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اأ. م�قع املدر�صة وواقعها 

 اليوم يف �صلب امل�رس�ع املجتمعي لبالدنا، اعتبارا لالأد�ار التي عليها النهو�ص بها يف تكوين مواطنات 
تقع املدر�صة1

للجميع. �هي لذلك، حتظى  الرتبية  الب�رسية �امل�صتدامة، ��صمان احلق يف  التنمية  اأهداف  الغد، �يف حتقيق  �مواطني 

بكونها تاأتي يف �صدارة االأ�لويات �االن�صغاالت الوطنية. 

�صحيح اأن املدر�صة املغربية حققت مكت�صبات يتعني توطيدها �تطويرها، �ال�صيما منها: 

• حتديث االإطار القانوين �املوؤ�ص�صاتي؛ 	

• التقدم الكمي يف تعميم التمدر�ص؛	

• بداية اإر�صاء حكامة جديدة قائمة على الالمتركز �الالتركيز، �ال�صيما بتطوير االأكادمييات اجلهوية للرتبية �التكوين؛	

• تخويل اال�صتقاللية للجامعة ن�صبيا؛	

•  مراجعة املناهج �الربامج الدرا�صية؛ 	

• اإعتماد هند�صة بيداغوجية جديدة يف التعليم العايل؛ 	

• اإدراج تدري�ص اللغة �الثقافة االأمازيغية؛ 	

• اإعادة هند�صة �صعب التكوين املهني �تخ�ص�صاته �التو�صيع التدريجي لطاقته اال�صتيعابية؛	

• ال�رس�ع يف تاأهيل التعليم العتيق.	

على اأهمية هذه املكت�صبات، فاإن املدر�صة املغربية ال تزال تعاين من اختالالت مزمنة، �قف عليها املجل�ص، خ�صو�صا، من 

خالل التقرير الذي اأعدته الهيئة الوطنية للتقييم لديه �صنة 2014 حول »تطبيق امليثاق الوطني للرتبية �التكوين �البحث 

العلمي 2013-2000: املكت�صبات �املعيقات �التحديات«:

•  حمدودية املردودية الداخلية للمدر�صة، متجلية اأ�صا�صاk يف:	

�صعف التمكن من اللغات �املعارف �الكفايات �القيم؛ -

حمد�دية جناعة اأداء الفاعلني الرتبويني �ما يعانيه التكوين االأ�صا�ص �امل�صتمر من نقائ�ص؛ -

ا�صتمرار الهدر املدر�صي �املهني �اجلامعي؛  -

 ؛  -
2
الولوج املحد�د للتعلم عرب التكنولوجيات الرتبوية

�صعف املرد�دية الكمية �الكيفية للبحث العلمي؛  -

الرتدد يف معاجلة االإ�صكاليات العر�صانية، �ال�صيما م�صاألة تعلم اللغات �لغات التدري�ص. -

ت�شدير

 امللحق رقم 2: كلمات مفاتيح
1

 نف�ص امللحق
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• �صعف املردودية اخلارجية، متمثلة يف:	

�صعوبات االندماج االقت�صادي �االجتماعي �الثقايف �القيمي للخريجني؛ -

 حمد�دية انفتاح �تفاعل املدر�صة مع حميطها، مع نق�ص يف قدرتها على املواكبة ال�رسيعة �املالءمة لتحوالت حميطها املحلي 

�العاملي �اإدماج م�صتجداته �مبتكراته.

• النتيجة:	

  3
تكلفة باهظة تتحملها البالد يف حتقيق امل�رس�ع املواطن �الدميقراطي �التنموي، �يف االنخراط الفاعل يف جمتمع املعرفة

�االبتكار �التكنولوجيا. 

�صحايا هذه التكلفة هم اإذن، ر�اد املدر�صة �م�صتقبلهم �صبه املحجوز، ��طنهم املحر�م من كفاءاتهم �موؤهالتهم.

ب. املدر�صة م��ص�ع م�صاءلة

توجد املدر�صة اليوم مو�صع م�صاءلة، من اجلميع: 

اأ�ال من اأعلى �صلطة يف البالد، التي دقت ناقو�ص اخلطر، مع الدعوة اإىل القيام بوقفة لـ »م�صاءلة ال�صمري«، �العمل على 

اإعادة تاأهيل املدر�صة �بنائها؛

• ثم من املتعلمني �اأ�رسهم؛ من الفاعلني يف املدر�صة �مدبريها؛ 	

• من الفاعلني االقت�صاديني؛ 	

• من املثقفني �الفاعلني يف املجتمع املدين �ال�صيا�صي �النقابي؛ 	

• من اأ�صحاب القرار ال�صيا�صي؛ 	

• �اإجماال من االأمة مبختلف مكوناتها �ممثليها.	

م�صاءلة املدر�صة، حتيل اأي�صا اإىل �صوؤال االإ�صالح التعليمي: ملاذا مل تنجح االإ�صالحات املتعددة املتوالية يف التمكن من 

حتقيق النتائج املطلوبة، هل اخللل كامن يف الت�صور اأم يف التطبيق؟ اأم يف الر�ؤية ذاتها؟ اأم يعود اإىل �صعف االإمكانات 

املر�صودة؟ هل اخللل يف النموذج الرتبوي �التكويني �غياب املراجعات الالزمة؟ هل يكمن اخللل يف منهجية التفعيل 

�التطبيق، �غياب �رس�ط احلكامة اجليدة، �اآليات التتبع �التقييم �التعبئة، �الريادة الناجعة؟ 

هذه االأ�صئلة �غريها، جتد اأجوبة م�صتوفية عنها يف التقرير التحليلي املتعلق بتطبيق امليثاق املذكور �صابقا. �املجل�ص، 

اإذ يعترب اأن جتا�ز هذه االختالالت ي�صكل منطلقا اأ�صا�صيا الإجناح االإ�صالح املقبل، فاإنه يوؤكد اأنها لي�صت قدرا حمتومًا، 

�جتا�زها لن يكون مبفاعيل الع�صا ال�صحرية؛ ذلك يتطلب انخراطا جماعيا حا�صما من اأجل اإقامة قطيعة مع الفجوة 

القائمة بني التنظري �التفعيل، مع ابتكار حلول ناجعة �عملية لتحقيق التغيري املن�صود داخل موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين.

ج. الروؤية ال�صرتاتيجية املقرتحة 

ا�صرتاتيجية  لبلورة ر�ؤية  التح�صري  �صياق  العلمي، يف  للرتبية �التكوين �البحث  االأعلى  املجل�ص  بادر  �صبق،  ملا  اإدراكا 

جديدة لالإ�صالح الرتبوي، اإىل اإطالق م�صا�رات مو�صعة �صملت الفاعلني يف املدر�صة، �االأطراف املعنية �امل�صتفيدة، 

 نف�ص امللحق 
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�ال�رسكاء، �القطاعات امل�صوؤ�لة عن الرتبية �التكوين �البحث العلمي، �من له راأي يف املو�صوع من الكفاءات الوطنية 

�اخلرباء. لقد كانت الغاية هي م�صاركة اأكرب عدد ممكن من املغاربة يف »م�صاءلة ال�صمري« بخ�صو�ص �اقع املدر�صة املغربية 

�ا�صت�رساف اآفاقها. 

تاأتي الروؤية ال�صرتاتيجية اجلديدة للإ�صلح ا�صتجابة لل�صياقات التالية:

• ال�صادر 	 به  املتعلق  �القانون  للد�صتور،  طبقا  مبهامه  العلمي  �البحث  �التكوين  للرتبية  االأعلى  املجل�ص  ا�صطالع 

بتاريخ 16 ماي 2014؛

• 2014، من 	 اأكتوبر   10 بتاريخ  افتتاح الد�رة اخلريفية للربملان،  اال�صتجابة للدعوة امللكية املوجهة للمجل�ص يف 

اأجل ��صع خارطة طريق الإ�صالح املدر�صة؛

• احلاجة املجتمعية امللحة لالأمة، �التقاء اإرادات خمتلف مكوناتها �فاعليها، الإ�صالح املدر�صة �تاأهيلها �جتديدها، 	

لت�صطلع باأد�ارها على النحو االأمثل؛

• التفاعل مع التحوالت الد�لية يف ميادين حقوق االإن�صان، �الرتبية �التكوين، �املناهج �املعرفة، �البحث العلمي 	

�االبتكار، �التطور التكنولوجي �الفكري العام. 

تتاأ�ص�ص هذه الروؤية على ن�عني مت�صافرين من املرجعيات:

مرجعيات م�جهة، ميثلها:  ٭

• 	 ،160  ،159  ،71  ،35  ،34  ،33  ،32  ،31  ،26  ،25  ،19  ،18  ،5 �الف�صول:  الت�صدير  الد�صتور، ال�صيما 

 .
4169 ،168 ،163

• اخلطب امللكية، خ�صو�صا خطب ذكرى ثورة امللك �ال�صعب لعامي 2012 � 2013، �افتتاح الد�رة الت�رسيعية 	

اخلريفية للعام 2014. 

• مالءمات 	 من  يقت�صيه  ما  مع  لالإ�صالح،  املرجعي  االإطار  ميثل  اليزال  بو�صفه  �التكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق 

�تطوير، تهم باالأ�صا�ص: اإلزامية تعميم التعليم االأ�يل، االإن�صاف، الهند�صة اللغوية، املهننة �مهن الرتبية �التكوين، 

ربط التكوين املهني بالتعليم املدر�صي، الرتبية على القيم �ال�صلوك املدين، النموذج البيداغوجي، احلكامة اجليدة، 

مدى  �التعلم  للتغيري،  الناجعة  الريادة  املعرفة،  االقت�صاد �جمتمع  املجتمعي،  �االرتقاء  الفردي  االندماج  مدر�صة 

احلياة.

• �حقوق 	 العلمي،  �البحث  �التكوين  بالرتبية  ال�صلة  ذات  الد�لية  �املواثيق  عليها،  امل�صادق  الد�لية  االتفاقيات 

الطفل �املراأة �االإن�صان، �امل�صا�اة بني اجلن�صني، �حقوق ذ�ي االإعاقة �الو�صعيات اخلا�صة، �عدم التمييز على 

اأي اأ�صا�ص كان.

الذي  امليثاق،  بتقييم تطبيق  املتعلق  التحليلي  التقرير  الدائمة للمجل�ص؛  اللجان  مرجعيات العمل، �هي تقارير �اأعمال 

�امل�صاهمات  املجل�ص؛  بها  قام  التي  اال�صت�صارات  �جممل  اال�صرتاتيجية؛  للر�ؤية  االأ�صا�ص  الت�صخي�صي  املنطلق  ي�صكل 

الكتابية لالأحزاب ال�صيا�صية �املنظمات النقابية �املجتمع املدين �اخلرباء؛ �نتائج لقاءات احلوار اجلهوي من اأجل تاأهيل 

املدر�صة املغربية؛ �العر��ص املقدمة من قبل الوزراء امل�رسفني على قطاعات الرتبية �التكوين �البحث العلمي �التعليم 

العتيق، حول ر�ؤيتهم امل�صتقبلية مل�صاريع االإ�صالحات الرتبوية املرتقبة؛ ر�صيد املجل�ص من التقارير �الدرا�صات �االآراء؛ 

 امللحق رقم 1: املقت�صيات الد�صتورية املتعلقة بالرتبية �التكوين �البحث العلمي
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�املقارنات على ال�صعيد الد�يل.

ت�صتند هذه الر�ؤية اإىل جملة من املبادئ واملق�مات املنهجية:

 فمن حيث املبادئ، تقوم هذه الر�ؤية على ما يلي: 

• �االختيار 	 الد�صتورية  �امللكية  الوطنية  �الوحدة  االإ�صالمي،  الدين  يف  املتمثلة  املغربية  لالأمة  الد�صتورية  الثوابت 

الدميقراطي؛

• الهوية املغربية املوحدة، �املتعددة املكونات، �الغنية الر�افد، �املنفتحة على العامل، املبنية على االعتدال �الت�صامح 	

�تر�صيخ القيم �تقوية االنتماء �احلوار بني الثقافات �احل�صارات؛

• مبادئ �قيم حقوق االإن�صان؛	

• اعتبار منظومة الرتبية �التكوين �البحث العلمي رافعة للتنمية الب�رسية امل�صتدامة؛	

• االنخراط يف جمتمع املعرفة �العلم �االإبداع �االبتكار �التكنولوجيات احلديثة.	

اأما من حيث املق�مات املنهجية، فتنبني اأ�صا�صا على ما يلي:

• اعتماد نظرة �صمولية ملختلف مكونات املدر�صة املغربية؛ 	

• تاليف تقدمي برامج التطبيق �التدابري االإجرائية، �جتا�ز املعاجلة التقنية �الكمية ال�رسفة لق�صايا الرتبية �التكوين، 	

التي ُتعد من �صالحيات ال�صيا�صات العمومية؛

• توطيد املكت�صبات �تطويرها، �اإحداث القطائع ال�رس�رية، �ابتكار حلول جديدة مبقاربة للتغيري، قوامها احل�صم 	

يف االإ�صكاليات العر�صانية العالقة، �املزا�جة بني الطموح �الواقعية، �بني حتديد االأ�لويات �التدرج يف التنفيذ؛

• �الفاعل 	 �التعلمات؛  �املدر�ص؛  للمتعلم؛  االأ�لوية  باإعطاء  لالإ�صالح،  االأ�صا�ص  النواة  الدرا�صي  الف�صل  اعتبار 

الرتبوي؛ �ظر�ف التمدر�ص؛ �بتمكني موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين �جمموعتها الرتبوية من االإمكانات ال�رس�رية 

لال�صطالع مبهامها، �باإعادة بناء عالقة تربوية جديدة بني املتعلم �املدر�ص، �بينهما �بني ف�صاءات التعلم؛

• تر�صيخ املقاربة الت�صاركية، يف بلورة االإ�صالح �متلك اأهدافه �م�صامينه، �اأي�صا يف �صري�رة تطبيقه؛ 	

• االقتناع باأن منتهى هذه املقاربة هو بناء تعاقد اجتماعي حمفز �منظم النخراط اجلميع، كل من موقعه، يف دعم 	

م�صاريع االإ�صالح �اإجناحها؛

• نهج حكامة ناجعة يف ت�صور االإ�صالح، �ريادته �تدبري تنفيذه، �توفري م�صتلزمات حتقيق اأهدافه، �تتبع اإجنازه؛	

• التتبع اليقظ �التقييم املنتظم، الداخلي �اخلارجي، مل�صار تطبيقات االإ�صالح �اإجنازاته، من اأجل القيام باال�صتدراكات 	

ال�رس�رية يف اأ�انها، �التح�صني امل�صتمر لنتائج التغيري املن�صود؛

• التقييمات 	 بالتدرج �املر�نة �االنفتاح على املالءمات �االإغناءات املمكنة يف �صوء  تت�صم  الر�ؤية  اأن هذه  اعتبار 

�مواكبة امل�صتجدات.  
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تندرج هذه الروؤية يف مدى زمني ميتد من 2015 اإىل 2030، مع االأخذ بعني االعتبار، املدى القريب )3 �صنوات( �املتو�صط 

)6 �صنوات( �البعيد )ما يفوق 6 �صنوات يف اأفق 2030(، �ت�صتهدف االأجيال احلالية �املقبلة. �هي مدة زمنية تتالءم 

مع املمار�صات الوطنية �الد�لية املتعلقة بزمن االإ�صالحات الرتبوية اال�صرتاتيجية؛ من �صاأنها اأن متكن من ا�صتيفاء امل�صار 

التعليم  اأفواج من خريجي اجلامعات �موؤ�ص�صات  اأربعة  املتعلمني، �ملا يقارب  الدرا�صي االإلزامي �التاأهيلي جليل من 

العايل، �ذلك يف مراعاة ملتطلبات تنفيذ الر�ؤية اال�صرتاتيجية، �لتفعيل االإ�صالح، �التاأكد من معامل بلوغ اأهدافه يف 

جتا�ب مع تطلعات املجتمع، �يف ا�صتهداف لبناء املدر�صة اجلديدة التي تن�صدها بالدنا.  

�هي مدة كافية اأي�صا الإجناز تقييم �صامل ل�صري�رة االإ�صالح �نتائجه، مواكب بتقييمات مرحلية للت�صحيح �اال�صتدراك 

�التح�صني  )ثالثة تقييمات على االأقل(.

يكمن ج�هر هذه الروؤية يف اإر�صاء مدر�صة جديدة ق�امها:  

•   �تكافوؤ الفر�ص؛	
5
االإن�صاف

•  ؛ 	
6
اجلودة للجميع

• 	 .
7
االرتقاء  بالفرد �املجتمع

�هي اأ�ص�ص، �خيارات كربى ناظمة لالإ�صالح، كفيلة بتحقيق اأهدافه، تقدم خارطة طريق مبداخل ن�صقية �برافعات للتغيري 

امل�صتهدف، �تواكب التحديات �الرهانات يف جمال جتديد املنظومات الرتبوية.

اإن الرهان الأ�صا�ص من ذلك يتمثل يف متكني املدر�صة من اال�صطالع االأمثل مبختلف �ظائفها يف تكامل �تعا�صد، �ال�صيما:

• التن�صئة االجتماعية �الرتبية على القيم يف بعديها الوطني �الكوين؛	

• التعليم �التعلم �التثقيف؛	

• التكوين �التاأطري؛	

• البحث �االبتكار؛	

• التاأهيل �تي�صري االندماج االقتـ�صادي �االجتماعي �الثقايف.	

 د. الغايات املت�خاة

تَُهم بناء م�اطن:

• متم�صك بالثوابت الدينية �الوطنية �املوؤ�ص�صاتية للمغرب، �بهويته يف تعدد مكوناتها �تنوع ر�افدها، �معتز بانتمائه 	

الأمته، �قادر على املوازنة الذكية �الفاعلة بني حقوقه � �اجباته؛

• �عارف 	 االختالف،  يف  احلق  �احرتام  �الت�صامح  بامل�صا�اة  مت�صبع   ،
8
املدين ال�صلوك  �ف�صائل  املواطنة  بقيم  متحل 

بالتزاماته الوطنية �مب�صوؤ�لياته جتاه نف�صه �اأ�رسته �جمتمعه، م�صهم يف احلياة الدميقراطية �التنموية لوطنه، �منفتح على 

الغري �على الع�رس بقيمه الكونية؛

• ذ� تكوين متكامل �متجان�ص بني حت�صيل �بناء املعارف، �امتالك الكفايات �املهارات، �فن احلياة �العي�ص امل�صرتك، 	

�تعلم �اكت�صاب اخلربة.

 امللحق رقم 2: كلمات مفاتيح
5
   

 نف�ص امللحق
6
   

 نف�ص امللحق
7
  

 نف�ص امللحق
8
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 كما تَهّم :

• مالئمة �ظائف املدر�صة مع متطلبات امل�رس�ع املجتمعي الدميقراطي، الهادف اىل حتقيق التنمية ال�صاملة �امل�صتدامة؛	

• ي�صلكها 	 التي  �االختيارات  للتوجهات  مراعاة  يف  العمومية،  ��صيا�صاتها  املجتمعية  الدينامية  عمق  يف  املدر�صة  جعل 

�اللغوي،  الثقايف  التنوع  �بتنمية  احلقوقي،  الدميقراطي  باخليار  اأ�صا�صا  �املتعلقة  اجلديدة،  االألفية  مطلع  منذ  املغرب 

املعرفة  جمتمع  يف  الفاعل  �االنخراط  االقت�صاد،  �تاأهيل  �بتعزيز  املغربي،  التنموي  �بالنموذج  املتقدمة،  �باجلهوية 

�التكنولوجيا؛

• مواكبة �ا�صتدماج حتوالت العامل �م�صتجداته يف العلوم �التكنولوجيا �املعارف، ��صمنها ما يت�صل بالرتبية �التكوين 	

�البحث العلمي �التقني �االبتكار.

هـ. التغيري املن�ص�د

اإن التغيري املتوخى للمدر�صة املغربية يهدف اإىل متكينها من اال�صطالع باأد�ارها احلا�صمة يف:

• اإىل منطق 	 اأحادي اجلانب،  التلقني �ال�صحن �االإلقاء ال�صلبي  االنتقال بالرتبية �التكوين �البحث العلمي، من منطق 

التعلم �التعلم الذاتي، �التفاعل اخلالق بني املتعلم �املدر�ص، يف اإطار عملية تربوية قوامها الت�صبع باملواطنة الفعالة، 

�اكت�صاب اللغات �املعارف �الكفايات �القيم، فردية �جماعية �كونية، �تنمية احل�ص النقدي �ر�ح املبادرة، �رفع 

حتدي الفجوة الرقمية؛

• متكني املتعلمات �املتعلمني من التحقيق املتدرج للموا�صفات امل�صتهدفة يف كل م�صتوى درا�صي �تكويني، طبقا ملا ين�ص 	

عليه امليثاق يف دعامته الرابعة، مع مالءمة هذه املوا�صفات مع رافعات التغيري لهذه الر�ؤية؛

• االرتقاء باملجتمع املغربي من جمتمع م�صتهلك للمعرفة، اإىل جمتمع لن�رس املعرفة �اإنتاجها، عرب تطوير البحث العلمي 	

االإن�صانية  العلوم  جماالت  �يف  احلديثة،  �التكنولوجيات  �التطبيقية،  البحتة  العلوم  جماالت  يف  �االبتكار،  �التقني 

�االجتماعية، �الفنون �االآداب؛

• االإ�صهام يف تعزيز متوقع املغرب يف جمتمع املعرفة �يف م�صاف البلدان ال�صاعدة.	

تنتظم الر�ؤية اال�صرتاتيجية، عال�ة على الت�صدير اأعاله، يف اأربعة ف�صول:

الف�صل الأول: من اأجل مدر�صة الإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص؛ 

الف�صل الثاين: من اأجل مدر�صة اجل�دة للجميع؛

الف�صل الثالث: من اأجل مدر�صة الرتقاء بالفرد واملجتمع؛

الف�صل الرابع: من اأجل ريادة ناجعة وتدبري جديد للتغيري.

ملحقان:

امللحق 1: مقت�صيات الد�صتور املتعلقة بالرتبية �التكوين �البحث العلمي؛ -

امللحق  2: كلمات مفاتيح. -
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بيان 1

بيان  2

التعليم والتعلم 

والتثقيف

البحث 

والبتكار

التك�ين 

والتاأطري

التاأهيل وتي�صري الندماج القت�صادي 

والجتماعي والثقايف

اجل�دة للجميع

التن�صئة الجتماعية والرتبية على 

القيم يف بعديها ال�طني والك�ين

الرتقاء بالفرد 

واملجتمع

 Dƒaاµتh الإن�صاف

 ¢UرØdا

وXائف املدر�شة 

اخلم�س

ثلثة اأ�ش�س للمدر�شة 

اجلديدة



الف�شل الأو∫

 
من اأجل مدر�شة الإن�شاف وتكافوؤ الفر�س



13 من اأجل مدر�صة االإن�صاف �تكافوؤ الفر�ص

ُيعد تعميم التعليم بفر�ص متكافئة رهاًنا �صيا�صًيا �جمتمعًيا حا�صما لتحقيق االإن�صاف على امل�صتوى املجايل �االجتماعي، 

�على اأ�صا�ص النوع، �الق�صاء على التفا�تات مبختلف اأنواعها، �اإقامة جمتمع اإدماجي �ت�صامني.

اإر�صاء مدر�صة ناجعة، لها القدرة على املزا�جة  اإن االإعمال املت�صا�ي �املن�صف للحق يف الرتبية �التكوين، يتطلب 

الع�صوية بني م�صتلزمات التعميم ال�رسيع �ال�صامل، �بني مقومات اجلودة ��جوب توفريها لكل املتعلمات �املتعلمني. 

جناعة موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين تقا�ص اليوم باملرد�دية الداخلية �اخلارجية يف اآن �احد؛ فالتمتع باحلق يف الرتبية 

�التكوين، ال ينف�صل عن احلق يف التمدر�ص، �يف التعلم مدى احلياة، �يف توفري تعليم ع�رسي، من�صف، ذي جودة، 

نافع، �م�صتدام.

ال�صتكمالها،  نف�ص جديد  اإىل  اإجنازات ظلت يف حاجة  امليثاق، حتققت  تطبيق  على  �صنة  ع�رسة  ان�رسام خم�ص  بعد 

�توطيد مكت�صباتها، �اقرتاح حلول مبتكرة لرت�صيخ مدر�صة االإن�صاف �اجلودة �االرتقاء. 

الفتيات �الفتيان  التعليم االإلزامي، �متدر�ص  املغربية من حتقيق ن�صب متقدمة يف تعميم  املدر�صة  بهذا ال�صدد، متكنت 

على حد �صواء، �تراجع يف ن�صب االأمية، �تطور يف برامج التدخل يف الرتبية غري النظامية، �تزايد اأعداد موؤ�ص�صات 

التعليم العتيق. كما قطع التكوين املهني اأ�صواطا يف تو�صيع طاقته اال�صتيعابية، مع حت�صن ملمو�ص يف ن�صب التدفق على 

اخل�صو�صي،  للتعليم  بالن�صبة  اال�صتقطاب  ن�صب  �ارتفاع  اجلامعي،  العر�ص  لتنويع  بالنظر  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات 

املدر�صي �اجلامعي �التكويني. 

مقابل ذلك، تعرت�ص االإن�صاف يف الولوج �التعميم �اجلودة العديد من ال�صعوبات، بدرجات متفا�تة، يف التعليم 

االأ�يل، الذي توؤثر حمد�دية تغطيته ب�صكل �صلبي على االإن�صاف �تكافوؤ الفر�ص، ثم يف �صلكي التعليم االإلزامي، الذي 

ت�صتنزفه ظواهر االنقطاع �املغادرة املبكرة �الهدر �التكرار. اأما التعليم الثانوي التاأهيلي �التعليم اجلامعي، فيظالن 

بد�رهما بعيدين عن حتقيق الهدف املن�صود يف هذا املجال. �تظل طاقة اال�صتقبال بالن�صبة للتكوين املهني حمد�دة ال 

ت�صتجيب للطلب املتزايد، ف�صال عن متركز موؤ�ص�صاته يف احلوا�رس ��صبه احلوا�رس.   

توطيدا �تطويرا للمكت�صبات املحرزة، �ا�صتدراكا للتعرثات احلا�صلة يف هذا املجال، �من اأجل حتقيق تعميم تعليم 

�تكوين من�صفني، يقرتح املجل�ص ثمان رافعات للتغيري. 

الرافعة الأوىل: حتقيق امل�شاواة يف ولوج الرتبية والتكوين

الرتبية . 1 مرافق  جميع  يف  عام،  بوجه  �االإن�صان  �املراأة  الطفل  �حقوق  مبادئ  باحرتام  االلتزام  على  ال�صهر 

�التكوين، كما تن�ص على ذلك مقت�صيات الد�صتور، �االتفاقيات الد�لية امل�صادق عليها، �املواثيق الد�لية ذات 

ال�صلة. �تخ�ص�ص برامج �ح�ص�ص تربوية مالئمة للتعريف بها، �التمرن على ممار�صتها �تطبيقها �احرتامها.

على املدى املتو�صط، حتقيق هدف الولوج التام للرتبية �التعليم �التكوين جلميع االأطفال املغاربة، اإناثا �ذكورا، . 2

ال�صيما يف التعليم االإلزامي بالن�صبة للفئة العمرية من 4 اىل 15 �صنة، د�ن متييز قائم على اأ�صا�ص »اجلن�ص اأ� اللون 

اأ� املعتقد اأ� الثقافة، اأ� االنتماء االجتماعي ا� اجلهوي اأ� اللغة اأ� االإعاقة ا� اأي ��صع �صخ�صي مهما كان« 

)الد�صتور(، يف كافة االأ�صالك �امل�صتويات التعليمية �التكوينية، �يف التزام مببداأي تكافوؤ الفر�ص �اال�صتحقاق، 

ان�صجاما مع م�صوؤ�لية الد�لة يف تعميم التعليم �اإلزاميته. 
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�اجب الد�لة �املجتمع توفري امل�صتلزمات املي�رسة للرتبية �التكوين على املديني القريب �املتو�صط: ف�صول درا�صية . 3

مالئمة؛ مرافق �صحية؛ جتهيزات �اأد�ات جيدة للتدري�ص �التعلم؛ �لوجيات مندجمة؛ داخليات؛ مطاعم؛ نقل 

مدر�صي... 

ال�صعي اإىل متكني اأبناء اجلالية املغربية املقيمة باخلارج، قدر االإمكان، من تعليم مواز، ي�صمن لهم تعزيز هويتهم . 4

متعددة املكونات، �انتماءهم للوطن، �تنمية قدراتهم �موؤهالتهم �ثقافتهم االأ�صلية، على اأن يكون ذلك م�صبوقا 

بدرا�صة حول حاجاتهم الثقافية.

يف املدى القريب، ال�صهر على تعزيز �تو�صيع نظام االإعانات املالية لالأ�رس املعوزة لكي ال يكون ��صعها االقت�صادي . 5

عائقا اأمام متدر�ص اأبنائها، يف اأفق تعميمه اإىل نهاية التعليم االإعدادي كلما اأمكن ذلك، �صمانا ملوا�صلة التمدر�ص 

اإىل نهاية التعليم االإلزامي.

على املدى القريب، �على نحو تدريجي، اعتماد اآليات كفيلة ب�صمان التتبع الفردي للتالميذ، �اعتبار الدعم . 6

الرتبوي املكثف حقا للمتعلمني املتعرثين درا�صيًا، �جعله مدجما يف املناهج �الربامج �الزمن الدرا�صي.

موا�صلة اجلهود الهادفة اإىل حماربة الهدر �االنقطاع املدر�صيني �جتفيف منابعهما، �اعتماد برامج ت�صجيعية لتعبئة . 7

�حت�صي�ص االأ�رس بخطورة االنقطاع عن الدرا�صة يف �صن مبكرة، �تقوية د�ر »مدر�صة الفر�صة الثانية« يف اإعادة 

اإدماج اليافعني �ال�صباب، اإما يف التعليم النظامي اأ� التكوين املهني، اأ� اإعدادهم لالندماج ال�صو�صيو مهني.

التفعيل الناجع مل�صاركة اجلماعات الرتابية يف النهو�ص باملدر�صة، �ذلك بالتن�صي�ص على م�صاهمتها يف جمهود . 8

التعميم املن�صف يف القانون املنظم لها، مع تخ�صي�ص التمويل الالزم لذلك، ���صع اآلية للتن�صيق بني جميع املرافق 

العمومية على ال�صعيدين اجلهوي �املحلي، لتمكني موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين من ف�صاءات مالئمة �حميط قادر 

على تعزيز �رس�ط تعميم من�صف للتعليم، مي�رس للنجاح الدرا�صي �التكويني للمتعلم.

الرافعة الثانية: اإلزامية التعليم الأويل وتعميمه

�امل�صا�اة . 9 الفر�ص  �تكافوؤ  اجلودة  على  مبني  تربوي،  اإ�صالح  لكل  االأ�صا�ص  القاعدة  االأ�يل  التعليم  ُيعدّ 

�االإن�صاف، �تي�صري النجاح يف امل�صار الدرا�صي �التكويني. لذلك، ي�صتدعي النهو�ص به بالتدرج، يف حد�د 

ال�صنوات الع�رس اجلارية، القيام، على اخل�صو�ص، مبا يلي:

جعل تعميم تعليم اأ�يل مبوا�صفات اجلودة التزاما للد�لة �االأ�رس بقوة القانون، ���صع االآليات الكفيلة باالنخراط  -

املرتا�حة  االأطفال  جميع  بتمكني  �ذلك  خدماته،  �حت�صني  تعميمه،  جمهود  يف  الرتابية  للجماعات  التدريجي 

اأعمارهم ما بني 4 �6 �صنوات من �لوجه؛

اإحداث اإطار موؤ�ص�صاتي يخت�ص بالتعليم االأ�يل، يكون حتت اإ�رساف �زارة الرتبية الوطنية، يتحمل مهام التن�صيق  -

�حتقيق االن�صجام بني كافة اأنواع املوؤ�ص�صات الرتبوية املعنية بهذا النوع من التعليم، مع ��صع اآليات تتبعه �مراقبته؛ 

اعتماد منوذج بيداغوجي موحد االأهداف �الغايات، متنوع االأ�صاليب، خا�ص بالتعليم االأ�يل، كفيل ب�صمان  -

خدماته  جودة  ��صمان  احلديثة،  �الرتبوية  املادية  الو�صائل  من  �متكينه  �ع�رسنتها،  �طرائقه،  مناهجه  ان�صجام 

�مرد�ديته على نحو من�صف بالن�صبة جلميع االأطفال املغاربة، ذكورا �اإناثا، البالغني �صن التعليم االأ�يل؛
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��صع اإطار مرجعي �ا�صح، �دفاتر حتمالت م�صبوطة ملعرية التعليم االأ�يل باإ�رساك املتدخلني املعنيني كافة؛  -

اإعادة تاأهيل موؤ�ص�صات التعليم االأ�يل القائمة، يف اجتاه مالءمتها �الرفع من جودة اأدائها؛  -

اإحداث �صَعب لتكوين االأطر الالزمة للتعليم االأ�يل باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية �التكوين، يف املدى املتو�صط،  -

مع احلر�ص على توفري تكوين جيد للمربيات �املربني، �االأطر االإدارية اخلا�صة به، �حفزهم �تثمني عملهم، 

�التجديد املنتظم لتكويناتهم �تبادل خرباتهم؛ تر�صيد املمار�صات اجليدة يف ميدان التعليم االأ�يل، �ال�صيما تلك 

التي قطعت اأ�صواطا يف بلورة مفهوم جديد �ع�رسي للرتبية ما قبل املدر�صية بهوية مغربية؛

م�صاعفة اجلهود للعناية بالطفولة املبكرة، يف اإطار موؤ�ص�صات ع�رسية، ال�صيما منها الطفولة يف ��صعيات خا�صة،  -

�تاأطري جيد،  يلزم من دعم �مواكبة  مبا  مل�صاراتها  الفعلي  التتبع  للمدر�صة، مع �صمان  تي�صري �لوجها  اأجل  من 

�ذلك باإ�رساك مماأ�ص�ص للقطاعات احلكومية املعنية �املجتمع املدين.

 من اأجل تعميم تعليم اإلزامي من�صف �ذي جودة د�ن متييز جمايل، يتم توجيه اأق�صى اجلهود للتحقيق االأمثل لهذا . 10

الهدف بالو�صط القر�ي، اعتبارا لل�صعوبات التي يواجهها املتعلمون �اأ�رسهم بهذا املجال الرتابي. اإىل جانب 

ذلك، تقت�صي اال�صتجابة ملتطلبات االإن�صاف �تكافوؤ الفر�ص تخ�صي�ص التمدر�ص بالو�صط القر�ي بتمييز اإيجابي 

يي�رس تعليما بفر�ص متكافئة لفائدة الفتيات �الفتيان بهذا الو�صط، �توفري كل ��صائل حت�صني متدر�صهم من كل 

اأ�صباب االنقطاع املبكر �الهدر.

