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أدوار ومهام " تحت عنوان 
هيئة تنسيق التفتيش 
الجهوي في ضوء تفعيل 

" االستعجالي البرنامج
نظمت المفتشية العامة 

والشؤون  نوالتكوي للتربية
خاصا دراسيا  ءلقا التربوية
 التفتيش تنسيق بهيئة

 16و 15الجهوي يومي 
بمركز  2010يوليوز 

التكوينات والملتقيات 
  .الوطنية بالرباط

وخالل افتتاح أشغال هذا 
فارس،  خالداللقاء ألقى 

المفتش العام للشؤون التربوية كلمة 
أنه را شيم ،أوضح فيها أهمية هذا اللقاء

محطة جد هامة ومميزة خصوصا وأنه 

في سياق زمن من األوراش الكبرى ندرج ي
داخل المملكة في العشر سنوات األخيرة 
المليئة بالمؤشرات اإليجابية المرتبطة 

بتعزيز آليات الحرية والشفافية 
والديمقراطية والمواطنة، والتي 

الصلبة إلعداد تشكل النواة 
 مواطنالمواطن الصالح ،

أيضا في إطار  أتيوت. المستقبل
ي الستعجالي الذل البرنامج اتفعي

يهدف إلى إصالح المنظومة 
، التربوية وفق منهجية متكاملة

قوامها التعاقد والمبادرة 
، يقول وهذا كله. واالجتهاد

يفرض  السيد المفتش العام،
شروطا ضامنة تقوم على 
الحقوق والواجبات والمساءلة 
مما يعزز الحكامة والشفافية في 

ن التربوي والممارسة تدبير الشأ
وهنا يبرز دور المفتشين  .داغوجيةالبي

 والمفتشات باعتبارهم األداة المتقدمة التي
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لتقويم االنزالقات،  لها التدخليوكل 
عدد من اآلليات داخل هيئة باعتماد 

فادة من تالتفتيش كتعزيز التواصل واالس
التجارب الميدانية لممارسة التفتيش 
واستثمار التغذية الراجعة بهدف االشتغال 

ذات فعالية من أجل أداوت وية منهجب
التطوير في زمن التغيير وفي زمن تظهر 
فيه مجموعة من المستجدات تقتضي 

ديد والعمل وفق خطة عمل وبرنامج التج
انطالقا من تحليل ومقاربة تستحضر 
مكونات وسياق الظرفية الكامنة وراء 

  . ذلك
إلى  فارسوفي هذا السياق، دعا السيد 

ول بكل موضوعية تعميق النظر والتدا
ل الورشات لبلورة إجراءات وآليات داخ

بالتركيز على 
تقديم  األولويات و

الخالصات الضرورية 
 الكفيلة بتفعيل هيئة

التفتيش وفق خطة 
محددة المالمح 
خصوصا وأن الوزارة 
مقبلة على محطة 
مفصلية خالل الموسم 

محطة  وهي .المقبل
 حضورالتقتضي 

 اإليجابي والفعال
تكون لها قيمة حتى تفتيش هيئة الل

  . مضافة
السيد الحسين قضاض ،المفتش  وأشار
، أشار  بدوره في للشؤون اإلداريةالعام 

سيمكن  ألنهكلمته إلى أهمية هذا اللقاء 
التدقيق في أدوار ومهام هيئة تنسيق  من

التفتيش الجهوي وتعزيز آليات التواصل 
مستعرضا في هذا الصدد مجموعة من 

قامت بها المفتشية العامة المهام التي 
على  ،للتربية والتكوين منذ بداية شتنبر

مستوى تتبع الدخول المدرسي وتوزيع  
المحافظ في إطار مبادرة مليون محفظة 
  .واالفتحاصات  والدراسات التي قامت بها
 34وأعلن  بأن المفتشية العامة أنجزت 

عملية  13عملية تفتيش و 15عملية منها 
همت ياتوهذه العمل .ساتدرا 6افتحاص  و

 16أكاديميات و 6، السيد قضاض ،يقول
أسفرت على نتائج نيابة إقليمية و

فيصعب  ،وبالرغم من ذلك،إيجابية
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التعرف على أثرها بالجهات المعنية بتلك 
  .العمليات

أن دور المفتشية  كدالسياق أ نفسوفي 
من العمليات وتسليم  إنجاز عدديكمن في 

يد الوزير أو الوزيرة شأنها للستقارير في 
نوعا من  مما يفرض تتبع،وكذا القيام بال

التنظيم على مستوى المفتشية التدبير و
Kالعامة 

نتائج قراءة تقارير الزيارات  وبخصوص
ي قدمت ف 2009/2008 برسم التفقدية
السيدة فاطمة حسيني، مفتشة  شأنها

