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ن�رشة املجل�س
على للتعليم الأ

هذا  يف�رش  ما  واإن  الن�سغالت.   كل  قلب  يف  اليوم  التدري�س  مهنة  تقع 

اليوم حتتل  اأ�سحت  التدري�س  املتزايد وامل�رشوع هو كون مهنة  الهتمام 

مكانة حمورية يف اأي م�رشوع تنمية اقت�سادية واجتماعية، وذلك اعتبارا 

على  قادرة  ب�رشية  موارد  وتكوين  تربية  يف  حا�سم  دور  من  للمدر�س  ملا 

ك�سب رهانات التحولت املجتمعية ال�رشيعة، وموؤهلة ملواجهة التحديات 

تربز  حيث  احلداثي،  املجتمعي  مل�رشوعه  املغرب  حتقيق  يطرحها  التي 

املعرفة  جمتمع  بناء  يف  اأداة  كاأهم  بالتحديد،  واملدر�س  اليوم،  املدر�سة 

بوا�سطة الرتبية والتكوين. 

الزاوية  التدري�س حجر  اإ�سكالية مهنة  الوطني، تعد معاجلة  ال�سعيد  وعلى 

يف اإ�سالح منظومتنا الرتبوية، حيث:

اأهم  اإحدى  امل�ساألة  هذه  من  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  جعل   •
عمل  بجودة  رهني  املدر�سة  جتديد   « اأن  معتربا  �سالح،  الإ رافعات 

التفكري،  اإعادة  ال�رشوري  والتزامهم«، وباأنه من  واإخال�سهم  املدر�سني 

والتكوين  بالتحفيز  املتعلقة  اجلوانب  امليثاق، يف  هذا  تفعيل  اإطار  يف 

داء. وتقومي الأ

املعرفة  جمتمع  بركب  املغرب  التحاق  اأن  على  اخلم�سينية  تقرير  اأكد   •
مدر�سة  جعلها  اجتاه  يف  املدر�سة،   �سياغة  ب«اإعادة  م�رشوطا  يظل 

منتجة للم�سامني املتجددة ولقيم املواطنة و�سامنة للرقي الجتماعي؛ 

فكار  مدر�سة يكون لها اإ�سعاع يف حميطها، مندجمة يف بيئتها وحاملة لأ

ملتطلبات  وال�ستجابة  اجلودة  رهان  ربح  على  قادرة  مدر�سة  التقدم؛ 

القرن الواحد والع�رشين؛ مدر�سة يتحمل فيها رجال التعليم، بعد اإعادة 

اأجيال  جتاه  م�سوؤوليتهم  كامل  لهم،  والحرتام  وامل�سداقية  العتبار 

املتعلمني النا�سئني«.  

على للتعليم، بتخ�سي�سه دورته الرابعة يف نونرب 2007  • اأبرز املجل�س الأ
لتدار�س مهنة التدري�س واآفاقها، مدى اأهمية مكانة املدر�س وموا�سفاته 

وتكوينه وتقوميه، وتاأكيده على جعل مهنة التدري�س والتكوين يف قلب 

اإ�سالح منظومتنا الرتبوية.

املوهبة وامللكة  امتالك  ي�سكل مهنة ل تتطلب من ممتهنيها  التدري�س  اإن 

العلمية  الكفايات  اكت�ساب  على  القدرة  ت�ستدعي  واإمنا  فح�سب،  واللتزام 

�سافة  بالإ و«تخليقها«،  ومواكبتها  التغريات  وا�ستباق  خالقية،  الأ والقيم 

اإىل قدرات التاأقلم امل�ستمر معها.  فمدر�س اليوم لبد اأن ي�ستجيب ل�رشوط 

اأ�سا�سي ذي جودة، وتكوين م�ستمر  انتقائية �سارمة، واأن يخ�سع لتكوين 

يرافقه طوال حياته املهنية، ك�رشط ل حميد عنه لتمكينه من مواكبة كل 

املتغريات.  واإىل جانب ذلك، تتطلب مزاولة مهنة التدري�س دعم املمار�سة 

بالبحث النظري وامليداين با�ستمرار، واختبار �سالحية املقاربات النظرية 

باملمار�سة واخلربة، كما ت�ستلزم ال�سجاعة الكافية مل�سائلة الذات وتقومي 

داء واملردودية بكل مو�سوعية ونزاهة.  الأ

ومهنة التدري�س هي اأي�سا مهنة احلرية الفردية بامتياز، واللتزام اخللقي 

واإعطاء القدوة وال�سطالع التام بامل�سوؤولية.  وهي لذلك تقت�سي احت�سان 

ممتهنيها ملهمتهم الرتبوية كاختيار واع ولي�س كمهنة عادية، وانخراطهم 

�سهام يف تكوين مواطنني  مثل بها، انطالقا من القتناع بالإ يف ال�سطالع الأ

واعني مب�سوؤوليتهم جتاه م�ستقبلهم وجمتمعهم، بل وجتاه الب�رشية جمعاء.  