القر�ية ��صبه احل�رسية من �رس�ط . 11 امليثاق، يلزم متكني هذه االأ��صاط  اإىل املادة 29 من   لهذا الغر�ص، �ا�صتنادا 

التمدر�ص ملن هم يف �صنه؛ �هو ما ي�صتدعي من ال�صلطات اجلهوية �املحلية للرتبية �التكوين القيام مبا يلي:

تعاقدية مع  - اإطار �رساكة  القر�ية �املناطق ذات اخل�صا�ص، يف  االأ��صاط  للتمدر�ص يف  املالئمة  الف�صاءات  توفري 

اجلماعات الرتابية �القطاع اخلا�ص؛ 

ال�رسكات  - التجارية،  املوؤ�ص�صات  العمومية؛  املوؤ�ص�صات  )االأبناك،  الكربى  االقت�صادية  للموؤ�ص�صات  فعلي  اإ�رساك 

�املقا�الت...( يف تعزيز �تو�صيع جتارب اإن�صاء م�صاكن جيدة لالأطر الرتبوية �االإدارية، �كذا االإ�صهام يف متويل 

برامج الرتبية غري النظامية �حمو االأمية؛   

حفز جمعيات املجتمع املدين باالأ��صاط القر�ية، على االإ�صهام يف تعميم التعليم، على اأ�صا�ص ال�رساكة التعاقدية؛ -

بذل جمهود خا�ص لت�صجيع متدر�ص الفتيات يف البوادي، من خالل دعم خطة التعميم بربامج حملية اإجرائية ل�صالح  -

الفتيات؛

العمل على تقييم جتربة املدار�ص اجلماعاتية من اأجل تطويرها �االرتقاء باأدائها، مع اعتماد مناذج اأخرى، ح�صب  -

خ�صو�صيات اجلهات املختلفة، من اأجل �صمان جودة التعليم يف العامل القر�ي، �ذلك يف اإطار ال�رساكة �التعا�ن 

بني الوزارة الو�صية �اجلماعات الرتابية، مع ت�صجيع ال�صباب حاملي ال�صهادات على تاأ�صي�ص مقا�الت �صغرى، 

متكن من تلبية حاجات تلك املدار�ص من اخلدمات من قبيل النقل املدر�صي �التغذية �النظافة �التن�صيط الثقايف 

�الريا�صي �الدعم الرتبوي؛

الرافعة الثالثة:  تخويل متييز اإيجابي لفائدة الأو�شاط القروية و�شبه احل�رضية 

واملناطق ذات اخل�شا�س 



ر�ؤيـة ا�صتـراتيـجـيـــة  لالإ�صـالح 2030-2015 16

الد�لة،  قيام  اإىل  يدعو  لذلك،  االجتماعية.  �العدالة  االإن�صاف  يقع يف �صميم  الرهان  اأن ك�صب هذا  املجل�ص  يعترب 

اأ� يف ��صعيات  اإعاقة،  بالرتبية �التكوين، بواجبها جتاه االأ�صخا�ص يف ��صعية  ال�صلطات احلكومية املكلفة  ال�صيما 

خا�صة، يف �صمان احلق يف التعليم �التكوين اجليدين �صمن خمتلف مكونات املدر�صة.

االإعاقة، مع توفري . 12 باالعتبار نوعية  اأخذا  االإق�صاء �التمييز،  املدار�ص الإنهاء ��صعية  املعاقني يف  االأطفال  اإدماج 

امل�صتلزمات الكفيلة ب�صمان اإن�صافهم �حتقيق �رس�ط تكافوؤ فر�صهم يف النجاح الدرا�صي اإىل جانب اأقرانهم.

تربية �تكوين االأ�صخا�ص يف ��صعية اإعاقة، اأ� يف ��صعيات خا�صة، من خالل: . 13

املدى  - على  خا�صة،  ��صعيات  يف  اأ�  اإعاقة،  ��صعية  يف  لالأ�صخا�ص  الداجمة  الرتبية  لتفعيل  �طني  خمطط  ��صع 

، �اأنظمة التقييم �الدعامات الديداكتيكية 
9
القريب، ي�صمل املدر�صني، �املناهج �الربامج �املقاربات البيداغوجية

املالئمة ملختلف االإعاقات �الو�صعيات. على اأن يتم تفعيل هذا املخطط على املدى املتو�صط؛

الرتبوية، �توفري  - امل�صتمر لالأطر  التكوين  برامج  الداجمة، �اإدراجها �صمن  الرتبية  تكوين مدر�صني متمكنني من 

م�صاعدين للحياة املدر�صية؛

تكييف االمتحانات �ظر�ف اجتيازها مع حاالت االأ�صخا�ص يف ��صعية اإعاقة؛ -

تعزيز ال�رساكة مع القطاع احلكومي املكلف بال�صحة �مع املجتمع املدين، ق�صد اإحداث �حدات �صحية متعددة  -

االخت�صا�صات، لت�صخي�ص �تتبع حاالت االإعاقة بني املتعلمني �املتعلمات، �متكينهم مما يلزم من رعاية طبية؛

االنفتاح على �رساكات اأكادميية مع موؤ�ص�صات اأجنبية يف �صياق اإر�صاء تكوينات يف هذا املجال، مبوؤ�ص�صات جامعية  -

مغربية من قبيل كلية علوم الرتبية.

اإدماج حماربة التمثالت ال�صلبية �ال�صور النمطية عن االإعاقة يف الرتبية على القيم �حقوق االإن�صان، �يف االإعالم . 14

مبختلف اأنواعه �قنواته.

�صمان حفز �تثمني خا�صني لكافة االأطر الرتبوية �االإدارية املزا�لة لعملها يف االأ��صاط القر�ية �النائية؛ -

متكني مدر�صي تالمذة االأ��صاط القر�ية من نظام فعال �مندمج للمحتويات الرقمية على قدم امل�صا�اة مع مدر�صي  -

�تالمذة باقي االأ��صاط املجالية؛

اأجل  - القر�ية، من  باالأ��صاط  الدرا�صة  املنقطعني عن  االأطفال  لكافة  متكامل �مندمج  ا�صتدراكي  تاأمني متدر�ص 

اإعادة اإدماجهم يف املدر�صة.

 امللحق رقم 2: كلمات مفاتيح
9

الرافعة الرابعة :  تاأمني احلق يف ولوج الرتبية والتكوين للأ�شخا�س يف 

و�شعية اإعاقة، اأو يف و�شعيات خا�شة 
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الرافعة اخلام�شة :   متكني املتعلمني من ا�شتدامة التعلم وبناء امل�رضوع 

ال�شخ�شي والندماج 

عامال  اجلودة،  �معايري  اال�صتحقاق  اأ�صا�ص  على  املدر�صة  داخل  ممكنة  مدة  الأطول  باملتعلمني  االحتفاظ  ي�صكل 

�تتويج  التاأهيلي،  �التعليم  االإلزامي  للتعليم  الدرا�صية  املراحل  اإنهاء  يوافق  تعليم عادل �من�صف  لتحقيق  اأ�صا�صيا 

ذلك باإ�صهاد. كما يتحقق هذا االحتفاظ بالتوجيه نحو التكوين املهني اأ� االلتحاق بالتعليم العايل �فق ال�رس�ط 

املطلوبة للولوج.

، �الرتبية غري 
10

العتيق العايل، �التعليم  املهني، �التعليم  التكوين  التعلم على  ا�صتدامة  ل�رس�ط  تركيز  يلي،  �فيما 

النظامية �حماربة االأمية.

اأ. بالن�صبة للتك�ين املهني:

على املديني القريب �املتو�صط، يتم تو�صيع عر�ص التكوين املهني، �هو ما ي�صتدعي:. 15

اال�صتمرار يف الرفع من الطاقة اال�صتيعابية للتكوين املهني باإحداث موؤ�ص�صات جديدة �اإعادة هيكلة املوؤ�ص�صات  -

احلالية املحتاجة اإىل ذلك، مبا ي�صمن ح�صن ا�صتعمال مرافقها، �عقلنة مواردها؛

التكوينات  - �جتديد  �اجلامعة،  املهني  التكوين  �بني  االقت�صادي،  �الن�صيج  املهني  التكوين  بني  اجل�صور  تقوية 

�تنويعها �مالءمتها، بانتظام، مع تطور املهن �م�صتجداتها؛

ت�صجيع املقا�الت �اجلمعيات �املجموعات املهنية على توفري التكوين املهني داخل موؤ�ص�صاتها؛  -

ا�صتثمار خمتلف اإمكانات التكوين املتوافرة لدى جمعيات املجتمع املدين �دعمها؛ -

املتنقلة مع  - الوحدات  التكوين عرب  النائية، �تو�صيع  القر�ية �املناطق  املهني جهويا، �باالأ��صاط  التكوين  تعزيز 

تطويره املنتظم؛

اأ�صا�صا  - تو�صيعه  على  العمل  خالل  من  املتو�صط،  املدى  على   ،
11

املهني بالتدرج  التكوين  �هيكلة  تنظيم  اإعادة 

باالأ��صاط القر�ية، �جعل براجمه ت�صتجيب حلاجاتها �خ�صو�صياتها، مع تركيزها على احلرف اليد�ية؛ 

ن املتعلمني الراغبني يف ذلك، �ذ�ي امليول، من التوجيه  - اإحداث م�صار للتعليم املهني ينطلق من االإعدادي، ميكِّ

ج ببكالوريا مهنية. يقت�صي ذلك مراجعة �صاملة ل�رس�ط االنتقاء �الولوج  نحو م�صلك مهني بالثانوي التاأهيلي، يتوَّ

لهذا امل�صلك، �كذا مراجعة نظام التوجيه، على اأن تنطلق هذه العملية بو�صع االآليات �الو�صائل الالزمة لتفعيلها 

على املدى القريب، يف اجتاه تعميمها على املدى املتو�صط؛

  يف اإطار التمر�ص املهني باملقا�الت ال�صغرى �املتو�صطة، ب�رساكة  -
12

الرفع التدريجي من فر�ص التكوين بالتنا�ب

مع الفاعلني االقت�صاديني �االجتماعيني؛ 

اأجل  - من  التعليمية،  املناهج  يف  �االبتكار  االإبداع  �تنمية  �الفنية  �اليد�ية  الذهنية  املهارات  بتطوير  االهتمام 

االكت�صاف املبكر للميوالت املهنية؛

ال�صغل،  - �الباحثني عن  العليا  ال�صهادات  اجلامعات �حاملي  املوجه خلريجي   
13

التاأهيلي املهني  التكوين  تطوير 

 انف�ص امللحق.
10

 نف�ص امللحق.
11

 نف�ص امللحق.
12

 

 نف�ص امللحق.
13
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ب�رساكة مع موؤ�ص�صات التعليم العايل �اجلامعي، �تو�صيع عر�صه التكويني، مع العمل على ماأ�ص�صته �توفري املوارد 

الالزمة الإجناحه؛

ت�صجيع التكوينات املوجهة لالأ�صخا�ص يف ��صعية اإعاقة اأ� يف ��صعيات خا�صة، �متكينهم من احل�صول على  -

تكوين جيد ي�صمن لهم االندماج ال�صو�صيو-اقت�صادي. 

ب. بالن�صبة للتعليم العايل:

التوجه . 16 يف  �صريها  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  �خمتلف  اجلامعة  لتوا�صل  �االإمكانات  اجلهود  م�صاعفة  يتعني   

اال�صرتاتيجي الذي اأ��صى به امليثاق، �ذلك برت�صيخ ��صعها بو�صفها موؤ�ص�صات ذات ا�صتقاللية فعلية اإدارية 

�مالية �اأكادميية، تربطها عالقة تعاقد مع القطاع احلكومي امل�رسف على التعليم العايل �تكوين االأطر �البحث 

العلمي؛ موؤ�ص�صات منفتحة، ت�صكل قاطرة للتنمية جهويا ��طنيا، �ت�صهم يف انخراط بالدنا يف جمتمع املعرفة، 

�يف اقت�صاديات البلدان ال�صاعدة؛ جامعة حترتم �رس�ط ممار�صة احلرية الفكرية �االأكادميية، �تف�صح املجال اأمام 

الطاقات االإبداعية يف التاأطري، �التدري�ص، �البحث، �االبتكار، �التن�صيط.

 من اأجل االإعمال الناجع لهذا التوجه اال�صرتاتيجي، يف ارتباط ب�صمان االإن�صاف �تكافوؤ الفر�ص اأمام الطالبات . 17

�الطلبة يف �لوج اجلامعة �متابعة م�صارهم التكويني مبوؤ�ص�صاتها، يتعني، يف املديني القريب �املتو�صط، موا�صلة 

حتقيق ما يلي:  

تنويع مناذج موؤ�ص�صات التعليم العايل ذات اال�صتقطاب املفتوح، �تدقيق اأمناطها �توحيد معايري �لوجها، �موا�صلة  -

العمل لتنظيم �تو�صيع طاقة اال�صتيعاب ا�صتجابة للطلب املجتمعي املتزايد، �بهدف منح فر�ص متعددة اللتحاق 

فئات خمتلفة بالتعليم العايل، �توفري التاأطري املالئم لالأعداد املتنامية للطلبة، �فتح اآفاق التعلم مدى احلياة؛ 

ملبادئ  - املحد�د، يف مراعاة  اال�صتقطاب  العايل ذات  التعليم  موؤ�ص�صات  لولوج  لالنتقاء  اأ�صاليب جديدة  ابتكار 

للقطاعات  ا�صتح�صار  يف  املوؤ�ص�صات  لهذه  اال�صتيعابية  الطاقة  تو�صيع  مع  �اال�صتحقاق،  �ال�صفافية  االن�صاف 

�للمهن التي تعرف فيها بالدنا حاجة ملحة؛   

حت�صني �لوج الطلبة للمعرفة �البحث بتخ�صي�ص الف�صاءات الالزمة لذلك؛  -

بلورة ر�ؤية �ا�صحة حول �صبكة اجلامعات املغربية من خالل خارطة �طنية للتعليم العايل؛ فعال�ة على االأقطاب  -

اجلامعية، يتعني العمل على اإحداث حرم جامعي متكامل جغرافًيا �اجتماعًيا، يف اجلهات، يراعي �رس�ط التعلم، 

�البحث، �ال�صحة، �التن�صيط الثقايف �الريا�صي؛

فتح املجال اأمام طلبة التعليم العايل اخلا�ص املعتَمد، للتقدم ملباريات �لوج موؤ�ص�صات التعليم العايل العمومي. -

ج.  بالن�صبة للتعليم العتيق:

 يف اإطار اإ�صهام التعليم العتيق يف جمهود تعميم جيد �من�صف للتعليم، بالنظر اإىل اخل�صو�صيات املميزة له �صواء . 18

الأحكام  طبقا  تاأهيله  موا�صلة  �رس�رة  تاأكيد  �مع  �الدينية،  �التكوينية  الرتبوية  �ظائفه  اأ�  ��صعه  حيث  من 

القانون رقم 13.01، �يف ا�صتح�صار لراأي املجل�ص االأعلى للتعليم يف هذا ال�صاأن، ال�صادر يف مار�ص 2007، 

فاإن موا�صلة تاأهيل هذا النوع من التعليم تعد �رس�رية، على اأن تتم يف �صوء املبادئ التالية: 
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احلر�ص الدائم على �حدة املدر�صة �تكاملها �ان�صجامها، يف اإطار مدر�صة موحدة االأهداف �متعددة االأ�صاليب؛ -

العمل على تطبيق متطلبات التعليم االإلزامي، ��صمان تكافوؤ الفر�ص اأمام جميع االأطفال املغاربة؛ -

موا�صلة تنفيذ م�صتلزمات �اأهداف تاأهيل التعليم العتيق، �صواء من حيث بنيات اال�صتقبال، اأ� التدبري االإداري،  -

اأ� املناهج �الربامج، اأ� اأطر التدري�ص �التدبري �املراقبة، اأ� تقوية اجل�صور مع التعليم العمومي، �ذلك لتمكني 

املتعلمني مبوؤ�ص�صات هذا النوع من التعليم من نف�ص �رس�ط االإن�صاف يف الولوج �اجلودة.

د. بالن�صبة للرتبية غري النظامية وحماربة الأمية:

 متكني اليافعني �ال�صباب كافة، املنقطعني عن الدرا�صة اأ� غري املتمدر�صني، من التحرر من االأمية يف اأفق املدى . 19

االإر�صاء  اأفق  امل�صتفيد، يف  مع حاجات  التكويني  العر�ص  تكييف  املبذ�لة يف  اجلهود  موا�صلة  مع  املتو�صط، 

الكلي ملقاربة نوعية تهم التقلي�ص من الن�صبة العامة لالأمية.

املتو�صط، �نهج حكامة جيدة . 20 العامة لالأمية على املدى  الن�صبة  لتقلي�ص  اإر�صاء �تفعيل خطة عمل م�صتعجلة   

لهذا القطاع، �حل اإ�صكالية التمويل، �تعزيز قدرات الكفاءات الب�رسية، �تقييم ال�رساكات مع املجتمع املدين، 

�احلر�ص على اأن يكون للجامعة �البحث العلمي اإ�صهام يف تطوير برامج �كفاءات حماربة االأمية. 

 تنظيم برامج الرتبية غري النظامية �فق مديني زمنيني: مدى متو�صط ي�صتهدف ا�صتدراك متدر�ص جميع االأطفال . 21

للمدر�صة، يف  االعتيادي  العمل  الربامج يف  يدرج هذه  متوا�صل �منتظم  املدر�صة، �مدى  املوجودين خارج 

مراعاة ملقت�صيات القانون رقم 04.00 املتعلق باالإلزامية.

 توفري االأعداد الكافية من املربني �املن�صطني املوؤهلني �القارين، �احلر�ص على انتظام تكوينهم امل�صتمر، �فتح . 22

اآفاق جديدة لتح�صني م�صارهم املهني �تطوير جتاربهم امليدانية. 

املتعلمني)ات( . 23 حلركية  دقيقة  مواكبة  ي�صمن  النظامية،  غري  الرتبية  برامج  يف  متخ�ص�ص  تربوي  تاأطري  توفري   

�املن�صطني)ات(، �قادر على معاجلة ال�صعوبات التي من �صاأنها حتقيق االحتفاظ بهم.

 تر�صيد تدبري اخلريطة املدر�صية �االكتظاظ، من اأجل ا�صتغالل ما تتوافر عليه املوؤ�ص�صات التعليمية من اإمكانات . 24

�ف�صاءات يف اإجناز برامج الرتبية غري النظامية.

االحت�صان، . 25 �صيغ  بتجديد  ال�صيما  النظامية،  غري  بالرتبية  املعنيني  �ال�صباب  االأطفال  �اإدماج  تاأهيل  عمليات  تطوير 

يتالءم  مبا  الرتبوي،  العر�ص  جتديد  مبوازاة  بها،  العمل  اأ�صاليب  �اإغناء  تقييمها  بعد  �ال�رساكات،  �اال�صتدراك، 

�خ�صو�صيات الفئات امل�صتهدفة، ���صعياتها االجتماعية )الفقر، الهجرة، تفكك االأ�رسة، العزلة، الرتحال...(.

تقوية االحرتافية لدى كافة املتدخلني �الفاعلني يف هذه الربامج، مبا ي�صمن:. 26

حتقيق تكافوؤ فر�ص التعلم بني خمتلف الفئات امل�صتهدفة، �يف املناطق �اجلهات �املوؤ�ص�صات الرتبوية كافة؛  -

التمكني الفعلي لل�صخ�ص يف ��صعية اأمية اأ� �صبه اأمية، اأ� املتحرر منها لتملك الكفايات احلياتية الالزمة النخراطه  -

الفعلي يف التحوالت املجتمعية اجلارية؛ 

�صمان عدم االرتداد لالأمية للمتحررين منها، �ا�صتهداف الرتبية �التعلم مدى احلياة. -

اإر�صاء نظام فعال �مندمج للتتبع �التقييم لربامج حمو االأمية.. 27
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الرافعة ال�شابعة : اإر�شاء مدر�شة ذات جدوى وجاذبية

من اأجل مدر�صة ذات جاذبية �مفعمة باحلياة، ت�صمن املواظبة على الدرا�صة �تي�رس املتابعة ال�صل�صة مل�صارها، . 29

اأ�صكال  بالتدريج حدا لكل  االإلزامي، �ت�صع  التعليم  التعلم، �ال�صيما يف  التفتح �االإقبال على  �توفر �رس�ط 

بتعا�ن مع  بالرتبية �التكوين، مدعوة،  املكلفة  الوطنية �اجلهوية �املحلية  ال�صلطات  فاإن  االنقطاع �الهدر، 

القطاعات احلكومية �املوؤ�ص�صات املعنية، �مع هيئات املجتمع املدين، اإىل تركيز اجلهود على ما يلي:

اأ. على م�صت�ى الدعم:

اإدماج برامج الدعم الرتبوي للمتعرثين �املتعرثات يف �صلب املناهج �الربامج املقررة، ��صمن الزمن الدرا�صي  -

داخل خمتلف موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين؛

تعزيز �تعميم برامج الدعم امل�رس�ط لالأ�رس املعوزة من اأجل �صمان موا�صلة اأطفالها لتمدر�صهم، �اإر�صاء اآليات  -

للتتبع ال�صارم لبنوده؛

تعزيز الدعم املادي �االجتماعي لفائدة املتدربني بالتكوين املهني، �ال�صيما منهم املعوزين �امل�صتحقني، �صاأنهم  -

يف ذلك �صاأن باقي متعلمي)ات( املدر�صة املغربية؛ 

�االجتماعي  - النف�صي  الدعم  ملراكز  �التكوين  الرتبية  موؤ�ص�صات  م�صتوى  على  التدريجي  �التعميم  التطوير 

�تز�يدها باأطر متخ�ص�صة �كافية؛  

الرافعة ال�شاد�شة : تخويل موؤ�ش�شات الرتبية والتكوين التاأطري والتجهيز 

والدعم اللزم

تر�صيخا الإعمال االإن�صاف يف ظر�ف التعلم �التمدر�ص، �تعزيزا جلاذبية املدر�صة، تتم، على املدى املتو�صط، . 28

لفائدة  اإيجابي  متييز  تخ�صي�ص  مع  �التكوين،  الرتبية  موؤ�ص�صات  تاأهيل  اإىل  الرامية  �الربامج  اجلهود  موا�صلة 

املوؤ�ص�صات ذات اخل�صا�ص، �تلك القائمة باملناطق النائية �القر�ية ��صبه احل�رسية، �ذلك مبا يلي:

توفري االأطر الرتبوية �االإدارية الكافية، �ذات الكفاءة الرتبوية �املهنية املالئمة �املتجددة؛  -

متكني موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين من البنيات التحتية �التجهيزات �االأد�ات الديداكتيكية الالزمة، �ف�صاءات  -

التعلم �التثقيف �التن�صيط �الدعم �الرتبية الفنية بكل اأنواعها، �ال�صيما املو�صيقى �الت�صكيل �امل�رسح �ال�صينما: 

مكتبات  فنية،  �ر�صات  علمية،  خمتربات  ��صحية،  �ريا�صية  �ثقافية  تربوية  مرافق  مالئمة،  درا�صية  ف�صول 

رقمية...؛ 

متكني كل ف�صول املوؤ�ص�صات التعليمية من ا�صتعمال الو�صائل ال�صمعية الب�رسية، �تقنيات االإعالم �التوا�صل؛  -

تخ�صي�ص الولوجيات �ال�رس�ط املالئمة للتمدر�ص لفائدة االأ�صخا�ص يف ��صعية اإعاقة؛ -

دعم برامج ال�صكن الالئق للفاعلني الرتبويني، �ال�صيما بالو�صط القر�ي، لتي�صري اأدائهم املهني ��صمان ا�صتقرارهم  -

�اأمنهم، يف اإطار تعا�ن م�صتمر بني القطاعات احلكومية املكلفة بالرتبية �التكوين �املوؤ�ص�صات �اجلهات املعنية. 
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الرافعة الثامنة : التعليم اخلا�س �رضيك للتعليم العمومي يف التعميم 

وحتقيق الإن�شاف 

دعم �تنويع االأن�صطة الثقافية �الريا�صية �االإبداعية، �اإحداث بنيات التاأطري الكفيلة بتحقيق االندماج ال�صو�صيو- -

ثقايف للمتعلمني؛ 

تنويع اأ�صاليب التكوين �الدعم املوازية للرتبية املدر�صية �امل�صاعدة لها، من قبيل: التلفزة املدر�صية، �تي�صري التمكن  -

من التكنولوجيات الع�رسية، �اإدماج اأ�صاليب التعليم عن ُبعد على املدى البعيد.

ب. على م�صت�ى ملءمة التك�ين:

)تكوينات:  - امل�صتهدفة  الفئات  مع  التكوين  تكييف  قبيل  من  جديدة  ��صائل  �جتريب  املتدا�لة  الطرق  اإغناء 

منتظمة، ليلية، ف�صلية...(، �تنويع مواقع التكوين، �تب�صيط م�صاطر متابعة الدرا�صة، �اإ�صقاط التقادم عن �صهادة 

البكالوريا، خدمة ملبداأ التعليم للجميع �التعلم مدى احلياة؛

االندماج  - االأمية، �يف  النظامية �حماربة  الرتبية غري  الناجحة يف  �التجارب  املبتكرة  امل�صاريع  ت�صجيع �مكافاأة 

الرتبوي �ال�صو�صيو-اقت�صادي للمتعلم.

ال�صامل  التعميم  اإىل  الرامية  املجهودات  يف  �طرفا  املغربية،  املدر�صة  مكونات  من  مكونا  اخلا�ص  التعليم  قطاع  يعد 

الوطني �جتويده �ت�صجيع  الرتبوي  العر�ص  تنويع  االإلزامي، �كذا  التعليم  للتعليم، �ال�صيما على م�صتوى  �املن�صف 

التفوق مع مراعاة مبداأ االإن�صاف �تكافوؤ الفر�ص.

تاأكيد �رس�رة التزام التعليم �التكوين اخلا�ص مببادئ املرفق العمومي، الأنه ا�صتثمار يف خدمة عمومية تندرج . 30

يف اإطار اخليارات �االأهداف املر�صومة للم�رس�ع الرتبوي �التعليمي الوطني.

نهو�ص التعليم اخلا�ص بوظائفه يف تكامل �تعا�ن مع التعليم العمومي. . 31

قيام الد�لة جتاه التعليم اخلا�ص، مبهام الرتخي�ص، �اإ�صدار القوانني املنظمة، ��صمان معايري اجلودة، �ال�صبط، . 32

�معادلة ال�صهادات بناء على االعتماد �دفرت حتمالت، �املراقبة �التقييم.  

ا�صتفادة التعليم اخلا�ص من حتفيزات من الد�لة اأ� اجلماعات الرتابية للنهو�ص بتعميم التعليم االإلزامي، ال�صيما . 33

باملجال القر�ي.

��صع نظام خا�ص لالفتحا�ص املنتظم، البيداغوجي �التدبريي، ملوؤ�ص�صات التعليم اخلا�ص.. 34

اإعداد دفاتر حتمالت جديدة ح�صب نوعية اال�صتثمار الرتبوي �موا�صفاته �جماله اجلغرايف، من م�صموالتها:. 35

�صبط امل�صامني �التاأطري �االمتحانات �اخل�صوع لنظام االإ�صهاد الوطني؛ -

�صبط معايري اجلودة يف الف�صاءات �التجهيزات �على م�صتوى العر�ص البيداغوجي؛ -

�صبط ر�صوم الت�صجيل �التمدر�ص، �االإطعام املدر�صي، �النقل املدر�صي، �التاأمني؛ -

تقنني در��ص الدعم �التقوية ��صبطها باعتبارها جزء ال يتجزاأ من املنهاج �املقرر الدرا�صيني؛ -

اعتماد ال�صفافية التامة يف املعامالت �احل�صابات. -
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بيان 3

�ذلك، طبقا لد�ر �صلطات الرتبية �التكوين يف اإقرار هذا النظام املنهجي ال�صفاف.

ت�صجيع التعليم �التكوين اخلا�ص على االنخراط يف حتقيق اأهداف الرتبية غري النظامية، �االإ�صهام يف برامج . 36

حماربة االأمية.

اإ�صهاما يف الت�صامن االجتماعي، ي�صارك التعليم اخلا�ص يف توفري الرتبية �التعليم �التكوين الأبناء االأ�رس املعوزة، . 37

�ذ�ي االإعاقة �االأ��صاع اخلا�صة.

التزام التعليم اخلا�ص بتوفري حاجاته من االأطر الرتبوية املوؤهلة لكي يتمكن من �صد خ�صا�صه منها يف حد�د . 38

املدى املتو�صط. 

التزام موؤ�ص�صات التعليم اخلا�صة، مقابل ت�صجيعات �مزايا توفرها الد�لة، بتطبيق ر�صوم الت�صجيل �الدرا�صة . 39

�التاأمني، حتدد باتفاق مع �صلطات الرتبية �التكوين.

مراجعة القوانني املنظمة للتعليم اخلا�ص، �مالءمتها، يف اجتاه احلد من ت�صتت هذا القطاع، �توحيد املعايري، . 40

�تو�صيح املهام �موجهات ال�رساكة ذات ال�صلة، ��رس�ط التكوين �التكوين امل�صتمر، �احلفز على االجتهاد 

�البحث �االبتكار.
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8
التحقيق الفعلي ملبداأ 

امل�صاواة يف ول�ج الرتبية 

والتك�ين دون اأي متييز

التعليم اخلا�ص، �رضيك للتعليم العم�مي 

يف التعميم وحتقيق الإن�صاف 

ا�صتهداف تعميم وتنمية 

التمدر�ص بالأو�صاط 

القروية و�صبه احل�رضية 

واملناطق ذات اخل�صا�ص، 

kاإيجابيا kبتخ�يلها متييزا

تاأمني احلق يف ول�ج الرتبية 

والتك�ين للأ�صخا�ص 

يف و�صعية اإعاقة اأو يف 

و�صعيات خا�صة

 متكني م�ؤ�ص�صات الرتبية 

والتك�ين من التاأطري اللزم 

ومن التجهيزات والبنيات 

والدعم ل�صمان الإن�صاف 

والتعميم التام 

حتقيق مدر�صة ذات 

جدوى وجاذبية

متكني املتعلمة واملتعلم 

من ا�صتدامة التعلم وبناء 

امل�رضوع ال�صخ�صي 

والندماج

اإلزامية التعليم الأويل 

وتعميمه

ثمان رافعات 

لتحقيق الإن�شاف



 Êالف�شل الثا

من اأجل مدر�شة اجلودة للجميع
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الرافعة التا�شعة : جتديد مهن التدري�س والتكوين والتدبري: اأ�شبقية اأوىل 

للرفع من اجلودة

 امللحق رقم 2: كلمات مفاتيح
14

ظلت حمد�دية جودة الرتبية �التكوين االختالل البارز للمدر�صة مبختلف مكوناتها. لذلك، ي�صكل الرفع من مقومات 

اجلودة لدى الفاعلني الرتبويني، �يف املناهج �الربامج �التكوينات، �يف حكامة املدر�صة، �يف البحث العلمي، اأفقا 

القريب،  املدى  يف  العمل،  يتعني  املنطلق،  هذا  من  �جد�اها.  جاذبيتها  ��صمان  املغربية،  املدر�صة  لتجديد  حا�صما 

على بناء منوذج مرجعي �طني للجودة، يتم اإغنا�ؤه ب�صكل تدريجي �متوا�صل، من خالل موؤ�رسات متقا�صمة �قابلة 

للمالحظة، ��صفافة لدى اجلميع. 

�مدبرين،  �باحثني  �موؤطرين  �مكونني  مدر�صني  من  الرتبويني،  �الفاعلني  الفاعالت  عمل  جودة  من  الرفع  ياأتي 

اإ�صالحها.  �اإجناح  مرد�ديتها،  �حت�صني  مكوناتها،  مبختلف  املدر�صة  باأداء  بالنهو�ص  الكفيلة  االأ�لويات  مقدمة  يف 

اإن املجل�ص يدعو اإىل العمل على اإتقان تكوينهم �حفزهم، �اإعادة االعتبار الأد�ارهم، �احرتام كرامتهم، �حت�صني 

�التكوين  التدري�ص  لهيئة  العمرية  البنية  ت�صهده  الذي  بالتحول  يت�صم  �صياق  يف  ال�صيما  للعمل،  مزا�لتهم  ظر�ف 

�البحث، املتجه نحو انفتاح نافذة دميوغرافية للت�صبيب التدريجي لهذه الهيئة؛ مما ي�صتلزم ا�صتباق احلاجات من هذه 

االأطر، �ا�صت�رساف املوا�صفات اجلديدة لتكوين االأجيال القادمة، يف تالزم ع�صوي مع املزيد من تاأهيل االأطر احلالية.

14 مدخال اأ�صا�صيا للنهو�ص باأداء الفاعلني الرتبويني، ا�صتنادا اىل املبادئ التالية: . 41
يف هذا االإطار، تعترب املهننة

مع  - ان�صجام  يف  �التدبري،  �البحث  �التكوين  الرتبية  مبهن  املرتبطة  �املوا�صفات  �االأد�ار  املهام  حتديد  اإعادة 

متطلبات املجتمع �املدر�صة �امل�صتجدات ذات ال�صلة على ال�صعيدين الوطني �الد�يل؛

ت�صجيع كل املبادرات لدى الفاعلني الرتبويني، مبختلف هيئاتهم كافة، الرامية اإىل دعم متانة التعلمات �التكوينات،  -

�حت�صني جودة املدر�صة، �ذلك يف تقيد تام بالقانون �باملناهج �الربامج �التوجيهات الرتبوية �هند�صات التكوين 

الر�صمية املعتمدة؛

حتديد املوا�صفات العامة �النوعية اخلا�صة بالفاعلني الرتبويني داخل كل هيئة، مع مراعاة املر�نة �القابلية للتكيف  -

�االإبداع  �البحث  البيداغوجيا  جماالت  يف  املبادرة  �ا�صتقاللية  العمل،  �ظر�ف  جماالت  خ�صو�صيات  مع 

�االبتكار؛ 

جعل التكوين االأ�صا�ص اإلزاميا �مُمَْهِننا بح�صب خ�صو�صيات كل مهنة؛ -

نهج تكوين م�صتمر �موؤهل مدى احلياة املهنية؛ -

االأداء  - �جودة  اال�صتحقاق  اأ�صا�ص  على  املهنية  �الرتقية  �التقييم  املواكبة  على  قائم  املهني،  للم�صار  ناجع  تدبري 

�املرد�دية؛  

احلفز املادي �املعنوي �حت�صني ظر�ف العمل �مزا�لة املهنة؛ -

التوازن بني التمتع باحلقوق �االلتزام بواجبات �اأخالقيات املمار�صة املهنية، �ربط امل�صوؤ�لية باملحا�صبة. -

برامج . 42 اإعداد �تفعيل  االأكرث،  املتو�صط على  القريب، �املدى  املدى  يتعني يف  احلاليني،  الفاعلني  �بخ�صو�ص 

مكثفة لفائدتهم، من اأجل تهيئة مهنية لهم، باعتماد تكوينات بكفايات متالئمة مع م�صامني الر�ؤية اجلديدة 
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الإ�صالح املدر�صة �رافعات التغيري التي تو�صي بها، �ذلك �صمانا لتملكهم ر�ح االإ�صالح املن�صود، �االنخراط 

فيه، �املواكبة العملية الأ�را�صه.

اأ. الأدوار واملهام والكفايات

• هيئات التدري�ص والتك�ين والبحث:	

يتعني، على املدى القريب اإجناز ما يلي:. 43

التحديد الدقيق الأد�ار �مهام خمتلف الهيئات العاملة يف الرتبية �التكوين �البحث العلمي، ��صبطها �التن�صي�ص  -

القانوين عليها، �اعتمادها كاأ�صا�ص لتحديد امل�صوؤ�لية، �التقييم، �الرتقي املهني؛

اإر�صاء اأطر مرجعية للكفايات التي يتطلبها اإجناز خمتلف املهام من طرف هذه الهيئات، يف ان�صجام تام مع املعايري  -

الد�لية يف هذا املجال، يكون مفتوحا على االإغناء �التحيني با�صتمرار.

