑧تجميع الحصيلة المرحلية العامة للمشاريع
المندمجة
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شكرا لكم على حسن اإلصغاء
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