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المملكة المغربية
المهني  وزارة التربية الوطنية  و التكوين

و التعليم العالي و البحث العلمي

يطرةالقناألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال  
المديرية اإلق ليمية بسال
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توطني التدابري ذات الأولوية داخل املشاريع املندجمة وتوطني املشاريع مضن رافعات الرؤية 

الاسرتاتيجية

محاور العرض
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2030-2015ورقة تعريفية حبافظة مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية 

املس تلزمات الرضورية لإجناح املشاريع املندجمة للإصلح
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خارطة الطريق وآ ليات تنفيذ وتتبع املشاريع املندجمة 
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لرؤية توطني التدابري ذات الأولوية داخل املشاريع املندجمة و توطيهنا مضن رافعات ا

الاسرتاتيجية

محاور العرض
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2030-2015ورقة تعريفية حبافظة مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية 

لحاملس تلزمات الرضورية لإجناح املشاريع املندجمة للإص

2

خارطة الطريق وآ ليات تنفيذ وتتبع املشاريع املندجمة 
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تشخيص وحتليل

ختطيط وتنفيذ

وضع التصور

تفكري آأويل•

مشاورات•

ندراسة التقارير اخلاصة مبنظومة الرتبية والتكوي•

التكوين اجمللس الأعىل للرتبية و ) الرؤية الاسرتاتيجية • 

(والبحث العلمي 

تكوين املهين وزارة الرتبية الوطنية وال ) التدابري ذات الأولوية  • 

)

حافظة املشاريع املندجمة•

1املرحةل 

2املرحةل 

3املرحةل 

منهجية العمل
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تفكري آأويل
(2014)مشاورات موسعة 

مشارك785101

انتظارات الفاعلين المستهدفين•

اقتراحات وتوصيات•

حليل صيغة أولية لعناصر التشخيص، وت•
األسباب ، والحلول

تقارير الهيئات الوطنية 
للتقويم

تقارير داخلية 
للمنظومة

تقرير تطبيق الميثاق 
الوطني للتربية 

والتكوين

تقارير دولية

اتفاقيات دولية

(2015)لقاءات للتقاسم مع الفاعلين والشركاء 

جهوية
إقليمية

محلية

وطنية

صيغة مصادق عليها للتدابير ذات األولوية

مشارك109103
التدابير ذات األولوية

قراءة معمقة

للرؤية االستراتيجية
تحليل التوجهات 

االستراتيجية للرؤية 

ترجمة الرؤية 
االستراتيجية إلى مشاريع

تأطير مالي
للرؤية االستراتيجية

سيرورة تثبيت 
الحافظة األولى 

للمشاريع

ضمان تناسق 

المشاريع

المسؤوليات

في اإلنجاز

ذالتحكم في التنفي

:  حافظة نهائية للمشاريع
مشروعا مندمجا16

إدماج التدابير ذات 

األولوية ضمن المشاريع 

المندمجة

:حافظة أولى للمشاريع

مشروعا26

ية
لو

ألو
 ا
ت

ذا
ر 

بي
دا
لت
ا

المصادقة على الرؤية االستراتيجية

2015-2030
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محاور العرض

3

4

2030-2015ورقة تعريفية حبافظة مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية 

لحاملس تلزمات الرضورية لإجناح املشاريع املندجمة للإص

2

خارطة الطريق وآ ليات تنفيذ وتتبع املشاريع املندجمة 

توطني التدابري ذات الأولوية داخل املشاريع املندجمة وتوطني املشاريع املندجمة 

مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية
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الهندسة العامة لحافظة المشاريع المندمجة