 بالن�صبة ملدر�صي التعليم املدر�صي:. 44

االإحاطة ال�صاملة باملهام املوكولة للمدر�ص، الرتبوية منها �التقييمية �االجتماعية �الثقافية �التوا�صلية، ��صبطها  -

�التن�صي�ص القانوين عليها، �اعتمادها كاأ�صا�ص لتحديد امل�صوؤ�لية، �التقييم، �الرتقي املهني؛ 

احلر�ص على تطوير التكوين يف اجتاه دعم التخ�ص�ص، �ال�صيما يف التعليم االبتدائي. -

فيما يتعلق باملك�نني:. 45

حتديد مهام مكون التكوين املهني ��ظائفه التي تهم التكوين، �التاأطري، �التقييم املرحلي ملكت�صبات املتدربني،  -

�ملهام التوا�صل مع املقا�الت �غريها.

بخ�صو�ص الأ�صاتذة الباحثني باجلامعات وامل�ؤ�ص�صات واملعاهد العليا، فاإنه يتعني:. 46

حتديد مهامهم يف مراعاة لتكامل االأن�صطة املخ�ص�صة للتدري�ص �التكوين �التاأطري، اأ� املوجهة للبحث، اأ� تلك  -

املركزة على التدبري؛

ت�صمني الن�صو�ص املنظمة لو�صع هيئة التدري�ص بالتعليم العايل حتديدا موحدا ملهنة االأ�صتاذ الباحث، مع تدقيق  -

االأ�صاتذة  كفايات  ملختلف  �صامال  يكون  م�صتقبال،  بها  ينه�ص  اأن  ُيفرت�ص  التي  �تلك  احلالية،  �االأد�ار  املهام 

الباحثني مبختلف اأبعادها، �مكر�صا ال�صتقاللية املبادرة يف جماالت البيداغوجيا �البحث �االبتكار.

•  هيئات التفتي�ص والتخطيط والت�جيه والتدبري:	

اعتبارا لد�ر هذه الهيئات يف الرفع من املرد�دية �النجاعة الداخلية ملوؤ�ص�صات الرتبية �التكوين، �يف التاأطري . 47

املبا�رس لالأ�صاتذة؛ �الرفع من قدراتهم املهنية، فاإنه يتعني، على املدى القريب:

بلورة منوذج جديد يحدد �ي�صبط املهام �االأد�ار �االنت�صاب االإداري �الوظيفي لهذه املهن؛  -

حتديد املوا�صفات العامة �النوعية لهذه املهن؛ -

مرجعية،  - اأطر  �تدقيقها �صمن  االإدارية  �االأطر  �التدبري،  �التوجيه  �التخطيط  التفتي�ص  هيئات  كفايات  تنظيم 

تراعي خ�صو�صيات كل �احدة من هذه املهن؛  
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ال�صهر على االلتزام بالف�صل بني مهام التفتي�ص الرتبوي، �مهام االفتحا�ص االإداري. -

ب. معايري ول�ج املهن والتك�ين الأ�صا�ص

•  هيئات التدري�ص والتك�ين والبحث: 	

حر�صا على انتقاء اأجود الكفاءات، �االختيار االأمثل لالأجيال اجلديدة من املدر�صات �املدر�صني، يتم اعتماد . 48

معايري حمددة لولوج املهنة تتمثل اأ�صا�صا يف:

• اجلاذبية للمهنة، �اال�صتعدادات النف�صية �املعرفية �القيمية؛	

• التوافر على املعارف �املوؤهالت �الكفايات ال�رس�رية �فق ما ي�صتلزمه االإطار املرجعي لكفايات املهنة.	

 ي�صكل التكوين االأ�صا�ص مقوما اإلزاميا لولوج مهنة التدري�ص بالتعليم االأ�يل �املدر�صي يف التعليمني العمومي . 49

�اخلا�ص، �يتم اأ�صا�صا باملراكز اجلهوية للتكوين �املوؤ�ص�صات التعليمية للتدريب امليداين على �صعيد كل جهة؛ 

مع النظر يف اإمكانية التعا�ن مع اجلامعات على املدى املتو�صط يف اإطار تكوين:

يقوم على مراجعة مناهج �برامج تكوين االأطر؛ -

الالزمة،  - الو�صائل  �توفري  �ديداكتيكية،  �بيداغوجية  �منهجية  معرفية  بتكوينات  م�صالك  اإر�صاء  على  يرتكز 

�االأ�صاتذة املتخ�ص�صني؛

يزا�ج بني حت�صيل معريف متني منفتح بتنوع لغوي، �مكت�صبات بيداغوجية الزمة. -

 �اعتبارا للد�ر االأ�صا�صي الذي يلعبه االأ�صاتذة املكونون بهذه املراكز، فاإنه يتعني:. 50

جماالت  - يف  �البيداغوجية  �املعرفية  اللغوية  التخ�ص�صات  ي�صمل  اأ�صا�ص  تكوين  من  املهنة  �لوج  قبل  متكينهم 

التكوين التي �صي�رسفون عليها؛ 

الرتبية،  - علوم  �كلية  �اجلامعات،  لالأ�صاتذة،  العليا  املدرا�ص  بني  �الرتبوية  االإدارية  االأطر  تكوين  برامج  تن�صيق 

خريجيها،  الرتبية  علوم  �كلية  لالأ�صاتذة  العليا  املدرا�ص  مَتِكن  بحيث  �التكوين،  الرتبية  ملهن  اجلهوية  �املراكز 

النظرية يف جمال علوم الرتبية،  التكوينات �االإجازات املهنية �املا�صرت املهني املتخ�ص�ص، من اخلربات  يف جمال 

�نظريات التعلم، �منهجية البحث الرتبوي، �تعميق التكوين العلمي املرتبط بالتخ�ص�ص. 

بخ�صو�ص مهنة االأ�صتاذ الباحث، فاإن �لوجها يقت�صي اأ�صا�صا: . 51

التوافر على الدكتوراه؛  -

التح�صري  - مرحلة  خالل  العايل  بالتعليم  بالبحث  �التمر�ص  التدري�ص  جمال  يف  بالتاأهيل  املتعلق  التكوين  ا�صتيفاء 

للدكتوراه؛ 

النجاح يف مباراة انتقاء االأ�صاتذة الباحثني.  -

ميكن للجامعات التعاقد مع طلبة �صلك الدكتوراه، �االأ�صاتذة االأجانب اأ� املغاربة العاملني بجامعات اأجنبية، . 52

اأ� اأ�صاتذة زائرين اأ� م�صاركني )خرباء متخ�ص�صني اأ� مهنيني اأ� اأرباب مقا�الت(.
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عند �لوج اجلامعة، مير االأ�صتاذ الباحث مبرحلة تدريبية انتقالية تد�م �صنتني، يف انتظار الرت�صيم، يتم ا�صتثمارها . 53

يف تعميق التكوين امليداين �البيداغوجي �التمر�ص بالبحث لالأ�صتاذ املتدرب، يف اإطار امل�صاحبة التي يقوم بها 

اأ�صاتذة التعليم العايل املتمر�صون.  

يتم �لوج مهنة مكون يف موؤ�ص�صات التكوين املهني، يف اعتبار ملا يلي: . 54

�التكوينات  - املهن  متطلبات  مع  للتكيف  �املوؤهالت  القدرات  �على  املهنية،  التجربة  من  ر�صيد  على  التوفر 

اجلديدة؛

ال�صلة  - ذات  اجلوانب  �يعزز  �املنهجية،  البيداغوجية  اجلوانب  ي�صمل  ممهنن،  اأ�صا�ص  تكوين  من  اال�صتفادة 

بالتخ�ص�ص املهني، بتن�صيق مع املقا�الت، اأ� بتعا�ن مع اجلامعات �املوؤ�ص�صات العليا لتكوين االأطر.

يتم هذا التكوين يف مراكز متخ�ص�صة يتم تعميمها على �صعيد خمتلف اجلهات، ت�صطلع بتقييم ح�صيلة الكفايات 

املكت�صبة، �تز�يد املكونني بتكوين اأ�صا�ص متني، ي�صمل اجلوانب البيداغوجية �املنهجية �اجلوانب ذات ال�صلة 

بالتخ�ص�ص املهني، كما ت�صطلع مبهام التنمية املهنية �التكوين امل�صتمر.

•  هيئات التفتي�ص والتخطيط والت�جيه والتدبري:	

متطلبات . 55 مع  �مالءمتها  التكوين،  يف  املعتمدة  �الطرائق  �الربامج  املناهج  جتديد  القريب،  املدى  على  يتم، 

االرتقاء باأداء املدر�صة. يف هذا ال�صدد، يتعني مالءمة مهام �اأد�ار املوؤ�ص�صات التي ت�صطلع بتكوين هذه الهيئات 

يف ان�صجام مع املهام �االأد�ار امللقاة على عاتق خريجيها. لهذا الغر�ص، يتعني:  

تو�صيع الطاقة اال�صتيعابية لهذه املوؤ�ص�صات؛ -

جتديد مناهج �برامج �منهجيات التكوين لديها، �مالءمتها مع االأد�ار اجلديدة ملهن الرتبية �التكوين؛  -

جعل التكوين امل�صتمر �البحث الرتبوي يف �صلب املهام املنوطة بهذه املوؤ�ص�صات. -

بالن�صبة ملهنة التدبري �االإدارة الرتبوية، يتم، على املدى املتو�صط؛ تعزيز �تو�صيع امل�صلك املخ�ص�ص لتكون اأطر . 56

�فاعلي هذه الهيئة على �صعيد املراكز اجلهوية للتكوين يف مهن الرتبية �التكوين.

ج. التك�ين امل�صتمر

 يتيح التكوين امل�صتمر �التاأهيل مدى احلياة املهنية للفاعلني الرتبويني مبختلف ميادين الرتبية �التكوين �البحث، . 57

اإعداد  القريب  املدى  يتعني يف  لذلك،  �التكوين.  الرتبية  م�صتجدات  املهنية �مواكبة  للتنمية  متجددة  فر�صة 

الفعلية، �ذلك  الهيئات، �مبخططات ت�صتجيب حلاجاتهم  �تفعيل ا�صرتاتيجيات للتكوين امل�صتمر، بح�صب 

بتن�صيق مع االأكادمييات �مع مراكز التكوين، �مع اجلامعات.

اإمكانية اال�صتفادة من ر�صيد اخلربة �التجربة املهنية �البيداغوجية �التدبريية . 58 يف هذا ال�صدد، يتم ا�صت�رساف 

املتوافرة لدى املتقاعدين �املتقاعدات من ن�صاء �رجال الرتبية �التكوين �البحث، من اأجل توظيفه يف دعم 

التكوين امل�صتمر، �جهود الرفع من املهننة املتوخاة ملختلف الفاعلني الرتبويني �االإداريني، مع ما يقت�صيه ذلك 

من توفري �رس�ط احلفز للم�صاهمني يف اال�صطالع بهذه املهمة.
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د. تدبري امل�صار املهني

يتم، على املدى املتو�صط، بالتدريج، اعتماد تدبري جهوي للكفاءات الب�رسية يف ان�صجام مع النهج الالمتمركز . 59

ملنظومة الرتبية �التكوين، �مع توجهات اجلهوية املتقدمة، مع تنويع اأ�صكال توظيف مدر�صي التعليم املدر�صي 

�مكوين التكوين املهني، �ذلك طبقا للمادة » 135 اأ«  من امليثاق، التي تن�ص على »تنويع اأ��صاع املدر�صني 

اجلدد مبا يف ذلك اللجوء اإىل التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد على �صعيد املوؤ�ص�صات �االأقاليم 

�اجلهات«. على اأن يتم ذلك بت�صا�ر �تن�صيق مع الفاعلني املعنيني �املنظمات النقابية ذات ال�صلة.

يعتمد تقييم االأداء املهني للفاعل الرتبوي بالتعليم املدر�صي �التكوين املهني على �صبكات، بح�صب كل هيئة، . 60

ت�صمل موؤ�رسات موحدة ��ظيفية، لقيا�ص االأداء �املرد�دية. 

ارتباطا بذلك، تو�صع �صبكة جديدة مفتوحة للرتقي بح�صب كل هيئة، �يتم تو�صيع نظام ال�صالمل على نحو يوؤمن 

حفز الفاعلني الرتبويني طيلة حياتهم املهنية؛ �يتم ال�صعي اإىل حتقيق املنا�صفة على اأ�صا�ص الكفاءة �اال�صتحقاق 

يف تويل امل�صوؤ�ليات الرتبوية �التن�صيقية �التدبريية �التاأطريية؛ �ت�رسي نف�ص االآلية على االإ�صهام يف اإجناز املهام 

ذات ال�صلة باإعداد برامج العمل البيداغوجية �التقييمية، جهويا ��طنيا.

ارتباطا بذلك كذلك، يتم اإيالء عناية خا�صة بالعاملني يف املناطق ذات الظر�ف ال�صعبة �النائية )تعوي�صات 

مادية، ال�صكن، التنقل �باقي اخلدمات االجتماعية، جتهيز البنيات املدر�صية...(.

يتم اإجناز تقييم منتظم الأداء اأطر هيئات التفتي�ص �التخطيط �التوجيه �التدبري، يكون اأ�صا�ص ترقيتهم �ا�صطالعهم . 61

بامل�صوؤ�لية املناطة بهم. �يعتمد هذا التقييم معايري املرد�دية �جناعة النتائج �االلتزام بالواجب املهني، �ذلك 

ال�صنوي،  العمل  برنامج  اإىل  التقييم  �ي�صتند هذا  الهيئات.  هيئة من هذه  ا�صتح�صار خل�صو�صية مهام كل  يف 

املنجز من قبل كل اإطار من اأطر هذه الهيئات.

اعتبارا لكون االأ�صاتذة الباحثني �االأطر العاملة باجلامعات �موؤ�ص�صات التعليم العايل متثل العمود الفقري لهذه . 62

املدر�صة، يتعني بذل جمهود تنظيمي يوؤمن لهوؤالء الفاعلني مكانتهم االجتماعية، �يح�صن �رس�ط اأدائهم املهني 

�البيداغوجي �العلمي، �مينحهم ��صعية مادية �معنوية تتالءم �قيمتهم االجتماعية �االعتبارية، من خالل 

تدبري امل�صار املهني لالأ�صاتذة الباحثني على م�صتوى اجلامعات، ���صع نظام للتقييم �ربطه باالإنتاج �بالبحث 

اأكرب  مر�نة  ف�صح  مع  منتظمة،   لتقييمات  �التدبري  �البحث  التدري�ص  اأن�صطة  �اإخ�صاع  �املرد�دية،  العلمي 

يف حركية االأ�صاتذة الباحثني فيما بني املوؤ�ص�صات على امل�صتوى الوطني، �تو�صيع جمال هذه احلركية لت�صمل 

املوؤ�ص�صات االأجنبية. 

هـ. اإر�صاء تعاقد ثقة وارتقاء ح�ل احلق�ق وال�اجبات والقيم املهنية

�صمانا لرت�صيخ االلتزام الفعلي بالواجب املهني من طرف خمتلف الهيئات العاملة باملدر�صة، يتم اإر�صاء تعاقد ثقة . 63

مع هذه الهيئات حول م�رس�ع االرتقاء مبهامها �اأد�ارها، يكون جت�صيدا القتناع متقا�صم مع املعنيني كافة، �مع 

الفرقاء االجتماعيني، �ثمرة التقاء خ�صب الإرادة جميع الفاعلني الرتبويني، �يج�صده التزام م�صرتك باحلقوق 

�الواجبات، �باأهداف حمددة �ملمو�صة قابلة للتقييم.
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 تتم بلورة احلقوق �الواجبات يف تعاقد الثقة هذا، على اأ�صا�ص نهج مقاربة ت�صاركية �نقا�ص مو�صع �مفتوح، . 64

ي�صهم من خالله الفاعلون الرتبويون �هيئاتهم النقابية �املهنية يف االإر�صاء التدريجي الأ�ص�ص التعاقد املذكور 

�قواعده، على نحو يجعله ثمرة اإ�صهام كل املعنيني، �حتظى مقت�صياته بالتزام اجلميع.

الرافعة العا�رضة : هيكلة اأكرث ان�شجاما ومرونة ملكونات املدر�شة واأطوارها

الرافعة احلادية ع�رض : ماأ�ش�شة اجل�شور بني خمتلف اأطوار واأنواع الرتبية 

والتكوين

م للرتبية �التكوين، مبا يتطلبه من هند�صة  تعطي الهيكلة املُحكمة ملكونات �اأطوار املدر�صة، االإطار املوؤ�ص�صاتي املنظِّ

ملقت�صيات  ي�صتجيب  بيداغوجي  �منوذج  االأطوار،  ملختلف  �ا�صحة  �معرفية  مرجعية  �ظائف  ذات  بيداغوجية 

االإن�صاف �اجلودة �االرتقاء �املالءمة امل�صتمرة، مع تاأمني جميع اجل�صور �املمرات بني االأطوار �التكوينات.

امليثاق ذات . 65 ا�صتح�صار �مالءمة ملقت�صيات  املغربية، يف  املدر�صة  تنظيم هيكلة  املجل�ص  االإطار، يقرتح  يف هذا 

ال�صلة، كما يلي:

• الدمج التدريجي للتعليم االأ�يل يف �صلك التعليم االبتدائي لي�صكال معا �صلكا تعليميا من�صجما؛	

• ربط التعليم االإعدادي بالتعليم االبتدائي يف اإطار �صلك التعليم االإلزامي؛	

• اإر�صاء ر�ابط ع�صوية بني التعليم املدر�صي �التكوين املهني، �دجمهما يف تنظيم بيداغوجي من�صجم �متناغم، مع تعزيز 	

�صري�رة الدمج هاته باآليات كفيلة بتوفري �رس�ط اإجناحه، من حيث التخطيط، �التوجيه، �الهند�صة البيداغوجية. يف هذا 

االإطار، يو�صي املجل�ص، على اخل�صو�ص، مبا يلي:

اإحداث م�صار للتعليم املهني ينطلق من التعليم االإعدادي؛ -

تعزيز الوظيفة التخ�ص�صية �التاأهيلية للتعليم الثانوي، مع تو�صيع اأكرث للعر�ص الرتبوي، مبا ي�صمح بتنويع م�صالك  -

البكالوريا املهنية، �االإعداد للتوجه نحو متابعة الدرا�صة بالتعليم العايل اأ� بالتكوينات املهنية املوؤهلة.

• بالن�صبة للتعليم العايل، يتم توطيد نظام اإجازة-ما�صرت-دكتوراه، �توفري �رس�ط التفعيل االأمثل له، مع توطيد التكوينات 	

املمهننة العليا )االإجازات املهنية، �املا�صرت املتخ�ص�ص(؛ 

• �تعزيز 	 املهني،  �التكوين  �العايل  املدر�صي  العمومي  �التعليم  العتيق  التعليم  بني  �املمرات  للج�صور  الفعلي  االإر�صاء 

التن�صيق بني هذا القطاع �بني باقي قطاعات الرتبية �التكوين �البحث العلمي. 

اعتبارا حلاجة املدر�صة املغربية اإىل حتقيق مزيد من التنويع �التكامل �التن�صيق يف التكوين �التاأهيل، �من اأجل . 66

متكني املتعلمني من متابعة امل�صار الدرا�صي �التكويني الأطول مدة ممكنة، �تكري�ص اختيار امل�رس�ع ال�صخ�صي، 

�الرفع من م�صتوى التاأهيل �االإ�صهاد �القابلية لالندماج االقت�صادي �االجتماعي �الثقايف، يقرتح املجل�ص 

على اخل�صو�ص ما يلي:

• اإحداث اآليات للتن�صيق بني قطاعات الرتبية �التكوين، على م�صتوى املناهج �التكوينات؛	

• تطوير نظام التوجيه �املمرات بني خمتلف قطاعات الرتبية �التكوين، ال�صيما بني:	
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التعليم املدر�صي �التكوين املهني، ل�صمان تكافوؤ الفر�ص، �تقوية التناف�صية، �تعزيز العدالة االجتماعية، �االإ�صهام  -

اجليد يف معاجلة مع�صالت: الهدر، �االنقطاع، �التكرار؛

موؤ�ص�صات �تخ�ص�صات التعليم العايل؛ -

اأ�صا�ص  - على  ال�صهادات  �معادلة  التكوينات  م�صتوى  على  البحث،  �موؤ�ص�صات  املهني  �التكوين  العايل  التعليم 

معايري علمية �دفاتر حتمالت حمددة. 

• اعتماد اآليات ملاأ�ص�صة اجل�صور �التكامل بني امل�صالك �التخ�ص�صات يف التعليم اجلامعي.	

• جت�صري العالقات بني اجلامعة �التكوين املهني �موؤ�ص�صات البحث. 	

• توطيد نظام البكالوريا املهنية يف التعليم العام، �تو�صيع االإقبال على االإجازة املهنية يف التعليم العايل، مع ��صع �حدات 	

خا�صة بالتكوينات اجلديدة، �ا�صتح�صار التكوينات القطاعية يف امل�صارات التكوينية املتخ�ص�صة. 

• اإر�صاء نظام ملعادلة ال�صهادات املهنية املح�صل عليها يف التكوينات غري اجلامعية، �تخويل حامليها فر�ص متابعة تكوينهم 	

يف التعليم العايل، على اأ�صا�ص معايري علمية �دفاتر حتمالت حمددة.

• �التكوين 	 الرتبية  ب�صبكات  املتعلقة  امليثاق،  تو�صيات  تفعيل  على  املتو�صط،  املدى  �على  تدريجي،  ب�صكل  العمل 

كلما دعت ال�رس�رة اإىل ذلك، مع االأخذ بعني االعتبار امل�صار التخ�ص�صي اجلديد املدرج يف التعليم الثانوي، املتعلق 

بالبكالوريا املهنية. 

• �صمان ا�صتفادة اأ�صاتذة التعليم العتيق من التكوين امل�صتمر. 	

• اإر�صاء �رس�ط االلتقائية بني برامج حمو االأمية �خمتلف برامج التنمية الب�رسية �نظام املمرات نحو خمتلف اأنظمة التكوين 	

�التاأهيل. 

• النظامية �برامج حمو االأمية، خ�صو�صا لدى 	 الرتبية غري  اإحداث نظام االإ�صهاد �م�صالك االإدماج بني كل من برامج 

ال�صباب، �بني امل�صتويات التعليمية �التكوينية كافة.

الرافعة الثانية ع�رضة : تطوير منوذج بيداغوجي قوامه التنوع والنفتاح 

والنجاعة والبتكار 

يعد النموذج البيداغوجي جوهر عمل املدر�صة مبختلف مكوناتها، �اأ�صا�ص ا�صطالعها بوظائفها يف التن�صئة االجتماعية 

�الرتبية، يف التعليم �التعلم �التثقيف، يف التكوين �البحث �التاأهيل. �هو بذلك، ميثل املرجَع االأ�صا�ص يف بناء املناهج 

�الربامج �التكوينات، على نحو ي�صتجيب للخيارات املجتمعية الكربى، �يحقق انفتاحه على م�صتجدات الع�رس، 

�املعارف �املناهج �الثقافة �القيم الكونية.

املقاربات  �من  �التكوينات،  �الربامج  املناهج  �من  ��ظائفها،  املدر�صة  غايات  من  البيداغوجي  النموذج  يت�صكل 

البيداغوجية �الو�صائط التعليمية، �من االإيقاعات الزمنية للدرا�صة �التعلم، �من التوجيه املدر�صي �املهني �االإر�صاد 

اجلامعي، �من نظام االمتحانات �التقييم. 

هذا  املن�صود.  التغيري  اأهداف  لتحقيق  حا�صمة  رافعة  ي�صكل  القائم،  البيداغوجي  النموذج  تطوير  اأن  املجل�ص  يعترب 

التجديد يهم، باالأ�صا�ص، ما يلي: 
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اأ. ال�ظائف املرجعية واملعرفية لأط�ار الرتبية والتك�ين:

اإىل . 67 الرتبية �التكوين، ي�صتند  باأطوار  الدرا�صة  اعتماد منهاج مندمج، على م�صتوى �ُصعب �م�صالك �اأقطاب 

مرتكزات املدر�صة ��ظائفها �غاياتها، �يقوم على مبداأ تفاعل املواد �املعارف، �تكامل التخ�ص�صات، بغاية 

حتقيق مر�نة �تنا�صق اأكرب يف التعلمات �التكوينات، �مالءمة موا�صفات اخلريجني �اخلريجات مع حاجات 

البالد، �تطور املعارف �املهن �جتددها، �متطلبات الع�رس.

تدقيق �ظائف خمتلف االأطوار بقطاعات التعليم املدر�صي �التكوين املهني �التعليم العايل �العتيق، مع مراعاة . 68

خ�صو�صية كل طور، �موقعه داخل امل�صار الدرا�صي للمتعلمني �املتعلمات، ��ظيفته يف اإجناح التعلمات. 

بلورة اأ�ص م�صرتك لكل طور، يكون مبثابة اإطار مرجعي للمعارف �املهارات �الكفايات االأ�صا�صية، التي ينبغي . 69

اكت�صابها من طرف املتعلم)ة( عند نهاية كل �صنة �كل م�صتوى ��صلك درا�صي اأ� تكويني.

لهذا الغر�ص، يتعني، ح�صب كل طور، القيام مبا يلي:

بالن�صبة للتعليم الأويل والبتدائي: ٭

• تقوية مواد التفتح، بالتعليم االأ�يل �ال�صنتني االأ�ىل �الثانية من التعليم االبتدائي، من خالل التح�صي�ص بالقيم الدينية 	

�الوطنية �االإن�صانية، �اال�صتئنا�ص بالطرق العلمية �التجريبية، �ا�صتثمار التطبيقات التفاعلية �الرقمية، �الرتبية الفنية: 

اخلا�صة  الريا�صية  �الرتبية  الرتفيه،  �اأن�صطة  املتحركة،  �الر�صوم  �املو�صيقية،  �الت�صكيلية،  �ال�صينمائية،  امل�رسحية، 

بالطفولة املبكرة؛

• تركيز التعليم االبتدائي على املعارف �الكفايات املتعلقة باحل�صاب �اللغات �مواد التفتح العلمي �البيئي، �ربط مواد 	

القراءة باملعارف، �بالقيم الدينية �الوطنية �االإن�صانية؛

• الرتكيز على التوا�صل �التعبري يف املواد بال�صنوات االأ�ىل من التعليم االبتدائي، �االرتقاء بكفايات اال�صتماع، �الفهم، 	

القراءة،  تعليم  لتطوير  ا�صرتاتيجيات  �بلورة  التعلم،  عربها  يتم  التي  الو�صيلة  متثل  التي  �التعبري،  �الكتابة،  �القراءة، 

بالن�صبة لتكوين املدر�صني �املدر�صات، �على �صعيد الربامج التعليمية �املقاربات البيداغوجية.

بالن�صبة للتعليم الإعدادي: ٭

• اإدماج متدرج لتكوينات جديدة يف املناهج املدر�صية منذ التعليم االإعدادي، لتوجيه املتعلمني مبكرا نحو اكت�صاف 	

املهن �تعلمها، مع تنويع اأ�صاليب التعليم بوا�صطة اجلمع بني التكوين املدر�صي �التاأطري املهني، �بني التاأطري النظري 

�االأ�صغال اليد�ية �التطبيقية ذات ال�صلة ببيئة املتعلمني �املتعلمات؛

• تر�صيخ �توطيد كفايات �مهارات الفهم �التحليل �اال�صتدالل �التعليق �التخاطب، �اإنتاج ن�صو�ص ق�صرية �صفهية 	

�كتابية مالئمة ملقامات التخاطب؛

• اكت�صاب الكفايات الذاتية �التقنية �املهنية �الريا�صية �الفنية االأ�صا�صية )املادة 68، امليثاق(.	

بالن�صبة للتعليم الثان�ي التاأهيلي: ٭

• حتقيق املزيد من التفاعل املثمر بني خمتلف التخ�ص�صات، �ال�صيما يف التعليم التاأهيلي، يف اجتاه مر�نة �تكامل اأكرب 	
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املتعلمني على توظيف  لتقوية قدرات  امليدانية، �تنويعها  بالتطبيق �الو�صعيات  التكوين، �ربط اكت�صاب املعرفة  يف 

مواردهم يف ��صعيات خمتلفة �ب�صكل م�صتقل؛

• متكني املوؤ�ص�صات الثانوية التاأهيلية من املزيد من اال�صتقاللية، �تنويع العر�ص الرتبوي بها؛	

• اإطالق دينامية كفيلة بت�صجيع حتول الثانويات القائمة اإىل ثانويات مرجعية يف تخ�ص�صات حمددة، ت�صجع التوجيه املالئم 	

ح�صب امليول الدرا�صية، �امل�صاريع ال�صخ�صية للمتعلمني �املتعلمات، �احل�صيلة املكت�صبة من املعارف �الكفايات؛

• لتعليم عال 	 تو�صيع قاعدة التكوين التقني �املهني يف التعليم الثانوي التاأهيلي �صمن م�صار البكالوريا املهنية، اإعداداً 

مهني، يف اإطار تنويع امل�صارات التعليمية �تنظيمها؛

• فتح البكالوريا املهنية اأمام املتدربني الذين تابعوا تكوينهم بنجاح يف م�صتويات التاأهيل املهني �التقني، لتمكينهم من 	

ا�صتكمال تكوينهم يف التعليم ما بعد البكالوريا.

بالن�صبة للتعليم العايل: ٭

• العمل مبفهوم جديد للجامعة املغربية، قوامه اال�صتئنا�ص باملمار�صات اجليدة �التجارب الد�لية الناجحة �االجتاهات 	

احلديثة يف جمال تنويع اأمناط التكوين �البحث �اخلدمات املرافقة لهما، �ال�صيما مناذج املنظومات املتكاملة للتكوين 

�البحث، التي تاأخذ يف االعتبار حاجات املجتمع من املعارف �الكفايات �القيم، �حاجات �صوق ال�صغل �املقا�لة 

من الكفاءات �التاأهيالت املالئمة، �على االأخ�ص اإ�رساك هذه االأخرية يف ��صع برامج التكوين �االإ�صهام يف عملياته، 

ت�صاركيا  تدبريا  ي�صتدعي  ما  للخريجني. �هو  ال�صغل  التمويل، ��صمان  نني، �االإ�صهام يف  املتدربني/املكوَّ �ا�صتقبال 

املتبادلة بني اجلامعة �املقا�لة؛ منوذج جديد جلامعة  اأنواع امل�صاهمة  اآليات تعاقدية ملختلف  للتكوين �البحث، �فق 

متفاعلة مع التحوالت املجتمعية على كل االأ�صعدة.

بالن�صبة للتك�ين املهني: ٭

• الفردية 	 للمهارات  م�صتال  باعتباره  بد�ره  �االعرتاف  اال�صتيعابية،  لطاقته  امل�صتمر  �التو�صيع  املهني،  التكوين  تثمني 

�جه  على  ال�صغل  ��صوق  املقا�لة  �حلاجات  عامة،  ب�صفة  لالقت�صاد  التناف�صي  النمو  ملتطلبات  باال�صتجابة  الكفيلة 

التحديد، �ذلك من خالل اعتماد التوجهات االأ�صا�صية التالية:

اإر�صاء اجل�صور �املمرات بني التعليم العام �التكوين املهني، �يف االجتاهني معا �بني خمتلف االأ�صالك )اإعدادي  -

– ثانوي – عايل(؛

��صع اآليات للتوجيه املبكر، تعمل منذ ال�صلك االإعدادي؛ -

اإحداث �تنويع م�صالك للتكوين املهني، على غرار البكالوريا املهنية، �مراجعة اآليات االنتقاء �الولوج املرتبطة  -

بها؛

داخل  -  
15

�التمر�ص بالتنا�ب  التكوين  تعزيز  من خالل  التطبيقية،  �التدريبات  النظرية  التكوينات  بني  التكامل 

املقا�الت، ب�رساكة مع الفاعلني االقت�صاديني؛   

تعزيز �تطوير نظام التكوين القائم على املقاربة بالكفايات؛ -

، باإ�صهام فعال من قبل املقا�الت �التكوين املهني اخلا�ص. -
16

تقوية نظام التكوين بالتدرج

 امللحق رقم 2: كلمات مفاتيح
15

 

 نف�ص امللحق.
16
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بالن�صبة للتعليم العتيق: ٭

• �البيداغوجية، 	 �االإدارية  املوؤ�ص�صاتية  بنيتها  اإ�صالح  م�صتوى  على  العتيق،  التعليم  موؤ�ص�صات  تاأهيل  جمهود  موا�صلة 

�مالءمتها للمعايري التنظيمية �الرتبوية �ال�صحية املتعارف عليها، �على م�صتوى املراجعة العميقة ملناهجها �براجمها 

الدرا�صية، �نظام االمتحانات بها، �ذلك، على اخل�صو�ص:

باإدراج الثلثني من الغالف الزمني املخ�ص�ص للمواد املقررة مبوؤ�ص�صات التعليم العمومي، على ال�صعيد الوطني، يف براجمها  -

الدرا�صية؛

با�صتثمار الثلث املتبقي، املخ�ص�ص لتحفيظ القراآن �تلقني العلوم ال�رسعية، يف تر�صيخ قيم االإ�صالم، القائمة على الو�صطية  -

�االعتدال؛

�امل�صتوى  - للكفايات  مراعاة  يف  �التكوين  الرتبية  اأ�صالك  يف  طلبتها  من  الراغبني  تدمج  للتكوين  �برامج  م�صالك  بتوفري 

�ت�صجع  )ات(،  املتعلمني  لدى  االإبداعية  �القدرات  املعريف  �الف�صول  النقدي  الفكر  تنمية  �تتيح  املح�صلني،  الدرا�صي 

االنفتاح على الثقافات؛

بتنمية نظام �طني موحد لالمتحانات �ال�صهادات يف نهاية كل طور من اأطواره، يكون من�صجما مع النظام املعمول به يف  -

التعليم العمومي.

ب . املقاربات البيداغ�جية وملءمتها:

ترتبط املقاربات البيداغوجية ع�صويا بتنفيذ املناهج �الربامج �التكوينات، كما ت�صكل االإطار املرجعي الناظم . 70

لتدبري عمليات التدري�ص �توجيه اأن�صطة التعلم. من ثم، ينبغي تاأكيد اأهمية ما يلي:

• اأن�صطة 	 ممار�صة  يف  اأم  الرتبويني)ات(،  للفاعلني)ات(  االأ�صا�ص  التكوينات  يف  �صواء  املقاربات،  هذه  �مالءمة  تنويع 

التدري�ص �التعلم �التكوين، ���صعياتها؛

• توجيه هذه املقاربات نحو ا�صتهداف التمكن من خمتلف املعارف �الكفايات الالزمة لكل م�صتوى درا�صي اأ� تكويني، 	

�احلد من االعتماد على التلقني �ال�صحن، �ا�صتثمارها يف اجتاه تنمية البناء الذاتي للتعلمات �حفز التفاعل االإيجابي 

للمتعلمني، �ت�صجيع املبادرة �االبتكار، �فتح العمليات الرتبوية على االأن�صطة العملية �التطبيقية؛ 

• البيداغوجية 	 اال�صتقاللية  من  املزيد  �يكفل  النجاعة،  يحقق  مبا  البيداغوجية،  املقاربات  توظيف  يف  املر�نة  اعتماد 

لعمليات التدري�ص �التعلم �التكوين.

يتم، يف املدى القريب، التح�صري لل�رس�ع يف تفعيل هذا التوجه، بو�صع اإطار مرجعي للمقاربات البيداغوجية، . 71

ف�صول  يف  اأم  �التكوين،  التدري�ص  الأطر  �امل�صتمر  االأ�صا�ص  التكوين  برامج  يف  �صواء  االختيار  هذا  �بنهج 

�ف�صاءات التعلم. 