اإيديولوجية  اأية  اأن يكون �سجني  لذا فاملدر�س من حيث هو كذلك ل يجب 

يديولوجيات، بل هو مطالب بنقل مبادئ احلرية الفردية؛ حريته هو،  من الإ

وحرية كل واحد من تالمذته وطلبته وحرية كل املواطنني.  

  الطيب ال�سكيلي

رئي�س جامعة حممد اخلام�س - ال�سوي�سي بالرباط
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 ملف العدد :
من اأجل ت�صور جديد ملهنة وهيئة التدري�س والتكوين

ال�سياق:

يندرج م�رشوع اإعداد ت�سور جديد ملهنة وهيئة التدري�س والتكوين، الذي 

القطاعات احلكومية  اإجنازه، بتعاون مع  للتعليم  على  الأ يتوىل املجل�س 

املكلفة بالرتبية والتكوين، ومب�ساركة فاعلة وت�ساور منتظم مع اجلهات 

ل�ستكمال  اجلماعية  رادة  الإ اإطار  يف  الرتبويني،  والفاعلني  املعنية 

�سالح التي اأطلقها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين وجتديده  اأورا�س الإ

امل�ستمر، من خالل مبا�رشة اأحد املداخل املفتاحية للتغيري، املتمثلة يف 

اإىل  بالنظر  بهما،  والنهو�س  والتكوين،  التدري�س  ومهنة  بهيئة  الرتقاء 

الدور احلا�سم لهاته الرافعة يف جتديد املدر�سة املغربية.   

�سارة اإىل اأن هذا امل�رشوع يهم ن�سبة وازنة �سمن ُكتلة موظفي  وجتدر الإ

باحثا،  واأ�ستاذا  ومكونا  مدر�سا    273809 جمموعه  ما  ت�سكل  الدولة، 

�سارة،  يوؤطرون ما يناهز 7 ماليني من التالميذ والطلبة واملتدربني.  ولالإ

جمايل للمتعلمني والعاملني يف قطاعات الرتبية والتكوين  فاإن العدد الإ

ميثل ما يفوق خم�س �سكان املغرب. 

ويتوزع عدد املدر�سني واملكونني ح�سب قطاعات الرتبية والتكوين كما 

يلي: 

• قطاع التعليم املدر�سي: 251533؛
• قطاع التعليم العايل: 9283؛ 

• قطاع التكوين املهني : 12993. 

الوطنية  املنظومة  يف  �سا�سيني  الأ بالفاعلني  يتعلق  م�رشوع  اأي�سا  وهو 

املطرد  والرتقاء  املغربية  املدر�سة  جتديد  ويف  والتكوين،  للرتبية 

بجودتها. 

ومن هذا املنطلق، فاإن الهتمام بهذا املو�سوع يج�سد القتناع املتقا�سم 

على  وىل،  الأ بالدرجة  يتوقف،  والتكوين  الرتبية  منظومة  اإ�سالح  بكون 

حفز املدر�سني واملكونني، والنهو�س باأو�ساعهم املادية والجتماعية، 

توظيفهم  مقايي�س  وتدقيق  تكوينهم،  واإتقان  عملهم،  ظروف  وحت�سني 

ومعايري تقوميهم وترقيتهم، و�سمان متتعهم الكامل بحقوقهم، واللتزام 

بامل�سوؤولية  الناجع  ال�سطالع  من  لتمكينهم  وذلك  بواجباتهم،  التام 

التي  العميقة  التحولت  عاتقهم، ول�سيما يف ظل  امللقاة على  اجل�سيمة 

حاجات  تتطلبه  ما  اإىل  وبالنظر  ودوليا،  وطنيا  املهنة  هاته  ت�سهدها 

املجتمع احلا�رش من كفاءات موؤهلة فكريا وعلميا وثقافيا، متمكنة من 

مناهج املعرفة، متفاعلة مع روح الع�رش، وم�ستوعبة للتطورات العلمية 

والتكنولوجية.

