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االربعاء  6دجنرب 2017

أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والشؤون االجتماعية بمجلس املستشارين

األخ األعرج  :مشروع قانون املالية لسنة  2018خصص ما يناهز 48
مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي
الرباط /صليحة بجراف

قال األخ محمد األعرج وزير التربية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العالي بالنيابة أول أمس اإلثني بالرباط ،إن مشروع
قانون املالية لسنة  2018خصص ما يناهز  48مليار درهم
لفائدة قطاع التربية الوطنية ،أي بزيادة 7في املائة مقارنة مع
سنة .2017
وأض��اف األخ األع��رج أم��ام جلنة التعليم وال�ش��ؤون الثقافية
والشؤون االجتماعية مبجلس املستشارين ،أن هذه امليزانية
تتوزع ما بني ما يقارب 36مليار درهم مخصصة لنفقات املوظفني
و7.7مليار درهم مخصصة للنفقات واملعدات املختلفة  ،وبني
 4.5مليار درهم كميزانية استثمار ،فضال عن اعتمادات االلتزام
ضمن ميزانية االستثمار،التي تصل إلى  2.5مليار درهم.
وتابع األخ األعرج أن ميزانية االستثمار ،عرفت تطورا ملحوظا
مقارنة بسنة  ،2017حيث ارتفعت مبا نسبته 18في املائة فيما
يرجع العتمادات األداء ،و 67في املائة بالنسبة العتمادات االلتزام
فيما امليزانية املخصصة للمعدات والنفقات املختلفة ،عرفت شبه
استقرارا بالنسبة العتمادات االستغالل ،التي سجلت زيادة جد
طفيفة ال تتعدى2في املائة ،وهي بذلك ال تساير احلاجيات امللحة
الناجمة عن توسع املنظومة.
وبخصوص توزيع ميزانية االستثمار حسب مستويات التنفيذ،
ـ يستطرد املسؤول احلكومي «فأهم ما ميكن مالحظته بخصوص
قطاع التربية الوطنية ،هو رصد 98في املائة من هذه املوارد
للمصالح اخلارجية ،و1.3في املائة للمصالح املركزية ،و0.7في
املائة ملجال التربية غير النظامية ،مبرزا أن حوالي 86في املائة
من امليزانية املرصودة لقطاع التربية الوطنية مرصود للمصالح
اخل��ارج�ي��ة ،ف��ي ح�ين سيخصص م��ا نسبته 2.3في امل��ائ��ة من
ميزانية التسيير للمصالح املركزية».

أهم املنجزات واألوراش املفتوحة
األخ األع��رج  ،خ�لال الكشف عن اخلطوط العريضة ملشروع
ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي
والبحث والعلمي لسنة  2018توقف أيضا عند أهم املنجزات
واألوراش املفتوحة في مشروع امليزانية برسم سنة ،2018

قائال«:إن عدد التالميذ بلغ ما مجموعه  7.071.727تلميذ منهم
 3.401.828فتاة  ،أي ما ميثل نسبة  48في املائة من مجموع
التالميذ ،مشيرا إلى أن حوالي 40في املائة من هؤالء التالميذ
يتواجدون بالوسط القروي».
وبخصوص بنيات االستقبال ،سجل األخ األع��رج 10.915
مؤسسة تعليمية ،مبا فيها  55مؤسسة محدثة ،و 868داخلية،
وبالنسبة ألطر التدريس ،فقد وصل عددعم إلى 236.511مبا في
ذلك املدرسون اجلدد الذين بلغ عددهم  24ألف أستاذة وأستاذ.
وبخصوص الدعم االجتماعي،أشار إلى أن عدد املستفيدين
من امل�ب��ادرة امللكية «مليون محفظة» بلغ  4ماليني و 262ألف
تلميذ (ة) وهوما يعكس حجم املجهود املبذول في توفير الدعم
وتشجيع التالميذ على اإلقبال على التمدرس ال سيما بالنسبة
لألسر امل�ع��وزة ،دون إغفال التطور امللحوظ في باقي عناصر
الدعم االجتماعي خاصة النقل املدرسي ،واإلطعام واإليواء وكذا
برنامج تيسير.
بخصوص املجهود املبذول في مجال توسيع بنيات االستقبال،
والدعم االجتماعي ،قال األخ األعرج «إنهما انعكسا إيجابا على
حتسني نسب التمدرس التي بلغت 99.1في امل��ائ��ة بالتعليم
االب�ت��دائ��ي حيث مت تسجيل تقدم ملموس بالتعليم الثانوي
التأهيلي خالل الفترة املمتدة ما بني املوسمني 2012-2013
و 2016-2017مبا يفوق  7نقاط مائوية.
وبالنسبة للمؤشرات املالية لسنة  2017فقد بلغت نسب
االلتزام واألداء على التوالي  94في املائة و 99في املائة بالنسبة
لالستثمار والتسيير على السواء.
وبخصوص املنجزات واألوراش املفتوحة في القطاع ،فلخصها
األخ األعرج في األهداف املسطرة واملتمثلة في حتسني النموذج
البيداغوجي ،تطوير وتنويع العرض التربوي ،العناية ببنيات
االستقبال وحتسني ظروف التعلم والتكوين ،تعزيز التكامل بني
مكونات منظومة التربية والتكوين مع إعادة الضبط واالنضباط
مبختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
املسؤول احلكومي الذي توقف عند املجهود الذي بذلته الوزارة
للعناية ببنيات االستقبال وحتسني ظ��روف التعلم والتكوين
م��ن خ�لال توظيف 24ألف أس �ت��اذ(ة) مبوجب عقود م��ن طرف
األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين و حتسني املظهر الداخلي