ج. املراجعة املنتظمة للمناهج والربامج والتك�ينات وفق معايري اجل�دة:

�الربامج . 72 للمناهج  �صامل  بتقييم  م�صبوقة  املراجعة  هذه  تتم  املتو�صط،  املدى  اأفق  �يف  القريب،  املدى  يف 

اأعاله،  اإليها  امل�صار  �التكوين  الرتبية  الأطوار  املعرفية  املرجعية  للوظائف  ا�صتح�صار  يف  احلالية،  �التكوينات 

�ذلك يف اجتاه الرفع من جودة الرتبية �التكوين، ��فق اأهداف التخفيف �التب�صيط �املر�نة �التكيف، مع 

اعتماد ثالثة مقومات: 
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• املق�م امل�ؤ�ص�صاتي، �ذلك من خالل:	

-  ،107 املادة  يف  امليثاق  عليها  ن�ص  التي  �الربامج  للمناهج  امل�صتمرين  �املالءمة  للتجديد  الدائمة  اللجنة  تفعيل 

�تنظيمها �فق ن�ص قانوين. �يناط بهذه اللجنة ذات اال�صتقاللية املعنوية، التخطيط �االإ�رساف على �صري اأ�صغال 

جمموعات عمل ت�صكل لهذه املهمة �امل�صادقة على نتائج اأ�صغالها. كما ت�صطلع اأي�صا بتنظيم ر�صد تربوي يقظ 

من اأجل تتبع التجارب الد�لية يف جمال الربامج �حتليلها �تقييمها. على اأن تتاألف هذه اللجنة من متخ�ص�صني يف 

الرتبية �التكوين، �ذ�ي اخلربة يف خمتلف التخ�ص�صات �ال�صعب �القطاعات املعنية؛

اإر�صاء بنيات �طنية �جهوية للبحث �االبتكار البيداغوجي يف املناهج �الربامج �التكوينات، من اأجل تطوير  -

لالأ�صاتذة  العليا  املدار�ص  الرتبية،  علوم  كلية  ال�صيما  اجلامعات،  )االأكادمييات،  املجال  هذا  يف  االبتكار  �صيا�صة 

�املراكز اجلهوية ملهن الرتبية �التكوين(.   

• املق�م التقييمي:	

موؤ�ص�صاتية  - تقييمات  اإىل  امل�صتمرة  �مراجعتها  �التكوينات،  �الربامج  املناهج  بناء  عمليات  باحتكام  �ذلك   

الدرا�صي �التكويني، �ا�صتعمال  االإ�صالحية، �التح�صيل  ت�صمل اخلطط  منتظمة لالإجناز �املرد�دية �النجاعة، 

مرجعيات  اإىل  ا�صتناداً  �التكوينية،  البيداغوجية  �املمار�صات  التعليمية،  �الو�صائط  املدر�صية  �الكتب  املقررات 

دقيقة ت�صتجيب للمعايري الوطنية �الد�لية. 

• املق�م ال�صت�رضايف	

�اجلهوية  - املحلية  �املتطلبات  �خ�صو�صياتهم،  املتعلمني  حلاجات  توقعي  تخطيط  �فق  درا�صات،  اإجناز  عرب   

ملحيطهم االجتماعي �االقت�صادي، �اإدماج ثقافة امل�صاريع.

د. العلقة الرتب�ية واملمار�صات التعليمية:  

ي�صتند االرتقاء بجودة العالقة الرتبوية �املمار�صات التعليمية اإىل ما يلي:. 73

اعتبار املتعلم حمور الفعل الرتبوي �فاعال اأ�صا�صيا يف بناء التعلمات، �تنمية ثقافة الف�صول الفكري �ر�ح النقد  -

�املبادرة، �البحث �االبتكار لديه؛ 

املحيط  - على  منفتح  متكامل  م�رس�ع  ذات  الرتبوي،  الفعل  يف  اأ�صا�صية  نواة  �التكوين  الرتبية  موؤ�ص�صة  اعتبار 

�متفاعل معه؛

متوقع املدر�ص اأ� املكون، كم�رسف على التعلمات �مي�رس لها، �متفهم حلاجات املتعلمني)ات(، �متكيف مع  -

خمتلف الو�صعيات، مبا يحقق حافزيتهم �انخراطهم �تكامل قدراتهم �خرباتهم يف التعلم؛

توثيق العالقة مع االأ�رس، باعتبارها امل�صدر االأقرب ملعرفة حياة املتعلمني)ات( خارج املوؤ�ص�صة التعليمية، �اأثرها  -

على مواظبتهم �انخراطهم، �حت�صي�ص االأ�رس بد�رها يف تكميل عمل املدر�صة �االرتقاء بالعالقة الرتبوية داخلها.
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هـ. ال��صائل وال��صائط التعليمية وامل�ارد:

مراجعة الكتب املدر�صية �خمتلف املعينات الرتبوية، �جتديدها �مالءمتها امل�صتمرة، �تنويع م�صامينها ��صيغها، . 74

���صع م�صطرة اعتمادها حتت اإ�رساف اللجنة الدائمة امل�صار اإليها اأعاله، يف مراعاة ملقت�صيات امليثاق، �ذلك 

�فق دفرت حتمالت، يحدد املعايري العلمية �الرتبوية �الفنية التي ينبغي توفرها يف هذه الكتب �املعينات، مع 

��صع نظام �صفاف �علمي لالعتماد �امل�صادقة �التقييم؛

 توفري العدة البيداغوجية الكافية للتدري�ص، �تاأهيل البنيات الرتبوية اخلا�صة بالتخ�ص�صات، مبختلف االأطوار . 75

�االأ�صالك التعليمية �التكوينية؛ 

 اإعادة االعتبار للمكتبات املدر�صية، �رقية ���صائطية، �توفري خزانات للموارد موجهة للمتعلمني �الفاعلني . 76

يف احلياة الرتبوية �الثقافية، بح�صب الفئات �امل�صتويات العمرية؛

 تعزيز اإدماج التكنولوجيات الرتبوية يف النهو�ص بجودة التعلمات، �اإعداد ا�صرتاتيجية �طنية جديدة ملواكبة . 77

امل�صتجدات الرقمية، �اال�صتفادة منها يف تطوير موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين �البحث، �خا�صة على م�صتوى 

املناهج �الربامج �التكوينات منذ املراحل االأ�ىل من التعليم، باإدماج الربجميات الرتبوية االإلكرت�نية، �الو�صائل 

التفاعلية، �احلوامل الرقمية، يف عمليات التدري�ص �اأن�صطة التعلم �البحث �االبتكار.

و. الإيقاعات للدرا�صة والتعلم:

 اإعادة النظر يف االإيقاعات الزمنية �تدبري الزمن الدرا�صي، �التخفيف من كثافة الربامج �من طولها �ت�صخمها، . 78

�اإدماج الثقافة �اأن�صطة احلياة املدر�صية �اجلامعية �ح�ص�ص الدعم الرتبوي يف �صلب املنهاج التعليمي �الربامج 

الو�صعيات  النائية �ذات  املناطق  املدر�صة يف  املدر�صية مع حميط  االإيقاعات  البيداغوجية �التكوينية. �مالءمة 

اخلا�صة �الظر�ف ال�صعبة.

ز. التقييم والمتحانات:

املتعلمني)ات(، من . 79 الفر�ص بني  تكافوؤ  التقييم �االمتحانات، على نحو يكفل  لنظام  �صامل  اإ�صالح  �رس�رة 

خالل:  

تطوير دالئل مرجعية دقيقة ح�صب امل�صتويات �االأ�صالك، لالأن�صطة التقييمية، �صواء الت�صخي�صية منها اأ� التكوينية  -

اأ� االإ�صهادية اأ� املندرجة يف اإطار املراقبة امل�صتمرة؛ 

تخ�صي�ص املناهج �الربامج حليز يتنا�صب �مكانة التقييم �اأهميته، من حيث التوجيهات الرتبوية �الزمن �االأن�صطة  -

�الوظائف؛

تب�صيط �معرية اآليات التقييم �الدعم الرتبوي، �صمانا لتوفر املتعلمني على حد مقبول للنجاح �متابعة الدرا�صة  -

فيما بني امل�صتويات �االأ�صالك التعليمية؛ 

اإعطاء  - �الرفع من جودتها، من خالل  البكالوريا،  االإ�صهادية، �خا�صة  االعتبار �امل�صداقية لالمتحانات  اإعادة 

االأ�لوية يف ال�صنوات االإ�صهادية لالمتحانات املوحدة، جهويا ��طنيا، حتقيقا ملبداأ اال�صتحقاق �تكافوؤ الفر�ص، 
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�اإعادة النظر يف كيفية اعتماد نتائج املراقبة امل�صتمرة فيها.

�صبكة مرجعية، حتددها . 80 �الدبلومات، �فق  ال�صهادات  �ت�صنيف  بتنظيم  لالإ�صهاد، كفيل  اإطار �طني  اإر�صاء   

�الو�صوح  ال�صفافية  ي�صمن  اأن  االإطار  هذا  �صاأن  من  العلمي.  �البحث  �التكوين  بالرتبية  املكلفة  القطاعات 

التح�صيل  تقييم  اأد�ات  حت�صني  من  ميكن  �اأن  لالإ�صهاد،  �طني  دليل  اأ�صا�ص  على  ال�صهادات  بني  �املقارنة 

الدرا�صي �التكويني، �اأن ي�صفي عليها املزيد من امل�صداقية �النجاعة، �اأن يتيح حركية �صل�صة حلملة ال�صهادات 

�الدبلومات، �طنيا �على ال�صعيد الد�يل. 

 اإحداث نظام للت�صديق على كفايات التجربة املهنية لفائدة ذ�ي اخلربة املهنية، �متكينهم من فر�ص التعلم مدى . 81

احلياة. 

يتمكن، الأ�صباب خمتلفة، من احل�صول على . 82 لفائدة من مل  العليا،  الدرا�صات  لولوج  امتحان خا�ص  اإحداث   

البكالوريا.

ج. الت�جيه املدر�صي واملهني والإر�صاد اجلامعي:

 مراجعة �صاملة لنظام التوجيه الرتبوي �املهني �االإر�صاد اجلامعي، على املديني القريب �املتو�صط على االأكرث، . 83

بتحديثه، �اإعادة النظر يف مفهومه �يف طرقه �اأ�صاليبه احلالية، �اإر�صاء ر�ؤية �طنية موؤطرة له، �تاأهيل موارده، 

�توفري ال�رس�ط الالزمة للنهو�ص به �بتفعيله على النحو االأمثل.  

لذلك، يتجه العمل نحو ما يلي:

املبكر على  - باالعتماد  امل�صتدام،  البيداغوجي  الدعم  القيام مبهام  اأد�ارا جديدة متكنه من  الرتبوي  التوجيه  منح 

التوجيه، مل�صاحبة املتعلم يف بلورة م�رس�عه ال�صخ�صي، �تعزيز الرتبية على االختيار؛

اإر�صاء بنيات االإعالم �امل�صاعدة على التوجيه؛  -

جتديد االآليات املعتمدة يف التوجيه الرتبوي، باعتماد الر�ائز بدل املعدالت، �مراعاة ميول �قدرات املتعلمني  -

اأ�صا�صا، �م�صاريعهم ال�صخ�صية، �توفري بنيات ��رس�ط العمل )امل�رس�ع ال�صخ�صي للتلميذ، املقاَبالت الفردية، 

دالئل عمل �اأطر مرجعية، برنام / برجمية، التوجيه، ر�ائز، حقائب التعلم، زمن التوجيه داخل احلياة املدر�صية(؛

اإحداث اآليات للتن�صيق بني خمتلق القطاعات املتدخلة يف التوجيه بالتعليم املدر�صي، �التكوين املهني، �االإر�صاد  -

اجلامعي؛

تطوير �تعزيز التكوين االأ�صا�ص �امل�صتمر الأطر التوجيه الرتبوي، ق�صد تاأهيلها للقيام باملهام امل�صتجدة؛ -

حتيني �تدقيق الوثائق القانونية �املذكرات التنظيمية املتعلقة مبجال االإعالم �امل�صاعدة على التوجيه، على �صوء  -

امل�صتجدات الرتبوية.
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 امللحق رقم 2: كلمات مفاتيح
17

 

�شة وتنويع لغات التدري�س   الرافعة الثالثة ع�رضة : التمكن من اللغات امُلدرَّ

اعتبارا لالأهمية اخلا�صة للغات يف حت�صني جودة التعلمات، �يف النجاح الدرا�صي، �يف املرد�دية الداخلية �اخلارجية 

للمدر�صة، �يف النهو�ص بالبحث �يف حتقيق االندماج، فاإن هذه الر�ؤية اال�صرتاتيجية جتعل منها رافعة قائمة بذاتها، مع 

ا�صتح�صار ارتباطها الع�صوي بالنموذج البيداغوجي.

يف هذا االإطار، يعترِب املجل�ص اأن حتديد ��صع كل لغة على حدة داخل املدر�صة بو�صوح، ُيعد عامال حا�صما يف تطوير 

تدري�ص اللغات �التدري�ص بها، �من ثم حتقيق التكامل فيما بينها، �كذا االن�صجام بني املكونات القطاعية للمنظومة.

 من هذا املنظور، يتعني مراعاة االعتبارات التالية: . 84

• اللغة العربية، اللغة الر�صمية للد�لة، �لغة معتمدة يف تدبري ال�صاأن العام، �مقوم اأ�صا�ص من مقومات الهوية املغربية، عال�ة 	

على كونها اللغة االأ�صا�ص �االأ�ىل للتمدر�ص، �اأن تعزيزها �تنمية ا�صتعمالها )الد�صتور -الف�صل 5(، يف خمتلف جماالت 

العلم �املعرفة �الثقافة �احلياة كان �ما زال طموحا �طنيا )امليثاق الوطني للرتبية �التكوين -املادة 110(؛ يتعني تقوية 

ذات  البيداغوجية  �الطرائق  املقاربات  �تعلمها، �جتديد  تدري�صها  �تب�صيطها، �حت�صني  �تنميتها، �حتديثها  ��صعها 

ال�صلة بها.

• ا�صتثناء )الد�صتور(؛  �لغة مدرجة 	 املغاربة بد�ن  اأي�صا لغة ر�صمية للد�لة، �ر�صيد م�صرتك جلميع  اللغة الأمازيغية هي 

يف w منذ 2003؛ يتعني تطوير ��صعها يف املدر�صة �صمن اإطار عمل �طني �ا�صح متناغم مع مقت�صيات الد�صتور، 

�قائم على توطيد �تطوير املكت�صبات التي حتققت يف تهيئتها اللغوية، �اإعداد الكفاءات الب�رسية �املوارد الديداكتيكية 

لتدري�صها، مع االأخذ بعني االعتبار املقت�صى الد�صتوري الذي ين�ص على �صن قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع 

الر�صمي لالأمازيغية �كيفيات اإدماجها يف جمال التعليم، �يف جماالت احلياة العامة ذات االأ�لوية.

غري اأن ذلك لن يتاأتى بد�ن اإجناز تقييم �صامل لتجربة تدري�ص هذه اللغة يف التعليم املدر�صي، �كذا لتجربة الدرا�صات 

االأمازيغية يف التعليم العايل.

• اللغات الأجنبية االأكرث تدا�ال يف العامل، ��صائل للتوا�صل، �االنخراط �التفاعل مع جمتمع املعرفة �االنفتاح على خمتلف 	

الثقافات، �على ح�صارة الع�رس )الد�صتور(؛ يتعني تنمية تدري�صها �تعلمها يف اأ�صالك التعليم �التكوين، �كذا توظيف 

املقاربات البيداغوجية الكفيلة بتعلمها املبكر.

انطالقا من ذلك، فاإن الهند�صة املقرتحة اأ�صفله، تتوخى بلوغ االأهداف التالية:. 85

• حتقيق االإن�صاف �تكافوؤ الفر�ص يف التمكن من اللغات: فهما ��صفهيا �قراءة �كتابة �تعبريا؛ �من ثم جودة التعلمات. 	

• باللغة 	 التوا�صل  على  قادرا  العربية؛  اللغة  من  متمكنا  )البكالوريا(  التاأهيلي  الثانوي  التعليم  نهاية  عند  املتعلم  جعل 

االأمازيغية؛ متقنا للغتني اأجنبيتني على االأقل؛ �ذلك �صمن مقاربة متدرجة تنتقل من االزد�اجية اللغوية )العربية + لغة 

اأجنبية( اإىل التعدد اللغوي )العربية + لغتني اأجنبيتني اأ� اأكرث(. 

• املعارف 	 اكت�صاب  الكوين؛  االنفتاح  الهوية؛  تر�صيخ  املدر�صة يف:  املعتمدة يف  للغات  الوظيفي  للد�ر  االأ�لوية  اإعطاء 

�الكفايات �الثقافة؛ االرتقاء بالبحث؛ حتقيق االندماج االقت�صادي �االجتماعي �الثقايف �القيمي. 

•  بالتدرج على اأ�صا�ص تدري�ص بع�ص امل�صامني اأ� 	
17

اللغة العربية لغة التدري�ص االأ�صا�ص. �يتم تفعيل مبداأ التنا�ب اللغوي

املجز�ءات باللغة الفرن�صية يف التعليم الثانوي التاأهيلي على املدى القريب، �يف التعليم االإعدادي على املدى املتو�صط، 
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�باللغة االإجنليزية يف التعليم الثانوي التاأهيلي على املدى املتو�صط. 

• متكني اأطر التدري�ص �التكوين �البحث من تكوين مزد�ج اللغة، مع التقيد التام يف التدري�ص با�صتعمال اللغة املقررة 	

د�ن غريها من اال�صتعماالت اللغوية. 

• مراجعة عميقة ملناهج �برامج تدري�ص اللغة العربية، �جتديد املقاربات البيداغوجية �االأد�ات الديداكتيكية املعتمدة 	

يف تدري�صها، �ال�صهر على املزيد من تهيئة هذه اللغة يف اأفق تعزيز حتديثها �تنميتها �تب�صيطها. 

• موا�صلة املجهودات الرامية اإىل تهيئة اللغة االأمازيغية ل�صنيا �بيداغوجيا.	

• مراجعة مناهج �برامج تدري�ص اللغات االأجنبية طبقا للمقاربات �الطرائق التعليمية اجلديدة.	

• تنويع لغات التدري�ص، ال�صيما باعتماد التنا�ب اللغوي لتقوية التمكن من الكفايات اللغوية لدى املتعلمني، �توفري 	

�صبل االن�صجام يف لغات التدري�ص بني اأ�صالك التعليم �التكوين. 

تنتظم الهند�صة اللغ�ية املقرتحة، ح�صب االأ�صالك التعليمية �التكوينية، �التي ينبغي ال�رس�ع يف تطبيقها ابتداء من . 86

املدى القريب، �خالل املديني املتو�صط �البعيد، كما يلي:

اأ. التعليم الأويل: 

ا�صتثمار املكت�صبات اللغوية �الثقافية االأ�لية للطفل �اإدراج:

اللغة العربية؛ -

اللغة الفرن�صية؛ -

الرتكيز على التوا�صل ال�صفهي ان�صجاما مع طبيعة هذا امل�صتوى من التعليم. -

ب. التعليم البتدائي:

• �صة �لغة تدري�ص جميع املواد. 	 اإلزامية اللغة العربية يف م�صتويات هذا ال�صلك كافة، بو�صفها لغة ُمَدرَّ

• اإلزامية اللغة االأمازيغية يف م�صتويات هذا ال�صلك كافة، بو�صفها لغة ًمَدرّ�صة؛ مع الرتكيز على الكفايات التوا�صلية يف 	

ال�صنتني االأ�ىل �الثانية، �اإدراج اال�صتعمال الكتابي فيما تبقى من هذا ال�صلك. 

• اإلزامية اللغة الفرن�صية يف م�صتويات هذا ال�صلك كافة، بو�صفها لغة ًمَدرّ�صة. 	

• اإدراج اللغة االإجنليزية يف ال�صنة الرابعة يف اأفق نهاية الع�رس �صنوات اجلارية؛ هذا املدى ي�صمح با�صتكمال توفري املدر�صني 	

�العدة البيداغوجية الالزمة لذلك يف م�صتوى االبتدائي.

ج. التعليم الإعدادي:

• �صة؛ �لغة التدري�ص االأ�صا�صية.	 اإلزامية اللغة العربية يف م�صتويات هذا ال�صلك كافة، بو�صفها لغة ُمَدرَّ

• يتم بالتدرج، تعميم تدري�ص اللغة االأمازيغية يف التعليم االإعدادي يف اأفق تعميمها يف باقي امل�صتويات التعليمية.	

• �صة. 	 اإلزامية اللغة الفرن�صية يف م�صتويات هذا ال�صلك كافة، بو�صفها لغة ُمَدرَّ
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كما يتم، على املدى املتو�صط، اإدراجها لغة لتدري�ص بع�ص امل�صامني اأ� املجز�ءات.

• �صة، �ال�رس�ع يف تطبيق هذا االختيار 	 ُمَدرَّ لغة  ال�صلك كافة بو�صفها  االإجنليزية يف م�صتويات هذا  اللغة  اإلزامية 

يف املدى القريب، �تعميمه يف املدى املتو�صط. هذا املدى ي�صمح با�صتكمال توفري املدر�صني �العدة البيداغوجية 

الالزمة لذلك.

د. التعليم الثان�ي التاأهيلي:

• اإلزامية اللغة العربية؛ بو�صفها لغة ُمدر�صة، �لغة التدري�ص االأ�صا�ص.	

• تعميم تدري�ص اللغة االأمازيغية بالتدرج.	

• اإلزامية اللغة الفرن�صية، بو�صفها لغة ُمدر�صة. كما يتم اإدراجها لغة لتدري�ص بع�ص امل�صامني اأ� املجز�ءات يف املدى 	

القريب.

• املجز�ءات على 	 اأ�  امل�صامني  بع�ص  لتدري�ص  لغة  اإدراجها  يتم  ُمدر�صة. كما  لغة  بو�صفها  االإجنليزية  اللغة  اإلزامية 

املدى املتو�صط.

• اإحداث �ُصعب متخ�ص�صة يف اللغات �اآدابها �ثقافاتها �ح�صارتها.	

• اإدراج لغة اأجنبية اإلزامية ثالثة على �صبيل االختيار، ال�صيما اللغة االإ�صبانية، مع مراعاة اخل�صو�صيات �احلاجيات 	

اجلهوية من اللغات.

هـ. التعليم العايل:

• �صمان تنويع اخليارات اللغوية يف امل�صالك �التخ�ص�صات �التكوينات �البحث.	

• اجلامعات، 	 ا�صتقاللية  اإطار  يف  االإ�صبانية  االإجنليزية؛  الفرن�صية؛  العربية؛  باللغات:  الدرا�صة  ملتابعة  م�صارات  فتح 

�حاجات التكوين �البحث لديها، �مراعاة متطلبات اجلهوية.

• ت�صجيع البحث العلمي �التقني مبختلف تخ�ص�صاته باللغة االإجنليزية.	

• اإحداث م�صالك تكوينية ��حدات للبحث املتخ�ص�ص يف اللغتني العربية �االأمازيغية، �يف اللغات االأجنبية.	

• اإدراج التكوين يف كفايات التوا�صل بالعربية �باالأمازيغية يف موؤ�ص�صات تكوين االأطر.	

•  اإدراج �حدة مدر�صة باللغة العربية يف امل�صالك املدر�صة باللغات االأجنبية يف التعليم العايل، بالن�صبة للمغاربة.	

و. التك�ين املهني:

• اإدراج التكوين باللغة االإجنليزية يف تخ�ص�صات ��حدات التكوين املهني، اإىل جانب اللغات املعتمدة يف التكوين.	

ز. امللءمة يف تفعيل الهند�صة اللغ�ية:

• اإن هذه الهند�صة اللغوية تظل مفتوحة اأمام االإغناءات الوظيفية الالزمة، يف اأثناء تفعيل مقت�صيات هذه الهند�صة، 	

�يف �صوء التقييمات التي �صيتم اإجنازها بهذا ال�صدد.
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 بيان 5  :  

بيان 4 : 

 بيان 6  : 

  
حتقيق الإن�صاف وتكاف�ؤ 

الفر�ص يف تعلم اللغات

اإر�صاء تعددية لغ�ية تدريجية 

ومت�ازنة

ح�ص�ر للغتني ال�طنيتني الر�صميتني 

يف م�صت�ى مكانتهما الد�صت�رية 

والجتماعية

ثلثة مرتكزات

الإعمال التدريجي للتناوب اللغ�ي 

كاآلية لتعزيز التمكن من اللغات عن 

طريق التدري�ص بها

جعل احلا�صل على البكال�ريا متمكنا 

من اللغة العربية، قادرا على الت�ا�صل 

بالأمازيغية، ومتقنا للغتني اأجنبيتني على 

الأقل

جعل احلا�صل على البكال�ريا متمكنا 

من اللغة العربية، قادرا على الت�ا�صل 

بالأمازيغية، ومتقنا للغتني اأجنبيتني على 

الأقل

الإعمال التدريجي للتناوب اللغ�ي 

كاآلية لتعزيز التمكن من اللغات عن 

طريق التدري�ص بها
بالأمازيغية، ومتقنا للغتني اأجنبيتني على 

هدفان موؤطران

العربية

 و�شع اللغات يف منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي

لغة اأجنبية ثالثة 

على �صبيل الختيار 
الإجنليزية الفرن�صية الأمازيغية

يتم اإدراجها 

يف الثان�ي 

التاأهيلي 

لغة اإلزامية 

ب��صفها لغة  

مدر�صة ابتداء من 

الأوىل اإعدادي يف 

اأفق اإدراجها  يف 

الرابعة ابتدائي 

 لغة اإلزامية  ب��صفها 

لغة مدر�صة يف كل 

م�صت�يات التعليم 

املدر�صي 

 لغة تدري�ص يف 

بع�ص  امل�صامني 

اأو املجزوءات 

ابتداء من الثان�ي 

الإعدادي

 لغة اإلزامية يف 

التعليم البتدائي 

يف اأفق تعميمها 

تدريجيا يف التعليم 

املدر�صي

لغة اإلزامية يف كل 

م�صت�يات التعليم 

املدر�صي ب��صفها 

لغة مدر�صة ولغة 

تدري�ص

�صمان تن�يع 

اخليارات اللغ�ية 

يف امل�صالك 

والتخ�ص�صات 

والتك�ينات 

والبحث يف التعليم 

 çالعايل واإحدا

�صلك تك�يني 

ووحداç للبحث 

املتخ�ص�ص فيها

 لغة تدري�ص يف 

بع�ص امل�صامني 

اأو املجزوءات 

تدريجيا ابتداء من  

الثان�ي التاأهيلي

ويف التعليم العايل 

ويف التك�ين 

املهني
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ي�صتلزم تفعيل الهند�صة املقرتحة توفري بع�ص التدابري املواكبة، من اأهمها:. 87

• و�صع اإطار مرجعي وطني م�صرتك للغات ال�طنية والأجنبية املدرجة يف املدر�صة املغربية. من �صاأن هذا االإطار 	

التمكني على اخل�صو�ص من: 

حتديد م�صتويات مرجعية للتمكن من اللغات، مبنية على موؤ�رسات حمددة؛ مُتكن من ��صف دقيق لكفايات املتعلم  -

يف كل م�صتوى من م�صتويات املدر�صة؛ 

تي�صري حركية املتعلمني على امل�صتوى الوطني اأ� الد�يل ملتابعة الدرا�صة �ا�صتكمالها باللغة املختارة؛   -

��صع نظام لالإ�صهاد يف اللغات ال ينح�رس يف حد�د املدر�صة، بل ميكّن من تعلم اللغات �التحقق من م�صتوى  -

التحكم فيها مدى احلياة.

• م�ا�صلة تهيئة18 اللغتني العربية والأمازيغية؛ وذلك بـ:	

بذل جمهود نوعي مكثف، من اأجل تنمية اللغة العربية، �حتديث مناهج �طرائق �م�صامني تدري�صها، �اأد�ات  -

قيا�ص م�صتويات التمكن منها، عرب تهيئتها العلمية �الرتبوية، �الثقافية �املعرفية، �االإلكرت�نية �الرقمية.

موا�صلة �صري�رة تهيئة اللغة االأمازيغية التي اأطلقها املعهد امللكي للثقافة االأمازيغية. -

تفعيل اأكادميية حممد ال�صاد�ص للغة العربية. -

االإ�رساع بتفعيل املجل�ص الوطني للغات �الثقافة املغربية املن�صو�ص عليه يف الف�صل 5 من الد�صتور باعتباره الف�صاء  -

االأمثل لال�صطالع » على �جه اخل�صو�ص، بحماية �تنمية اللغتني العربية �االأمازيغية، �خمتلف التعبريات الثقافية 

املغربية«. على اأن ي�صم جميع املوؤ�ص�صات املعنية بهذه املجاالت.

• الرتقاء مب�صت�ى التدري�ص والتاأطري الرتب�ي:	

يكت�صي تدعيم التكوين االأ�صا�ص �امل�صتمر ملدر�صي اللغات �الفاعلني الرتبويني عامة، اأهمية خا�صة يف التمكني للغات 

املدر�صة �لغات التدري�ص، �ذلك يقت�صي:

�صد اخل�صا�ص يف مدر�صي اللغات �الفاعلني الرتبويني )هيئات التخطيط �التوجيه �التفتي�ص...(؛ -

تطوير القدرات اللغوية �التكوينية �املهنية للمدر�صني �الفاعلني الرتبويني، بتجديد التكوين �التكوين امل�صتمر،  -

�ال�صيما ما يت�صل بالتمكن من املقاربات �الطرائق البيداغوجية اجلديدة يف ميدان تعلم اللغات، �التحكم يف 

��صائط االإعالم �االت�صال ذات ال�صلة مبنهجية تدري�ص اللغات �التدري�ص بها؛

متكني املوؤ�ص�صات التعليمية من املكتبات، �رقية �رقمية، تعزيزا للتمكن من القراءة �الكتابة �التعبري، باعتبارها  -

كفايات الزمة للتمكن من اللغات. 

 امللحق رقم 2: كلمات مفاتيح
18
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يحظى البحث العلمي �التقني �االبتكار باهتمام متزايد، بالنظر ملكانته اال�صرتاتيجية �احليوية يف حتقيق تطور البالد، 

اقت�صاديا �ثقافيا �اجتماعيا، �تعزيز مكانتها �قدرتها التناف�صية على ال�صعيد العاملي.

موؤ�ص�صاتي �قانوين  اإطار  تتج�صد يف �جود  يتوفر على موؤهالت،  �التقني  العلمي  للبحث  الوطني  النظام  �اإذا كان 

م�صجع، �موارد مالية ال باأ�ص بها، �بنيات متنوعة �جهوية، فاإنه ُمطالب برفع التحديات املرتبطة بالتمويل �تنويع 

م�صادره، �تاأهيل الكفاءات الب�رسية، �جتديد حكامة البحث، �كذا النهو�ص بكافة جماالت البحث �االبتكار، مبا فيها 

جماالت العلوم الرتبوية �الرتجمة خدمة لتطور املعرفة �التنمية الب�رسية.

اإن بلوغ االأهداف املتوخاة بخ�صو�ص تنمية البحث العلمي �التقني �االبتكار، �تطوير اإجنازيته على امل�صتويني اجلهوي 

�الوطني، يقت�صي اعتماد �صيا�صة ا�صت�رسافية، تاأخذ بعني االعتبار �رس�رة العناية براأ�ص املال الب�رسي يف اإطار منظومة 

تربوية ت�صعى اإىل متكني اأكرب عدد من املواطنني من تعليم عال يوؤهلهم للبحث �االإبداع �التجديد، �تعزيز التكامل 

يف جماالت البحث بني ما هو نظري �ما هو تطبيقي �ميداين، �بني ما هو علوم دقيقة �تقنية �تطبيقية، �ما هو علوم 

اإن�صانية �اجتماعية، �بحوث فنية �اأدبية. 

ينبغي التاأكيد اأي�صا على التكامل الذي يطبع العالقة بني اجلامعة �املوؤ�ص�صات االقت�صادية، �يقوي من م�صاهماتها يف 

جمال البحث العلمي �التقني �االبتكار، بالرغم من االإكراهات التي تعاين منها �صيا�صة البحث العلمي �التقني على 

امل�صتوى الوطني. يف هذا االإطار، فاإن اجلامعة املغربية تظل مدعوة لتكون اأحد املنابع الرئي�صية للمعرفة �لتجديدها، 

�البحث  التعليم  اأن�صطة  بني  تفاعل  يف  �ذلك  مبجتمعها،  �االرتقاء  البالد  اقت�صاد  لتنمية  الداعمة  باملهام  �للنهو�ص 

�االبتكار.

يف هذا ال�صدد، يقدم املجل�ص جمموعة من املقرتحات الهادفة اإىل تطوير البحث العلمي �االرتقاء باإجنازيته، . 88

بغاية مواجهة التحديات التي تعرقل ال�صيا�صات الوطنية يف هذا املجال، �رفع الرهانات املجتمعية �الد�لية، 

�ميكن عر�صها فيما يلي:

اأ. م�صت�ى النظام امل�ؤ�ص�صاتي للبحث:

• االرتقاء مبنظومة البحث العلمي، من خالل بناء نظام �طني �موؤ�ص�صاتي مندمج بني موؤ�ص�صات البحث العلمي، 	

للحد من الت�صتت ال�صائد يف تدبري منظومة البحث العلمي �التقني �االبتكار؛

• للحكامة 	 �يوؤ�ص�ص  بني �حداته،  االأمثل  التن�صيق  يوفر  مبا  �تنظيمه،  �التقني  العلمي  البحث  قطاع  اإعادة هيكلة 

امل�صوؤ�لة ملختلف مكوناته، �ي�صمن تر�صيد املوارد �تقا�صم اخلربات �الرفع من االإجنازية �املرد�دية؛

• على املدى القريب، اإ�رساك كل الفاعلني يف ميدان البحث العلمي من قطاعات حكومية، �جامعات، �مراكز 	

للبحث  اال�صرتاتيجية  االأهداف  حتقيق  يف  �مقا�الت،  التن�صيق،  �موؤ�ص�صات  ��صبكات،  �خمتربات،  البحث، 

العلمي يف عالقة بامل�صاريع القطاعية اال�صرتاتيجية للبالد. كما يتعني تطوير ال�رساكات �التعا�ن الد�يل يف جمال 

االرتقاء باإجنازية موؤ�ص�صات البحث العلمي �التقني �االبتكار؛

• اإر�صاء �صبكة معلوماتية �صاملة جلميع اأعمال البحث �الدرا�صات املنجزة على ال�صعيد الوطني، �التقارير �الدرا�صات 	

�املقاالت الد�لية الرائدة يف خمتلف جماالت البحث العلمي �التقني �االبتكار. 

الرافعة الرابعة ع�رضة : النهو�س بالبحث العلمي والتقني والبتكار 



43 من اأجل مدر�صة اجلودة للجميع

من �صاأن هذه ال�صبكة، التي ينبغي اأن ي�صمل توظيفها �ا�صتثمارها خمتلف مكونات قطاع التعليم العايل، اإك�صاب موؤ�ص�صاته 

االجتماعي �االقت�صادي  �االنفتاح على حميطها  �البحث  �التكوين  التاأطري  بوظائفها يف  القيام  اأكرث يف  مر�نة �جناعة 

�الثقايف.

ب. م�صت�ى مت�يل البحث: 

الرفع التدريجي من ن�صبة الناجت الداخلي اخلام املخ�ص�صة لتمويل البحث العلمي، لكي ترقى اإىل ن�صبة يف %1  -

املدى القريب، �1،5% يف 2025، � 2% �صنة 2030، مع التوجه نحو تنويع م�صادر متويل البحث مبوؤ�ص�صات 

التعليم العايل �جعله موجها باالأ�صا�ص نحو البحث التدخلي؛

احلفز ال�رسيبي للمقا�الت التي تنتج اأبحاثا ذات اأهمية اقت�صادية �اجتماعية بالن�صبة للبالد؛ -

الد�يل  - التعا�ن  الد�لة �من اخلوا�ص �من  العلمي �االبتكار، ميول من  البحث  الوطني لدعم  ال�صند�ق  تقوية 

)امليثاق الوطني للرتبية �التكوين – املادة 128(.