التدري�س والتكوين،  البنية الدميوغرافية لهيئة  الذي ت�سهده  التحول  واإن 

دميوغرافية  نافذة  انفتاح  اجتاه  يف  ت�ساعدي  نحو  على  ي�سري  والذي 

لت�سبيب هاته الهيئة، ي�ستدعي اإعداد واإر�ساء  ت�سور جديد  يهدف، مبوازاة 

مع املزيد من تاأهيل هيئة املدر�سني واملكونني احلاليني، اإىل حفز اجليل 

اجلديد من هاته الهيئة وتنظيم مهنتها واإتقان تكوينها وجتديد كفاياتها 

ومعايري تقوميها، من اأجل اإعداد مدر�س ومكون امل�ستقبل.

على  الأ املجل�س  عمل  �سريورة  يف  اأ�سا�سية  حلقة  امل�رشوع  هذا  وي�سكل 

للمدر�س  الرتبوية  الر�سالة  ملو�سوع  الهتمام  بالغ  اأوىل  الذي  للتعليم، 

واملكون، ولواقع واآفاق هاته املهنة، يف ارتباط مع جمموعة من الق�سايا 

ولوية يف جمالت واآفاق ا�ستغاله، وذلك يف اإطار نهجه ملقاربة  ذات الأ

اإطالق املبادرات، وتقدمي م�ساريع واقرتاحات  فاعلة وا�ستباقية قوامها 

اإيجاد حلول ناجعة للمع�سالت  �سهام يف  ذات قيمة م�سافة، كفيلة بالإ

والتكوين،  الرتبية  ملنظومة  مثل  الأ �سالح  الإ تعرت�س  تزال  ما  التي 

وحت�سني جودتها والرتقاء مبردوديتها. 

ومهنة  هيئة  واقع  ملو�سوع  املجل�س  يوليها  التي  اخلا�سة  العناية  اإن 

للمدر�سني  مبا  الثابت  اقتناعه  من  والنابعة  والتكوين،  التدري�س 

يف  حا�سمة  اأدوار  من  �سالح،  لالإ الناب�س  القلب  بو�سفهم  واملكونني، 

الرتقاء باملدر�سة املغربية اجلديدة وحتقيق اإ�سعاعها، والرفع من جودة 

على  جت�سدها،  املدين،  ال�سلوك  وقواعد  املواطنة  قيم  وتر�سيخ  التعلمات، 

تية: اخل�سو�س، العمليات الآ

ول تقرير تقوميي للمجل�س  �سا�سية لأ • جعل هذا املحور املو�سوعة الأ
حول حالة املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين واآفاقها؛ 

• اإجناز ا�ستطالع للراأي حول »واقع مهنة التدري�س ومتثالت املدر�سني 
وانتظاراتهم »؛

اأيام  املنعقدة  الرابعة،  دورته  اأ�سغال  من  كرب  الأ احليز  تخ�سي�س   •
وذلك  املو�سوع،  هذا  يف  للتداول   ،2007 نونرب  و14  و13   12
على  والوقوف  املذكور،  الراأي  ا�ستطالع  نتائج  تدار�س  خالل  من 

�سا�سية  الأ واأنظمتهم  باملدر�سني  املتعلقة  ح�سائية  الإ املعطيات 

احلالية وم�ساراتهم املهنية مبختلف قطاعات الرتبية والتكوين، ثم 

ولية، التي اأعدتها جلنة الربامج  تبادل الراأي يف اأوراق املناق�سة الأ

واملناهج والو�سائط التعليمية لدى املجل�س يف هذا ال�ساأن.  

�سا�سية: هداف واملحاور الأ الأ

هداف  بناء على نتائج اأ�سغال الدورة العادية الرابعة للمجل�س، مت حتديد الأ

املحاور  وفق  الت�سور  هذا  مقاربة  على  امل�ساعدة  �سا�سية  الأ واملداخل 

ربعة التالية: الأ

• حمور التعريف بواقع هيئة ومهنة التدري�س والتكوين. ويهدف اإىل 
املتعلقة  النوعية  واجلوانب  الكمية  املوؤ�رشات   هم  لأ درا�سة  اإجراء 

�سا�سية،  الأ نظمة  الأ حتليل  مع  والتكوين  التدري�س  وهيئة  مبهنة 

وامل�ستمر،  �سا�سي  الأ التكوين  وتنظيم  وهيكلة  املهنية،  وامل�سارات 

وبرامج  واقع   على  الوقوف  جانب  اإىل  والتقومي،  الرتقية  واأنظمة 

اخلدمات الجتماعية للرتبية والتكوين.