مركزية بالمفتشية العامة 
،المرتكزات األساسية 

برصد التقدم  المرتبطة
المحرز في تشخيص واقع 
المؤسسة التعليمية 

استحضار أجرأة مشاريع و
البرنامج االستعجالي وكذا 

قراءة  لحصيلة استثمار  
تقارير الزيارات التفقدية 

  حسب األسالك التعليمية
و الوسط و األكاديميات  

 .حسب القضايا و الفترة الزمنية لإلنجازو
. االقتراحاتبعض المالحظات و  تإبد كما

و على مستوى معطيات تغطية معاير  
التقويم التي همت المؤسسات التعليمية  

 ، تضيف السيدة المفتشةفقد  شملت
الحكامة و التحصيل الدراسي و الهدر 

المدرسية و اإلعالم الخريطة و الدراسي
 .                    التوجيه و الحياة المدرسيةو

عرض وجود و من بين ماخلصت إليه في ال
انخراط فاعل للهيئة في مسلسل إصالح 

تربوية و التكوين جهويا المنظومة  ال

تحليل ور أساليب متنوعة لجمع وكذا توف
البيانات الكمية و الكيفية و استثمارها 
لتطوير و تجويد األداء و تحقيق نقلة 

  . نوعية في أداء المؤسسة التعليمة 
ي أما السيد أحمد نفاع ، المفتش المركـز 

ــي عرضــه   ــاول ف ــة فتن ــية العام بالمفتش
سـتثمارالتقاريرالجهوية للبحـث   ا تخالصا

 2009و التقصي برسم السـنة الدراسـية   
من تحديد السـياق الـذي    في ذلك منطلقا



 

  

ــو مجــال    4 ــل و ه ــذا العم ــه ه ــدرج  في ان
المردودية و االرتقـاء بالممارسـة بهـدف      
تعزيــز التــأطير و التتبــع و التقــويم     

من  مناهج هيئة التفتيش ا أدوات ووضبط 
راجعة للتدخالت  و تقاسم التغذية الخالل 

ــد نقــاط  القــوة   المعلومــة وكــذا تحدي
جــــاالت التحســــين الضــــرورية  و مو

التحوالت الناجمة عن  وفقالمراقبة تطوير
  .تنفيذ البرنامج االستعجالي

و بعــد أن ذكــر بالمقاربــة و المنهجيــة 
تنظـيم   أشار إلـى  ،المعتمدة في االستثمار

هي مضامين وفق خمسة مداخل رئيسية وال
اإلخالل بالواجـب المهنـي و سـوء تسـيير     

ــات    ــوتر العالق ــة و ت ــول والمؤسس حص

تصرفات ال أخالقية و ال تربوية و تفشـي  
 لدروس الخصوصية و ترويج المخـدرات ا

مـن العمليـات المنجـزة     %98بأن  مبرزا
في إطار البحـث  و التقصـي هـي نتيجـة     

ة إلـى اإلدارات اإلقليميـة و   شكايات مرفوع
ــةال ــة جهوي ــن  و أنو المركزي ــر م أكث

من الشكايات موضوع البحث صادرة  80%

يدة آاتبة الدولةاالستاذ محمد حفيظ يتسلم هدية احتفاء به من السيد عبد اإلله المصدق رئيس ديوان الساألستاذ أحمد لشقر ينسلم هدية احتفاء به من السيد خالد فارس المفتش العام للشؤون التربوية
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ن أو عـن جمعيـات   يإما عن السكان المحلي
أولياء التالميـذ أو مصـادر   وآباء و أمهات 

و أشار في بعض خالصـاته إلـى   .مجهولة 

ضرورة ربـط مسـار البحـث و التحاليـل     
ــتخلص كن   ــا يس ــع م ــزة م ــائج المنج ت

و بخصــوص مشــروع شــبكة . خالصــاتو
لتقــويم المؤسســات التعليميــة مــن أجــل 

عمــل المكلفــين بمهــام  وتطــوير تنظــيم
ــتجدات    ــب المس ــيش ليواك ــيق التفت تنس

طـار البرنـامج   إ التنظيمية فـي والتربوية 
السيد أحمد بورزة، مفتش  قدماالستعجالي 

مكلف بالتنسيق الجهوي، مشروع أداة عمل 
قدرات التدبيرية لجهـاز  في أفق تحسين ال

  .تنسيق التفتيش الجهوي و دعمه
مشـروع إنتـاج   ال هذا ويتوخى
رإمكانيــة يم توفلتقــولشــبكة 