ج. م�صت�ى تن�صيق �صيا�صة البحث: 

�مع  - الرتابية  �اجلماعات  اجلهات  مع  ب�رساكة  عمل  خطط  ��صع  من  العايل  بالتعليم  البحث  موؤ�ص�صات  متكني 

موؤ�ص�صات د�لية، يف اإطار التكامل بني ال�صيا�صة الوطنية للبحث العلمي، �االختيارات العلمية اخلا�صة باجلامعات؛

�االبتكار، من خالل  - �التقني  العلمي  البحث  املتدخلني يف جمال  بني خمتلف  �التوجيه  التن�صيق  تاأ�صي�ص  اإعادة 

ت�صكيل جمل�ص �طني مكون من باحثني متعددي التخ�ص�صات، م�صهود لهم بالكفاءة العلمية، مكلف با�صرتاتيجية 

البحث. 

د. م�صت�ى التك�ين والتاأهيل من اأجل البحث:

• العمل يف االأمد الق�صري على ��صع برنامج عمل يهدف اإىل توظيف �تكوين 15000 اأ�صتاذا باحثا يف اأفق 2030، 	

من اأجل اال�صتجابة حلاجيات بنيات البحث من االأطر �صواء لتعوي�ص تلك التي �صتغادر املنظومة، اأ� لتوفري االأطر 

لل�صعب ذات االأ�لوية؛ 

• اإعطاء االأهمية يف تكوين الباحثني لتعلم �اكت�صاب مهارات التوا�صل �الريادة �قيادة امل�صاريع، �املبادئ االأخالقية 	

ذات ال�صلة، مع اعتماد اأن�صطة موجهة، خا�صة، لتنمية الكفايات املهنية العامة املفيدة يف البحث �االبتكار؛

• ا�صت�رساف ا�صتثمار خربة اأ�صاتذة التعليم العايل املتقاعدين �جتربتهم يف تغطية اخل�صا�ص يف جمال التكوين �التاأطري 	

�البحث، �ذلك بح�صب تخ�ص�صاتهم، مقابل حتفيزات مالئمة؛

• توفري �رس�ط ممار�صة احلرية الفكرية �االأكادميية على �صعيد اجلامعات يف اإطار القواعد املوؤ�ص�صية، �فتح املجال اأمام 	

الطاقات االإبداعية يف التاأطري �التدري�ص �البحث �االبتكار �التن�صيط؛

• التقنية، �الهند�صية، 	 التعليم املدر�صي، �االعتماد على نتائج البحث يف خمتلف املجاالت  ن�رس ثقافة البحث منذ 

�االجتماعية، �االإن�صانية �الفنية �االأدبية، من اأجل الرفع من جودة املناهج �الربامج،  �ذلك على م�صتوى التعليم 

املدر�صي، �ال�صيما يف الثانوي التاأهيلي، �كذا على م�صتوى التعليم العايل؛
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• االعرتاف بالدرا�صات �التكوينات ما بعد الدكتوراه، مع تعميمها على اأ�صاتذة التعليم العايل كافة، �تثمني قيمتها، 	

من بني ما ت�صتند عليه ال�صيا�صات الهادفة اإىل تطوير البحث العلمي �تنميته؛ مما يتطلب مراجعة الن�صو�ص املرتبطة 

بهذا املو�صوع، حتى ال يحرم اأحد من تعميق تخ�ص�صه.

هـ. م�صت�ى حتفيز البحث:

• �صعيا اإىل مزيد من حتفيز البحث العلمي �االبتكار، يوؤكد املجل�ص على ما يلي:	

حفز الطلبة �ت�صجيعهم على االنخراط يف ممار�صة البحث، مع توفري كل الظر�ف املالئمة النغما�صهم يف بنيات  -

البحث اجلامعي؛

�بني  - �د�ليا،  �طنيا  الباحثني  بني  �االبتكار  للتميز  دينامية  خللق  العلمي،  البحث  يف  للمناف�صة  نظام  اإر�صاء 

مكافاأة  اأجل  من  بها  املعرتف  الد�لية  �الرتتيبات  التقييمات  ا�صتعمال  قبيل:  من  البحث،  �خمتربات  اجلامعات 

اأجود اجلامعات، �التحفيزات امل�صجعة؛

التعاقد،  - طريق  عن  اأجنبية  بكفاءات  �دعمها  �طنيا،  االأ�لوية  ذات  املوا�صيع  حول  الكفاءات  �صبكات  ��صع 

�التوجه نحو خلق اأقطاب الكفاءة يف املعرفة �البحث �االبتكار لرت�صيخ االإجنازات العلمية؛

اأن�صطة  - يف  خ�صو�صا  للباحثني،  بالن�صبة  �التميز  النبوغ  �حفز  ت�صجيع  بهدف  االأداء،  عن  تعوي�ص  نظام  ��صع 

البحث �التطوير التي ت�صتلزم الرفع من التمويل؛

ت�صهيل عمليات الرفع من التمويل. -

و. م�صت�ى التتبع والتقييم:

• ��صع نظام للحكامة �التدبري املعقلن مبوؤ�رسات م�صبوطة لتتبع �تقييم البحث العلمي �التقني �االبتكار. �على 	

�االآداب،  �الفنون  �االجتماعية  االإن�صانية  العلوم  يف  البحث  �تقييم  لتتبع  مماثل  نظام  ��صع  يتعني  ذلك،  غرار 
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�تعزيز مكانتها باعتبار اأهميتها يف تاأهيل الراأ�صمال الب�رسي

ز. م�صت�ى بنيات البحث:

• احلر�ص على جودة بنيات البحث �تدبريها، مع العمل على ت�صجيع البحث االأ�صا�صي �امل�صتقل؛	

• تو�صيع البنيات اجلامعية للبحث االأكادميي �العلمي �التكنولوجي، �هيكلتها يف عالقتها بال�صعب الداخلية للجامعة 	

�م�صاريعها يف الدرا�صة �التاأطري، �ربطها باملختربات �املعاهد �املراكز الوطنية �الد�لية للبحث �االبتكار، مع 

تقوية التن�صيق مع املحيط االقت�صادي �االجتماعي �الثقايف؛ 

• اإر�صاء بنيات �طنية �جهوية للبحث �االبتكار البيداغوجي، من اأجل تطوير �صيا�صة االبتكار �التجديد يف هذا 	

املجال )االأكادمييات، اجلامعات، �ال�صيما كلية علوم الرتبية، املدار�ص العليا �املراكز اجلهوية لتكوين االأطر...(؛ 

• ت�صجيع 	 �على  �التعا�ن  ال�رساكة  على  مبنية  تكون  �التكنولوجية،  االقت�صادية  للتنمية  جديدة  اأقطاب  اإحداث 

التخ�ص�صات الذكية، من خالل م�صاعدة املوؤ�ص�صات اجلامعية �املقا�الت على تقوية تخ�ص�صاتها يف املجاالت 

العلمية �ال�صناعية؛

 امللحق رقم 2: كلمات مفاتيح
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ظلت احلكامة من بني االإ�صكاليات العر�صانية التي تواجهها املدر�صة منذ عقود، �صواء يف بعدها املتعلق بنجاعة التدبري، اأم 

يف اأبعادها االأخرى ذات ال�صلة بامل�صاركة، �ال�صفافية، �ربط امل�صوؤ�لية بالتقييم �املحا�صبة. 

اإن التحوالت التي عرفها املجتمع املغربي، �ما اأفرزته من توجهات عامة ت�صع احلكامة الناجعة يف �صلب تطوير الن�صق 

اأكرث  معنية  فاإنها  الب�رسي،  االإمكان  �تاأهيل  تنمية  املدر�صة يف  على  املعقودة  للرهانات  �بالنظر  لذا،  برمته.  املجتمعي 

باالنخراط يف هذه التحوالت، �ا�صتدماج م�صتلزمات هذه احلكامة، بغاية حتقيق النجاعة �الفعالية يف خمتلف اإجنازاتها، 

مبا يف ذلك النجاح يف حتقيق اأهداف االإ�صالحات احلالية �املرتقبة للمدر�صة. 

اإن النجاح يف رفع التحديات التي تطرحها احلكامة اجليدة، يتطلب اال�صتناد اإىل ما يلي:

اأ. حتقيق التقائية ال�صيا�صات والربامج العم�مية

تطوير �صيا�صة عمومية من�صجمة جتعل املدر�صة يف �صلب اهتماماتها من خالل ما يلي:. 89

بلورة املخططات على �صكل م�صاريع قابلة للتنفيذ، عرب مقاربة تكاملية جتمع بني التخطيط الت�صاعدي، املرتكز  -

على م�رس�ع املوؤ�ص�صة، �بني التخطيط التنازيل، املنطلق من التوجهات الوطنية �املعايري املرجعية يف جمال الرتبية 

�التكوين؛ 

ا�صتثمار الرتاكم االإيجابي الذي عرفته بع�ص القطاعات احلكومية يف املقاربة بامل�رس�ع، ل�صمان جناعة تنزيل هذه  -

املخططات، من خالل ترجمتها اإىل م�صاريع قابلة لالإجناز؛

بلورة ا�صرتاتيجيات للحد من الفوارق، �صواء منها املجالية اأ� االجتماعية اأ� االقت�صادية، �ذلك من خالل بذل  -

اأينما  املوؤ�ص�صات  ال�رس�رية جلميع  �التجهيزات  التحتية  البنيات  من  اأدنى  اأجل �صمان حد  من  الكافية  اجلهود 

�جدت على الرتاب الوطني؛ 

بلورة �صيا�صة �خمططات التكوين امل�صتمر لفائدة القطاعات االقت�صادية للرفع من تناف�صيتها؛ -

اإدماج تكوين الكفاءات الب�رسية كعن�رس اأ�صا�ص يف اال�صرتاتيجيات القطاعية؛ لذلك فجميع القطاعات االقت�صادية  -

مدعوة لتن�صيق براجمها التكوينية مع منظومة الرتبية �التكوين.   

ب. اإر�صاء نظام للحكامة الرتابية للمنظ�مة يف اأفق اجله�ية املتقدمة

حتديد �ا�صح لل�صّلط �االأد�ار �املهام �كيفية توزيعها على كل امل�صتويات، �ال�صيما:. 90

• تكري�ص د�ر الد�لة اال�صرتاتيجية �الناظمة بحيث تقوم هذه االأخرية بتحديد التوجهات الكربى �االختيارات 	

التتبع  اأجل  من  التدخل  مع  تنفيذها،  ل�صمان  �القانونية  املوؤ�ص�صاتية  �االآليات  ال�رس�رية،  �املعايري  اال�صرتاتيجية 

�التقييم �اإعمال مبداأ ربط امل�صوؤ�لية باملحا�صبة؛

الرافعة اخلام�شة ع�رضة : ا�شتهداف حكامة ناجعة ملنظومة الرتبية 

والتكوين 

• تز�يد املنظومة الوطنية للبحث �االبتكار باآليات للت�صويق �حماية امللكية الفكرية، اإ�صافة اإىل بنية متينة لالت�صال 	

�التوا�صل عرب التكنولوجيات اجلديدة، ت�صجع على التبادل �التعا�ن مبقومات املالءمة �اجلودة.
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• ال�صالحيات 	 تفوي�ص  الرتابي، عرب  امل�صتوى  التدبري على  لبنيات  �التكوين  الرتبية  منظومة  تدبري  م�صوؤ�لية  اإ�صناد 

�املهام، يف اإطار اال�صتقاللية �التعاقد �املحا�صبة، لـ:

االأكادمييات اجلهوية للرتبية �التكوين، �منها اإىل النيابات االإقليمية، �منها اإىل موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين؛ -

اجلامعات، �منها اإىل موؤ�ص�صات التعليم العايل التابعة لها؛  -

القطاع اخلا�ص يف اإطار تعاقد �ا�صح، ي�صمن ا�صتمرارية الرتبية �التكوين كخدمة عمومية. -

• مالءمة اأنظمة املوؤ�ص�صات امل�صوؤ�لة مع املهام املناطة بها، �ذلك من خالل ��صع هيكلة تنا�صب املهام، �مراجعة 	

تركيبة �طريقة ا�صتغال املجال�ص االإدارية لالأكادمييات �جمال�ص اجلامعات �جمال�ص املوؤ�ص�صات، لتمكينها من اأداء 

اأد�ارها بالفعالية املطلوبة؛

• اإطار فرق عمل تربوية �تدبريية ي�صرتك فيها املتعلمون 	 ماأ�ص�صة م�رس�ع املوؤ�ص�صة، مع حتديد د�ر كل طرف يف 

�املدر�صون �مدبر� املوؤ�ص�صة اأ�صا�صا، بتعا�ن مع االأ�لياء �املحيط؛ 

• ال�صيا�صة 	 اإطار  يف  �التكوين  الرتبية  خلدمات  املقدمة  احلكومية  ال�صلطات  باقي  تدخل  �جماالت  مهام  تو�صيح 

العمومية املن�صجمة، التي يندرج �صمنها تدبري منظومة الرتبية �التكوين؛

• اأ� يتدخل يف تقدمي 	 اآليات ال�صبط بوا�صطة املعايري امللزمة لكل من يقوم بتدبري منظومة الرتبية �التكوين،  اإر�صاء 

�اجلماعات  )اجلهات  عموديا  اأ�  اخلا�ص(  القطاع  احلكومية،  )القطاعات  اأفقيا  �صواء  بها  املرتبطة  اخلدمات 

الرتابية(، مع ��صع دليل امل�صاطر �ال�صري�رات ال�صامنة لتطبيق هذه املعايري.

ا�صتكمال تفعيل الالمركزية �الالمتركز من خالل االإجراءات التالية: . 91

• حتيني االإطار القانوين �املوؤ�ص�صاتي يف اجتاه: 	

منح بنيات التدبري على ال�صعيد الرتابي يف جميع قطاعات الرتبية �التكوين املزيد من اال�صتقاللية فيما يتعلق بتدبري  -

الكفاءات الب�رسية، توظيفا �تكوينا �تقييما �ترقية؛ 

حتديد جماالت اال�صتقاللية �حد�دها يف تكامل مع ا�صتقاللية بنيات التدبري.  -

• دعم ا�صتقاللية بنيات التدبري �تاأهيلها للقيام باأد�ارها، �ذلك من خالل:	

��صع برنامج �طني للتاأهيل املوؤ�ص�صاتي، يجعل املوؤ�ص�صات قادرة على القيام مبهامها على اأكمل �جه، �خا�صة  -

اأن املبداأ العام حل�صن التدبري، يق�صي بربط كل تو�صيع ملجال اال�صتقاللية مبزيد من ال�رسامة على م�صتوى املحا�صبة؛

لتنميتها  - اأ�صا�صا  املوؤ�ص�صة  م�رس�ع  باعتماد  �ذلك  للمدر�صة،  االأ�صا�صية  اخللية  بو�صفها  املوؤ�ص�صة  ا�صتقاللية  اإر�صاء 

امل�صتمرة �تدبريها الناجع؛ م�رس�ع من �صاأنه اأن يحفز م�صاركة جميع االأطراف املعنية يف النهو�ص باملوؤ�ص�صة.

• تقوية �تفعيل �صالحيات بنيات التدبري اإعماال ملبداأ قرار القرب، �ذلك من خالل:	

تعزيز الهيكلة اجلهوية للمنظومة يف اجتاه تفويت ال�صالحيات الالزمة �االإمكانات ال�رس�رية لتفعيلها اإىل بنيات  -

التدبري على امل�صتوى الرتابي؛

��صع اآلية ل�صمان تعا�صد املوارد بني موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين على ال�صعيد الرتابي على غرار �صبكات الرتبية  -

�التكوين التي ينبغي تفعيلها.
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ج. اإر�صاء مق�مات ال�رضاكة بني الأطراف املعنية يف اإطار تعاقدي

تعزيز اآليات التعاقد بني الد�لة �موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين �باقي االأطراف، من خالل التدابري التالية:. 92

ماأ�ص�صة قواعد ال�رساكة بني الفاعل االقت�صادي �موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين ل�صمان التفاعل االإيجابي بينهما، مبا  -

يف�صي اإىل املالءمة بني التكوينات ��صوق ال�صغل، �اإىل ت�رسيع اندماج اخلريجني يف الن�صيج االقت�صادي؛

طرف،  - كل  التزامات  بو�صوح،  حتدد  الرتابية،  امل�صتويات  على  �موؤ�ص�صاتها  الد�لة  بني  تعاقدية  برامج  ��صع 

�املقت�صيات العملية لتنزيل هذه الربامج �تتبع اإجنازها �تقييم اأثرها؛

اآليات للتوا�صل �التح�صي�ص مع خمتلف الفاعلني �املتدخلني الإدماجهم يف املقاربة الت�صاركية، �اإقناعهم  - ��صع 

باأهمية التعاقد حول الربامج �النتائج؛

الأد�ار  - املوؤطرة  القوانني  مراجعة  عرب  باملدر�صة،  للنهو�ص  الرتابية  �اجلماعات  للجهات  ناجعة  م�صاركة  �صمان 

اجلهات �اجلماعات الرتابية يف اإر�صاء اآليات لل�رساكة �التمويل �الت�صا�ر �التكامل املنتظمني بني التعليم �التكوين 

اخل�صو�صي �العمومي، تعتمد على ��صع حمددات التكامل بينهما؛ 

ت�صجيع ال�رساكة بني الد�لة �املوؤ�ص�صات �جمعيات املجتمع املدين ذات ال�صلة مبيادين الرتبية �التكوين؛ -

توحيد  - من  متكن  الد�يل  التعا�ن  برامج  لتن�صيق  اآلية  ��صع  عرب  الالممركز،  الد�يل  التعا�ن  لتفعيل  اآليات  اإر�صاء 

الر�ؤى بني خمتلف القطاعات املعنية بالرتبية �التكوين حول انتظارات املغرب من هذه الربامج، �من م�صاعفة 

درجة ا�صتفادة املدر�صة منها؛ باالإ�صافة اإىل اعتماد معايري �طنية الإبرام ال�رساكات بني املوؤ�ص�صات الوطنية �الد�لية، 

تنطلق من ال�صيا�صة العمومية املن�صجمة يف جمال الرتبية �التكوين، �من املزايا التناف�صية لكل د�لة اأ� منظمة د�لية 

�رسيكة.

د. اإر�صاء نظام معل�ماتي م�ؤ�ص�صاتي لقيادة املنظ�مة الرتب�ية وتقييمها و�صمان ج�دتها

اإر�صاء منظومة �طنية مندجمة ملعلومات الرتبية �التكوين �البحث العلمي، توفر املعطيات املتعلقة بجميع مكونات  -

املدر�صة، �تتيح اإمكانية معاجلتها على النحو الذي ي�صاعد امل�صوؤ�لني على اتخاذ القرار؛

��صع اآليات ل�صمان احل�صول على املعلومات املوثوقة �العمل على ن�رسها �ذلك يف اإطار تفعيل املبداأ الد�صتوري  -

ال�صامن للحق يف احل�صول على املعلومة؛

اإر�صاء نظام لتتبع املتمدر�صني �املتكونني �الطلبة �اخلريجني طيلة م�صارهم التعليمي �بعد تخرجهم للتمكن من  -

احل�صول على املعلومات ال�رس�رية للتوجيه �ت�صحيح امل�صار، �تتبع االندماج املهني.

اتخاذ . 93 لتح�صني  �حتليلها  بها  املت�صلة  �املعطيات  املدر�صة  حول  البحث  تنمية  على  املبنية  القيادة  اآليات  تقوية 

القرار، �ذلك عرب: 

اإر�صاء اآليات لر�صد �تعميم املمار�صات اجليدة، الأن ذلك �صي�صاعد على بناء تراكم اإيجابي يف املدر�صة، �على اإذكاء  -

املتعلمني  اإيجابي على  اأثر  لها  التي كان  القرارات االإيجابية  الفاعلني لتح�صني ممار�صاتهم، �على تقوية  طموح 

�املتعلمات؛

ن من حت�صني جودة التعلمات، �حتديد املعايري  - اإر�صاء نظام �طني للجودة يف جميع امل�صتويات، مبثابة مرجع، ميكِّ
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التي ينبغي االلتزام بها من جميع االأطراف املعنية، ��صبط �صري�رات �اإجراءات متكن من قيادة املدر�صة نحو حتقيق 

اأهدافها؛

تعزيز اآليات التتبع �التقييم �االفتحا�ص �تعميمها على كل امل�صتويات.  -

هـ. مت�يل منظ�مة الرتبية والتك�ين والبحث العلمي

املبادئ امل�جهة:. 94

• اعتبار االإنفاق على املدر�صة ا�صتثمارا يف تاأهيل االإمكان الب�رسي �تنمية البالد، ف�صال عن كونه اإنفاقا على خدمة 	

عمومية، مع مالءمة غالفه املايل مع احلاجيات امل�صتقبلية للمدر�صة، �االختيارات اال�صرتاتيجية للمغرب؛

• حتمل الد�لة الق�صط االأ�فر من التمويل مع تنويع م�صادره؛	

• �صمان جمانية التعليم االإلزامي باعتباره �اجبا على الد�لة؛	

• الكفايات 	 ا�صتوفى  ما  اإذا  مادية حم�صة،  الأ�صباب  االلزامي  التعليم  بعد  الدرا�صة  متابعة  من  اأحد  اأي  عدم حرمان 

�املكت�صبات الالزمة لذلك؛

• االلتزام بواجب الت�صامن الوطني يف متويل املدر�صة.	

الختيارات الكربى:. 95

• ر�صد التمويل الالزم، �ال�صهر على تدبريه الناجع، على نحو ميكّن املدر�صة من حتقيق متطلبات االإن�صاف �تكافوؤ 	

الفر�ص �اجلودة �التاأهيل؛

• موا�صلة الد�لة ملجهود الرفع امل�صتمر من الغالف املايل املخ�ص�ص لتمويل املدر�صة �تقويته؛ 	

• اعتماد برجمة متعددة ال�صنوات للميزانية املخ�ص�صة لتمويل املنظومة، مع حت�صني هذه امليزانية بجعلها يف مناأى عن 	

التقلبات الظرفية االقت�صادية �املالية؛

• �بني 	 �التدبري،  الت�صيري  بني  توازنه  ��صمان  العلمي،  �البحث  �التكوين  الرتبية  على  العمومي  االإنفاق  تر�صيد 

اال�صتثمار يف املجال الرتبوي �التكويني �العلمي، �تي�صري امل�صاطر املالية �تب�صيطها. لهذا الغر�ص، تبا�رس خمتلف 

مكونات املدر�صة عملية تر�صيد، �ال�صيما فيما يتعلق بتدبري االأغلفة الزمنية، �حفز االإنتاجية، �تطوير معايري البناء 

�التجهيز، �تدبري املمتلكات، �مكافحة اأ�صكال التبذير؛

• املعنيني كافة، �ال�صيما اجلماعات 	 ال�رسكاء  باإ�صهام من  املتو�صط،  التعليم االأ�يل يف حد�د املدى  تعميم �اإلزامية 

رة من قبل الد�لة؛  الرتابية، مبا يتالءم مع اخت�صا�صاتها �مواردها �فق �رس�ط موؤطَّ

• حت�صني طرق ا�صتهداف الفئات امل�صتفيدة من الدعم االجتماعي، �تعزيز برامج الدعم املايل لفائدة �صمان متدر�ص 	

اأبناء االأ�رس املعوزة، مع ربطها مبختلف برامج الدعم االجتماعي �العمل على التدبري املن�صق �الناجع لهذا الدعم؛ 

• اإعمال متييز اإيجابي من حيث التمويل لتاأهيل التعليم بالو�صط القر�ي، �ت�صجيع اإن�صاء املدار�ص اجلماعاتية، للحد 	

من الفوارق الرتابية، �حتقيق امل�صا�اة بني اجلن�صني؛ 

• الت�صامن 	 اإىل جانب ميزانية الد�لة، �ال�صيما عرب تفعيل  العلمي،  تنويع م�صادر متويل الرتبية �التكوين �البحث 
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الوطني �القطاعي، مما �صيمكن من اإ�صهام باقي االأطراف املعنية �ال�رسكاء، �ال�صيما: 

اجلماعات الرتابية؛  -

 املوؤ�ص�صات العمومية؛ -

 القطاع اخلا�ص؛  -

املوارد الذاتية �املداخيل املح�صلة من قبل موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين �البحث؛ -

 اإقرار ر�صوم الت�صجيل يف التعليم العايل، �الحقا، يف التعليم الثانوي التاأهيلي، مع تطبيق مبداأ االإعفاء االآيل على  -

االأ�رس املعوزة، �ذلك يف اإطار تفعيل الت�صامن االجتماعي، �يف �صوء الدرا�صة قيد االإجناز ب�صدد متويل منظومة 

الرتبية �التكوين �البحث العلمي، �تنويع م�صادره. 

• التعليم 	 بتعميم  املرتبطة  العمليات  لدعم  خم�ص�ص  ل�صند�ق  مواردها  ُتر�صد  التعليم،  لتمويل  م�صاهمة  اإحداث 

�التكوين �حت�صني جودتهما، على اأن يتم متويل هذا ال�صند�ق من الد�لة �اخلوا�ص؛ 

• تقوية التعا�ن الد�يل يف تعميم التعليم االأ�يل �املدر�صي، �الرفع من اجلودة، �تطوير البحث العلمي، �حمو االأمية 	

�الرتبية غري النظامية؛

• احتفاظ موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين �البحث مبداخيلها لتنمية م�صتلزمات اجلودة �التاأهيل؛ 	

• اإر�صاء نظام قار �م�صتمر للح�صابات الوطنية يف جمال الرتبية �التكوين، ترفع يف �صاأنه �صلطات الرتبية �التكوين 	

ا�صتعمالها �مربراتها  التكاليف �املوارد، �كيفية  يت�صمن ك�صفا ح�صابيا يو�صح طبيعة  الربملان،  اإىل  تقريرا �صنويا 

�مقايي�ص مرد�ديتها؛ 

• �اخلارجية 	 الداخلية  املرد�دية  الدرا�صي،  )التح�صيل  املر�صود،  التمويل  اأثر  �تقييم  بتتبع  كفيلة  موؤ�رسات  ��صع 

للمنظومة(.

ت�صكل ال�صعوبات القائمة اأمام اخلريجني �اخلريجات يف االندماج االقت�صادي �ال�صو�صيو – ثقايف، اأحد االختالالت 

التي تعاين مبختلف مكوناتها �م�صتوياتها من �صعف تفاعلها مع حميطها، كما تعاين من حمد�دية  الكربى للمدر�صة، 

اأد�ارها يف تثمني �تطوير الراأ�صمال الب�رسي �يف التنمية الب�رسية �امل�صتدامة. هذا االختالل، يعد من االأ�صباب الرئي�صية 

املف�رسة الأزمة ثقة املجتمع يف مدر�صته.
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 بيان  7  

5 4

3

2
7

6

1

جتديد مهن التدري�ص 

والتك�ين والتدبري 

حكامة ناجعة ملنظ�مة الرتبية 

والتك�ين 

ماأ�ص�صة اجل�ص�ر بني خمتلف 

اأط�ار واأن�اع الرتبية 

والتك�ين

من�ذج بيداغ�جي وتك�يني 

ق�امه التن�ع والنفتاح 

وامللءمة والبتكار 

التمكن من اللغات 

�صة وتن�يع لغات  املُدرَّ

التدري�ص  

النه��ص بالبحث العلمي 

والتقني والبتكار

هيكلة اأكرث تنا�صقا ومرونة 

ملك�نات املدر�صة املغربية 

واأط�ارها

�شبع رافعات ملدر�شة 

اجلودة للجميع



الف�شل الثالث

من اأجل مدر�شة الرتقاء بالفرد واملجتمع 
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من ثم، يعدُّ بناء مدر�صة االرتقاء الفردي �املجتمعي، خيارا ا�صرتاتيجيا �صمن خارطة طريق االإ�صالح التعليمي، �اإحدى 

غاياته املثلى، علما باأن �صعف اندماج اخلريجني تقع م�صوؤ�ليته اأي�صا على الن�صيج االقت�صادي ملحد�دية العر�ص قيا�صا اإىل 

الطلب �اأعداد اخلريجني املتزايدة. 

مير حتقيق هذا اخليار عرب رافعات التغيري التالية: 

الرافعة ال�شاد�شة ع�رضة : ملءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلد، 

ومهن امل�شتقبل، والتمكني من الندماج

ي�صتلزم حتقيق االأهداف املرتبطة بهذه الرافعة ما يلي: . 96

اأ. بالن�صبة ملنظ�مة الرتبية والتك�ين والبحث العلمي: 

• توفري تعليم �تكوين موفور اجلودة �اجلد�ى �اجلاذبية، �مالئم للحياة العملية �متطلبات االندماج ال�صو�صيو – 	

اقت�صادي، م�صت�رسف ملهن امل�صتقبل، �مواكب للتحوالت املت�صارعة على ال�صعيد الد�يل؛

• تربية املتعلمني منذ بداية التعليم املدر�صي على تنويع االهتمامات، �ربط تعلماتهم مبختلف جماالت احلياة، لفهم 	

جد�ى الدرا�صة �التثقيف، �د�رهما يف انفتاحهم �اإقبالهم على املبادرة �امل�صاركة �العمل اجلماعي، �كل ما 

يهيئ حل�صن �لوج احلياة االجتماعية �املهنية؛

• تطوير م�صالك تعليمية للتكوين بالتنا�ب بني موؤ�ص�صات التكوين املهني �املقا�لة، يف اإطار املزا�جة بني التاأهيل 	

على  منفتحني)ات(  مواطنني)ات(  �تكوين  �الفعل،  العمل  كفايات  حت�صني  بهدف  امليداين،  �العملي  النظري 

املحيط االجتماعي �االقت�صادي �ال�صيا�صي، ذ�ي )ذ�ات( حافزية لالنخراط يف تنميته �تطويره؛

• الرفع من جودة التكوينات يف جمال الكفايات اللغوية �الثقافية االأ�صا�صية، بهدف تي�صري اإدماج اخلريجني يف �صوق 	

ال�صغل، �ال�صيما يف اإطار املهن الد�لية للمغرب؛

• تاأمني تن�صيق دائم �اأقوى بني خمتلف قطاعات التكوين، �خ�صو�صا القطاعات املعنية بالتكوين �التاأهيل من اأجل 	

ال�صغل، بهدف حتقيق اأف�صل التقائية بني تدخالت ��صيا�صات االإدماج؛ �ذلك، على اخل�صو�ص، باإقامة �صبكات 

حملية �جهوية للرتبية �التكوين، على م�صتوى التعليم االعدادي �الثانوي �العايل، كما ين�ص على ذلك امليثاق، 

الرتابية  ال�صيا�صة  ال�صغل، �ربط تدخالتها مع  الو�صاطة يف �صوق  لت�صطلع مبهمة  ال�صبكات  تو�صيع مهام هذه  مع 

اجلديدة، �التدبري املحلي للكفاءات؛

• اإحداث مر�صد للمالءمة بني املهن �التكوينات اجلديدة �حاجات �صوق ال�صغل، من اأجل ا�صتثمار تو�صياته يف 	

ر�صم ا�صرتاتيجية التكوين مبوؤ�ص�صات التعليم العايل �تكوين االأطر �التكوين املهني؛ على اأن يتم اإحداث اآليات على 

�صعيد املوؤ�ص�صات اجلامعية �املهنية �اجلهات، ت�صطلع مبهمة التن�صيق مع هذا املر�صد.

ب. بالن�صبة للفاعلني القت�صاديني: 

يتعني بلوغ االأهداف التالية: . 97

اإدراج خطة ت�صغيل ال�صباب �صمن اأ�لويات اأهداف القطاع اخلا�ص؛ بحكم د�ره يف خلق الرث�ات، �اال�صطالع  -
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مبهام امل�صوؤ�لية االجتماعية املتقا�صمة بني القطاعني العمومي �اخلا�ص، �االلتزام بقيم املواطنة �الت�صامن؛

خمتلف  - مراعاة  مع  �اإدماجها،  اجلديدة  الكفاءات  ال�صتقبال  امل�صتويات،  جميع  على  املقا�التي،  الف�صاء  تاأهيل 

اال�صتيعابية  قدرتها  �تنمية  املقا�الت،  تناف�صية  تقوية  اجتاه  يف  �التكنولوجية،  �التدبريية  القانونية  اجلوانب 

للراأ�صمال الب�رسي؛

��صع اآليات جديدة تت�صم بالفعالية �النجاعة للتخطيط املتو�صط �البعيد املدى، حلاجات �صوق ال�صغل بالبالد،  -

�ملالءمة التكوينات املهنية �اجلامعية معها؛ باإ�رساك الفاعلني االقت�صاديني ��صمان انخراطهم الفعلي يف ر�صمه 

ال�صلطات  �بني  املدر�صة،  على  امل�رسفة  احلكومية  ال�صلطات  بني  ثالثي  بتن�صيق  ذلك  يتم  اأثره.  �تقييم  �تطبيقه 

احلكومية امل�رسفة على القطاعات املعنية، �بني امل�صوؤ�لني عن القطاعات اخلا�صة ذات ال�صلة.

ج. بالن�صبة ل�صتدامة الندماج القت�صادي: 

يتم اعتماد ما يلي:. 98

ال�صلة،  - ذات  القانونية  االأحكام  احرتام  على  قائمة  ال�صغل،  �صوق  تدبري  حل�صن  ناجعة  حكامة  اإقامة  ت�صجيع 

عرب  �دعمها  للمقا�الت  االجتماعية  امل�صوؤ�لية  �تنمية  �الواجبات،  احلقوق  اإطار  يف  املتبادلة  �االلتزامات 

حتفيزات ملمو�صة؛ 

حت�صني نظام االإعالم اخلا�ص بال�صباب، يف ميادين ال�صغل �العالقة بني التكوين �الت�صغيل؛ -

اعتماد التكوين امل�صتمر �التنمية املهنية امل�صتدامة، مع ما يتطلبه ذلك من حتفيز �ت�صجيع؛ -

املعايري  - اإدماج  اأكرث يف  اإىل االنخراط  النظر يف برامج دعم املقا�الت �اجلمعيات املهنية، ب�صكل يدفعها  اإعادة 

اجلديدة املتعلقة بال�صغل �الت�صغيل. 

املدر�صة حامل للثقافة �ناقل لها يف نف�ص االآن؛ �ت�صطلع بد�رها يف النقل الثقايف عرب: 

• املدر�ص؛ 	

• الربامج الدرا�صية �التكوينات �الكتب املدر�صية؛ 	

• برامج التوا�صل �التثقيف �الرتفيه امل�صاحبة اأ� املوازية لعمليات الرتبية �التكوين؛	

• �للم�صرتك 	 للمجتمع  باالنتماء  االإح�صا�ص  املتعلمني؛ �تقوية  لدى  الفني  الذ�ق  لتنمية  الدرا�صية  �االأن�صطة  املواد 

االإن�صاين ككل، �تنمية عادات �كفايات القراءة �التوا�صل �الف�صول املعريف.

انطالقا من ذلك، يتعني على املدر�صة اجلديدة اال�صطالع مبهمتها يف حتقيق االندماج الثقايف عرب جعل الثقافة . 99

بعدا ع�صويا من اأبعاد �ظائفها االأ�صا�صية، على نحو ي�صمن نقل الرتاث الثقايف �احل�صاري �الر�حي املغربي؛ 

�تر�صيخ التعددية الثقافية �االنفتاح على ثقافات الغري؛ ��صمان �لوج �صل�ص �من�صف للثقافة بني املجاالت 

الرتابية، �ال�صري يف اجتاه حتويل املدر�صة من جمرد ف�صاء ال�صتهالك الثقافة اإىل خمترب لالإ�صهام يف اإنتاجها �ن�رسها.