مشاريع مندجمة6الإنصاف وتاكفؤ الفرص: 1جمال التدخل 

مشاريع مندجمة6الارتقاء جبودة الرتبية والتكوين: 2جمال التدخل 

مشاريع مندجمة4احلاكمة والتعبئة: 3جمال التدخل 

مرشوعا مندجما16 جمالت للتدخل3



2030-2015ورقة تعريفية بحافظة مشاريع الرؤية االستراتيجية
ية لإلصالحيجاتتر سمشروعا مندمجا، تتناسق أهداف ومق اصد كل مشروع مع رافعات الرؤية اال 16ترجمة الرؤية االستراتيجية لإلصالح إلى

2030 - :، وتنتظم في ثالث مجاالت 2015

ة وشبه الحضرية  تحقيق المساواة في ولوج التربية بين األوساط القروي
وتأمين التمدرس االستدراكيوالمناطق ذات الخصاص

ة للتمدرس  ن مؤسسات التربية والتكوين من الشروط المالئميتمك
ومن التأطير والتجهيز والدعم الالزم

ف الرؤيةلبلوغ أهداجعل التعليم الخاص شريكا للتعليم العمومي

يى قيم التضامن والسلوك المدنلوضع برنامج للتكوين ع

ةدارة التربويلإلوضع إطار ق انوني محفز  

اءات  ى الممتلكات وديمومتها، ومالءمة معايير البنللحف اظ عا
المدرسية مع مستجدات الشأن التربوي

رصالفوتكافؤاإلنصافمجال
:إلىتهدفمشاريع،6يضمو 
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مع المستجدات التربويةةمالءمة المق اربات البيداغوجي

مكن من  إعادة النظر في اإليق اعات الزمنية للدراسة والتعلم، والت
.وحفز النبوغ والتفوقاللغات

ف المرجعية  ل تحديد الوظائالتطوير النموذج البيداغوجي الق ائم، من خ
والمعرفية ألطوار التربية والتكوين

رض بالتعليم  ر، وتنويع العيتجديد مهن التدريس والتكوين، والتدب
المدرسية، ودعم أنشطة الحياةالثانوي بإدماج المسارات المهنية

المهنيح منظومة التقييم واالمتحانات والتوجيه التربوي و ال إص

معايير  تقييم األداء والترقي المهني للموارد البشرية على أساس
موضوعية

ي التعليم  اإلدماج التدريجي له فالعمل على  تعميم التعليم األولي، و
اد نموذج بيداغوجي محددماعتمع  االبتدائي اإللزامي، 

األهداف والغايات

ية  مجال االرتق اء بجودة الترب-2
مشاريع،  6يضمو والتكوين  

:تهدف إلى

ة المنهاجية، إدماج ناجع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المق ارب
ائط المتعددة، وتنمية تطوير كف ايات التالميذ في مجال استخدام الوس

وشبكة األنترنيت
9

2030-2015ورقة تعريفية بحافظة مشاريع الرؤية االستراتيجية



منح المصالح الجهوية واإلق ليمية الصالحيات الالزمة
دبيرهافي التدبير مع تمكينها من الوسائل الضرورية لالرتق اء بت

ويات  دعم القدرات التدبيرية في مختلف مستوإرساء حكامة ناجعة  
المنظومة التربوية

ن ظروف  يوتحس، الحاالرتق اء بالعنصر البشري ، باعتباره أساسيا في إنجاح اإلص
هنيةألوضاع اإلدارية والملإقرار نظام أساسي  مع  تحفيزالو عملال

ثقة  وذلك بإرساء تعاقد معنوي لتجديد التحقيق تعبئة مجتمعية ومستدامة
ين، األسر، حول المدرسة المغربية، يرسخ مسؤولية الف اعلين التربوي

يينهيآت المجتمع المدني، وسائل اإلعالم والف اعلين االقتصاد

التواصل والشراكة وقيادة التغيير :ر ثالث مجاالت للتدخلبع

ومة التربوية  إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنظبتعزيز الحكامة  
وتقييمها وضمان جودتها وتطوير اإلدارة اإللكترونية

والتعبئةالحكامةمجال-3
:إلىتهدفمشاريع،4يضمو 
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ة مضن وتوطني املشاريع املندجمتوطني التدابري ذات الأولوية داخل املشاريع املندجمة 

