
ندوة إطالق المشروع حول:
تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين:

 مقاربات ومنهجيات

1. السياق العام
تتبــوأ اليــوم مأسســة تقييــم السياســات العموميــة مكانــة متميــزة يف النمــوذج املغــريب للحكامــة. لكــن وبالرغــم 
مــن التنصيــص عليهــا يف دســتور 2011 وتجســيدها عــر العديــد مــن املؤسســات اإلداريــة والهيــآت املســتقلة، 
تبقــى املامرســات وعمليــات أجــرأة مشــاريع اإلصــاح مــرتددة يف اإلقــرار بــرورة تقييــم السياســات العموميــة 
ــور الواســع، يف  ــم تأثريهــا. غــري أن الجمه ــن واملســتفيدين وتقيي ــا وإرشاك الفاعل ــث إعدادهــا وتتبعه مــن حي
ســياق انخراطــه يف الديناميــة املســتمرة للشــأن العــام، أصبــح يــويل اهتاممــا متزايــدا بعمليــة تقييــم السياســات 
العموميــة ويتســاءل يف اآلن نفســه عــن نجاعــة وفعاليــة وتأثــري التدخــل العمومــي. ويتجســد هــذا االهتــامم يف 
أغلــب االحيــان مــن خــال املشــاركة والتبــادل يف الشــبكات االجتامعيــة وعــر »دردشــات« و«أحــكام« تلقائيــة، 

حــول إنجــازات وإخفاقــات اإلصاحــات العموميــة.
ويعــرف قطــاع الرتبيــة والتكويــن اهتاممــا متزايــدا ومشــهودا مــن طــرف مختلــف الفاعلــن واملســتفيدين مــن 
اإلصاحــات الرتبويــة، إذ أصبحــت السياســات الرتبويــة اليــوم يف قلــب النقــاش العمومــي ومل تعــد محصــورة عــى 
املتخصصــن والسياســين. وألن التعليــم يعنــي جميــع األرس، فــإن الــرأي العــام قــد اســتحوذ عــى هــذا النقــاش 
منتجــا بذلــك كــام كبــريا مــن املؤاخــذات واالنتظــارات، األمــر الــذي يســتدعي بالــرورة إمــداده بالتقييــامت 

املبنيــة عــى الدليــل العلمــي بغيــة إغنائــه وتفعيــل انخــراط ومشــاركة كل الفاعلــن يف مشــاريع اإلصــاح.
وبالرغــم مــن كــون مبــدأ التقييــم متقاســام عــى أوســع نطــاق، فــإن تعــدد الروتوكــوالت واملامرســات حســب 
الســياقات واألهــداف، يجعــل عمليــة متلــك األدوات وانخــراط األطــراف املعنيــة شــديدة التعقيــد. ولهــذا الســبب 
ــة  ــة يف الرتبي ــم السياســات العمومي ــات املتعلقــة بتقيي تتجــى رضورة املســاهمة يف إرســاء املامرســات والعملي
والتكويــن والبحــث العلمــي والتــي ينبغــي لهــا أن تكــون مؤكــدة، ومســتمدة مــن مصــادر تتخــذ مــن املامرســات 

الدوليــة املعــرتف بهــا مرجعــا لهــا. 
وتطمــح الهيــأة الوطنيــة للتقييــم إىل تفعيــل املهمــة التقييميــة للمجلــس مــن خــال إعطائهــا ديناميــة مبنيــة 
ــة كمؤسســة متخصصــة يف املجــال  ــم السياســات العمومي ــة والتموضــع يف مشــهد تقيي عــى الكفــاءة الروري

الرتبــوي.



2. مشروع التعاون بين الهيئة الوطنية للتقييم والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية
إن أشــغال املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، واعتــامد الرؤيــــة االسرتاتيجيــــة 2030-2015، 
والتقاريــر والدراســات التــي أنجزتهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، وكــذا مــروع القانــون اإلطــار لإلصــاح، تعتــر 
معــامل أساســية يف عمليــة إصــاح املنظومــة الرتبويــة. وملواكبــة هــذا اإلصــاح ينبغــي بنــاء جهــاز مندمــج لتتبــع 
ــم، يف  ــة للتقيي ــة الوطني ــدة. وقــد عمــدت الهيئ ــة والفائ ــورش مــن حيــث النجاعــة واالتســاق والفعالي هــذا ال

إطــار املهــام املوكولــة إليهــا، إىل بلــورة برنامــج شــامل لتتبــع تفعيــل الرؤيــة االســرتاتيجية 2030-2015.
ومــن أجــل تقويــة كفاءاتهــا وتعزيــز مســتوى خرتهــا يف مجــال تقييــم السياســات التعليميــة، عمــدت الهيئــة 
ــار  ــة، يف إط ــات البيداغوجي ــدويل للدراس ــز ال ــع املرك ــة م ــاون وتوأم ــروع تع ــورة م ــم إىل بل ــة للتقيي الوطني

ــدم للمغــرب« املمــول مــن طــرف االتحــاد األورويب. ــج »إنجــاح الوضــع املتق برنام
وينــدرج تنظيــم هــذه النــدوة يف إطــار مــروع التوأمــة حيــث يهــدف إىل إطــاق برنامــج تقويــة الكفــاءات مــن 
خــال عــرض املقاربــات واملنهجيــات املتعلقــة بتقييــم السياســات العموميــة يف كل مــن بلــدان أوروبــا واملغــرب، 

وكــذا تبــادل املامرســات الجيــدة ملختلــف أنظمــة التقييــم يف أوروبــا.

3. أهداف الندوة
تتشكل الندوة من ثاثة محاور:

• جلســة مخصصــة ملنظــور مقــارن لتقييــم السياســات العموميــة يف التعليــم: أوروبــا وفرنســا وإيطاليــا 
واملغــرب؛

• مائدة مستديرة حول اتساق جهاز تقييم منظومة الرتبية والتكوين باملغرب؛
ــة للتقييــم يف إطــار مــروع  ــة الوطني ــة الكفــاءات املســتهدفة مــن طــرف الهيئ • ورشــة حــول مجــاالت تقوي
التوأمــة وتشــخيص العنــارص التــي أفرزتهــا نقاشــات يــوم 13 فرايــر والتــي ميكــن أخذهــا بعــن االعتبــار لتكييــف 

وتدقيــق العمليــات التــي ســيتم تفعيلهــا يف إطــار املــروع املذكــور.




