حول أأبرز المس تجدات المرتبطة
ابالإحصاء المدرسي الس نوي 1212-12
تقديم وتنويه ال بد منه
يتعين بداية تقديم الشكر الجزيل لكافة المتدخلين في عمليات االإحصاء المدرسي الس نوي على الجهد
المبذول في الفترة ا ألولى الإحصاء هذه الس نة والذي كانت نتائجه جد ملموسة سواء من خالل االنخراط الجماعي،
أأو عبر استيفاء عمليات المسك والمراقبة والمصادقة على المعطيات االإحصائية التي كانت مبرمجة خالل هذه
الفترة ،بما مكن من اإنجاح الجدولة الزمنية التي أأقرتها الوزارة لمباشرة ملف توظيف ا ألساتذة أأطر الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين.
بدخول المرحلة الثانية من االإحصاء المدرسي الس نوي لهذا الموسم  1212-12ومن أأجل حسن اإنجاز هذه
العملية ،فقد أأعدت مديرية االستراتيجية واالإحصاء والتخطيط ،قسم الدراسات واالإحصاء هذه الورقــة التقنية
والتي تالمس بتركيز أأبرز المداخل والمس تجدات التي يتعين أأخذهــا بعين االعتبار في اإنجاز صيغة االإحصاء لهذا
الموسم ،وذلك من أأجل تحصيل منتوج اإحصائي يحظى ابلدقة وموووقية المعطيات االإحصائية.
وكما تم تسطير ذلك سواء في المذكرة الرسمية الإحصاء هذا الموسم أأو في الوويقة التأأطيرية لعمليات االإحصاء
المدرسي الس نوي لموسم  ،1212-1212يتعين اإيالء أأهمية خاصة للمحاور التالية:
تحيين المستند المرجعي للمؤسسات العمومية والخصوصية
من أأجل فسح المجال لفريق الخريطة المدرس ية لضبط االحدااثت الجديدة والمصادقة عليها ،فقد تم اإغالق
بوابة  GRESAبشكل مؤقت ابتداء من يوم  21أأكتوبر .1212
هذا ،وس يعاد فتح البوابة  GRESAعبر رابطها الرسمي  ،http://sise.men.gov.ma/gresaللقيام
ابلمتعين فيما يخص تحيين مجمل حقول المستند ،والحرص على نوع من التدقيق في مسك المعلومات المرتبطة
بكل مكون من مكوانت هذا المستند على حدة (التموقع الجغرافي وطبيعة المؤسسة ،االإدارة التربوية ،أأنشطة
المؤسسة ،تدبير االإدارة ،مرجعيات االإحداث ،البنية التحتية للمؤسسة ،المسافات والمساحات ،المالعب
الرايضية ،العتاد المعلومياتي ،تدبير الدعم االجتماعي) لما لهذه المعلومات من أأهمية ابلغة في تحسين طرق تدبير
المستند واالإسهام في اتخاذ القرارات المناس بة.
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هذا وابلتزامن مع التزام المغرب لتحقيق أأهداف التنمية المس تدامة خاصة الهدف الرابع المرتبط بمنظومة
التربية والتكوين ODD4وكذا مع الس ياق الحالي المرتبط بوجود وابء كوفيد ،فقد ابت من ا ألهمية بمكان اإيالء
أأهمية خاصة للمكوانت المرتبطة ب:
 معلومات خاصة ابلمرافق الصحية والولوجيات )وجوده من عدمه( :المراحيض المس تعملة )للذكور،
ل إالانث ،مختلطة( ،مغاسل ا أليدي ،الولوجيات ابلنس بة ل ألطفال في وضعية اإعاقة.
 معلومات خاصة ابلعتاد المعلومياتي للمؤسسة وطرق الربط بش بكة ا ألنترنت مع تسليط الضوء على
المتدخلين في الميدان )(les opérateurs télécom
 معلومات خاصة بطرق التدفئة داخل المؤسسات التعليمية
ابلنس بة لمكوانت االإحصاء المدرسي الس نوي
ابلنس بة لمكوانت االإحصاء المدرسي الس نوي ،يتعين بداية تثمين مجمل ما تم اإنجازه في الفترة ا ألولى
ل إالحصاء ،مع المزيد من التدقيق في معطيات الفترة ا ألولى ألن تصدير المعطيات في الفترة الثانية س يكون بكيفية
شمولية تشمل مجمل محاور االإحصاء المدرسي الس نوي.