رافعات الرؤية الاسرتاتيجية
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2030-2015ورقة تعريفية حبافظة مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية 

لحاملس تلزمات الرضورية لإجناح املشاريع املندجمة للإص

2

خارطة الطريق وآ ليات تنفيذ وتتبع املشاريع املندجمة 
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حافظة المشاريع المندمجة

رقم

المشروع
التدابير ذات األولويةالمشروع المندمج

توسيع العرض المدرسي:  12التدبير تطوير وتنويع العرض المدرسي1

2
ه دعم التمدرس باألوساط القروية والشب

الحضرية والمناطق ذات الخصاص

3
و تمكين األطفال في وضعية إعاقة أ

وضعيات خاصة من التمدرس

4
ع تأمين التمدرس االستدراكي والرف

من نجاعة التربية غير النظامية

5
ة التأهيل المندمج لمؤسسات التربي

والتكوين

إعادة تأهيل المؤسسات : 11التدبير 

التعليمية

6
تطوير وتنويع العرض المدرسي 

الخصوصي
المدارس الشريكة: 13التدبير 

الإنصاف وتاكفؤ الفرص: 1جمال التدخل 

رافعات الرؤية االستراتيجية

وينٌ تحقيٌق المساواة في ولوج التربية والتك: 1الرافعة 

تخويٌل تمييز إيجابي لفائدة األوساط: 3الرافعة 

القروية وشبه الحضريةٌ والمناطق ذات الخصاص

وينتحقيق المساواة في ولوج التربيةٌ والتك: 1الرافعة 

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

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

تمكين المتعلميٌن من استدامة التعلم وبناء: 5الرافعة 

المشروع الشخصي واالندماج
إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبيةٌ : 7الرافعة 

أطيرٌ تخويٌل مؤسسات التربيةٌ والتكوين  الت: 6الرافعة 
والتجهيز والدعم الالزم

في التعليم الخاص شريك للتعليم العمومي: 8الرافعة 

التعميم وتحقيق اإلنصاف

ل املشاريعتوطني املشاريع املندجمة  مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية وتوطني التدابري ذات الأولوية داخ
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رقم

المشروع

المشروع 

المندمج
التدابير ذات األولوية

7
تطوير 

النموذج 
البيداغوجي

بع تحسين المنهاج الدراسي للسنوات األر: 1التدبير 
األولى من التعليم االبتدائي

دادي تقوية اللغات األجنبية بالثانوي اإلع:  3التدبير 
وتغيير نموذج التعلم 

المسالك الدولية للبكالوريا المغربية: 4التدبير 

مسار اكتشاف المهن: 5التدبير 

المسار المهني اإلعدادي الثانوي:  6التدبير 

البكالوريا المهنية:  7التدبير 

المبادرةالمقاولة وروح : 10التدبير 

الارتقاء جبودة الرتبية والتكوين: 2جمال التدخل 

رافعات الرؤية االستراتيجية

تمكين المتعلم ٌن من استدامة التعلم وبناء المشروع: 5الرافعة 

الشخصي واالندماج

إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية: 7الرافعة 

يةٌ هيٌكلة أكثر انسجاما ومرونة لمكونات المدرسة المغرب: 10الرافعة 

وأطوارها

مؤسسة الجسور بين مختلف أطوار وأنواع التربية : 11الرافعة 

والتكوين

تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح : 12الرافعة 

والنجاعة واالبتكار
التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس:13الرافعة 

النهوض بالبحث العلمي والتقني واالبتكار: 14الرافعة 

مالءمة التعلمات والتكوينٌات مع حاجات البالد ومهن : 16الرافعة 

المستقبل، والتمكين من االندماج

تقوية االندماج السوسيوثقافي: 17الرافعة 

ترسيٌخ مجتمع المواطنة والديٌمقراطيةٌ والمساواة: 18الرافعة 
االنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة: 20الرافعة 