الرافعة ال�شابعة ع�رضة : تقوية الندماج ال�شو�شيو ثقايف
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ي�صتدعي حتقيق ذلك؛ القيام على اخل�صو�ص مبا يلي:. 100

• الثقافة للجميع، 	 القانوين على احلق يف  التن�صي�ص  املغربية، عرب  باملدر�صة  الثقافة ��ظيفتها  الر�صمي مبكانة  االإقرار 

�التن�صي�ص على املهمة الثقافية للمدر�صة �اجلامعة يف الت�رسيعات الرتبوية؛

• نهج مقاربة مندجمة يف �صن ال�صيا�صات العمومية املرتبطة بالثقافة، مبا يف ذلك ال�صيا�صات املرتبطة بالرتبية �التكوين 	

�البحث العلمي، �هو ما يقت�صي: 

اإعداد خارطة للمكونات الثقافية �اللغوية املغربية، مع احلر�ص على االهتمام بها يف ال�صيا�صات التعليمية اجلهوية؛  -

�اجلهات،  - لها،  التابعة  �املوؤ�ص�صات  �ال�صباب،  �الثقافة،  بالرتبية،  املكلفة  للقطاعات  التقائي  خمطط  ��صع 

�اجلماعات الرتابية؛ �غريها من القطاعات �املوؤ�ص�صات املعنية؛

)مو�صيقى،  - �الفنية  الثقافية  البنيات  �التكوين �بني  الرتبية  موؤ�ص�صات  بني  اجل�صور  �اإقامة  للتن�صيق  اآليات  اإر�صاء 

املتبادل  اال�صتغالل  التواأمة؛  عمليات  �اجلهوي:  املحلي  حميطها  يف  املتواجدة  �صينما...(  م�رسح،  ت�صكيل، 

للف�صاءات؛ تخطيط �اإجناز اأن�صطة م�صرتكة؛

• اأجل بلورة 	 باللغات �الثقافة املغربية، من  اإر�صاء جمل�ص خمت�ص  الد�صتور يف  التي يتيحها  اال�صتثمار االأمثل للفر�صة 

م�رس�ع �طني للثقافة املغربية؛

• االإدماج الفعلي للمكون الثقايف، �صمن الربامج �التكوينات املدر�صية �اجلامعية، �صواء املخ�ص�صة لالأطر الرتبوية اأم 	

املوجهة للمتعلمني، �ذلك عرب ما يلي: 

تطوير جمز�ءات يف التعليم املدر�صي ��ُصعب �م�صالك جامعية �تكوينية خم�ص�صة لل�صاأن الثقايف، مع تخ�صي�ص  -

برامج جهوية تاأخذ بعني االعتبار الثقافات �اخل�صو�صيات الثقافية املحلية؛ 

الرفع من عدد التكوينات يف املهن الثقافية، عرب اإمداد الطلبة باملهارات الأداء الوظائف الثقافية املختلفة؛  -

تر�صيخ االهتمام بالنماذج الثقافية باأبعادها املختلفة: املدنية؛ االأخالقية؛ الدينية؛ االجتماعية؛ ال�صيا�صية؛ العلمية؛  -

التكنولوجية؛ االأدبية؛ اللغوية؛ الفنية... )ال�صينما، امل�رسح، الت�صكيل، املو�صيقى...(؛ 

االنفتاح على الفنانني �الكتاب من ذ�ي التجارب االإبداعية �الثقافية الرائدة، يف االأن�صطة الثقافية امل�صاحبة،  -

�يف اإجناز املقررات الدرا�صية، �اأن�صطة التاأطري �البحث؛

تو�صيع املهمة الثقافية للموؤ�ص�صات التعليمية لت�صمل فئات الكبار، مع التاأكيد على احلق يف التعليم �التكوين مدى  -

احلياة، �كذلك احلق يف التكوين الثقايف املنفتح؛

للثقافة �تدا�ل  - الوظيفي  اال�صتثمار االأمثل، �بر�ؤية نقدية، لد�ر تكنولوجيا لالإعالم �االت�صال يف اال�صتعمال 

التعبريات الفنية، �تو�صيع جمال التفاعل الثقايف؛

اإدراج �حدات �جمز�ءات للتكوين الثقايف �الرتبية على الثقافة يف برامج تكوين االأطر الرتبوية، مع ال�صهر على  -

تكوين املدر�صني على التعددية الفكرية �الثقافية، �على بيداغوجيا التوجيه �احلياد االإيجابي؛

مبادرات  - مواكبة  �تي�صري  �اإنتاجها،  الثقافة  ن�رس  جمال  يف  الرائدة  املغربية  �اجلامعية  املدر�صية  التجارب  تعميم 

ال�صباب يف هذا املجال؛  
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اعتبارا لكون الرتبية �التعليم �التكوين، �التن�صئة االجتماعية �الرتبية على القيم، �االإ�صهام يف الرتقي االجتماعي، تعد من 

الوظائف االأ�صا�صية للمدر�صة، فهي بذلك �ظيفة اأفقية تهم خمتلف االأ�صالك �االأطوار، �مقوما اأ�صا�صيا من مقومات املناهج 

�الربامج الرتبوية �التكوينية، �اأحد موؤ�رسات تقييم جودتها. 

على الرغم من االهتمام الذي اأ�لته املدر�صة املغربية للرتبية على القيم �حقوق االإن�صان �املواطنة، ال�صيما منذ اعتمادها 

ا�صتمرت  الت�صامح،  الرجال �الن�صاء �قيم  امل�صا�اة بني  املواطنة �حقوق االإن�صان �ثقافة  للرتبية على  الوطني  الربنامج 

ال�صلوكات الالمدنية يف االنت�صار، كالغ�ص �العنف �االإ�رسار بالبيئة �بامِللك العام داخل املوؤ�ص�صات التعليمية �التكوينية 

�يف حميطها.

من هذا املنطلق، يتعني جعل الرتبية على القيم الدميقراطية �املواطنة الفاعلة �ف�صائل ال�صلوك املدين، �النهو�ص . 101

بامل�صا�اة �حماربة كل اأ�صكال التمييز، خيارا ا�صرتاتيجيا ال حميد عنه، يتم ت�رسيفه على امل�صتويات االأربعة التالية:

• م�صتوى النهج الرتبوي؛	

• م�صتوى البنيات الرتبوية �االآليات املوؤ�ص�صاتية؛	

• م�صتوى الفاعلني الرتبويني؛	

• م�صتوى عالقة املوؤ�ص�صة الرتبوية باملحيط.	

اأ. على م�صت�ى النهج الرتب�ي:

التج�صيد  - على  العمل  مع  التعليمية،  �الو�صائط  �الربامج  املناهج  �صلب  يف  �احلقوقية،  القيمية  املقاربة  اإدماج 

الفعلي، ثقافة ��صلوكا، للقيم املتقا�صمة، �ال�صلوك املدين، �املمار�صة الدميقراطية داخل البيئة املدر�صية �اجلامعية 

�االإ�صالمية  العربية  �مكوناتها  هويته  مقومات  �تنوع  تالحم  يف  الوطن  اإىل  االنتماء  ح�ص  �كذا  �التكوينية، 

�االأمازيغية �ال�صحرا�ية احل�صانية �غنى ر�افدها االإفريقية �االأندل�صية �العربية �املتو�صطية، كما �رد يف ت�صدير 

الد�صتور؛

تعزيز الرتبية على ثقافة امل�صا�اة �حماربة التمييز �ال�صور النمطية �التمثالت ال�صلبية عن املراأة، يف الربامج �الكتب  -

املدر�صية؛

احلر�ص على حتقيق التوازن بني التمتع باحلقوق، �االلتزام بالواجبات الفردية �اجلماعية؛ -

التي يعرفها هذان املفهومان على  - ال�صلوك املدين يف �صوء امل�صتجدات  اأهداف الرتبية على املواطنة �تنمية  تدقيق 

مبوا�صفات  اجلن�صية  �الرتبية  االأ�رسية  الرتبية  �اإدماج  التنموية  اال�صرتاتيجيات  )الد�صتور،  املغربي  املجتمع  �صعيد 

الرافعة الثامنة ع�رضة : تر�شيخ جمتمع املواطنة والدميقراطية وامل�شاواة 

• ��صع خمطط لتعميم الف�صاءات الثقافية �تاأهيلها داخل املوؤ�ص�صات التعليمية �اجلامعية، �تقلي�ص التفا�تات �العوائق 	

املرتبطة بولوج العر�ص الثقايف �املمار�صات الفنية �الثقافية لل�صباب؛

• تعزيز برامج عمل يف اإطار �صيا�صة تربوية تكوينية لل�صباب املغاربة يف املهجر، ت�صتثمر ثقافة �طنهم االأم بتعدد مكوناتها 	

�ر�افدها يف �صقل مواهبهم �قدراتهم �مهاراتهم املتعددة �اإ�صهامهم ح�صب االإمكان يف حوار الثقافات �توا�صلها 

يف بيئات املهجر.



ر�ؤيـة ا�صتـراتيـجـيـــة  لالإ�صـالح 2030-2015 56

علمية...(، �على ال�صعيد الد�يل )حوار احل�صارات، ق�صايا البيئة الكونية، ق�صايا احلرب �ال�صلم، التنمية الب�رسية 

العاملية(. 

ب. على م�صت�ى الف�صاءات الرتب�ية والآليات امل�ؤ�ص�صاتية:

يف هذا ال�صدد، يو�صي املجل�ص مبا يلي: 

التعليمية  - املوؤ�ص�صات  داخل  �املدنية  الدميقراطية  املمار�صات  �تنمية  جت�صيد  �صاأنها  من  مدر�صية  ف�صاءات  توفري 

�التكوينية من قبيل: تعزيز مراكز االإن�صات للتالميذ �الطلبة �املتدربني؛ اإر�صاء اآليات للو�صاطة لف�ص النزاعات 

�التوترات، �متكني املتعلمني من امل�صاركة الفعلية يف تدبري احلياة املدر�صية �اجلامعية؛

��صع �صيغ حمفزة على اخلدمة التطوعية للتالميذ �الطلبة �متدربي التكوين املهني، يف اإطار م�رس�ع املوؤ�ص�صة، من  -

قبيل االنخراط يف برامج الرتبية البيئية اأ� الطرقية، �املبادرات ذات الطابع االجتماعي �الت�صامني، مع احت�صابها 

يف تقييم مرد�دهم الدرا�صي �التكويني؛ 

اآليات، من قبيل مرا�صد �طنية �جهوية ت�صطلع بر�صد �تتبع ق�صايا ال�صلوك املدين داخل املدر�صة �يف  - اإحداث 

حميطها، �مواكبة مناهج �برامج الرتبية على املواطنة، �تقييم اآثارها على م�صتوى الفاعلني الرتبويني �املتعلمني 

��رسكائهم يف حميط املدر�صة. 

ج. على م�صت�ى الفاعلني الرتب�يني:

االإن�صان �تنمية احل�ص  - املواطنة �حقوق  الرتبية على  الرتبويني يف جمال تدبري  للفاعلني  اإدماج تكوينات جديدة 

املدين، بعيدا عن ال�صيغ العقابية؛ 

املختلفة  - امل�صوؤ�ليات  اإ�صناد  املنا�صفة، يف  �مبداأ  االإيجابي  �التمييز  �اال�صتحقاق  الدميقراطية  مقت�صيات  مراعاة 

داخل منظومة الرتبية �التكوين �البحث العلمي.

د. على م�صت�ى علقة م�ؤ�ص�صة الرتبية والتك�ين باملحيط:

تقوية الر�ابط املبا�رسة �التوا�صل املنتظم مع االأ�رس، �من خالل ممثلي االآباء �االأمهات �االأ�لياء، �اإ�رساكهم يف  -

الفعل الثقايف �التدبريي؛

االجتماعية،  - املوؤ�ص�صات  توفرها  التي  اخلارجية  اخلربات  خمتلف  من  �اال�صتفادة  املوؤ�ص�صاتية،  ال�رساكات  تعزيز 

�الثقافية  االإعالمية  �املوؤ�ص�صات  �املقا�الت،  االإنتاجية  �املوؤ�ص�صات  �احلقوقية،  املدنية  �اجلمعيات  كاالأ�رسة 

�التاأطريية...، ق�صد اإ�رساكها يف بلورة م�صاريع املوؤ�ص�صة؛

املدر�صة، �التي  - اإ�صهام املدر�صة يف مد اجل�صور مع املحيط اخلارجي، التي تت�صكل من الف�صاءات املرتبطة مبحيط 

ترتادها اأعداد كبرية من التالميذ �الطلبة: الداخليات �االأحياء اجلامعية؛ املجمعات الريا�صية؛ ف�صاءات البحث؛ 

مقاهي االإنرتنت؛ �صبكات التوا�صل االجتماعي؛ املواقع االإلكرت�نية...، �ذلك، من اأجل �صمان ح�صن ا�صتعمال 

هذه الف�صاءات، �االإ�صهام يف حت�صينها من ال�صلوكات الالمدنية، �تنمية قيم املواطنة، �ت�صجيع التوا�صل الثقايف 

�الريا�صي �الفني...
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الرافعة التا�شعة ع�رضة : تاأمني التعلم مدى احلياة  وامل�شاواة 

اإن تبني ا�صرتاتيجية �صمولية للتعلم مدى احلياة، �صي�صكل فر�صة اأخرى للمجتمع املغربي، لك�صب رهان ا�صتدامة تعميم 

املعرفة �املعلومات �الرتبية �التعليم للجميع، �اال�صتثمار ب�صكل اأف�صل يف تنمية راأ�صماله الب�رسي. 

على . 102 يتوقف  احلياة،  التعلم مدى  ا�صرتاتيجية  اعتماد  لرهان  بالدنا  اأن ك�صب  املجل�ص  يعترب  املنطلق،  من هذا 

املقومات التالية:

اعتماد منوذج من�صجم لهذا النوع من التعلم، ي�صتوعب، اإىل جانب قطاع الرتبية �التكوين، خمتلف القطاعات  -

املدنية  املنظمات  الثقافة؛  االإعالم؛  قبيل قطاعات:  املعارف، من  املعلومات �تعميم  بن�رس  ال�صلة  االأخرى ذات 

�املهنية املعنية بتاأطري االأطفال �ال�صباب �املراأة �الفئات املهنية املختلفة؛    

تو�صيع اخلريطة املعرفية للربامج �املقررات التعليمية �التكوينية، باإدماج الربجميات الرتبوية االإلكرت�نية، �تعزيز  -

التعلمات امل�صتندة اإىل الربامج الرقمية، �توفري الف�صاءات متعددة الو�صائط؛ 

تو�صيع قاعدة التكوين التقني �املهني، على اأ�صا�ص االإدماج املبكر مل�صالك االكت�صاف املهني �التقني يف التعليم  -

االإعدادي، �اإحداث تكوينات يف اإطار البكالوريا املهنية، ق�صد متكني �رسائح �ا�صعة من املتعلمني �املتعلمات 

من اال�صتفادة من التكوينات التقنية �املهنية، على اأ�صا�ص تقا�صم االأد�ار بني املوؤ�ص�صات املدر�صية �التكوينية �بني 

موؤ�ص�صات االإنتاج �املقا�الت، �فتح املجال اأمام اإمكانية العودة اإىل حت�صني التكوين �تعميقه يف خمتلف مراحل 

العمر؛  

التعزيز التدريجي ل�صيغ التعلم احل�صوري، بالتعلم عن ُبعد، عرب اعتماد برامج ���صائط رقمية �تفاعلية، �تكوين  -

مكتبات �موارد تربوية اإلكرت�نية؛

اأ�  - امل�صار،  بتغيري  �املتعلمات  للمتعلمني  ت�صمح  �حركية  ملر�نة  �صمانا  �التكوينية،  التعليمية  امل�صارات  تنويع 

تعميقه، اأ� تكميله كلما رغبوا يف ذلك؛ مما يتوقف على مدى مر�نة هيكلة االأ�صالك التعليمية، ��صال�صة املمرات 

�اجل�صور بينها، �فعالية التوجيه �اإعادة التوجيه، مع توحيد معايري �موا�صفات التكوين �التقييم، باالرتكاز على 

اأ�ص م�صرتك للكفايات �املعارف يف هذا املجال؛ 

اعتماد نظام موحد، ت�رسف عليه هيئة �طنية م�صتقلة، مُتثَّل فيها خمتلف القطاعات التعليمية �التكوينية �املهنية،  -

داخل  اإدماجها  ثم  �من  �تر�صيدها،  �تعميقها  �تطويرها  لالأفراد،  �املهنية  املعرفية  املكت�صبات  على  للت�صديق 

االقت�صاد املهيكل؛

مراجعة امل�صاطر ذات ال�صلة باالإ�صهاد، �مبتابعة الدرا�صة، �ذلك يف ا�صتح�صار ل�رس�ط تي�صري �صبل التعلم مدى  -

احلياة؛    

املعرفية �املهنية،  - امل�صتمر �جتديد اخلربات �الكفايات  للتكوين  نهج خطط �برامج موؤ�ص�صاتية �طنية �جهوية 

اإما مقرتحة اأ� حتت الطلب، داخل املوؤ�ص�صات العمومية اأ� املقا�الت اخلا�صة. يف هذا ال�صدد، يتعني اأن جتتهد 

موؤ�ص�صات التعليم العايل �تكوين االأطر �التكوين املهني يف ابتكار اأ�صاليب �طرق جديدة للتكوين امل�صتمر يف 

اإطار التنمية املهنية للعاملني، بغاية حت�صني القدرات �تطوير االأداء، �حتقيق مزيد من االرتقاء املهني �االجتماعي؛

تطوير جتربة اجلامعات ال�صعبية، يف �صيغتها التقليدية احل�صورية اأ� االإلكرت�نية، لتعميم املعارف �خلق ف�صاءات  -
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ملناق�صة املعارف �املهارات �املوؤهالت املرتبطة باحلياة، �بق�صايا املواطنة، �اإعداد برامج عمل لتطويرها، خدمة 

لتفاعل موؤ�ص�صات املعرفة �التكوين مع حميطها املحلي �الوطني.

البيئة، . 103 املراأة،  ال�صباب،  الثقافة،  )االإعالم،  �التكوين  بالرتبية  املعنية  االأخرى  االجتماعية  القطاعات  باقي  اأما 

املجتمع املدين...(، �الهيئات �املجال�ص �املرا�صد الوطنية �اجلهوية، فيمكنها اأن ت�صهم، بتن�صيق مع قطاعات 

الرتبية �التكوين، مبا يلي:

تنويع اأمناط التعلم �التكوين، خ�صو�صا يف امل�صتويات العليا من التعليم �التكوين )التعلم عن بعد، التعلم مدى  -

اأ� الت�صديق  اأ� تعميقها،  اإتاحة الفر�صة الأكرب عدد ممكن من الراغبني يف تغيري مكت�صباتهم  احلياة...(، بهدف 

عليها، باحل�صول على �صهادات مطابقة خلرباتهم؛

حت�صني  - اإىل  اإ�صافة  �مي�رسة،  حمفزة  ب�رس�ط  منها  �التمكن  �االت�صال  االإعالم  تكنولوجيا  ن�رس  برامج  من  الرفع 

التعليمي  للم�صمون  الدائم  �االإثراء  التطوير  مع  االإنرتنيت،  �صبكة  اإىل  الولوج  �تعميم  بها،  املتعلقة  اخلدمات 

�التثقيفي الرقمي؛

تو�صيع �صبكة املكتبات �مراكز املوارد على امل�صتوى املحلي �اجلهوي، مع ربطها مبختلف موؤ�ص�صات �مراكز  -

الرتبية �التكوين �االإعالم، �تز�يدها باالأطر املتخ�ص�صة يف التوثيق �التن�صيط الرتبوي �الثقايف.  

الرافعة الع�رضون: النخراط الفاعل يف اقت�شاد وجمتمع املعرفة

يرى املجل�ص اأن املدر�صة املغربية، اأ�صبحت اليوم مطاَلبة بفتح �ر�ص �ازن، يهم االنخراط الفاعل يف اقت�صاد �جمتمع . 104

املعرفة، عرب اأربعة مداخل:

• تكنولوجيا االإعالم �االت�صال؛	

• اللغات االأكرث ا�صتعماال يف العامل؛	

• البحث العلمي �التقني �االبتكار؛	

• التفوق �التميز الدرا�صي �التكويني.	

اأ. من اأجل اإدماج ناجع لتكن�ل�جيا الإعلم والت�صال يف املدر�صة 

ا�صتح�صارا لالأهداف التي ��صعتها »ا�صرتاتيجية املغرب الرقمي« بالن�صبة لد�ر املدر�صة ��ظائفها يف جمال ن�رس . 105

تكنولوجيا االإعالم �االت�صال، �اعتبارا اإىل اأن اإدماج هذه التكنولوجيا يف املدر�صة ميثل اليوم �رسطا حا�صما يف 

جتديدها �االرتقاء بها، يتعني العمل على: 

• اإعداد برنامج �طني، باآجال حمددة، ق�صد ا�صتكمال جتهيز املوؤ�ص�صات التعليمية �التكوينية �اجلامعية بتكنولوجيا 	

االإعالم �االت�صال، �بالقاعات متعددة الو�صائط �الو�صائل ال�صمعية الب�رسية، مع ربطها ب�صبكة االإنرتنت، �تز�يد 

املكتبات املدر�صية، �البنيات اجلامعية للتاأطري �البحث، بكل املوارد الرقمية املفيدة يف تعزيز التعلم الذاتي �البحث 

ال�صخ�صي لدى املتعلمني �الفاعلني الرتبويني �الباحثني على حد �صواء؛ 
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• االآين، 	 �التفاعل  �تقا�صمها،  �توثيقها  املعلومة  على  احل�صول  �تي�صري  التدبري،  م�صتويات  جميع  يف  اإدماجها 

�التوا�صل بني خمتلف م�صتويات تدبري املنظومة؛ 

• تعزيز اإدماج هذه التكنولوجيات يف اجتاه االرتقاء بجودة التعلمات، �ال�صيما:	

�تدا�لها  - �املواد ���صعها،  �الربامج  املناهج  ت�صور  ال�رس�ع يف  منذ  اأي  بكامله،  للتعليم  املنهاجية  املقاربة  يف 

بني االأ�صاتذة �اإ�رساك املتعلمني يف الربامج �املقررات التعليمية منذ املراحل االأ�ىل من التعليم، �عمليات التعلم 

�التكوين �التقييم؛ �اإحداث م�صلك قائم بذاته يف هذا التخ�ص�ص بالبكالوريا؛

امل�صتهدفة، �املواد  - الكفايات  الرقمية، من حيث  التفاعلية �احلوامل  االإلكرت�نية، �الو�صائل  الرتبوية  الربجميات 

�البحث،  الذاتي  التعلم  مبادرات  تعزيز  عرب  التعليمية،  �االأ�صاليب  �الطرق  �امل�صامني،  �الربامج  الدرا�صية، 

�تنويع م�صادر املعرفة. 

• �الوثائق 	 امل�صامني  رقمنة  مبوازاة  �رقمنته،  املدر�صي،  الكتاب  مفهوم  مراجعة  على  املتو�صط،  املدى  العمل، يف 

التعليمية؛ 

• االأ�صا�ص 	 التكوين  اأ�صا�صية يف  القريب، كمادة  املدى  الرقمية، يف  �الثقافة  �االت�صال  االإعالم  تكنولوجيا  اإدماج 

�امل�صتمر لكل االأطر الرتبوية، �جعلها مقوما من مقومات التدري�ص �التاأطري �البحث الرتبوي؛ 

• العمل، يف املدى املتو�صط، على تكوين خمت�صني يف الربجميات الرتبوية �االإعالميات البيداغوجية، �اإنتاج امل�صامني 	

�املوارد التعليمية الرقمية؛

• حتفيز ال�صباب على خلق مقا�الت متخ�ص�صة يف اإنتاج احلوامل الرتبوية الرقمية؛	

• املوارد، 	 �اإنتاج هذه  لالبتكار  �املحلي، �كذا خمتربات  اجلهوي  امل�صتوى  على  الرقمية  للموارد  مراكز  اإحداث 

�تكوين خمت�صني يف هذا املجال؛

• تنمية �تطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكمال للتعلم احل�صوري، �عامال يف تنمية ثقافة العمل اجلماعي �الت�صاركي؛	

• اإعداد خطة عمل للتعبئة �التح�صي�ص باأهمية تكنولوجيا االإعالم �االت�صال �د�رها يف اإ�صالح املدر�صة؛ 	

• بتكنولوجيا 	 ارتباط  يف  كافة،  العلمي  �البحث  �التكوين  الرتبية  جماالت  يف  �التطبيقي  النظري  البحث  تطوير 

االإعالم �االت�صال: الديداكتيك، امل�صامني، طرائق التكوين...؛

• �رساكات 	 اإطار  يف  �د�ليا،  �طنيا  �االت�صال  االإعالم  تكنولوجيا  جمال  يف  �املتعهدين  املقا�الت  على  االنفتاح 

موؤ�ص�صاتية، من اأجل اإ�صهامها يف املجهود العمومي لتطوير البنيات التحتية �التجهيزات ال�رس�رية. 

ب. اإتقان اللغات الأكرث ا�صتعمال يف العامل:

ن بالدنا من توطيد . 106 من �صاأن اإ�صهام املدر�صة املغربية يف رفع حتدي اإتقان اللغات االأكرث ا�صتعماال يف العامل، اأن ميكِّ

انخراطها الفاعل يف اقت�صاد �جمتمع املعرفة، �ك�صب الرهانات التالية:

• تعزيز االنفتاح على املعارف �العلوم �الثقافات �التكنولوجيات �االبتكارات املتجددة يف عامل اليوم، �املوؤ�ص�صة 	

للنماذج التنموية �الثقافية اجلديدة؛

• تي�صري �صبل التوا�صل �تعميقها مع خمتلف بلدان العامل، �تقوية جناعة العمل الدبلوما�صي؛	
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• تعزيز متوقع املغرب يف املنظومة الد�لية، �تو�صيع اإ�صعاع منوذجه الثقايف �القيمي �التنموي؛	

• التمكن من الولوج ال�صل�ص للمعلومات �املعارف �املوارد العلمية؛	

• الرفع من ر�صيد الراأ�صمال الالمادي يف التنمية االقت�صادية �الب�رسية القائم يف اأ�صا�صه على اال�صتثمارات يف الرتبية 	

�التكوين �البحث �تكنولوجيا االإعالم �االت�صال؛

• التح�صني التدريجي لتموقع اجلامعة املغربية على ال�صعيد الد�يل، لتعزيز تناف�صيتها �انخراطها يف تد�يل املعرفة، 	

�التكنولوجيا �االبتكار، �رفع حتديات العوملة.

ج. ت�جيه البحث العلمي والبتكار نح� اأهداف تنمية الكفاءات الب�رضية للبلد

من اأجل حتقيق اأهداف تنمية االإمكان الب�رسي على اأ�صا�ص البحث العلمي �التقني �االبتكار، يتعني:. 107

• اإنتاج املعرفة، �بني اال�صرتاتيجيات الرتبوية 	 اأنظمة  العمل على جتا�ز الفجوة الكبرية يف منظومتنا الرتبوية، بني 

�التكوينية، �تقلي�ص امل�صافة، التي ظلت قائمة، بينهما: موؤ�ص�صات البحث �املراكز اجلامعية �املختربات املخت�صة، 

املعرفة  املوؤ�ص�صات املخت�صة يف ن�رس  التعليم �التكوين؛ االإعالم؛  املعرفة �ن�رسها: حقل  اإنتاج هذه  اإعادة  �حقل 

�املعلومات، املتفرقة جميعها؛

• ربط التعلم با�صرتاتيجيات البحث �االبتكار، يف خمتلف امل�صتويات التعليمية، بدءا بالتعليم االأ�يل �االبتدائي، اإىل 	

التكوين املهني �التعليم العايل، �ذلك عرب:

تنمية امل�صاريع الرتبوية املوجهة للمتعلمني)ات(، يف اإطار م�رس�ع املوؤ�ص�صة، �املتعلقة باأن�صطة بيئية اأ� ثقافية اأ�  -

اأن�صطة االكت�صاف �البحث، اأ� االإعالم...، مع العمل على ت�صجيعها �حتفيزها؛

احلياة،  - مدى  �التعلم  التعلم،  �تعلم  الذاتي،  التعلم  قدرات  من  �التمكن  للتعلم  جديدة  ا�صرتاتيجيات  تبني 

تربوية  �موارد  مكتبات  �تكوين  �تفاعلية،  رقمية  ���صائط  برامج  اعتماد  خالل  من  �املبادرة،  �االكت�صاف 

اإلكرت�نية، �تو�صيع الفر�ص يف هذا املجال؛

البحث  - املتعلمني على االجتهاد يف  االإبداع �االبتكار �حرية االختيار، من خالل ت�صجيع  الرتبية على  تطوير 

عن حلول جديدة للم�صاكل التي تطرح عليهم يف تعلماتهم، �كذا ثقافة االبتكار من خالل ت�صجيع املدر�صني 

�املتعلمني على العمل اجلماعي �الت�صاركي، �ماأ�ص�صة هذا العمل يف ف�صاءات تعلمية خا�صة، �االعرتاف به على 

م�صتوى التقييم؛

�املواطنة  - بالقيم  اخلا�صة  الكفايات  جانب  اإىل  جديدة،  كفايات  اكت�صاب  على  �التكوينات  التعلمات  تركيز 

الفاعلة، على راأ�صها الكفايات املعرفية، �العالئقية، �التكنولوجية؛   

املزا�جة البنيوية بني التعليم �التدريب �التطبيقات اأ� االنغما�ص يف الو�صعيات امليدانية �املوؤهالت خللق املقا�لة؛  -

�هو ما يقت�صي اإدماج ح�صة �ازنة من التكوينات �التعلمات، خ�صو�صا يف التعليم الثانوي التاأهيلي، يف �صميم 

الو�صعيات الفعلية للتداريب يف خمتلف جماالت التكوين )االإدارة، االقت�صاد، الهند�صيات، املهن االجتماعية...(. 

ربط التكوينات املهنية مب�صاريع االبتكار التقني �يف املهن، �لي�ص فقط بالتكوين من اأجل ممار�صة املهن؛ -

توفري �صبكات متعددة بني موؤ�ص�صات التكوين املهني �التقني �بني اجلامعات �املوؤ�ص�صات االقت�صادية �املقا�الت،  -
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على اأ�صا�ص تقا�صم ثقافة لالإنتاج �االبتكار، �تبادل املعرفة �حتويلها اإىل منتوج قابل لال�صتثمار �الت�صويق؛

• ربط البحث �االبتكار يف العلوم االجتماعية �االإن�صانية �الفنون �االآداب بربامج التنمية الب�رسية �البيئية، ال�صيما 	

البيئية  �التنمية  الب�رسي،  االإمكان  �تاأهيل  االجتماعية،  الفوارق  �تقلي�ص  �ال�صحة،  �الفقر  اله�صا�صة  م�صاكل 

املحلية، �غريها. كما يتم توجيه البحث يف املهن الد�لية �تثمينها؛

• �توجيه 	 االبتكار،  تنمية  الأجل  املقا�الت  مع  فاعلة  ب�رساكات  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات  البحث  بنيات  تعزيز 

الدرا�صات الأجل نيل ال�صهادات العليا يف هذا االجتاه، مع تي�صري امل�صاطر املتعلقة بالتمويل �التعاقد �تدبري م�صاريع 

البحث؛

• التعليم 	 موؤ�ص�صات  االبتكار، �بني  اأجل  الوطنية من  البحث  بنيات �خمتربات  الد�يل بني  التعا�ن  تو�صيع �تعزيز 

العايل �موؤ�ص�صات البحث الد�لية، ق�صد تنمية القدرات الوطنية، الب�رسية �املوؤ�ص�صاتية، �الرفع من القدرة التناف�صية 

للباحثني املغاربة، �اال�صتفادة من م�صاريع البحث �االبتكار على ال�صعيد العاملي؛

• ال�صعيد 	 على  �االبتكار  البحث  م�صاريع  من  اال�صتفادة  اأجل  من  �د�ليا،  �طنيا  املغاربة  الباحثني  حركية  تي�صري 

العاملي؛

• التكوينات 	 يف  �اإدماجها  املبتكرين،  �حتفيز  بها،  �التعريف  �االبتكار  العلمي  البحث  نتائج  ن�رس  على  العمل 

املتو�صطة �العليا، بغاية تكري�ص ثقافة االبتكار �خلق تناف�صية على ال�صعيد الوطني.

 

يف هذا ال�صدد، يتعني توجيه رعاية التفوق �ت�صجيع التميز اإىل خدمة غايات تنمية القدرات الداخلية للمنظومة . 108

الرتبوية، يف اإطار االإن�صاف �اإعمال مبداأ التكافوؤ يف الفر�ص التعليمية �التكوينية.

من هذا املنطلق، �حر�صا على جعل رعاية النبوغ �التفوق باملدر�صة املغربية، اإحدى اآليات االرتقاء مب�صتويات . 109

ت�صتح�رس  متكاملة  �صيا�صة  نهج  يتعني  فاإنه  �االبتكار،  املبادرة  نحو  �التوجيه  الرتبوية،  �املرد�دية  التعلم، 

امل�صتويات التالية:

م�صت�ى املتعلمني واملتعلمات: ٭

• ربط النبوغ �التفوق لدى املتعلمني)ات( مبختلف املجاالت: املعارف �الكفاءات، االأن�صطة الثقافية �الريا�صية 	

�الفنية، امل�صاريع الرتبوية داخل املوؤ�ص�صة التعليمية �التكوينية �يف حميطها؛ 

• �صلة 	 ذا  عن�رسا  باعتباره  املوؤ�ص�صة،  برامج م�رس�ع  املتعلمني)ات( �صمن  لدى  �التفوق  بالنبوغ  االهتمام  اإدراج 

مبا�رسة بوظائفها الرتبوية �املعرفية �الثقافية �االجتماعية جتاه الكفاءات النا�صئة؛

• للرتبية 	 االأ�ىل  امل�صتويات  منذ  املتعلمني)ات(  لدى  �التفوق  للنبوغ  املبكر  لال�صتك�صاف  �برامج  اآليات  اعتماد 

�التعليم، داخل املدر�صة؛

• تكرمي �مكافاأة املتعلمني املتميزين، بجميع امل�صتويات الدرا�صية، �التعريف باإجنازاتهم، حفزا لهم �لغريهم على 	

املبادرة �االجتهاد �املثابرة؛

• تعميم منح لال�صتحقاق لفائدة املتفوقني �املتميزين.	
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م�صت�ى الفاعلني)ات( الرتب�يني)ات(: ٭

• ��صع التميز �القدرة على االبتكار البيداغوجي يف قاعدة التكوينات االأ�صا�ص �امل�صتمرة، اإىل جانب الكفايات 	

املهنية االأخرى؛ 

• تو�صيع امل�صالك التكوينية اأمام الفاعلني)ات( الرتبويني)ات( للتميز �تعميق التكوين �الدرا�صة، من قبيل م�صالك 	

التربيز؛

• حفز االأ�صاتذة املتميزين �تكرميهم �متكينهم من اآفاق اأ��صع ال�صتثمار كفاياتهم، �صواء تعلق االأمر باالجتهادات 	

الرتبوية، �املبادرات بامل�صاريع البيداغوجية، اأ� بالبحث املطبق على الرتبية �التكوين، مع العمل على التعريف 

باملبادرات �املمار�صات الناجحة، �ت�صجيعها �النظر يف اإمكانية تعميم اال�صتفادة منها.