ر�سد  ويتوخى  والتقومي.  والتكوين  الكفايات  حمور   •
واإتقان  ممار�سة  مبجال  املت�سلة  املهنية  املوؤهالت واملهارات 

املهنة، ومبختلف مهام املدر�سني واملكونني، مع مراعاة اختالف 



العدد 2 - فرباير 2008

�

و13   12 اأيام  للتعليم،  على  الأ املجل�س  عقد 

و14 نونرب 2007 بالرباط، دورته العادية 

الرابعة التي متحورت اأ�سغالها حول جدول 

عمال التايل: الأ

املدر�سي  الدخول  معطيات  على  الوقوف   .1
 2007 ملو�سم  والتكويني  واجلامعي 

/2008؛

التدري�س  مهنة  واقع  مو�سوع  التداول يف   .2
والتكوين، من خالل:

• ال�ستماع اإىل عرو�س امل�سوؤولني عن املوارد 
حول  والتكوين  الرتبية  بقطاعات  الب�رشية 

واقع املهنة؛

• عر�س نتائج ا�ستطالع الراأي حول الر�سالة 
الرتبوية للمدر�س وواقع مهنة التدري�س؛ 

واآفاق  واقع  حول  املناق�سة  اأر�سية  تقدمي   •

التدري�س  مهنة 

والتكوين.

الت�سميم  تقدمي   .3
للتقرير  املف�سل 

حالة  حول  ال�سنوي 

منظومة  واآفاق 

الرتبية والتكوين؛

ق�سايا  التداول حول   .4
اآفاق  يف  ولوية  الأ ذات  والتكوين  الرتبية 

ا�ستغال املجل�س.

املنتدب  الرئي�س  اأكد  الدورة،  هذه  افتتاح  يف 

املجل�س  قرار  على  للتعليم  على  الأ للمجل�س 

ال�سطالع  تعزيز  مرحلة  يف  �رشيعا  الدخول 

مع  وتكامل  مبوازاة  اقرتاحية،  كقوة  بدوره 

الراأي  بداء  لإ ا�ست�سارية  كموؤ�س�سة  اخت�سا�سه 

ومهمته التقوميية ملنظومة الرتبية والتكوين؛ 

وذلك بتعاون وثيق ومتوا�سل مع القطاعات 

احلكومية املعنية. 

كما اأطلع اأع�ساء املجل�س على �سري م�رشوعني 

بربناجمني  �سهام  الإ اإىل  املجل�س  بادر 

ول  الأ امل�رشوع  يهم  ب�ساأنهما.   منوذجيني 

توفري  خالل  من  ويل،  الأ بالتعليم  النهو�س 

اأمام  متكافئة  بفر�س  مفتوح  تربوي  عر�س 

من  تدريجيا  ميكن  اأن  �ساأنه  من  اجلميع، 

البيداغوجية  الكفايات  حتديد  ول�سيما  والقطاعات،  �سالك  الأ

املوؤ�س�سات  تدبري  يف  �سهام  الإ وكفايات  للمدر�سني،  واملنهجية 

م�رشوع  بلورة  ويف  ف�ساءاتها  تن�سيط  يف  وامل�ساركة  التعليمية 

كفايات  وكذا  والقيمية،  والثقافية  التوا�سلية  والكفايات  تنميتها، 

البحث الرتبوي والتحكم يف ا�ستعمال التكنولوجيا احلديثة لالت�سال 

باأبعاده  املحيط  على  النفتاح  كفايات  اإىل  �سافة  بالإ عالم،  والإ

القت�سادية والجتماعية والثقافية. كما يتناول هذا املحور جتديد 

، والربامج واملناهج،  الولوج  �سا�س، وخ�سو�سا معايري  الأ التكوين 

يتناول  كما  التكوين.  وتقومي  والتاأطري،  التكوين،  ومدة  والتداريب، 

الكفايات  بتحيني  يتعلق  ما  ول�سيما  والتاأهيل،  امل�ستمر  التكوين 

يف مواكبة للم�ستجدات، ووفق املعايري الدولية، عالوة على تدقيق 

التميز  وت�سجيع  املهني،  والرتقاء  املردودية  تقومي  مقايي�س 

وال�ستحقاق. 

اإطار مرجعي  اإعداد  اإىل  حمور احلقوق والواجبات املهنية. ويهدف   •
على  امل�ساعدة  �سا�سية  الأ واملداخل  واملنطلقات  املبادئ  يت�سمن 

بلورة ميثاق حلقوق وواجبات املدر�س واملكون، مع اقرتاح منهجية 

املدر�سني واملكونني من  مُتّكن   ت�ساركية،  لتفعيل مقاربة  اإجرائية 

امل�ساركة الفعلية  يف و�سع هذا امليثاق، وذلك يف �سوء التو�سيات 

طار املرجعي امل�سار اإليه اأعاله،  وعلى نحو ي�سهم فيه  الواردة يف الإ

اجلميع،  ويتبناه ويلتزم مبقت�سياته كافة املعنيني. 