حافظة المشاريع المندمجة
ل املشاريعتوطني املشاريع املندجمة  مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية وتوطني التدابري ذات الأولوية داخ
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الارتقاء جبودة الرتبية والتكوين: 2جمال التدخل 

8
تجديد مهن التربية والتكوين 

هنيةواالرتقاء بتدبير المسارات الم

المصاحبة والتكوين عبر : 15التدبير 
الممارسة

الرفع من جودة التكوين : 16التدبير 
األساس للمدرسين

9
االرتقاء بالعمل التربوي داخل 

المؤسسات التعليمية

مؤسسات التفتح باللغات:  19التدبير 
واألنشطة الثقافية والفنية  

المراكز الرياضية: 29التدبير 

النزاهة في المدرسة والقيم: 20التدبير

10

إصالح شامل لمنظومة التقييم 

واالمتحانات والتوجيه التربوي

والمهني

عتبات االنتقال بين األسالك:  2التدبير 

تطوير منظومة التوجيه :  8التدبير 
المدرسي والمهني

11
ريع االرتقاء بالتعليم األولي وتس

وتيرة تعميمه
التعليم األولي: 14التدبير 

12
تطوير استعماالت تكنولوجيا 

ليمالمعلومات واالتصاالت في التع

رقم

المشروع
رافعات الرؤية االستراتيجيةالتدابير ذات األولويةالمشروع المندمج

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

إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية: 7الرافعة 

ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية : 18الرافعة 
والمساواة

تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع : 12الرافعة 

واالنفتاح والنجاعة واالبتكار
تأمين التعلم مدى الحياة والمساواة: 19الرافعة 

إلزامية التعليم األولي وتعميمه: 2الرافعة 

تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح : 12الرافعة 

والنجاعة واالبتكار

تأمين التعلم مدى الحياة والمساواة: 19الرافعة 
االنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة: 20الرافعة 

حافظة المشاريع المندمجة
ل املشاريعتوطني املشاريع املندجمة  مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية وتوطني التدابري ذات الأولوية داخ
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رقم

المشروع
التدابير ذات األولويةالمشروع المندمج

13
االرتقاء بتدبير 

الموارد البشرية
ينالنظام األساسي لمهن التربية والتكو: 19التدبير 

14
تطوير الحكامة 

ومأسسة التعاقد

تدبير المؤسسات التعليمية: 17التدبير 

الالمركزية الفعلية:  18التدبير 

15

ن تعزيز تعبئة الفاعلي

والشركاء حول المدرسة 

المغربية

16

تقوية نظام 

ة المعلومات للتربي

والتكوين

احلاكمة والتعبئة: 3جمال التدخل 

رافعات الرؤية االستراتيجية

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

التربيةلمنظومةناجعةحكامةاستهداف:15الرافعة

والتكوين

مختلففيناجعةتدبيريةوقدراتريادة:23الرافعة
سةالمدرمستويات

التربيةلمنظومةناجعةحكامةاستهداف:15الرافعة

والتكوين
مستدامةمجتمعيةتعبئة: 22الرافعة 

استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية: 15الرافعة 

والتكوين
مستدامةمجتمعيةتعبئة: 22الرافعة 

حافظة المشاريع المندمجة
ل املشاريعتوطني املشاريع املندجمة  مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية وتوطني التدابري ذات الأولوية داخ
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مهنجية العمل1

5

محاور العرض

3
توطني التدابري ذات الأولوية داخل املشاريع املندجمة وتوطني املشاريع املندجمة 

مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية 

4

2030-2015ورقة تعريفية حبافظة مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية 

صلحاملس تلزمات الرضورية لإجناح املشاريع املندجمة للإ 

2

خارطة الطريق وآ ليات تنفيذ وتتبع املشاريع املندجمة 



3020-2015المستلزمات الضرورية إلنجاح المشاريع المندمجة لإلصالح    
ق مق اربة تشاركية  من أجل ضمان الشروط المالئمة إلنجاح المشاريع المندمجة لإلصالح، كان البد من وضع تصور متكامل وف