تجميع أكبر قدر ممكن مـن  
المعلومات ذات الصلة بمختلف 

ــات ا ــية  مكون ــاة المدرس لحي
  تيســرووظــائف التــدبير و 

التشــخيص الــدقيق القيــام بو
الشــمولي لمــواطن الضــعف و

الكشــف عــن أوجــه االخــتالل 
التصويب والتي تقتضي العالج 

في أفـق بلـورة إسـتراتجيات    
ــة    ــتوى إنجازي ــن مس ــالرفع م ــة ب كفيل
المؤسســـة التعليميـــة ودعـــم القـــدرات 

  . التدبيرية للفاعلين الميدانين
مرجعـــات  واســـتعرض الســـيد بـــورزة 

ــات   ــا، المرجعي المشــروع وخصوصــا منه
ربويـة  التربوية المـؤطرة لإلصـالحات الت  

الجارية و جذاذات التفتيش الصـادرة عـن   
 2003المتفشـــية العامـــة فـــي ينـــاير 

المجزوءات المنجزة من طـرف مديريـة   و
الموارد البشرية في إطار مخطط  تكـوين  
ــم    ــة برس ــات التعليمي ــديري  المؤسس م

و سلسلة الـدالئل لتـدبير    2004/2005
الصـادرة   2008/2009الموسم الدراسي 

ــاة عــن مديريــة التقــويم  و تنظــيم الحي
المدرســية  والتكوينــات المشــتركة بــين 
ــن    ــادرة ع ــدالئل الص ــات، و ال األكاديمي
ــية    ــاة المدرس ــاهج و الحي ــة المن مديري

بعض األعمال التي أنجزها بعض أعضـاء  و
كمـا تـم    .هيئة تنسيق التفتيش الجهـوي 
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االعتماد على مجموعة مـن المراجـع   أيضا،
  .النظرية

هـذا   أن أضاف من الناحية المنهجيةو 
النمــوذج النســقي  يقــوم علــىالعمــل 

الرامي إلى االنتقال من منظور للعمـل  
يتسم بالتجزيئية إلـى منظـور يعتمـد    
ــل    ــاملة   لك ــقية الش ــة النس المقارب
مكونات الحيـاة المدرسـية  ومجـاالت    
ــة    ــة المدرس ــالنظر لطبيع ــدبير ب الت

توجد في محيط  ةنسقي بنية باعتبارها
مخرجات وو تشهد عمليات  ومدخالت 

 .مما يفرض تحليال داخليـا و خارجيـا  
أوضــح الســيد بــورزة الخطــوات    و

الشبكة من حيث  هذه المنهجية في بناء
ت و شــكليات تســجيل المعطيــات المؤشــرا

ــا . ــا ودم مــوجزا للشــبكة قــكم مكوناته
الرئيســية و كيفيــة اســتخدامها و أفــاق 

التأكـد  تجريبهـا و  العمل بها، انطالقا من
ة لالطمئنان إلى نتائج يمن نجاعتها القياس

 ،و في هـذا السـياق  . اعتمادهاعند التقويم 
مقترحات في شأن مراحل اإلجراءات بقدم ت

  .التجريبية لهذه الشبكة

السـيد محمـد العرعـار،     عرفومن جهته، 
ــتش ال ــزي  المف ــيق المرك ــف بالتنس مكل

والمنســق الــوطني لمشــروع  ،التخصصــي
E3.P.2  إلــى  مــيارال بهــذا المشــروع

آليات التأطير و التفتيش بـالتعليم  تعزيز 
المدرسي من خالل تحسين نوعيـة تـأطير   
 األطر التربويـة و مصـاحبتها و تقويمهـا   

تجويد المنتوج التربـوي للمدرسـة    بهدف
المغربية في أفق إعادة الثقة بينها و بـين  

ــع ــداف  و .المجتمـ ــتوى األهـ ــى مسـ علـ

ر السيد العرعـار إلـى أن   اشأاإلستراتيجية 
تقـويم   2012هدف في أفق المشروع يست

مرد ودية المناطق التربوية و المؤسسـات،  
وكذا وضع إسـتراتجية فعالـة للتواصـل    
بين تلك المناطق و المؤسسات وبمختلف 
ــة    ــأطير و الرقاب ــف الت ــا و تكثي مكوناته
وافتحاص المؤسسـات التعليميـة و إشـاعة    

مساهمة في الرفـع مـن   ثقافة الجودة و ال
إلـى   ،شروع أيضـا يسعى الم .نسب  النجاح

بنـــاء إســـتراتجية للتكـــوينين األســـاس 
المستمر ليسـتجيبا  لمتطلبـات التنظـيم    و

الجديد لمهنة التفتـيش، و ضـمان تـدبير    
معقلن ألطر التفتيش مع توفير الشـروط  
المادية و المعنوية  لتمكينهم مـن القيـام   