م�صت�ى الآليات وامل�ؤ�ص�صات التعليمية والتك�ينية: ٭

• تفعيل ثانويات التميز لفائدة املتفوقني من املتعلمني �املتعلمات، تكري�صا للتناف�ص الدرا�صي ال�رسيف، �على اأ�صا�ص 	

معايري النزاهة �اال�صتحقاق �تكافوؤ الفر�ص، �ذلك بعد اإجراء تقييم للتجربة ال�صابقة يف هذا املجال؛ 

• تربويني، 	 �فاعلني)ات(  متعلمني)ات(  من  املغربية،  باملدر�صة  �املتميز�ن  املتفوقون  ميثله  ما  ا�صتثمار  على  العمل 

�باحثني)ات(، من اإمكان �قد�ة يف املثابرة �االجتهاد �النجاح، يف:

دعم الفئات املتعرثة من املتعلمني)ات(، يف اإطار امل�صاحبة الرتبوية؛ -

الرتبوي �املواكبة �امل�صاعدة  - االإر�صاد  اإطار  الرتبويني)ات( اجلدد، �توجيههم، يف  الفاعلني)ات(  دعم �تاأطري 

على االإدماج املهني )اأ�صتاذ التعليم العايل الباحث امل�صاحب، املر�صد الرتبوي...(؛

تاأطري �م�صاحبة الطلبة الباحثني، يف بداية م�صارهم االأكادميي، �اإدماجهم يف بنيات البحث �االبتكار؛ -

قيادة امل�صاريع الرتبوية �م�صاريع البحث �االبتكار على �صعيد املوؤ�ص�صات �يف حميطها.     -

• �النبوغ 	 التفوق  اأ�صكال  كل  �تعزيز  �صقل  اجتاه  يف  تعليمية،  موؤ�ص�صة  كل  داخل  املبكر  للتوجيه  هيئة  تكوين 

الدرا�صيني، تتكون من االأ�صاتذة �االإداريني �االآباء �املفت�صني �املوجهني؛ 

• االأق�صام، 	 هذه  طلبة  ا�صتقبال  من  متعددة  موؤ�ص�صات  متكني  ق�صد  التح�صريية،  باالأق�صام  التكوين  اأ�صكال  تنويع 

�تكوينهم ب�صكل يتالءم مع ا�صتعدادهم �قدراتهم؛ 

• اإر�صاء �صعب �م�صالك للتميز االأكادميي باملوؤ�ص�صات اجلامعية �املدار�ص العليا، �ذلك ق�صد انتقاء خمتلف الكفاءات 	

�النخب، املتميزة يف جمال العلوم �التقنيات �الهند�صيات �الت�صيري �الطب �غريها من التخ�ص�صات، مبا يف ذلك 

العلوم االإن�صانية �االجتماعية �الفنون �االآداب؛

• اال�صتحقاق 	 مبنح  املتفوقني  التالميذ  �متتيع  �االإبداع،  التعليم  ميادين  خمتلف  يف  �التميز  النبوغ  مباريات  اإقامة 

للدرا�صة يف املغرب، اأ� خارجه عند ال�رس�رة؛

• تعميم جوائز التفوق �اال�صتحقاق على جميع امل�صتويات الدرا�صية.	

منها، . 110 املتميزة  �انتقاء  �ترتيبها،  البحث،  �موؤ�ص�صات  �التكوينية،  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  لتقييم  برامج  اإحداث 
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�حتفيزها �تثمينها، �صعيا خللق مناف�صة اإيجابية ��رسيفة بني املوؤ�ص�صات، �فق �صوابط �معايري �صفافة، �حت�صني 

جودة اأدائها.

م�صت�ى البحث العلمي والبتكار: ٭

• ت�صجيع النبوغ �التميز يف جمال البحث �ا�صتعمال تكنولوجيا االإعالم �االت�صال، عرب اإر�صاء دينامية جديدة 	

ال�صتقطاب  �االكت�صاف  للبحث  �م�صاريع  برامج  قوامها  �اجلامعية،  �التكوينية  التعليمية  للموؤ�ص�صات 

التالميذ)ات( ذ�ي النبوغ �التفوق �امليل اإىل البحث، بتعا�ن مع املحيط؛

• اإحداث �صبكات للمهتمني بنف�ص جماالت البحث �االبتكار، مع ت�صجيع اندماج املقا�الت يف هذه ال�صبكات 	

ق�صد توفري ظر�ف مالئمة للتنمية �االإبداع التكنولوجيني؛

• الباحثني، 	 الطلبة  لتمكني  �التكوين،  البحث  موؤ�ص�صات  داخل  املبدعة  للمقا�الت  حما�صن  اإحداث  ت�صجيع 

حملة م�صاريع اإن�صاء مقا�الت، من ا�صتعمال املوارد الب�رسية للموؤ�ص�صة �جتهيزاتها، من اأجل حتقيق م�صاريعهم، 

�متكينهم اأي�صا من اال�صتفادة من امل�صاعدات �االإر�صادات التي تخولها هذه املوؤ�ص�صات.

الرافعة  الواحدة والع�شـرون:  تعزيز متوقع املغرب �شمن البلدان ال�شاعدة

ال�صيا�صية  احلياة  مكونات  خمتلف  همت  ملحوظة  تطورات  الثالثة،  االألفية  مطلع  منذ  �ال�صيما،  املغرب،  عرف 

�االجتماعية �االقت�صادية، يف اجتاه بناء منوذجه اخلا�ص للتنمية ال�صاملة، جعلت املغرب ي�صع اأ�ىل خطواته يف م�صار 

البلدان ذات االقت�صادات ال�صاعدة. 

 اإن املكا�صب التي حققها املغرب يف هذا ال�صاأن، تتطلب بذل مزيد من اجلهود الأجل تاأهيل البالد لالنخراط ال�صامل 

�صمن البلدان ال�صاعدة، خ�صو�صا يف جمال تعزيز امل�صار التنموي، �تقوية مناعة االقت�صاد الوطني، �تطوير جمموعات 

�مقا�الت قوية، �حت�صني مناخ االأعمال، �االنخراط يف اقت�صاد املعرفة. اإن مثل هذه التحديات تدعو، يف جانب 

منها، املدر�صة اإىل النهو�ص بد�رها كاماًل يف متكني البالد من اإجناح االأ�را�ص التنموية، �الرفع من تناف�صية البالد معرفيا 

�اقت�صاديا، �اال�صتجابة ملتطلبات التنمية ال�صاملة.

�اعتبارا لكون العن�رس الب�رسي هو الرث�ة احلقيقية للمغرب، �اأحد املكونات الرئي�صة للراأ�صمال غري املادي، فاإن املدر�صة 

اأدائها، الأجل االإ�صهام يف تكوين  مدعوة اأكرث من اأي �قت م�صى، اإىل تقوية قدراتها الب�رسية �املوؤ�ص�صاتية، �تطوير 

�تاأهيل النخب �الكفاءات الب�رسية لتغذية امل�صاريع التنموية �االقت�صادية للبالد كافة.

بذل . 111 ال�صاعدة،  البلدان  بركب  تعزيز حلاق بالدنا  املغربية يف  للمدر�صة  الفعال  االإ�صهام  يقت�صي حتقيق هدف 

املزيد من اجلهود يف حتقيق ما يلي:

تعزيز اال�صتثمارات العمومية يف جمال الرتبية �التكوين، �اإعطاء االأ�لوية لهذا املجال يف نفقات الد�لة، �حتقيق  -

تفاعل اإيجابي بني النمو االقت�صادي �تطوير املدر�صة؛

اإقرار اإ�صالحات عميقة يف جمال الرتبية �التكوين، تهم حتقيق االإن�صاف �اجلودة يف التكوين �البحث، �اإدماج  -

التكنولوجيات اجلديدة، �التاأهيل ال�صو�صيو – الثقايف �القيمي، �االإدماج االقت�صادي؛
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حتفيز الن�صيج االقت�صادي �القطاعات املنتجة ب�صكل عام، على االنخراط يف �صري�رة منظومة الرتبية �التكوين،  -

م�صرتكة  م�صاريع  اإطار  �املقا�الت، يف  �البحث  التكوين  موؤ�ص�صات  بني  �العالقات  اجل�صور  متتني  من خالل 

لالبتكار؛

تقوية جهود التنمية امل�صتدامة، من خالل توجيه التكوينات �البحوث العليا نحو غايات ذات �صلة باالنتفاع  -

املجتمعي، من قبيل حماربة الفقر �اله�صا�صة �املر�ص �العنف، اإىل جانب تغذية االأ�را�ص االقت�صادية �االجتماعية 

بالكفاءات الالزمة، �ذلك يف اإطار مقاربة متعددة �متداخلة االخت�صا�صات؛

توجيه جهود التاأطري �االإدماج ال�صو�صيو – ثقايف لل�صباب نحو تو�صيع �تعميم م�صاركتهم يف التنمية االجتماعية  -

�االقت�صادية �الثقافية �ال�صيا�صية للبالد، �م�صاعدتهم على االندماج يف احلياة الن�صيطة، مع العمل على تي�صري 

�لوجهم للثقافة �العلم �التكنولوجيا، �الفن �الريا�صة �االأن�صطة الرتفيهية، �متكينهم من التعبري عن طاقاتهم 

اخلالقة �االإبداعية؛

املوجهة  - �الت�صجيعات  �التحفيزات  �التكوينات،  �االبتكار،  البحث  جماالت  تغطي  توا�صلية  �صيا�صة  اإر�صاء 

للمقا�الت لالإ�صهام يف �صري�رة التكوين �البحث �التاأهيل.

 بيان 8  

5

4

3

2
6

1

ملءمة التعلمات 

والتك�ينات مع حاجات 

البلد، ومهن امل�صتقبل، 

والتمكني من الندماج  

تر�صيخ جمتمع امل�اطنة 

والدميقراطية وامل�صاواة

تاأمني التعلم مدى 

احلياة 

النخراط الفاعل 

يف اقت�صاد وجمتمع 

املعرفة 

تعزيز مت�قع املغرب �صمن 

البلدان ال�صاعدة 

تق�ية الندماج ال�ص��صي� 

ثقايف 

�شâ رافعات ملدر�شة 

الرتقاء بالفرد 

واملجتمع
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امللمو�ص خلارطة  االأثر  �ا�صتهداف  اال�صرتاتيجية،  الر�ؤية  املن�صود �صمن هذه  التغيري  لرافعات  الناجع  التفعيل  يتوقف 

طريق اإ�صالح املدر�صة �جتديدها، على اأر�ص الواقع، يف املدى الزمني املخ�ص�ص لذلك، على حتقيق �ت�صافر رافعتني 

متكاملتني:

الرافعة الثانية والع�شـرون:  تعبئة جمتمعية م�شتدامة  

جودتها . 112 �حت�صني  املغربية،  املدر�صة  جتديد  اأجل  من  الوطنية  للتعبئة  زمنيا  مدى   2030-2015 اإعالن  يتم 

الرتابية،  �اجلماعات  الد�لة  قبل  من  �طنية،  كاأ�صبقية  ق�صوى  بعناية  حتظى  جعلها  ثم  �من  �مرد�ديتها، 

املدين،  �املجتمع  �االأ�رس  اخلا�ص  �القطاع  النقابية،  �املنظمات  �البحث،  �التكوين  الرتبية  �موؤ�ص�صات 

�املثقفني �الفعاليات الفنية، �االإعالم.

غري اأن هذه التعبئة ال ميكن اأن تبقى جمرد خطاب عام، �اإمنا يتعني اأن ت�صبح ن�صقا منظما، ببعد التقائي ير�صخ 

املدر�صة، �حميطها ��رسكائها، �يوؤمن متلكهم الأهداف االإ�صالح �انخراطهم  م�صوؤ�لية الفاعلني املبا�رسين يف 

يف تطبيقه �تتبعه، مما �صيمكن من تو�صيع قنوات التعبئة، التي من املفر��ص اأن توفرها املدر�صة املغربية، ال�صيما 

م�رس�ع املوؤ�ص�صة الذي بات من الالزم تو�صيعه، مفهوما، �منهجا، �ممار�صة، اإىل اأق�صى حد ميكن من ا�صتيعاب 

�رس�رات االإ�صالح �متطلباته.

اأ. بالن�صبة لتعبئة الفاعلني الرتب�يني والباحثني:

التعبئة حول . 113 اإجناح  اأجل  ثم، �من  تغيري، من  الفاعل اجلوهري يف كل  الرتبوية هي  االأ�رسة  اأن  املجل�ص  يعترب 

اإ�صالح املدر�صة، يتعني يف املدى القريب، العمل على اإر�صاء تعاقد معنوي لتجديد الثقة �التعبئة، �اإعطاء نَف�ص 

جديد الأد�ار الفاعلني �انخراطهم يف االإ�صالح املاأمول، �فق ثالثة اأ�ص�ص متكاملة:

التمتع  - بني  قار  توازن  اإقامة  ي�صمن  اإطار  يف  الرتبويني،  الفاعلني  مع  املنتظم  �النقا�ص  للحوار  متجددة  دينامية 

باحلقوق �القيام بالواجبات؛

االرتقاء مبهن الرتبية �التكوين �البحث �التدبري، �اإعادة االعتبار لها �ملكانتها الرائدة داخل املجتمع، �حت�صني  -

ظر�ف عمل مزا�ليها؛

يتمثل يف  - ر؛  موؤطِّ منظور  �تقييمها، �صمن  �تتبعها  تنفيذها  �االإ�صهام يف  االإ�صالح،  باأهداف  امل�صرتك  االلتزام 

حت�صني جودة املدر�صة �مرد�ديتها الداخلية �اخلارجية. 

ب. بالن�صبة لتعبئة الأ�رض:  

�التكويني �دعمه، . 114 الدرا�صي  الأبنائها، �مواكبة حت�صيلهم  اليقظ  التتبع  االأ�رس من  بتمكني  اآليات كفيلة  اإر�صاء 

�االإ�صهام املنتظم يف العناية باملدر�صة، �يف حتقيق م�رس�ع املوؤ�ص�صة.

اإ�رساك االأ�رس يف تدبري املوؤ�ص�صة، عرب متتني د�ر جمعيات اآباء �اأمهات �اأ�لياء التالميذ، التي هي مدعوة لتجديد . 115

منهجيات عملها، �تقوية تعا�نها مع املوؤ�ص�صات، �م�صاركتها الفعلية يف التدبري �التتبع، �كذا توفري ف�صاءات 

للتن�صيق �احلوار املنتظم معها داخل املوؤ�ص�صات التعليمية �التكوينية.  



67من اأجل ريادة ناجعة �تدبري جديد للتغيري 

اإقامة »مدر�صة اأمهات �اآباء �اأ�لياء املتعلمني«، من خالل تنظيم د�رات تكوينية لفائدة اأ�رس التالميذ: حماربة . 116

االأمية، برامج للتوعية �التح�صي�ص، م�صاعدة االأ�رس على ا�صتعمال بع�ص الو�صائل الديداكتيكية. 

حتقيق مدر�صة للجميع مبهام متعددة، توفر خدمات الأفراد املجتمع كافة، من حيث التوعية ال�صحية �البيئية . 117

اأ� م�صتو�صف  اأي�صا مرافق داعمة من قبيل: قاعة ملحاربة االأمية،  �التثقيف �التعلم مدى احلياة، �توفر لهم 

موؤقت، اأ� اأ�را�ص للتكوين املهني، ق�صد متتني عالقة تفاعلية ��صل�صة مع االأ�رس، �مع املحيط.

ج. بالن�صبة لتعبئة اجلماعات الرتابية:

التنظيمي للجماعات . 118 ا�صتثمار جميع االإمكانيات التي تتيحها مقومات اجلهوية املو�صعة من جهة، �القانون 

الرتابية من جهة اأخرى؛ اإذ من �صاأن ذلك، اأن ي�صع ق�صايا البيئة املدر�صية يف �صلب النقا�ص ال�صيا�صي اجلهوي 

�املحلي، �اأن يوفر دعما منتظما للمدر�صة، �ي�صاعدها على التفرغ ملهامها ��ظائفها االأ�صا�صية، التي هي ذات 

طابع تربوي �بيداغوجي �ثقايف �معريف.

د. بالن�صبة لتعبئة هيئات املجتمع املدين:

اإطالق مبادرات مو�صعة، تنبني، باخل�صو�ص، على الرتكيز على امل�صاريع ذات االأ�لوية بالن�صبة للمدر�صة، مع . 119

توخي االأثر امليداين القابل للقيا�ص، �تعزيز كفاءات الفاعلني �املن�صّطني املحليني لل�رساكة، �ت�صجيع التعا�صد 

يف الو�صائل �املوارد، �اال�صتفادة من التجارب �املمار�صات اجليّدة. 

عال�ة على ا�صتثمار الكفاءات الب�رسية املحلية، عرب ت�صجيعها على االنتظام يف جمعيات لدعم املدر�صة. 

هـ. بالن�صبة لتعبئة الفاعلني القت�صاديني:

تقت�صي تعبئة هذا املكون الوازن من املجتمع، ما يلي:. 120

تو�صيع انخراط املقا�الت �منظماتها املهنية يف �رساكات موؤ�ص�صاتية مع املدر�صة؛ -

�رساكة  - لبلورة  الالزمة  �املادية  الب�رسية  باملوارد  �مدها  �املحلي،  اجلهوي  ال�صعيد  على  ��جائه  ج�صور  اإر�صاء 

م�صتدامة بني املدار�ص �املقا�الت املتواجدة يف حميطها؛  

انخراط الهيئات املمثلة للمقا�الت املغربية �احتاداتها اجلهوية، يف اختيار ممثليها لدى جمال�ص التدبري، �تعبئتهم  -

من اأجل ت�صوّر امل�رس�ع اجلهوي لل�رساكة مع املدر�صة؛

م�صاعدة املدر�صة، عرب الكفاءات املهنية للمقا�لة، على اإر�صاء برامج للتكوين عن بعد، �التكوين بالتنا�ب لفائدة  -

املتعلمني يف ال�صعب التقنية �التكنولوجية �االقت�صاد �التكوين املهني؛

ق�صد . 121 للم�صاريع،  بنك  على  �اأكادميية جهوية �جامعة،  اإقليمية،  �نيابة  �التكوين،  للرتبية  موؤ�ص�صة  توافر كل 

الق�صايا �املجاالت  املوؤ�ص�صاتية نحو  ال�رساكات  ا�صتقطاب دعم املقا�الت �منظماتها املهنية، �توجيه  تي�صري 

ذات االأ�لوية بالن�صبة للمدر�صة املغربية.
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و. بالن�صبة للتعبئة الإعلمية:

اعتبار املجل�ص اأن �صري�رة التعبئة حول اإ�صالح املدر�صة املغربية طيلة مرحلة تطبيقه، �صتكون يف حاجة اإىل دعم . 122

�االإلكرت�نية،  �املكتوبة  �امل�صموعة  املرئية  مكوناته،  مبختلف  الوطني،  االإعالمي  الن�صيج  قبل  من  مو�صول 

�ذلك ببذل املزيد من اجلهود يف منا�رسة املدر�صة املغربية، �اإذكاء النقا�ص العمومي حولها.     

��صع اآليات ل�صمان احل�صول على املعلومات املوثوقة �العمل على ن�رسها، بو�صفها حمفزا لتعبئة �اعية حول . 123

ق�صايا املدر�صة املغربية، �ذلك يف اإطار تفعيل املبداأ الد�صتوري ال�صامن للحق يف احل�صول على املعلومة.  

ز. بالن�صبة للم�اكبة والتقييم:

�املراجعة . 124 �االفتحا�ص  للتقييم  �اآليات  دائمة،  حركية  يف  الإ�صالح  �التتبع  �اليقظة  املواكبة  اآليات  توفري 

�اال�صتدراك �تعميمها على جميع امل�صتويات.

اإر�صاء منظومة �طنية مندجمة ملعلومات الرتبية �التكوين �البحث العلمي، تكون اإطار مرجعيا لقاعدة املعطيات . 125

مكونات  مبختلف  املتعلقة  املعلومات  جميع  توفر  امليادين،  بهذه  املتعلقة  �املحينة،  املوثوقة  �االإح�صائيات 

املدر�صة، �تتيح اإمكانية معاجلتها على النحو الذي ي�صاعد امل�صوؤ�لني على اتخاذ القرار. كما ت�صعف الباحثني 

�اخلرباء �املهتمني على التز�د باملعلومات ذات ال�صلة. 

اإر�صاء نظام لتتبع املتمدر�صني �املتكونني �الطلبة �اخلريجني طيلة م�صارهم التعليمي، �بعد تخرجهم، للتمكن . 126

باال�صتدراك  �القيام  لت�صحيحه  اأ�  �توطيد مكت�صباته،  امل�صار  لتثمني  ال�رس�رية  املعلومات  على  احل�صول  من 

الالزم، اأ� الإعادة النظر يف ال�صيا�صة التعليمية، كلما تطلب االأمر ذلك.

الرتبية . 127 منظومة  لتقييم  الوطنية  الهيئة  خالل  من  العلمي،  �البحث  �التكوين  للرتبية  االأعلى  املجل�ص  اإ�صهام 

�التكوين لديه، �يف نطاق ال�صالحيات الد�صتورية املخولة له، يف التقييم املنتظم لتطبيق االإ�صالح، �ل�صريه 

�حتقيق اأهدافه، �اآثاره على حتقيق االإن�صاف �تكافوؤ الفر�ص، �االرتقاء بجودة التعلمات، �جناعة املرد�دية 

الداخلية �اخلارجية، �القدرات التاأهيلية للمنظومة الرتبوية. 

ح. بالن�صبة للتدابري امل�ؤ�ص�صاتية ذات اأ�صبقية:

يتعني يف املدى القريب: . 128

االإ�رساع باإحداث �تفعيل اللجنة الدائمة للتجديد �املالءمة امل�صتمرين للربامج �املناهج امل�صار اإليها يف الف�صل  -

الثاين اأعاله. 

اإطالق برامج تكوينية ل�صالح العاملني حاليا يف املدر�صة من اأجل التنمية املهنية لقدراتهم �كفاءاتهم، �حت�صريهم  -

لالنخراط يف التغيري، د�ن امل�صا�ص بحقوقهم �مكت�صباتهم.

ت�رسيع التدابري الالزمة لل�رس�ع يف االإدماج التدريجي للتعليم االأ�يل يف التعليم االبتدائي االإلزامي )امليثاق – املادة  -

60(، �اإحداث االآلية الكفيلة بتنظيميه �النهو�ص به �تطويره.

ال�رس�ع يف االإحداث التدريجي ل�صبكات خمت�صة يف تعليم اللغات االأجنبية خارج املناهج الدرا�صية النظامية،  -
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املخت�صة،  الهيئات  مع  بتعا�ن  �ذلك  االأجنبية؛  اللغات  من  التمكن  لدعم  اجلهوي،  امل�صتوى  على  ال�صيما 

�باال�صتعمال االأمثل للتجهيزيات االأ�صا�صية �الكفاءات الب�رسية املتوافرة )امليثاق – املادة 118(.

اإطالق برنامج �طني �جهوي �حملي، الإعادة تهيئة املوؤ�ص�صات التعليمية القائمة، �التي هي يف حاجة اإىل ذلك،  -

�يف بناء موؤ�ص�صات جديدة، تراعي مبداأ القرب من اإقامة املتعلمني �املتعلمات، مع القيام باإجناز ت�صخي�ص دقيق 

لواقع املوؤ�ص�صات �للخ�صا�ص الواجب تالفيه.

ط. اإر�صاء تعاقد جمتمعي باعتباره اأ�صا�ص اإجناح التعبئة املن�ص�دة:

اإن املجل�ص االأعلى للرتبية �التكوين �البحث العلمي، اإميانا منه باأن اإجناح االإ�صالح الرتبوي املن�صود، م�صوؤ�لية . 129

الريادة  منه على جناعة  �امل�صتفيدة؛ �حر�صا  املعنية  الفاعلني �االأطراف  �الد�لة �كل  املجتمع  متقا�صمة بني 

اجلديدة للتغيري، �حتقيقا لفعالية كل امل�صتلزمات اأعاله، يو�صي يف املدى القريب مبا يلي:

• 	  » �صياغة م�صمون الر�ؤية اال�صرتاتيجية لالإ�صالح: »من اأجل مدر�صة االإن�صاف �اجلودة �االرتقاء،  2030-2015 

يف قانون - اإطار، ي�صادق عليه الربملان، ُيتّخذ مبثابة تعاقد �طني يلتزم اجلميع بتفعيل مقت�صياته �تطبيقه، �املتابعة 

املنتظمة مل�صاراته؛ علمًا باأن الر�ؤية اال�صرتاتيجية هي ثمرة عمل جماعي، م�صدره تقارير �اأعمال اللجان الدائمة 

للمجل�ص، �جممل اال�صت�صارات التي قام بها املجل�ص، املتوجة بنتائج احلوار اجلهوي من اأجل تاأهيل منظومة الرتبية 

�التكوين �البحث العلمي، خالل �صهر اكتوبر 2014؛ �هي عال�ة على ذلك، ثمرة ت�صخي�ص مو�صوعي علمي 

لواقع املدر�صة عرب ا�صتثمار التقرير التحليلي بخ�صو�ص »تطبيق امليثاق الوطني للرتبية �التكوين 2013-2000« 

الذي اأجنزته الهيئة الوطنية للتقييم؛ فاملقاربة الت�صاركية ت�صتدعي اإذن هذا التعاقد املقنن، ان�صجاما مع اإعادة النظر 

يف منظور االإ�صالح �م�صمونه، �يف املقاربة املعتمدة يف بلورته �تفعيله.

• اإحداث اللجنة امل�صرتكة بني املجل�ص �القطاعات املكلفة بالرتبية �التكوين �البحث العلمي، يف املدى القريب، 	

تطبيق  قيا�ص  موؤ�رسات  �بناء  التتبع،  يف  مبهامها  اال�صطالع  ق�صد  باملجل�ص،  املتعلق  القانون  من   6 للمادة  طبقا 

االإ�صالح، �اأداء مكونات املدر�صة. 

• اإحداث جلنة م�صرتكة بني املجل�ص �الوزارات املعنية، لو�صع لوحة قيادة االإ�صالح، �مراحل االإجناز �اآليات التتبع 	

�التقييم، تفعيال التفاقية التعا�ن املربمة بني املجل�ص �هذه القطاعات.

التدبريية . 130 الريادة، �القدرات  املدر�صة، توافر  اإ�صالح  التعبئة املجتمعية حول  اأهم م�صتلزمات حتقيق جناعة  من 

الالزمة لقيادة االإ�صالح، ��صمان ا�صتدامته.
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اأ. ريادة ناجعة:

يتعني اأن تكون الريادة املن�صودة:. 131

• االأ�صاليب 	 يف  التجديد  �اإرادة  التغيري  لر�ح  �متملكة  �املحا�صبة،  امل�صوؤ�لية  بني  تزا�ج  حكامة  على  مرتكزة 

اأي�صا،  املركزي �لكن  امل�صتوى  فقط على  لي�ص  كافة،  املدر�صة �مكوناتها  اأ�صعدة  �التدبري على  الفعل  �منهجية 

اأ�صا�صا، على امل�صتويات اجلهوية �املحلية، �على �صعيد موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين نف�صها؛

• �مدعومة 	 الرتبوي،  ال�صاأن  على  للقائمني  اأف�صل  انتقاء  على  مبنية  عالية،  مبوؤهالت  ب�رسية  كفاءات  اإىل  م�صتندة 

باأجهزة �هياكل قادرة على اإر�صاء الدينامية املرغوبة يف اإطار الالمتركز �الالمركزية �اال�صتقاللية املوؤ�ص�صاتية، �هو 

ما ي�صتدعي فتح �ر�ص تاأهيلي، يف املدى القريب، من اأجل تطوير القدرات التدبريية للفاعلني، �صمن م�رس�ع 

متكامل لتجديد احلكامة الرتبوية املبني يف الف�صل الثاين من هذه الر�ؤية اال�صرتاتيجية؛

• التفعيل �االأجراأة 	 ناجعة ذات قدرة تدبريية �توا�صلية موؤ�ص�صة على املعرفة �التجربة �الكفايات الالزمة حل�صن 

�املتابعة؛

• امل�صوؤ�لة، 	 القد�ة، �ت�صتثمر مقت�صيات احلكامة  بيداغوجيا  تر�صيخ  القيادة �الفريق معا �ت�صتطيع  ت�صتغل مبنطق 

�تعتمد منظورا �صموليا ل�صري�رة االإ�صالح، حمليا �جهويا ��طنيا؛ 

• تقدم احل�صاب بانتظام عن تطبيق االإ�صالح �اإجنازاته �تقييم نتائجه؛	

• تعتمد �تطور اآليات جتميع املعطيات �حتليلها لتح�صني اتخاذ القرار، مع اإر�صاء اآليات لر�صد �تعميم املمار�صات 	

اجليدة، الأن ذلك �صي�صاعد على بناء تراكم اإيجابي يف املدر�صة، �على اإذكاء طموح الفاعلني لتطوير ممار�صاتهم، 

�على تقوية القرارات التي لها اأثر اإيجابي على املتعلمني �املتعلمات؛

• قادرة على تقوية التن�صيق �ا�صتدامته على م�صتوى امل�صوؤ�لني، حمليني �جهويني �مركزيني، �على م�صتوى الفاعلني 	

النقابية  التنظيمات  �ممثليهم، �ال�صيما يف  الفاعلني  مع  الت�صا�ر  �تعزيز  �التكوينية،  التعليمية  املوؤ�ص�صات  داخل 

�اجلمعيات املهنية، �اإ�رساكهم بانتظام، يف عملية املتابعة �التقييم �املراجعة �اال�صتدراك؛

• م�صتندة اإىل عدة قانونية �ت�رسيعية حمينة يف االأمد الزمني املحدد، ��رس�رية لتفعيل االإ�صالح �قيادته، مع ت�رسيع 	

�ترية التحيني �املراجعة �االإ�صدار؛

• قادرة على تعميم العمل مب�رس�ع املوؤ�ص�صة، يف اإطار ا�صتقاللية موؤ�ص�صات الرتبية �التكوين، تفعيال ملبداأ الالمتركز 	

�الالمركزية، �صمن توجهات اجلهوية املتقدمة. 

التكامل �التجا�ب مع . 132 اأ�صا�ص  بالنتائج �املرد�دية؛ �على  كما يتعني توطيد الالمركزية �الالمتركز، �التدبري 

الد�ر الفعال لل�صلطات املركزية يف بلورة اال�صرتاتيجيات �التوجهات الوطنية الكربى، �يف النهو�ص بد�ر 

للرتبية  اجلهوية  لالأكادمييات  مقننة  تفوي�صات  من  ذلك،  ي�صتدعيه  ما  مع  �املراقبة؛  �الدعم  �التوجيه  ال�صبط 

�التكوين، �منها النيابات االإقليمية، �منها ملوؤ�ص�صات الرتبية �التكوين؛ �للجامعات، �منها ملوؤ�ص�صات التعليم 

العايل �تكوين االأطر �البحث العلمي.

الرافعة  الثالثة والع�شـرون:  ريادة وقدرات تدبريية ناجعة يف خمتلف 

م�شتويات املدر�شة
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ب. مق�مات التدبري الأمثل

الرتبية . 133 جمال  يف  للفاعلني  الداعمة  �املناهج  �املقاربات،  املوارد،  جمموع  ي�صمل  نظاما  تعني  التغيري  قيادة  اإن 

�التكوين �البحث العلمي، يف �صري�رة اإر�صاء التغيري. من هذا املنطلق، يو�صي املجل�ص مبا يلي:

• اعتماد مقاربة ا�صتباقية، من �صاأنها، احلد من اآثار املقا�مات املفرت�صة لالإ�صالح اأ� تاأثري عوامل غري متوقعة على 	

م�صاره؛ مقاربة قائمة على االإ�رساك �التخطيط �التوقع �االإقناع؛

• املعقدة، 	 االإ�صالحات  خانة  يف  يندرج  املغربية،  باملدر�صة  االرتقاء  اأن  ذلك  �بالرهانات؛  باملحيط  الدقيقة  املعرفة 

العالقات بني  املقدمة، �تداخل  فيها، �كذا اخلدمات  الفاعلني �املتدخلني  اأمدها، �تعدد �تنوع  اعتبارا لطول 

مكونات املدر�صة �حميطها اجلغرايف �ال�صو�صيو اقت�صادي؛

• اعتماد مقاربة �صاعدة، مبنية على اإ�رساك خمتلف الفاعلني املحليني املعنيني ب�صوؤ�ن الرتبية لتفعيل رافعات االإ�صالح؛	

• �ترابط 	 تكامله  على  لالإ�صالح  حتافظ  قة  من�صَّ مقاربة  �فق  تنتظم  م�صاريع  �صكل  على  التغيري  رافعات  ت�رسيف 

مكوناته؛ 

• مالءمة امل�صاريع للقدرات املتاحة لتدبريها �اإحداث التغيري، �الرتكيز على املهام االأ�صا�صية للبنيات املعنية بالتغيري 	

ل�صمان انخراط الفاعلني؛

• اإر�صاء فريق ملواكبة التغيري، ي�صتغل على اجلوانب املرتبطة بالتح�صي�ص �الدعم النف�صي �املعنوي للمعنيني بقيادته 	

اأ� بامل�صاركة فيه؛

• اعتماد مقاربة تدرجية قائمة على املزا�جة بني التجريب �تقييم نتائجه، كلما ا�صتدعى االأمر ذلك، من اأجل التاأكد 	

من النجاعة �املالءمة �اإمكانية حتقيق االأهداف املتوخاة قبل التعميم؛ 

• توفري املوارد املالية الالزمة �اإر�صاء تخطيط للميزانية املخ�ص�صة لالإ�صالح، مع مواكبتها مب�صاطر مب�صطة �مبراقبة 	

منتظمة لطرق �رسفها، �صمن قانون اإطار، �عرب �صند�ق خا�ص لدعم اأ�را�ص االإ�صالح.       

ج. ترجمة الروؤية ال�صرتاتيجية اإىل واقع وم�صتلزمات:

لن يتاأتى النجاح يف قيادة التغيري، اإذا مل يتم التحكم يف تدبري ق�صايا املدر�صة، من خالل �صبط اآليات �اأد�ات . 134

ترجمة الر�ؤية اال�صرتاتيجية �خمطط تفعيلها، اإىل �اقع مطابق ما اأمكن، مع الت�صور النظري للتغيري املرتقب. 

ذلك ما يقت�صي اتخاذ التدابري التالية:

ترجمة التوجهات اال�صرتاتيجية اإىل ا�صرتاتيجيات قطاعية، �خمططات تنفيذية، �برامج �م�صاريع لالإجناز؛ -

تطوير القدرات املوؤ�ص�صية �التدبريية، �اإر�صاء االآليات التنظيمية لتفعيل الربامج �امل�صاريع؛ -

حتيني االإطار القانوين �املوؤ�ص�صاتي، ملالءمته مع مقت�صيات التغيري، �تطبيق القوانني �امل�صاطر االإدارية بال�رسامة  -

املطلوبة، اإعماال ملبداأ القيام بالواجبات يف تالزم مع التمتع باحلقوق، �احرتاما الأخالقيات املهنة املتعاقد عليها، 

�ا�صتح�صارا اإراديا ملوجبات ال�صمري املهني؛ 

برجمة عمليات االإ�صالح بوترية متكن من اإجناز كل عملية مب�صتوى اجلودة املطلوبة؛ تخطيطا، �تنفيذا، �تتبعا،  -

�تقييما.
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يف هذا االإطار، �صينكب املجل�ص، يف نطاق مهمته التقييمية، على اإعداد موؤ�رسات تتبع �تقييم اإجناز رافعات هذه  -

الر�ؤية. 