ن أجرأتها  يلنجاح، وتأمن المشاريع من أسس ايمتدرجة، يرمي إلى تحديد مجموعة من المستلزمات األساسية، الكفيلة بتمك
:وجب العمل علىميدانيا لذا  

التواصلتفعيل  :ثانيا

تواصل وضع وتفعيل استراتيجية لل

ل من داختستهدف مختلف الفاعلين

المنظومة التربوية وخارجها

ية ء عناية وأهمية خاصتين للتكوين، كحق للموظف، ودعامة أساسالإي:تأهيل الموارد البشرية

ات أسبقية، ر مؤسساتية ذير تداببر في مسلسل اإلصالح، وذلك عثان انخراط أكملرفع األداء، وض

عليمية، يستفيد بموجبها كل المسؤولين باختالف مواقعهم ومسؤولياتهم، مديري المؤسسات الت

سيتم و.اعرؤساء المشاريع وفرق المشاريع واألساتذة المصاحبين والفاعلين الميدانين في القط

.سنة للتكوين المستمر والتأهيل المندمج لقدرات العنصر البشري 2017إعالن سنة

جرأةأإليهاالموكلالفرقإرساءاستكمالالمكونهذايهم:التدبيرومساطرآلياتتطويرمحور

للقيادةجانلمنوالتتبعللقيادةنظامإرساءمعلعملها،الدقيقوالتتبعالمندمجة،المشاريع

مندمجمعلوماتينظامإرساءأيضاالمكونهذايهمكما.والتقويموالتتبعأةرلألجوأدوات

:المندمجةالمشاريعلتتبع

تقوية القدرات التدبيرية  :أوال

ي من أجل تطوير قدرات العاملين ف

المنظومة والمسؤولين على أجرأة 

م المشاريع المندمجة لإلصالح سيت

:العمل وفق محورين أساسيين

ة الداخليالة من أجل التمثل السليم لمضامين اإلصالالح، والرفالع مالن مسالتوت التعب ال

لالة علالى والخارجية، والتعريف والتفاعل المستمر مالع المبالادرات والجهالود المبذو

لمتاحالة، والمستويات، مالع االعتمالاد علالى كالل الوسالا ل التواصاللية اكافة األصعدة

.واعتماد مبادرات استباقية تهدف إلى تحصين مسار اإلصالح
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ترسيخ الواجب المهني :رابعا

تعزيز وتقوية روح الواجب لدت 

األطر العاملة بالقطاع

تغيراللقيادةمتكاملة،خطةربعالمجتمع،مكوناتكلوانخراطبتعبئةااللتزامربع

ن،يويتربنيفاعلمنللمجتمعالحيةوالقوىالمنظومةشركاءلمختلفالفاعلواالنخراط

مالاإلعووسائلاالقتصاديننيالفاعلالمدني،المجتمعهيئاتترابية،جماعاتأسر،

ودعمللتحفيزمتكاملةمنظومةوضعجانبإلىهذا.الجميعكمسؤوليةالمدرسةبترسيخ

.المنظومةونجاعةمردوديةيعززبماالجميعلدىواالبتكارالمبادرةروح
.