واخلارجي للمؤسسات وتأهيل  9917مؤسسة تعليمية و799
داخلية فضال عن استكمال جتهيز قاعات التدريس واملختبرات
بالتجهيزات املكتبية والوسائل التعليمية ،أبرز أن هذا انعكس
إيجابا على معدالت التالميذ بالقسم حيث وصلت نسبة األقسام
التي ال يتعدى عدد التالميذ بها  34تلميذا إلى  92في املائة
باالبتدائي ،وكذا نسبة األقسام التي ال يتعدى عدد التالميذ بها
 44تلميذا بباقي املستويات التعليمية 98,8في املائة.
األخ األعرج حتدث أيضا عن اجلهود املبذولة في سبيل تعزيز
التكامل بني مكونات منظومة التربية والتكوين من خالل توسيع
املسلك املهني اإلع ��دادي ،والبكالوريا املهنية،وتعزيزاملمرات
ب�ين التعليم ال �ع��ام وال�ت�ك��وي��ن امل�ه�ن��ي وبي��ن ال�ت�ك��وي��ن املهني
والتعليم العالي عالوة على تعزيز بعض املمارسات اإليجابية
كترديد النشيد الوطني في بداية ونهاية األسبوع باملؤسسات
التعليمية ،وترسيم الوزرة أو اللباس املوحد بالنسبة للتالميذ
والوزرة بالنسبة لألساتذة ،والعناية بالهندام بالنسبة لألساتذة
واملديرين وجميع األطر اإلدارية إضافة إلى التتبع اليومي للغياب
من خالل مسك غياب التالميذ واألساتذة عبر منظومة مسار.

التكوين املهني
وبخصوص مشروع امليزانية العامة املخصصة لقطاع التكوين
املهني برسم سنة  ،2018قال األخ األعرج «إنها بلغت ما يقارب
 396مليون درهم ،مسجال تراجعا بنسبة 1في املائة وانخفاضا
وصل إلى  25في املائة  ،في حني ارتفعت ميزانية االستثمار
بنفس النسبة تقريبا».
وبخصوص توزيع ميزانية االستثمار ،كشف األخ األعرج عن
تخصيص القسط األوفر منها لتنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين
املهني ،مبا يقارب 80في املائة.
األخ األع��رج ،رصد ايضا ما يقارب نصف اعتمادات األداء
(49في امل��ائ��ة) لبناء وجتهيز مجموعة م��ن معاهد التكوين،
وحوالي ثلث هذه االعتمادات لتنمية التكوين بالتدرج املهني ،في
حني يتوزع الباقي على مجموعة من العمليات املبرمجة األخرى،
مشيرا إلى أن عدد املتدربني بقطاع التكوين املهني يتوزع إلى

حوالي 450الف مستفيد بالقطاع العام ،وهم يشكلون الغالبية
العظمى من املتدربني بنسبة 84في املائة ،علما أن 91في املائة
من هؤالء يتلقون تكوينهم باملؤسسات التابعة ملكتب التكوين
املهني وإنعاش الشغل،مضيفا أن مجموع مؤسسات التكوين
املهني يصل إلى  2036مؤسسة ،تستقبل ما يقارب  538ألف
متدرب.
وتابع املسؤول احلكومي أن عدد املكونني ،يفوق  19الف مكون،
52في املائة منهم بالقطاع العام ،و 47في املائة منهم عرضيون
في بلغ عدد اخلريجني سنة  2016ما مجموعه 285ألف خريج.
وب�خ�ص��وص أه��م امل�ن�ج��زات ب��رس��م سنة  ،2016-2017قال
الوزير إنها شهدت تعزيز آليات تخطيط التكوين املهني من
خالل مجموعة من التدابير التي مت اتخاذها ،واملرتبطة أساسا
بإجناز مجموعة من الدراسات القطاعية ،وإع��داد دالئ��ل املهن
واحل ��رف وم��رج�ع�ي��ات امل�ه��ن وال �ك �ف��اءات وال �ش��روع ف��ي إجناز
نظام معلوماتي الستغالل املعطيات الكمية والنوعية املرتبطة
بالتكوين املهني ،إلى جانب مراجعة منهجية وإجناز دراسات
تتبع إدماج خريجي هذا النوع من التكوين مع بذل مجهودات
كبرى من أجل حتسني جودة التكوين مبؤسسات التكوين املهني
عالوة على تعزيز الشراكة والتعاون في مجال التكوين املهني،
وخاصة على مستوى التعاون جنوب–جنوب ،من خالل إبرام
 54اتفاقية إطارواتفاقية تنفيذية ،منذ 2002مع  35دول��ة من
القارة اإلفريقية.
وبخصوص برنامج العمل ب��رس��م سنة  ،2017-2018قال
الوزير بالنيابة إنه يهدف إلى حتقيق األهداف األساسية منها
استفادة 677.085من نظام التكوين املهني األساسي واملسار
املهني والتأهيل مع إحداث  21مؤسسة عمومية منها  15مبكتب
التكوين املهني وإنعاش الشغل.
أم��ا على امل��دى املتوسط  ،فقد أش ��اراألخ األع��رج إل��ى أن��ه مت
حتديد مجموعة من األه��داف الكمية في إط��ار البرنامج املبرم
بني الدولة ومكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل أهمها الرفع
من الطاقة االستيعابية ملؤسسات التكوين لتصل إلى 500.668
مقعدا بيداغوجيا ،وإح��داث  120مؤسسة جديدة مبعدل 24
مؤسسة سنويا.
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