حمور التعبئة والنخراط. ويهدف اإىل حتديد ظروف العمل املادية   •
والبيداغوجية املالئمة، �سمن مدر�سة مبوا�سفات اجلودة وبف�ساء 

جداب، واإىل اقرتاح �سبل وموؤ�رشات الرتقاء مبكانة املدر�س واملكون 

وب�سورتيهما يف املجتمع، مبوازاة مع تقوية التزامهما واإخال�سهما 

لر�سالتهما الرتبوية،  وتعزيز انخراطهما الفعلي يف اإجناح املدر�سة 

املغربية اجلديدة. 

املبادئ املوجهة:

على  الأ املجل�س  قرر  واملتكاملة،  املرتابطة  املحاور  هاته  خالل  من 

�سهام يف بلورة ت�سور جديد وا�ست�رشايف ملهنة وهيئة التدري�س  للتعليم الإ

املتطورة،  املجتمعية  للحاجات  ال�ستجابة  اأ�سا�س  على  والتكوين، 

والرفع من مردودية  والكفايات واملعايري اجلديدة ملزاولة هذه املهنة، 

وجودة اأداء ممتهنيها، وتر�سيخ عمق مهمتهم كر�سالة تربوية نبيلة، يف 

اإطار مدر�سة جديدة مبوؤ�رشات اجلودة املطلوبة. 

مقاربة  اعتماد  �سيتم  امل�رشوع،  هذا  اإجناح  �رشوط  توفري  اأجل  ومن 

احلكومية  القطاعات  كل  مع  والتعاون  التن�سيق  على  قائمة  ت�ساركية 

الفعلي   �رشاك  والإ والتكوين،  بالرتبية  املكلفة  منها  ول�سيما  املعنية، 

للنقابات التعليمية والت�ساور مع اجلمعيات ذات ال�سلة، وعلى امل�ساركة 

بدوره من موقع  ي�سطلع كل طرف  واملكونني، حتى  للمدر�سني  الفاعلة 

مهامه ويف نطاق جمال تدخله.  

�سيتم  املجال،  هذا  الوطنية يف  املكت�سبات  وتطوير  توطيد  على  وعالوة 

اإجراء درا�سات  الت�ساركية باخلربة املتخ�س�سة، مع  دعم هاته املقاربة 

مقارنة ل�ستلهام التجارب الرائدة واملمار�سات اجليدة، ومراعاة املعايري 

الدولية املعمول بها يف هذا ال�ساأن. 

املجل�س  يج�سده  الذي  والتخ�س�سي  التعددي  املوؤ�س�ستي  الف�ساء  اأن  كما 

من  عليه  يتوافر  ومبا  التمثيلية،  مكوناته  مبختلف  للتعليم،  على  الأ

خربات، ي�سكل جمال خ�سبا لتبادل الراأي والجتهاد اجلماعي، والبتكار 

�سهام يف بلورة هذا امل�رشوع املجدد. واملبادرة من اأجل الإ

منهجيات  اعتماد  �سيتم  امل�رشوع،  وحماور  مداخل  لتعدد  واعتبارا 

جناز والتفعيل، مبحطات متدرجة ومنتظمة،  متنوعة، وبرجمة زمنية لالإ

تبعا خل�سو�سيات كل حمور من حماور امل�رشوع، وفق مقاربة متعددة 

ملهنة  اجلديد  الت�سور  بناء  اأجل  من  وذلك  هداف،  الأ وموحدة  �ساليب  الأ

املداخل  مقاربة  عنه  �ست�سفر  ما  على  بناء  والتكوين  التدري�س  وهيئة 

للعمل  املوجهة  املبادئ  العتبار  بعني  خذ  الأ مع  نتائج،  من  املذكورة 

امل�سار اإليها اأعاله.  

اأن�صطة املجل�س
الدورة العادية الرابعة للمجل�س
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اأما امل�رشوع الثاين،  اأويل جيد.   تعميم تعليم 

املدر�سي،  الهذر  ظاهرة  من  باحلد  فيتعلق 

بتفعيل برنامج منوذجي لتوفري منح درا�سية 

مع  البتدائي،  التعليم  وتالميذ  لتلميذات 

يجابي لفائدة املتعلمني  اإعمال مبداأ التمييز الإ

�رش ذات الظروف  بالو�سط القروي املنتمني لالأ

القت�سادية والجتماعية ال�سعبة.  