التعب ة :ثالثا

املة من تحقيق التعب ة المجتمعية الش

 2030أجل المدرسة في أفق

فيجذريريتغيتحقيقربعاإلصالح،مشاريعإلنجاحرافعةالعاملةاالطرجعل

،المهنيريالضملموجباتاإلراديواالستحضارالمبذولةللجهودالمعيقةالممارسات

المستعجلةاإلجراءاتمنجملةاعتمادسيتمبالحقوق،الواجباتربطمبدأوإعمال

قيقالدوااللتزامالعمل،فيالصرامةوفرضاإلداريالزمنتأمينأساساتهموالفورية،

اللخمناإلدارية،والمساطرللقوانينالصارمالتطبيقعبروذلكالمهنية،بالواجبات

جهويةأكاديميةبكلخاصةعملوبرامجالمركزية،باإلدارةخاصعملبرنامجوضع

.إقليميةومديريةوالتكوينللتربية
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:التأطير الميزانياتي  :سادسا

ن مشاريع الرؤية يمن أجل تمك

االستراتيجية من الموارد المالية 

الالزمة ألجرأتها

المركزيةلإلدارةالمؤسساتيللتأهيلعملبرنامجوضعىلعالعمليتم

تقوية(األربعةالمستلزماتعلىأساسي،بشكليتمحور،واإلقليميةوالجهوية

.)المهنيالواجبترسيخالتعبئة،التواصل،التدبيرية،القدرات
:التأهيل المؤسساتي :خامسا

جهويةالاألكاديمياتمعالمنتظمييرالتدبالحواراللخمندينامية،مقاربةادماعتسيتم

لتنزيمستوىعلىللوقوفالمندمجة،المشاريعمسؤوليومعالخارجية،ومصالحها

ماداتاالعتجلتخويلطريقعنوالالتركيزالالمركزيةتكريسووالعمليات،المشاريع

كمؤسسةةيراألخهذهدوروتفعيلالجهوية،األكاديمياتلفائدةللوزارةالمرصودة

يحهاتتالتياإلمكانياتعلىواالنفتاحالتمويلمصادرتنويعخاللمنوذلكعمومية،

لي،الداخاالفتحاصومهننةر،يالتدبمراقبةمنظومةتقويةسيتمكما.المتقدمةالجهوية

األكاديمياتمعالتعاقديالنهجوتكريسوالتحليلية،العامةللمحاسبتينالفعليواالرساء

.والتكوينللتربيةالجهوية
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ملستعالجهوي،الصعيدىلعبالحكامةواالرتقاءللمدبرينالمشورةتقديمأجلومن

لهاجهويةوحداتإرساءعلىوالتربوي،اإلداريبقطبيهاللوزارةالعامةالمفتشية

التفتيشتنسيقجهازعلىذلكفيوسيعتمد.والتكوينللتربيةالجهويةباألكاديميات

جهاز،الهذاعناالستغناءذلكيعنيأندونللمشروع،أوليةكنواةحاليا،القائمالجهوي

علىتجريبيةمرحلةفيالمشروعإرساءوسيتم.اإلقليميالصعيدعلىمفتشينعنفضال

ةالتجربتخضعأنعلىالحالي،الدراسيالموسمخاللجهويةأكاديمياتثالثصعيد

2018يالدراسالموسممنابتداءاألكاديمياتباقيعلىتعميمهاأفقفيالحقاللتقييم -

2017.

إرساء وحدات جهوية  :سابعا

للمفتشية العامة

مواكبة منها لتنزيل المشاريع 

المندمجة للرؤية االستراتيجية 

لإلصالح
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مهنجية العمل1
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محاور العرض
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توطني التدابري ذات الأولوية داخل املشاريع املندجمة وتوطني املشاريع املندجمة 

مضن رافعات الرؤية الاسرتاتيجية 

4

2030-2015ورقة تعريفية حبافظة مشاريع الرؤية الاسرتاتيجية 

صلحاملس تلزمات الرضورية لإجناح املشاريع املندجمة للإ 

2

خارطة الطريق وآ ليات تنفيذ وتتبع املشاريع املندجمة 



(  3)مخططات عمل، يمتد كل واحد منها لمدة ثالث  ( 5)يتم تفعيل المشاريع المندمجة عبر خمسة  
.  سنوات تمكن من األجرأة المتدرجة لإلصالح، ومن التتبع والتقييم المنتظم لمنجزاته
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خارطة الطريق