توفري االإمكانات الب�رسية �امل�صتلزمات املادية �اللوج�صتيكية �التوا�صلية �الت�رسيعية التي يتطلبها تفعيل االإ�صالح  -

�تطبيقه، ذلك اأن لالإ�صالح تكلفة متكن من املالءمة بني ما هو مرغوب فيه، �ما هو ممكن التحقيق. 

اإن من �صاأن التطبيق الناجع �االأمثل لرافعات التجديد هاته، االإ�صهام يف اإجناح االإ�صالح، �من ثم ا�صرتجاع اطمئنان 

املجتمع  ثقة  اإعادة  �بعبارة جمملة،  م�صتقبلهم،  على  املتعلمني  �اطمئنان  اأبنائها،  متدر�ص  جناعة �جد�ى  على  االأ�رس 

املغربي مبختلف مكوناته �فاعليه يف مدر�صته، �يف قدرتها على اال�صطالع مبهمتها يف رفع حتديات مغرب احلا�رس 

�امل�صتقبل.

12

 بيان  9  

تعبئة جمتمعية 

م�صتدامة

ريادة وقدرات تدبريية 

ناجعة يف خمتلف م�صت�يات 

املدر�صة

رافعتان من اأجل

 ريادة ناجعة وتدبري 

جديد للتغيري



ملحقان



امللحق 1:

  مقت�شيات الد�شتور املتعلقة بالرتبية والتكوين والبحث 

العلمي
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 الت�صدير: 

• احلق 	 ي�صودها  دميقراطية  د�لة  بناء  فيه، يف  الذي ال رجعة  �فاء الختيارها  املغربية،  اململكة  »اإن  االأ�ىل:  الفقرة 

�القانون، توا�صل بعزم توطيد �تقوية موؤ�ص�صات د�لة حديثة، مرتكزاتها امل�صاركة �التعددية �احلكامة اجليدة، 

�اإر�صاء دعائم جمتمع مت�صامن، يتمتع فيه اجلميع باالأمن �احلرية �الكرامة �امل�صا�اة، �تكافوؤ الفر�ص، �العدالة 

االجتماعية، �مقومات العي�ص الكرمي، يف نطاق التالزم بني حقوق ��اجبات املواطنة«.

• الفقرة الثانية: »اململكة املغربية د�لة اإ�صالمية ذات �صيادة كاملة مت�صبثة بوحدتها الوطنية �الرتابية، �ب�صيانة تالحم 	

�تنوع مقومات هويتها الوطنية، املوحدة بان�صهار كل مكوناتها، العربية - االإ�صالمية، �االأمازيغية، �ال�صحرا�ية 

الدين  بتبواإ  تتميز  املغربية  الهوية  اأن  �املتو�صطية. كما  �العربية  �االأندل�صية  االإفريقية  بر�افدها  �الغنية  احل�صانية، 

االإ�صالمي مكانة ال�صدارة فيها، �ذلك يف ظل ت�صبث ال�صعب املغربي بقيم االنفتاح �االعتدال �الت�صامح �احلوار، 

�التفاهم املتبادل بني الثقافات �احل�صارات االإن�صانية جمعاء«.

• النقطة الثامنة من الفقرة الرابعة: »حظر �مكافحة كل اأ�صكال التمييز، ب�صبب اجلن�ص اأ� اللون اأ� املعتقد اأ� الثقافة 	

اأ� االنتماء االجتماعي اأ� اجلهوي اأ� اللغة اأ� االإعاقة اأ� اأي ��صع �صخ�صي، مهما كان.« 

الف�صل 5: 

»تظل العربية اللغة الر�صمية للد�لة.

�تعمل الد�لة على حمايتها �تطويرها، �تنمية ا�صتعمالها.

تعد االأمازيغية اأي�صا لغة ر�صمية للد�لة، باعتبارها ر�صيدا م�صرتكا جلميع املغاربة بد�ن ا�صتثناء.

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الر�صمي لالأمازيغية، �كيفيات اإدماجها يف التعليم �يف جماالت احلياة العامة 

ذات االأ�لوية، �ذلك لكي تتمكن من القيام م�صتقبال بوظيفتها، ب�صفتها لغة ر�صمية. 

تعمل الد�لة على �صيانة احل�صانية، باعتبارها جزءا ال يتجزاأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة، �على حماية اللهجات 

�التعبريات الثقافية امل�صتعملة يف املغرب، �ت�صهر على ان�صجام ال�صيا�صة اللغوية �الثقافية الوطنية، �على تعلم �اإتقان 

اللغات االأجنبية االأكرث تدا�ال يف العامل؛ باعتبارها ��صائل للتوا�صل، �االنخراط �التفاعل يف جمتمع املعرفة، �االنفتاح 

على خمتلف الثقافات، �على ح�صارة الع�رس.

يحدث جمل�ص �طني للغات �الثقافة املغربية، مهمته على �جه اخل�صو�ص، حماية �تنمية اللغتني العربية �االأمازيغية، 

�خمتلف التعبريات الثقافية املغربية، باعتبارها تراثا اأ�صيال �اإبداعا معا�رسا. �ي�صم كل املوؤ�ص�صات املعنية بهذه املجاالت. 

�يحدد قانون تنظيمي �صالحياته �تركيبته �كيفيات �صريه.«

الف�صل 18: 

»تعمل ال�صلطات العمومية على �صمان اأ��صع م�صاركة ممكنة للمغاربة املقيمني يف اخلارج، يف املوؤ�ص�صات اال�صت�صارية، 

�هيئات احلكامة اجليدة، التي يحدثها الد�صتور اأ� القوانني.«
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الف�صل 19: 

�الثقافية  �االقت�صادية �االجتماعية  �ال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق �احلريات  امل�صا�اة  قدم  �املراأة، على  الرجل  »يتمتع 

الد�لية، كما  االتفاقيات �املواثيق  االأخرى، �كذا يف  الد�صتور، �يف مقت�صياته  الباب من  الواردة يف هذا  �البيئية، 

�صادق عليها املغرب، �كل ذلك يف نطاق اأحكام الد�صتور �ثوابت اململكة �قوانينها.«

 الف�صل 25: 

»حرية الفكر �الراأي مكفولة بكل اأ�صكالها.

حرية االإبداع �الن�رس �العر�ص، يف جماالت االأدب �الفن �البحث العلمي �التقني م�صمونة«.

الف�صل 26: 

�النهو�ص  �التقني  العلمي  �البحث  �الفني،  الثقايف  االإبداع  لتنمية  الالزمة  بالو�صائل  العمومية  ال�صلطات  تدعم   «

بالريا�صة. كما ت�صعى لتطوير تلك املجاالت �تنظيمها، بكيفية م�صتقلة، �على اأ�ص�ص دميقراطية �مهنية م�صبوطة.« 

الف�صل 31: 

ا�صتفادة  اأ�صباب  لتي�صري  املتاحة،  الو�صائل  كل  تعبئة  على  الرتابية،  �اجلماعات  العمومية  �املوؤ�ص�صات  الد�لة  تعمل   «

املواطنات �املواطنني على قدم امل�صا�اة من احلق يف:

العالج �العناية ال�صحية؛ -

احلماية االجتماعية �التغطية ال�صحية، �الت�صامن التعا�صدي اأ� املنظم من لدن الد�لة؛ -

احل�صول على تعليم ع�رسي مي�رس الولوج �ذي جودة؛ -

التن�صئة على الت�صبث بالهوية املغربية، �الثوابت الوطنية الرا�صخة؛ -

التكوين املهني، �اال�صتفادة من الرتبية البدنية �الفنية؛ -

ال�صكن الالئق؛ -

ال�صغل �الدعم من طرف ال�صلطات العمومية يف البحث عن من�صب �صغل، اأ� يف الت�صغيل الذاتي؛ -

�لوج الوظائف العمومية ح�صب اال�صتحقاق؛ -

احل�صول على املاء �العي�ص يف بيئة �صليمة؛ -

التنمية امل�صتدامة«. -

الف�صل 32: 

» التعليم االأ�صا�صي حق للطفل ��اجب على االأ�رسة �الد�لة.«



77ملحقان

الف�صل 33: 

»على ال�صلطات العمومية اتخاذ التدابري املالئمة لتحقيق: 

تو�صيع �تعميم م�صاركة ال�صباب يف التنمية االجتماعية �االقت�صادية �الثقافية �ال�صيا�صية للبالد؛ -

م�صاعدة ال�صباب على االندماج يف احلياة الن�صيطة �اجلمعوية، �تقدمي امل�صاعدة الأ�لئك الذين تعرت�صهم �صعوبة  -

يف التكيف املدر�صي اأ� االجتماعي اأ� املهني؛

لتفتق طاقاتهم  - املواتية  الظر�ف  للثقافة �العلم �التكنولوجيا �الفن �الريا�صة، مع توفري  ال�صباب  تي�صري �لوج 

اخلالقة �االإبداعية يف كل هذه املجاالت.«

الف�صل 34:  

» تقوم ال�صلطات العمومية بو�صع �تفعيل �صيا�صات موجهة اإىل االأ�صخا�ص �الفئات من ذ�ي االحتياجات اخلا�صة.«

الف�صل 35: 

» ت�صهر الد�لة على �صمان تكافوؤ الفر�ص للجميع، �الرعاية اخلا�صة للفئات االجتماعية االأقل حظا.«

الف�صل 71:  

» يخت�ص القانون، باالإ�صافة اإىل املواد امل�صندة اإليه �رساحة بف�صول اأخرى من الد�صتور، بالت�رسيع يف امليادين التالية: 

)...(، �منها حتديد التوجهات �التنظيم العام مليادين التعليم �البحث العلمي �التكوين املهني.« 

الف�صل 159:  

» تكون الهيئات املكلفة باحلكامة اجليدة م�صتقلة )من �صمنها املجل�ص االأعلى للرتبية �التكوين �البحث العلمي(، 

�ت�صتفيد من دعم اأجهزة الد�لة.«

الف�صل 160:  

» على املوؤ�ص�صات �الهيئات امل�صار اإليها يف الف�صول 161 اإىل 170 من هذا الد�صتور، تقدمي تقرير عن اأعمالها، مرة 

�احدة يف ال�صنة على االأقل، الذي يكون مو�صوع مناق�صة من قبل الربملان.«

الف�صل 163:  

التي متكن  ال�صيا�صات العمومية  اآرائه حول توجهات  اإبداء  » يتويل جمل�ص اجلالية املغربية باخلارج، على اخل�صو�ص، 

املغاربة املقيمني باخلارج من تاأمني احلفاظ على عالقات متينة مع ُهويتهم املغربية، ��صمان حقوقهم ��صيانة م�صاحلهم، 

�م�صاهمتهم يف التنمية الب�رسية �امل�صتدامة يف �طنهم املغرب �تقدمه.«
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الف�صل 168: 

» يحدث جمل�ص اأعلى للرتبية �التكوين �البحث العلمي.

املجل�ص هياأة ا�صت�صارية، مهمتها اإبداء االآراء حول كل ال�صيا�صات، �الق�صايا الوطنية التي تهم الرتبية �التكوين �البحث 

العلمي، �كذا حول اأهداف املرافق العمومية املكلفة بهذه امليادين ��صريها. كما ي�صاهم يف تقييم ال�صيا�صات �الربامج 

العمومية يف هذا املجال.«

الف�صل 169:  

» تويل املجل�ص اال�صت�صاري لالأ�رسة �الطفولة، املحدث مبوجب الف�صل 32 من هذا الد�صتور، مهمة تاأمني تتبع ��صعية 

االأ�رسة �الطفولة، �اإبداء اآراء حول املخططات الوطنية املتعلقة بهذه امليادين، �تن�صيط النقا�ص العمومي حول ال�صيا�صة 

العمومية يف جمال االأ�رسة، ��صمان تتبع �اإجناز الربامج الوطنية، املقدمة من قبل خمتلف القطاعات، �الهياكل �الهيئات 

املخت�صة.«
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امللحق 2: كلمات مفاتيح

املدر�صة

الإن�صاف

اجل�دة

الرتقاء

املقاربة البيداغ�جية

التناوب اللغ�ي

التهيئة اللغ�ية

التكن�ل�جيات الرتب�ية

املهننة

التك�ين بالتناوب

التدرج املهني

التمر�ص املهني

التك�ين التاأهيلي

التعليم العتيق

جمتمع املعرفة

ال�صل�ك املدين

الراأ�صمال الب�رضي 
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املدر�صة: 

العلمي:  الر�ؤية اال�صرتاتيجية، على جمموع مكونات منظومة الرتبية �التكوين �البحث  املدر�صة يف �صياق هذه  حتيل 

التكوين  االطر؛  تكوين  العلمي؛  �البحث  العايل �اجلامعي  التعليم  �الثانوي؛  االأ�يل �االبتدائي �االعدادي  التعليم 

املهني؛ التعليم العتيق.

الإن�صاف:

يعني االإن�صاف يف املجال الرتبوي:

• الولوج املعمم للرتبية، عرب توفري مقعد بيداغوجي للجميع بنف�ص موا�صفات اجلودة �النجاعة، د�ن متييز قائم على 	

االنتماء اجلغرايف اأ� االجتماعي، اأ� النوع اأ� االإعاقة اأ� اللون اأ� اللغة اأ� املعتقد؛

• الرتبية 	 يف  اجلميع  �حلق  التعميم،  حلاجات  الالزمة  الرتبوي،  التاأطري  ��رس�ط  �الف�صاءات  البنيات  كافة  توافر 

املدر�صة،  داخل  باملتعلم  مدى  الأطول  �االحتفاظ  اال�صتحقاق،  اأ�صا�ص  على  النجاح  باإحراز  الكفيلة  �التكوين، 

�ا�صتكمال م�صارات التعليم �التعلم بح�صب القدرات �املوؤهالت؛

املحتاجني  - �املتعلمات  املتعلمني  لفائدة  �االجتماعي،  �النف�صي  �الرتبوي  املادي  الدعم،  اأنواع  جميع  تاأمني 

لذلك، �صمانا لال�صتفادة املتكافئة من خدمات الرتبية �التكوين؛ 

�صمان احلق يف التعلم مدى احلياة للجميع؛ -

التتويج باإ�صهاد يف خمتلف مكونات املنظومة �م�صتويات التكوين �التاأهيل.  -

اجل�دة : 

• يق�صد باجلودة يف الرتبية، متكني املتعلم من حتقيق كامل اإمكاناته عرب اأف�صل متلك للكفايات املعرفية �التوا�صلية 	

�العملية �العاطفية �الوجدانية �االإبداعية. �هي تعتمد على:

التكوين االأ�صا�ص الرفيع، �التكوين امل�صتمر الفعال �امل�صتدمي للفاعلني الرتبويني؛ -

التقومي الدقيق لالأداء البيداغوجي �التحفيز على اأ�صا�ص اال�صتحقاق. -

مر�نة مكونات �اأطوار املدر�صة �تنا�صقها �تكاملها؛ -

مالءمة امل�صامني مع انفتاح النموذج البيداغوجي للمدر�صة، �جناعة الربامج �التكوينات �الو�صائل البيداغوجية  -

الناجعة �جاذبية الف�صاءات �البنيات املدر�صية �املالئمة؛

انتظام التقييمات املوؤ�ص�صاتية للمناهج �الربامج �التكوينات، �مراجعتها؛ -

تعزيز مكانة البحث العلمي �التقني، �البحث من اأجل االبتكار؛ -

تطوير نظام احلكامة، على م�صتوى التدبري، اأ� التمويل، اأ� امل�صاركة، �ال�صفافية، �ربط امل�صوؤ�لية باملحا�صبة. -
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الرتقاء  : 

القائمة،  االختالالت  العلمي، من خالل جتا�ز  �البحث  �التكوين  الرتبية  منظومة  تطوير  باالرتقاء عمليات  ُيق�صد 

�تاأهيل البنيات �االآليات املعتمدة، �اإدراج امل�صتجدات �فق منظور ا�صت�رسايف. علما اأن ذلك ال يتحقق اإال يف تفاعل 

احلياة  �الثقافة،  االإعالم  الق�صاء،  االإدارة،  )االقت�صاد،  االأخرى  املجتمعية  �القطاعات  املكونات  باقي  مع  �تكامل 

ال�صيا�صية، اإلخ(.

للغايات  بالنظر  بنياتها �قدراتها،  اأداء  م�صتوى  الرفع من  العلمي  �البحث  �التكوين  الرتبية  مبنظومة  االرتقاء  ي�صمل 

�االإنتظارات املجتمعية، �صواء تعلق االأمر بالقدرات الب�رسية، اأ� املادية )البنيات املادية �التجهيزات �الو�صائل �املوارد(، 

اأ� املوؤ�ص�صاتية )احلكامة �بنيات �اأ�صاليب القيادة �التدبري �التقييم، املرجعيات التنظيمية �الت�رسيعية، املوارد املالية(. 

اأ�صا�ص قاعدة االإن�صاف �تكافوؤ  من ناحية ثانية، ين�صحب االرتقاء على م�صتويني متكاملني: االأ�ل يهم الفرد، على 

الفر�ص، �جودة التكوين �ا�صتدامته ب�صكل يي�رس اندماجه االقت�صادي �الثقايف �القيمي، يف تال�ؤم مع حاجات البالد 

�مهن امل�صتقبل. �الثاين يخ�ص االرتقاء املجتمعي، من منطلق النهو�ص بالتنمية الب�رسية �د�ر املواطن املوؤهل يف تنمية 

املمار�صات  الدميقراطية، �حتقيق املواطنة امل�صوؤ�لة، �تطوير البنيات االقت�صادية �االإنتاجية �بنيات البحث �االبتكار.

 املقاربة البيداغ�جية :

 املقاربة البيداغوجية هي االإطار املرجعي الناظم ملمار�صات التدري�ص �اأن�صطة التعلم �التقومي، - �فق غايات �اأهداف 

حمددة - ، جمموع التوجيهات املوؤطرة الأهداف التدري�ص �التعلم �التقومي، على خيارات مقاربات بيداغوجية ت�صكل 

اخليار الرتبوي املوؤ�ص�صاتي تربوية موؤ�ص�صاتية لتنفيذ �اأجراأة املناهج �الربامج التعليمية �التكوينات. 

االأهداف،  بوا�صطة  البيداغوجيا  هة:  موجِّ عديدة  خيارات  على  �تنوعها  بتعددها  البيداغوجية  املقاربات  حتيل 

املوؤ�ص�صاتية  املقاربة  على  القائمة  البيداغوجيا  التوا�صلية،  البيداغوجيا  االإدماج،  بيداغوجيا  بالكفايات،  البيداغوجيا 

�غريها، اإىل جانب اأنواع اأخرى من املقاربات البيداغوجية التي تندرج يف اإطار معاجلة الو�صعيات �املواقف التعليمية 

اخلطاأ،  بيداغوجيا  امل�رس�ع،  بيداغوجيا  الفارقية،  البيداغوجيا  غرار  على  نوعها �خ�صو�صيتها،  – التعلمية ح�صب 
بيداغوجيا حل امل�صكالت...

التناوب اللغ�ي:

التدري�ص، �حت�صني  لغات  تنويع  ير�م  اللغات،  املتعدد  اأ�  املزد�ج  التعليم  ُي�صتثمر يف  بيداغوجية  �اآلية  تربوي  خيار 

التح�صيل الدرا�صي فيها. عن طريق التدري�ص بها؛ �ذلك، بتعليم بع�ص امل�صامني اأ� املجز��ؤات يف بع�ص املواد باللغة 

االأجنبية.

التهيئة اللغ�ية : 

ُيق�صد بالتهيئة اللغوية جمموع ال�صيا�صات العمومية املتعلقة بلغة اأ� لغات معينة متكلَّمة داخل جمال �صيادتها الوطنية، 

�ذلك من خالل ماأ�ص�صة الواقع اللغوي، بتحديد الو�صع املجتمعي للغة اأ� اللغات الر�صمية، �مكانتها الثقافية ذات 

ال�صلة بالهوية االجتماعية �اال�صتعمال �التدا�ل.  
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على امل�صتوى االجتماعي، التهيئة اللغوية مترين علمي يهدف اإىل التغيري االإرادي للغة من خالل التدخل على م�صتوى 

متنها )هيكلها(، �ذلك من اأجل اال�صتجابة حلاجات املتكلمني بها، �/اأ� على م�صتوى ��صعها االجتماعي – ال�صيا�صي 

ال�صيا�صة  اللغة، �متظهر  ��صعية  تقييم  اأ�صا�ص  على  يتم  التدخل  هذا  املتكلمني.  هوؤالء  تطلعات  مع  مالءمته  اأجل  من 

اللغوية، �التخطيط اللغوي �تفعيل العمليات. 

من الناحية االإجرائية، ترتكز خمتلف عمليات التهيئة اللغوية يف اجلهود التي تدخل �صمن عمليات معرية الن�صق اللغوي 

من حيث جوانبه ال�صكلية، اأ� املعجمية �الداللية، اأ� الرتكيبية، اأ� التدا�لية، اإلخ، يف مواكبة للتحوالت التي تعرفها 

حقول املعرفة �الفكر �الثقافة �التقنيات.

�على امل�صتوى الرتبوي، حتدد التهيئة اللغوية ��صع اللغات داخل منظومة الرتبية �التكوين، من خالل تخطيط لغوي 

الفردي �املجتمعي،  التي يحددها امل�رس�ع املجتمعي للرتبية �التكوين، �متطلبات االرتقاء  الغايات  مندمج يراعي 

�العمل على حتديث طرق تعلمها �اكت�صاب كفاياتها، �تي�صري ا�صتعمالها داخل املدر�صة �خارجها. 

التكن�ل�جيات الرتب�ية :

الرتبية �التكوين، على  التي دخلت جمال  املعلومات �االت�صال  تقنيات  الرتبوية على  التكنولوجيات  يطلق م�صطلح 

م�صتوى التاأطري �التعلمات �التكوينات، اأ� التخطيط �التنظيم �التدبري �التقييم.

التكنولوجية  �االأد�ات  الرقمية،  �املوارد  �التفاعلية،  املعلوماتية  الربامج  جمموع  الرتبوية  التكنولوجيات  ت�صمل 

)من  �تطبيقات  خدمات  من  توفره  �ما  االت�صال  �اأنظمة  �صبكات  على  عال�ة  املختلفة؛  االإلكرت�نية  �االأجهزة 

الرقمية،  �املكتبات  بعد،  عن  �التعلم  الفيديو،  طريق  عن  �املوؤمترات  �االأفكار،  للمعلومات  االآين  التبادل  قبيل 

اإلخ(.

تتمحور اأهداف ا�صتثمار التكنولوجيات الرتبوية يف الرفع من جودة الرتبية �التكوين، على م�صتويات عدة، اأهمها: 

العن�رس  �تاأهيل  �ت�صويقا،  �اإثارة  جاذبية  اأكرث  التعلمية  التعليمية  العملية  �جعل  املختلفة،  املعارف  اإدراك  تي�صري 

الب�رسي لالندماج يف جمتمع املعرفة، �التمكني من اعتماد ا�صرتاتيجيات التعلم الذاتي، �بناء امل�صاريع ال�صخ�صية يف 

افرتا�صية  مندجمة �متكاملة، �خلق جماعات  معلوماتية  نظم  باعتماد  الرتبوية  احلكامة  البحث �االبتكار، �عقلنة 

معرفية لتبادل الراأي، �تقا�صم االأفكار، �بناء الذكاء اجلماعي، �دعم العمل اجلماعي بني الفعاليات الرتبوية، �رفع 

العزلة عن املدر�صني �املوؤطرين �الباحثني يف الرتبية �التكوين.

املهننة :

تدل املهننة على جمموع العمليات التي ت�صتهدف حتويل ن�صاط ما اإىل مهنة اجتماعية منظمة، يحركها اإنتاج مو�صوعات 

اأ� خدمات معينة، �لها اإطارها التنظيمي �االجتماعي، �قواعدها �متطلباتها اخلا�صة باالأداء املهني .

املهني  امل�صار  ي�صتغرق  الذي  الدائم،  �العملي  املعريف �الرتبوي  بالتكوين،  املهننة  ترتبط  �التكوين،  الرتبية  يف جمال 

�التاأطري  �التكوين  )التدري�ص  الرتبوية  املهن  تتطلبها  التي  املهام  ملمار�صة  الالزمة  الكفايات  اإك�صاب  بهدف  باأكمله، 

لقيادة خمتلف  الكافية  املر�نة  يقت�صي  اأداء  �هو  �مرد�ديته.  املهني  االأداء  بجودة  االرتقاء  بغاية  �التوجيه(،  �التدبري 
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الو�صعيات اخلا�صة بكل مهنة، �القدرة على التوظيف الناجع ملختلف املوارد املتاحة، �مالءمتها لهذه الو�صعيات، 

ق�صد حتقيق االأهداف املتوخاة من العملية الرتبوية يف �صموليتها، �يف مقدمتها اإجناح التعلمات.

التك�ين بالتناوب : 

يتم يف ��صع  تطبيقي  تكوين   اأحدهما  التكوين:  االأقل بني مكانني من  فيه على  املزا�جة  يتم  �تعليمي  تربوي  منط 

اإنتاجي من ��صط �صناعي اأ� مهني اأ� جتاري، �اآخر يتم يف موؤ�ص�صة )اجلامعة، مدر�صة تقنية عليا اأ� التكوين املهني( 

يقوم بتو�صيع املعارف املكت�صبة �الكفايات املتعلمة )موؤ�ص�صة التكوين �املقا�لة(.

�من اأبرز جتليات التكوين بالتنا�ب يف نظام التكوين املهني باملغرب جند منطي التمر�ص املهني �التدرج املهني.

التدرج املهني: 

يعترب التكوين بالتدرج املهني منطا من اأمناط التكوين املهني، �هو منظم مبوجب القانون 12.00، �يرتكز على تكوين 

تطبيقي يتم باملقا�لة بن�صبة 80 % على االأقل من مدته االإجمالية، �يتم بن�صبة 10 % على االأقل، من هاته املدة، عرب 

تكوين تكميلي عام �تكنولوجي منظم مبراكز التدرج املهني.

ي�صتهدف هذا النمط من التكوين باالأ�صا�ص، ال�صباب الذين ال يتوفر�ن بال�رس�رة على ال�رس�ط املطلوبة لولوج التكوين 

املهني )امل�صتوى الدرا�صي �ال�صن(، �ذلك بهدف متكينهم من احل�صول على التاأهيل ال�رس�ري ملمار�صة ن�صاط مهني. 

تخ�صع عالقة التكوين بالتدرج املهني لعقد يربم بني املتدرج اأ� �يل اأمره �املقا�لة، �يتوىل تاأطري املتدرج داخل املقا�لة 

موؤطر مهني يتم تعيينه لهذا الغر�ص.

التمر�ص املهني: 

يعترب التمر�ص املهني منطا من اأمناط التكوين املهني بالتنا�ب، اأحدث مبوجب القانون رقم 36.96، �يرمي اإىل ربط 

التكوين بالو�صط املهني بحكم اأنه يتم يف ف�صاءين خمتلفني �متكاملني )موؤ�ص�صة التكوين-املقا�لة(، حيث يتم بن�صبة 

الن�صف على االأقل من مدته االإجمالية داخل املقا�لة، �بن�صبة الثلث على االأقل من هذه املدة مبوؤ�ص�صة التكوين املهني. 

تخ�صع عالقة التمر�ص لعقد يربم بني �صاحب املقا�لة �املتمر�ص. �يوؤطر املتمر�ص داخل املقا�لة مكون م�صاحب تعينه 

هذه االأخرية. �يكون املتمر�ص موؤمنا من طرف موؤ�ص�صة التكوين امل�صجل بها، حيث يحتفظ ب�صفة متدرب.

التك�ين التاأهيلي: 

يندرج هذا التكوين يف اإطار حت�صني قابلية الت�صغيل لدى ال�صباب حاملي ال�صهادات �الباحثني عن ال�صغل ب�صكل عام. 

ميكـّن التكوين التاأهيلي امل�صتفيدين منه من احل�صول على تاأهيل عملي ملمار�صة ن�صاط مهني �فق ال�رس�ط التي يتطلبها 

هذا الن�صاط. 

ترتا�ح مدة التكوين به ما بني 3 �9 اأ�صهر، تتخللها تداريب داخل املقا�لة.



ر�ؤيـة ا�صتـراتيـجـيـــة  لالإ�صـالح 2030-2015 84

التعليم العتيق : 

نوع من التعليم املتوارث تاريخيا باملغرب، اهتم به املجتمع ��فر له �رس�ط اال�صتمرار، من خالل بناء املدار�ص �مراكز 

الدرا�صة، �تهيئ الد�ر الإيواء الطلبة. 

ميار�ص التعليم العتيق مهامه يف اإطار القانون رقم 13.01 ال�صادر يف تنفيذه الظهري ال�رسيف رقم 1.02.09، بتاريخ 

15 ذي القعدة )29 يناير2002(.

يهدف التعليم العتيق حاليا اإىل متكني التالميذ �التلميذات �الطلبة امل�صتفيدين منه من اإتقان حفظ القراآن، �اكت�صاب 

��صمان  االإ�صالمية،  الثقافة  جمال  يف  �معارفهم  معلوماتهم  �تنمية  احلديثة،  العلوم  مببادئ  �االإملام  ال�رسعية،  العلوم 

تفتحهم على اللغات االأجنبية، �العلوم �الثقافات االأخرى يف ظل مبادئ �قيم االإ�صالم.

القر�يني  فيها جامع  مبا  العتيق،  النهائي  التعليم  العتيقة �مبوؤ�ص�صات  القراآنية �املدار�ص  بالكتاتيب  العتيق  التعليم  يلقن 

�اجلوامع االأخرى �فق االأمناط العتيقة، مع مراعاة القوانني �االأنظمة املعمول بها يف ميدان الرتبية �التكوين، �طبقا 

الأحكام القانون املنظم للتعليم العتيق.

ت�صمل الدرا�صة بالتعليم العتيق االأطوار التالية: التعليم االأ�يل العتيق؛ التعليم االبتدائي العتيق؛ التعليم االإعدادي العتيق؛ 

التعليم الثانوي العتيق؛ التعليم النهائي العتيق.

ت�رسف على التعليم العتيق �زارة االأ�قاف �ال�صوؤ�ن االإ�صالمية، مقابل التعليم االأ�صيل الذي ت�رسف عليه �زارة الرتبية 

الوطنية.

جمتمع املعرفة :

املجتمع الذي يقوم اأ�صا�صا على املعرفة، باعتبارها حمركا قويا للتحوالت االقت�صادية �االجتماعية، �مقوما من مقومات 

تناف�صية الد�ل، �ن�رسها �اإنتاجها، �توظيفها بكفاءة يف جميع جماالت الن�صاط املجتمعي: االقت�صاد �املجتمع املدين 

�ال�صيا�صة، �احلياة اخلا�صة، ��صوال لالرتقاء باحلالة االإن�صانية باطراد، اأي اإقامة التنمية االإن�صانية. 

يعترب جمتمع املعرفة اأكرب ا�صتثمار يف تاريخ املجتمعات يف القدرات املعرفية �التوا�صلية لالأفراد �املوؤ�ص�صات، اإىل جانب 

القدرات �البنيات املادية للرتبية �التكوين، ب�صكل يقوي فر�ص االأفراد يف تنمية �صخ�صيتهم �اإمكاناتهم �ارتقائهم 

االجتماعي، ال �صيما ت�صييق م�صاحات الالم�صا�اة �االإق�صاء �التهمي�ص �اله�صا�صة االجتماعية. كما يقوي التناف�صية 

العامة للمجتمع �موؤ�ص�صاته يف جماالت املعرفة �االقت�صاد �التاأهيل الب�رسي يف جميع املجاالت املعرفية مبا يف ذلك 

العلمية �الفنية �الثقافية �الرتاثية �اخلربات املجتمعية املرتاكمة. 

يرتبط �لوج جمتمع املعرفة اأي�صا بتو�صيع �تكثيف اإمكانات ا�صتعمال تكنولوجيات االإعالم �االت�صال، �تنامي �تنوع 

طرق التعلم مدى احلياة، �االنفتاح على لغات جمتمعات العامل �ثقافاته، �التعويل على البحث العلمي �االبتكار، 

�تك�صري احلواجز بني االأفراد �اجلماعات �ال�صعوب، �ت�صجيع �تنمية النبوغ �التفوق الدرا�صي �التكويني.
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ال�صل�ك املدين : 

»اإن الغاية املثلى من تنمية ال�صلوك املدين هي تكوين املواطن املت�صبث بالثوابت الدينية �الوطنية لبالده، يف احرتام تام 

لرموزها �قيمها احل�صارية املنفتحة، املتم�صك بهويته ب�صتى ر�افدها، املعتز بانتمائه الأمته، املدرك لواجباته �حقوقه. 

كما ت�صتهدف تربيته على التحلي بف�صيلة االجتهاد املثمر، �تعريفه بالتزاماته الوطنية، �مب�صوؤ�لياته جتاه نف�صه �اأ�رسته 

�تفا�ؤل، يف  بثقة  لوطنه،  الدميقراطية  احلياة  لي�صاهم يف  �التعاي�ص  �الت�صامن  الت�صامح  بقيم  الت�صبع  �جمتمعه، �على 

اعتماد على الذات �ت�صبع بر�ح املبادرة.

�الت�صامن،  �الدميقراطية  امل�صوؤ�لة  املواطنة  مغرب  لرت�صيخ  الثابت  خيارنا  اإطار  يف  النبيلة  االأهداف  هذه  �تندرج 

�تكري�ص د�لة احلق �القانون، يف انفتاح على القيم الكونية.

�هو نف�ص اخليار الذي اعتمدنا يف اإطالق خمتلف االأ�را�ص الكربى ببالدنا، �صواء يف جمال النهو�ص بحقوق االإن�صان 

�دمقرطة املجتمع، اأ� يف هيكلة احلقل الديني، �اإ�صالح املنظومة الرتبوية، �حتديث قطاع االت�صال، ف�صال عن تخليق 

احلياة العامة، �النهو�ص بق�صايا االأ�رسة �الطفولة.

�كل ذلك مع احلر�ص على اإجراء قطيعة ملختلف املمار�صات الالمدنية، �لكل مظاهر التع�صب �التطرف �االنغالق، 

مهما كانت مرجعيتها املذهبية، �د�افعها االجتماعية، �صواء اأكان ذلك يف بالدنا اأ� خارجها«. 

 مقتطف من ن�ص الر�صالة امللكية امل�جهة اإىل اأعمال الندوة ال�طنية التي نظمها املجل�ص الأعلى للتعليم ح�ل: » املدر�صة وال�صل�ك 

املدين«.

الراأ�صمال الب�رضي : 

الراأ�صمال الب�رسي اأحد مكونات الراأ�صمال غري املادي لكل بلد. �يق�صد به جمموع الكفاءات �القدرات الب�رسية، يف 

يتوفر  التي  العملية،  �املهارات  �القيمية،  الثقافية  �الكفايات  �التكنولوجية،  �املنهجية  االأكادميية  املعارف  جماالت 

عليها �صكان بلد معني، �التي توؤهلهم لالإ�صهام الفاعل يف تنميته، �االرتقاء بقدراته االإنتاجية �املوؤ�ص�صاتية، �ثر�ته 

االقت�صادية، ب�صكل يحقق رفاه العي�ص بالن�صبة لكل فرد. 

اإمكان غري مادي، قابل لال�صتمرار �التجدد �التطوير، من  الب�رسي الرث�ة احلقيقية لكل بلد، الأنه  الراأ�صمال  ي�صكل 

خالل الرتبية �التكوين �التاأهيل، �م�صتجدات البحث. 

اأي�صا الرتبية على  ال ينح�رس تاأهيل الراأ�صمال الب�رسي يف التكوينات املعرفية، االأكادميية �العلمية �التقنية، بل ي�صمل 

القيم املختلفة )الثقافية �الدينية �ال�صيا�صية �البيئية...(، يف ُبعدها املحلي �الوطني �العاملي. 