التعليم ا ألولي
كما تم العمل بذلك في اإحصاء الس نة الفارطة ،فقد أأصبح التعليم ا ألولي يتكون من أأربع أأصناف و أأنواع:
 التعليم ا ألولي العمومي :وهو التعليم ا ألولي الذي يزاول داخل فضاء المؤسسات التعليمية العمومية
)المعرفة والمصنفة داخل (GRESA
 التعليم ا ألولي الخصوصي :وهو التعليم ا ألولي الذي يزاول داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية
)المعرفة والمصنفة داخل (GRESA
 التعليم ا ألولي المتميز ابإسهام الشركاء :وهو التعليم ا ألولي المزاول داخل الوحدات التي تتمتع بحد
أأدنى من شروط ومواصفات هذا النوع من التعليم ،وتش تغل بموجب اتفاقيات أأو شراكات مع
القطاع أأو يساهم فيها العديد من المتدخلين من قطاعات حكومية ،جماعات ترابية ،سلطات محلية،
مجموع المؤسسات العمومية وش بة العمومية ،مؤسسات القطاع الخاص ،وكذا مجموع الجمعيات
العاملة في المجال.
 التعليم ا ألولي التقليدي أأو )غير المهيكل( وهي التسمية التي سيتم اعتمادها مس تقبال بشكل رسمي
لتوصيف هذا النوع من التعليم ا ألولي ،يتعلق ا ألمر بوحدات التعليم ا ألولي التي تسير بطرق
مس تقلة ،وابعتبار تعددها وتشتتها وعدم اس تقرارها فقد كان مدخل اإحصائها يتم دوما ابالستناد
اإلى الجماعة.
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جديد هذه الس نة :هو أأن اإحصاء وحدات التعليم غير المهيكل سيتم عبر اإجراء مسح شمولي وتشكيل
قاعدة معطيات فردية لهذه الوحدات ،بنفس الكيفية التي تم التعامل بها مع وحدات التعليم ا ألولي المرتبطة
ابلشركاء.
هذا وقد تم اإجراء تعديل في االس تمارة التي تم تخصيصها الإحداث وحدات التعليم ا ألولي التي تم اإحداوها
بموجب اتفاقيات شراكات ،لتدمج أأيضا وحداث التعليم ا ألولي غير المهيكل وذلك عبر وضع عالمات (×) في
الخانة المناس بة بهذا النوع من التعليم.
في نفس اس تمارة الوحدات ،سواء تعلق ا ألمر منها بوحدات الشركاء أأو بوحدات التعليم ا ألولي غير المهيكل،
تم اإضافة بعض الخاانت للمسك ،تتعلق بعدد الحجرات وعدد المربيات أأو المربون.
كما تم على صعيد منظومة االإحصاء  ESISEاإعداد اس تمارات مبسطة خاصة ابلتعليم ا ألولي غير المهيكل
ليتس نى اإحصاء المكوانت المرتبطة بهذه الوحدات ،خاصة عدد ا ألقسام والتالميذ) .في انتظار اإدماج هذا المكون
بمنظومة مسار أأيضا(.
ابلنس بة للتعليم ا ألولي العمومي :فقد تم اإضافة خانة مرتبطة ابلجمعيات التي تزاول في التعليم ا ألولي ،بغية
تكوين قاعدة معطيات بمجمل الشركاء والعاملين في هذا الميدان.
الدعم االجتماعي
في المحور المرتبط ابلدعم االجتماعي ،جديد هذه الس نة هو أأن مجموع مكوانت هذا المحور أأصبحت
موضوع تصدير من داخل منظومة مسار ،وهي مناس بة لدعوة الس يدات والسادة مدراء المؤسسات التعليمية
بتنس يق مع المديرايت ا إالقليمية وكذا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتنس يق أأيضا مع المصالح المكلفة
ابلدعم االجتماعي لحسن مسك معطيات الدعم االجتماعي من داخل منظومة مسار خاصة و أأنها قد اكتسبت
البعد الفردي ابالنفتاح على التلميذ في تقديم هذا الدعم.