ىل غاية  2017فرباير 28متتد اإ

رساء الب :املرحةل الأوىل نيات اإ
ميية املركزية واجلهوية والإقل 

شكيل مع ت لتدبري املشاريع
ف فرق العمل اليت سترش 
بع عىل آأجرآأة وتنفيذ وتت 

املشاريع

2017مارس 30متتد اإىل غاية 

امل اس تك: املرحةل الثانية
ري تصور املشاريع وتيس
متلكها من طرف لك 
وايت الفاعلني جبميع مس ت
املنظومة

ىل غاية  2017مارس 30متتد اإ

عداد التأأطري:املرحةل الثالثة العميل اإ
ي للمشاريع عىل املس توى اجلهو 

عداد خمططاتموالإقلميي ن آأجل اإ
قلميية تأأخذ بعني الا عتبار هجوية واإ
ة وكذكل اخلصوصيات اجلهوية و احمللي
جعية التوهجات الاسرتاتيجية واملر 

للمشاريع
23

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



2017آأبريل 30متتد اإىل غاية 

رساء التع: املرحةل الرابعة اقد بني اإ
قلميية الأاكدمييات واملديرايت الإ 

لإدارة التابعة لها من هجة، وبني ا
ة املركزية والأاكدمييات من هج
ة آأخرى، حول برامج معل هجوي

قلميية حتدد مبوجهبا ال  نتاجئ واإ
بعها املنتظرة وكذا مؤرشات تت 
واملوارد املرصودة لها

2017آأبريل 30متتد اإىل غاية 

رساء :املرحةل اخلامسة  اإ
ع تتبل وحدة معلوماتية 
ميع  ت رياملشاريع وتيس

قدم املعلومات املتعلقة بت
ت املشاريع عىل املس تواي
كزيالإقلميي واجلهوي واملر 

2017متتد اإىل هناية ماي 

من الرفع:املرحةل السادسة
منظومة القدرات التدبريية لل 
ع بري وتتبالرتبوية يف جمال تد
ورات املشاريع عرب تنظمي د
لتدبري تكوينية يف مهنجية ا

اء ابملرشوع لفائدة رؤس
املشاريع

(تتمة)خارطة الطريق  
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قيادة وتتبع المشاريع

رساء جلن القيادة والتتبع عىل اإ

رتبويةاملس توايت الثلث للمنظومة ال

قلميي مركزي وهجوي واإ

يةل عقد لقاءات دورية لتدارس حص 

اتالتنفيذ والوقوف عىل الإكراه

تنظميياملصادقة عىل حصيةل التنفيذ اخلاصة بلك مس توى: الغاية 

قلميي؛: ةضامن الالتقائية بني البنيات التنظميية للمشاريع والبنيات الإدارية عىل املس توايت الثلث للمنظوم• مركزي وهجوي واإ

.ية للمشاريع والبنيات الإداريةتعيني رؤساء املشاريع من بني املسؤولني الإداريني لتفادي تداخل الاختصاصات بني البنيات التنظمي •



قيادة وتتبع المشاريع

مصادقة لجنة القيادة والتتبع اإلقليمية①

قدم رئيس المشروع اإلقليمي يرفع حصيلة ت②

األشغال إلى نظيره على المستوى الجهوي

مصادقة لجنة القيادة والتتبع الجهوية③

دم رئيس المشروع الجهوي يرفع حصيلة تق④

األشغال إلى نظيره على المستوى المركزي

يصادق حصيلة ( مركزي)رئيس المشروع ⑤

تقدم األشغال على مستوى لجنة التدبير 

قدم يرفع حصيلة ت( مركزي)رئيس المشروع ⑥

األشغال إلى الكتابة العامة

تقديم حصيلة تقدم أشغال المشروع على ⑦

مستوى لجنة القيادة والتتبع الوطنية

ع تجميع الحصيلة المرحلية العامة للمشاري⑧

المندمجة
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غاءشكرا لكم على حسن اإلص
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