  .بأدوارهم على أفضل وجه
المكونـات   ،و قد أوضح السيد العرعار ،هذا
ساسية للمشروع و العمليات المبرمجـة  األ

في إطاره و مؤشـرات التتبـع والميزانيـة    
  .المرصودة للمشروع ككل

واعتمادا على مضامين العروض التأطيرية 
  نظمت  ورشتان لتعميق التداول والنقاش 
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في عدد من المفاهيم واألفكار والمعطيـات  
وفـي مـايلي أهـم التوصـيات      .والمجاالت

سياق تفعيـل وتطـوير    المنبثقة عنهما في
أدوار ومهام هيئة تنسيق التفتيش الجهوي 
                           :                                                                                في ضوء مستجدات البرنامج االستعجالي

 بالنسبة للمهام واألدوار:  أوال        
   :وهي

الخاصــة  89فــي المــادة  إعــادة النظــر -
بتحديد مهام وأدوار واختصاصـات الهيئـة   

 حتى تتالءم والمستجدات الحالية ؛
تدقيق طبيعة العالقة بين الهيئـة وبـين    -

المفتشية العامـة للتربيـة والتكـوين مـن     
جهة، وبينها وبين األكاديميـات الجهويـة   

 للتربية والتكوين من جهة أخرى ؛
شــروط  ســتقاللية الهيئــة وتــوفير  ا -

 . وظروف العمل المالئمة
 بخصوص منهجية العمل:ثانيا

   ؛توحيد منهجية العمل وأدوات االشتغال -
ــاء  ــبكة   وبن ــروع الش ــة مش ــى مناقش عل

 :المقدمة، فقد تم اقتراح مايلي 
االنطالق مـن التراكمـات التـي حققتهـا     -

 الهيئة في هذا المجال ؛

ــه   - مناقشــة مشــروع الشــبكة فــي عالقت
 معتمدة حاليا ؛بالجذاذات ال

ــح -   ــال فس ــعة لال المج ــارة الموس ستش
وإدراج المالحظات والتعديالت الالزمة في 
ــتهدفة   ــاالت المس ــن المج ــال م كــل مج

 بالتقويم ؛
شـــتنبر لتقـــديم  30تحديـــد موعـــد  -

المالحظات والتعـديالت الضـرورية حـول    
 مشروع الشبكة المقدمة ؛

 اعتماد الجذاذات الحالية إلى حين بلـورة   -
صـــيغة النهائيـــة للشـــبكة المقترحـــة ال

والمصــادقة عليهــا مــن طــرف المفتشــية 
 .العامة 
  فيما يتعلق ببرنامج العمل السنوي:  ثالثا

توسيع االستشارة حـين وضـع مشـروع     -
  امج العمل السنوي الخاص بالهيئة برن

ــامج     - ــاريع البرن ــات مش ــاة أولوي مراع
االســتعجالي حــين إعــداد برنــامج العمــل 

 .السنوي
شارة فقد أكد السـيد المفـتش العـام    ولإل

للشؤون التربوية خالل اختتامه أشغال هذا 
ودعا  ،اللقاء الدراسي على أهميته كمحطة

إلـى ضـرورة االســتمرار فـي العمـل مــع     
الدخول المدرسي المقبـل باالسـتفادة مـن    
نتــائج أعمــال هــذا اللقــاء مقــدما بعــض 
العناصر لتعميـق النقـاش والتـداول فيهـا     

ساس مرتكزات ومقومـات الـدور   وتهم باأل
والمهمة ومنهجية العمل واألولويـات مـع   
إبراز وتوضـيح مضـامين وخلفيـات كـل     

فقد تم تكـريم مفتشـين    ،مكونوبالمناسبة
األمر بالسيدين   د ويتعلقعاقالت أحيال على
ــد ــيظ و أحم ــقرحف ــد لش ــك محم  ،وذل

بحضور السيد عبد اإلله المصـدق، رئـيس   
فــة بــالتعليم ديــوان كاتبــة الدولــة المكل

فـارس المفـتش    خالدالمدرسي والسيدين 
العام للشؤون التربوية والحسين قضـاض،  

مـن   داإلدارية وعـد المفتش العام للشؤون 
وتميـز  . المفتشين الجهـويين والمنسـقين  

ــي حــق   ــت ف ــات ألقي ــريم بكلم ــذا التك ه
األســتاذين أحمــد حفــيظ ومحمــد لشــقر 

األبعاد اإلنسـانية   شددت على نوعية وقيمة
 يالمهنما تجلت  في مسارهما اإلداري وك

مبرزة مابذاله من تضـحيات وجهـود مـن    
   . أجل المنظومة التربوية لبالدنا