ومت الوقوف، خالل هذه الدورة، على معطيات 

الدخول املدر�سي واجلامعي والتكويني ملو�سم 

اإىل  ال�ستماع  خالل  من   ،2007/2008
بقطاعات  املكلفني  الوزراء  ال�سادة  عرو�س 

الرتبية والتكوين.

مهنة  »واقع  مو�سوع  يف  التداول  �سكل  وقد 

�سا�س  الأ املحور  املدر�س«،  ومهام  التدري�س 

ال�ستماع  مت  حيث  الدورة،  هاته  �سغال  لأ

الب�رشية  املوارد  عن  امل�سوؤولني  عرو�س  اإىل 

العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  بقطاعات 

العامة  اجلل�سة  واطلعت  املهني،  والتكوين 

على نتائج ا�ستطالع الراأي الذي اأجراه مكتب 

للخربة حتت اإ�رشاف املجل�س حول واقع مهنة 

التدري�س وانتظارات هيئة املدر�سني، ا�ستهدف 

الثالثة  طوار  بالأ مدر�سا   2062 من  عينة 

اإىل  اجلل�سة  ا�ستمعت  كما  املدر�سي.   للتعليم 

مهنة  واآفاق  واقع  حول  املناق�سة  اأر�سية 

املو�سوع  تناولت  والتي  والتكوين،  التدري�س 

من خالل ثالثة مداخل هي: كفايات املدر�س 

واحلقوق  التدري�س،  مهنة  حتولت  �سياق  يف 

املنوط  والدور  للمدر�س،  املهنية  والواجبات 

باملدر�س يف اإجناح املدر�سة املغربية اجلديدة.  

ويتمثل الهدف يف اقرتاح ت�سور جديد للموارد 

اأفق  يف  والتكوين  الرتبية  بقطاع  الب�رشية 

تطوير  على  مبني  املقبل،  الدرا�سي  املو�سم 

امل�ستجدات،  ومواكبة  املحرزة  املكت�سبات 

وال�رشكاء  الفاعلني  كافة  مع  الت�ساور  وعلى 

الرتقاء  يف  �سهام  الإ اأجل  من  املعنيني، 

وتر�سيخ  وجتديدها  التدري�س  مبهنة  الفعلي 

عمقها كر�سالة نبيلة.

بع�س  املجل�س  تدار�س  الدورة،  اختتام  يف 

ولوية  ق�سايا الرتبية والتكوين العالقة وذات الأ

�سالح، ول�سيما  مثل لالإ يف موا�سلة التفعيل الأ

اإعطاء دفعة جديدة للتعبئة املجتمعية،  منها 

اأويل جيد، والرفع من كفايات  وتعميم تعليم 

الرتبوية،  دارة  بالإ والرتقاء  اللغوي،  التحكم 

�سالح،  لالإ ال�رشورية  العتمادات  وتوفري 

وت�سجيع  مية  الأ حماربة  وترية  وت�رشيع 

الفر�س.   تكافوؤ  �سمان  مع  الدرا�سي  التفوق 

وتعاون  بتن�سيق  العمل،  يف  الهدف  ويتمثل 

بلورة  على  والتكوين،  الرتبية  قطاعات  مع 

بتدابري  جديدة  وت�سورات  مبتكرة  مبادرات 

عملية ملعاجلة هاته الق�سايا، وذلك من اأجل 

منظومة  جودة  مبوؤ�رشات  ال�رشيع  الرتقاء 

يف  الفعلي  اأثرها  وجت�سيد  والتكوين  الرتبية 

ف�ساءات املدر�سة املغربية. 

خرية من جدول  الأ النقطة  هذا وقد خ�س�ست 

التقرير  اأ�سغال  �سري  لتتبع  الدورة  اأعمال 

حالة  حول  للتعليم  على  الأ للمجل�س  ال�سنوي 

ا�ستعدادا  واآفاقها،  والتكوين  الرتبية  منظومة 

لتدار�سه واعتماده يف دورة فرباير 2008.   

اأ�سغال اللجان الدائمة

عملت اللجان الدائمة للمجل�س منذ ا�ستكمال هيكلتها على حتديد جمالت 

ا�ستغالها واإقرار برامج عمل تتنا�سب والخت�سا�سات املخولة لكل منها 

مبقت�سى النظام الداخلي للمجل�س. 