بقي أأن نشير ،اإلى أأنه يتعين اإيالء أأهمية خاصة لتشكيل وتنقيح قاعدة المعطيات المرتبطة بتحديد دور
الطالب والطالبة  ،dbo_DataIdentifDarEttalibألن هذه القاعدة سيتم اس تعمالها من طرف منظومة مسار
الإدراج مجموع التالميذ المس تفيدين من دور الطالب والطالبة بشكل فردي ،وهو ما س يمكن عند التصدير من
تعبئة ملف المس تفيدين من هذه الدور من داخل منظومة االإحصاء ،عبر تعبئة ملف
.dbo_DataBenefDarEttalib
اإحصاء أأقسام ا ألطفال في وضعية اإعاقة
سيتم العمل على توحيد التصنيف الخاص اب ألطفال في وضعية اإعاقة ،بين منظومة مسار ومنظومة االإحصاء،
وابعتماد التصنيفات الست :اإعاقة حركية ،اإعاقة ذهنية ،الصم والبكم ،المكفوفون ،التوحد ،اضطراابت التعلم.
3

ضماان ل إالنصاف وتكافؤ الفرص ،نلتمس المزيد من الحرص على دعوة الس يدات والسادة مدراء المؤسسات
التعليمية لمسك المعلومات المرتبطة بنوع االإعاقة حتى يتس نى توفير المعطيات الخاصة بهذه الفئة ،والتي تفيد في
مناحي الدعم وحسن اتخاذ القرار .نفس ا ألمر ينسحب على ا ألطفال ا ألجانب من جنس يات مختلفة.
الموارد البشرية
يتعين اإيالء أأهمية لمجموع الهيئات العاملة في القطاع ،من مدرسين ،هيئة االإدارة ،والخدمات...مع اإيالء
أأهمية خاصة لهيئة التدريس أأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بحكم الطلبات الملحة والمتزايدة على هذه
الفئة ،وبحكم كون أأعدادها تكاد تكون قارة وواضحة.
يتعين اإيالء أأهمية خاصة لمسك المعطيات المرتبطة بجدول حصص المدرسين من داخل منظومة مسار ،مع
التركيز على عدد الساعات والمواد المدرسة .من شأأن حسن مسك هذه المعطيات أأن يفيد في اس تخراج بعض
المؤشرات الدالة حول حسن استثمار الموارد البشرية العاملة في القطاع ،وحول قياس مس توى النجاعة في أأداء
القطاع.
أأقسام دبلوم التقني العالي  BTSوا ألقسام التحضيرية للمدارس العليا CPGE
من ابب التذكير فقط فمعطيات أأقسام دبلوم التقني العالي  BTSس تكون موضوع تصدير من منظومة
مسار صوب منظومة االإحصاء  ESISEفيما المعطيات المرتبطة اب ألقسام التحضيرية للمدارس العليا CPGE
الزالت موضوع مسك من داخل منظومة االإحصاء .ESISE
محور المصادقة على المعطيات االإحصائية وموافاة المديرية ابلنسخ الجهوية  Les fiches synthèses signéesموقعة
بقي أأن نشير في الختام ،اإلى أأنه قد تم تعزيز منظومة االإحصاء بخدمات اإضافية مرتبطة ابلمصادقة على
المعطيات االإحصائية عبر اإدماج اس تمارات خاصة ابلمصادقة على المعطيات االإحصائية Les fiches
 synthèsesوالتي يتم تعبئتها بشكل أأوتوماتيكي من طرف منظومة االإحصاء،
يتعين التواصل حول هذه االس تمارات سواء على المس توى االإقليمي بموافاة الجهات بهذه االس تمارات موقعة
من طرف الس يد المدير االإقليمي أأو الس يد رئيس المصلحة أأو المكلف بشؤون االإحصاء على المس توى االإقليمي،
أأو على المس توى الجهوي بموافاة مديرية االستراتيجية واالإحصاء والتخطيط ابلنسخ الجهوية Les fiches
 synthèses signéesموقعة سواء من طرف الس يد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أأو الس يد رئيس
القسم أأو المكلف بشؤون عمليات االإحصاء على المس توى الجهوي.
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الجدولة الزمنية لمجموع العمليات االإحصائية
جدير ابالإشارة اإلى أأن اإعادة فتح بوابة  GRESAستتم يوم االإونين  21نونبر  1212وس تمتد حتى  02منه
بحول الله ،وذلك للقيام بمجمل التحيينات الالزمة داخل المستند المرجعي للمؤسسات التعليمية العمومية
والخصوصية .GRESA
بدورها ،منظومة االإحصاء  ESISEس يعاد فتحها يوم  21نونبر  1212بحول الله ،على أأن تمتد عمليات
االإحصاء المدرسي الس نوي حتى اتريخ  21دجنبر بحول الله ،وهو التاريخ الذي يتعين أأن تتم فيه موافاة مديرية
االستراتيجية واالإحصاء والتخطيط ابلنسخ الجهوية  Les fiches synthèses signéesموقعة.
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