�سيتم  التي  الق�سايا  حتدد  لعملها  اإطار  وثيقة  جلنة  كل  اأقرت  وهكذا، 

حماور  الثالث  اللجان  حددت  وقد  ولويات.   الأ بح�سب  عليها  ال�ستغال 

برنامج عملها ال�سنوي كالتايل:

�سالح  1 - جلنة ا�سرتاتيجيات وبرامج الإ
جمالت الهتمام

�سالح  لإ الكربى  والختيارات  الفل�سفة   : �سالح  لالإ املرجعي  طار  الإ  •
ودعاماته،  �سالح  الإ جمالت  بني  والتكامل  الن�سجام  املنظومة، 

طار ومواكبة امل�ستجدات؛ التحيني املنتظم لهذا الإ

الرتبية على املواطنة،   : الرتبية والتكوين وتنميتها  وظائف منظومة   •

مع  املنظومة  مالئمة  والتمدر�س،  الرتبية  تعميم  الفر�س،  تكافوؤ 

حميطها، ولوج جمتمع املعرفة؛

ال�سيا�سة  ويل،  الأ التعليم  اخلا�س:   الطابع  ذات  اأو  فقية  الأ امللفات   •
اللغوية، مهام الفاعلني الرتبويني،  موا�سفات املتعلمني،   الرتبية غري 

مية،   التعليم العتيق،  التعبئة املجتمعية؛ النظامية وحماربة الأ

�سا�سية لربنامج عمل اللجنة: املحاور الأ

تعميق الدرا�سة والبحث يف املوا�سيع التالية:

• الرفع من كفايات التحكم اللغوي؛ 
• العتمادات ال�رشورية ملنظومة الرتبية والتكوين؛ 

• قراءة يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين. 

2 - جلنة الربامج واملناهج والو�سائط 
التعليمية

جمالت الهتمام

• الربامج واملناهج: امل�سامني الدرا�سية والتكوينية،   برامج موؤ�س�سات 
طر الرتبوية والتكوين امل�ستمر؛ تكوين الأ

• اآليات الرتقاء الدرا�سي: النجاح والتفوق الدرا�سي،   اأنظمة المتحانات 
ر�ساد اجلامعي؛ وال�سهادات،   التوجيه الرتبوي والإ

واحلوامل  املدر�سية  الكتب  الديداكتيكية:  واملعينات  املدر�سية  الكتب   •
عالم والتوا�سل؛  الديداكتيكية، التقنيات اجلديدة لالإ

موؤ�س�سات  ف�ساءات  املندجمة،  ن�سطة  الأ واجلامعية:  املدر�سية  احلياة   •
عمال الجتماعية للطلبة والتالميذ؛ الرتبية والتكوين،  الأ

على  املطبقة  والتجارب  بحاث  الأ مر�سد  الرتبوي:  والر�سد  البحث   •
الرتبية وا�ستثمارها،  تقومي التجارب الدولية وال�ستفادة من اأجودها.



العدد 2 - فرباير 2008

�

�سا�سية لربنامج عمل اللجنة:  املحاور الأ

بحاث املطبقة على الرتبية، الذي  • م�رشوع اإحداث مر�سد التجارب والأ
وجمالت  وهيكلته  )اأهدافه  اإحداثه  وثيقة  يف  البت  اللجنة  ا�ستكملت 

�سا�سي(؛ ا�ستغاله وتنظيمه وكذا م�رشوع نظامه الأ

�سغال املتعلقة باإعداد م�رشوع ت�سور جديد لالرتقاء بهيئة  • مواكبة الأ
ومهنة التدري�س والتكوين؛

�سهام يف اإجناز تقومي اأويل لعملية مراجعة املناهج والربامج؛ • الإ
باجلودة  تعميمه  فاق  ولآ ويل  الأ التعليم  لواقع  ت�سخي�س  ر�سد   •

املطلوبة.

3 - جلنة الق�سايا املوؤ�س�ساتية واملالية 
وال�رشاكة

جمالت الهتمام

• هيكلة ولمركزية منظومة الرتبية والتكوين: وطنيا وجهويا و اإقليميا 
و حمليا؛

• حكامة وتدبري املنظومة: قيادة املنظومة وتنا�سق مكوناتها،  اأ�ساليب 
دارة الرتبوية،  التخطيط الرتبوي  �رشاك واملحا�سبة، الإ واآليات التدبري والإ

واخلريطة املدر�سية واجلامعية والتكوينية؛

عمال الجتماعية للرتبية  �سا�سية، الأ نظمة الأ • تدبري املوارد الب�رشية: الأ
والتكوين، انت�سار املوارد الب�رشية،  مردودية الفاعلني؛

• متويل املنظومة وح�ساباتها الوطنية: م�ساهمة الدولة وباقي مكونات 
املجتمع،  دور التعليم اخلا�س.

• ال�رشاكة بني املنظومة وحميطها الوطني والدويل:  ال�رشكاء املعنيون 
على ال�سعيد الوطني،  التعاون الدويل

�سا�سية لربنامج عمل اللجنة: املحاور الأ

تعميق الدرا�سة والبحث يف املوا�سيع التالية:

• ال�رشاكة املوؤ�س�ساتية كرافعة للتعبئة حول املدر�سة؛ 

• هيكلة ولمركزية املنظومة؛ 

• احلكامة وتدبري املنظومة؛ 

• العتمادات املالية ال�رشورية للرتبية والتكوين؛ 

»ال�رشاكة  حول  املجل�س  قبل  من  املنظمة  الوطنية  للندوة  التح�سري   •
املوؤ�س�ساتية من للتاأهيل املتجدد للمدر�سة املغربية«.

الهيئة الوطنية لتقومي منظومة الرتبية 

على للتعليم والتكوين لدى املجل�س الأ

املهام

ت�سطلع الهيئة الوطنية للتقومي، طبقا ملقت�سيات الظهري القا�سي باإعادة 

تنظيم املجل�س، باملهام التالية:

• اإجناز تقديرات اإجمالية للموؤهالت واملعارف والكفايات املكت�سبة من 
قبل املتعلمني خالل اأ�سالك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛

مة من منظومة الرتبية والتكوين،  • تقومي املزايا التي تعود بالنفع على الأ
متطلبات  اإىل  وبالنظر  لفائدتها،  املبذول  املايل  املجهود  اإىل  بالنظر 

نفاق يف ميدان الرتبية والتكوين؛ جناعة وفعالية الإ

• تقدير تطور املردودية الداخلية واخلارجية ملنظومة الرتبية والتكوين 
وحت�سني جودة اخلدمات املقدمة للتالميذ والطلبة؛

مثل  الأ داء  الأ من  متكينها  يف  ت�سهم  التي  التقومي  اأدوات  كل  تطوير   •
لوظائفها، وتدعيم البحث العلمي يف هذا امليدان؛

وت�سادق جلنة التوجيه، املحدثة لدى الهيئة الوطنية للتقومي، ب�سفة   •
خا�سة، على الربنامج ال�سنوي لتقوميات الهيئة، الذي يتم اإعداده على 

اخل�سو�س بناء على طلبات التقومي املوجهة اإىل الهيئة من قبل مكتب 

الهيئة  تنجزها  التي  التقومي  تقارير  �ساأن  يف  تتداول  كما  املجل�س.  

الذي يحيلها، عند القت�ساء،  الوطنية للتقومي وتعر�سها على املكتب 

على اجلل�سة العامة للمجل�س.

�سا�سية لربنامج عمل الهيئة: املحاور الأ

ال�سنوي حول حالة منظومة الرتبية والتكوين واآفاقها،  التقرير  اإعداد   •
حتت اإ�رشاف املجل�س.  وي�ستمل التقرير هذه ال�سنة على اأربعة اأجزاء هي: 

ول: نظرة حول حالة منظومة الرتبية والتكوين واآفاقها؛  • اجلزء الأ
• اجلزء الثاين: درا�سة حتليلية لواقع منظومة الرتبية والتكوين؛ 

ح�سائية  الإ واملعطيات  املوؤ�رشات  باآخر  مبياين  اأطل�س  الثالث:  اجلزء   •
املتعلقة باملنظومة؛  

مر مبحور  • اجلزء الرابع املو�سوعاتي حول مهنة التدري�س، ويتعلق الأ
متغري يركز على ق�سية حمددة من ق�سايا الرتبية والتكوين يف كل تقرير 

�سنوي. 

التقوميي  ال�سنوي  للتقرير  داعمة  مو�سوعاتية  درا�سات  �سبع  اإجناز   •
ول، وهي: الأ

للرتبية  اجلهوية  كادمييات  الأ اإر�ساء  من  �سنوات   4 ح�سيلة   •
والتكوين،

• جتربة جمال�س تدبري املوؤ�س�سات التعليمية،
• جتربة ا�ستقاللية اجلامعة،

• تقومي اأويل لعملية مراجعة الربامج واملناهج،
نفاق الرتبوي الوطني، • الإ

ويل، • واقع واآفاق التعليم الأ
• الر�سالة الرتبوية للمدر�س وواقع مهنة التدري�س.

• اإر�ساء �سبكة موحدة ملوؤ�رشات تقومي منظومة الرتبية والتكوين بتن�سيق 
غناء والتطوير؛ مع القطاعات احلكومية املعنية، مفتوحة على الإ

�سينعقد،  الذي  التقومي  حول  ول  الأ ال�سنوي  امللتقى  لتنظيم  التح�سري   •
و19   17-18 اأيام  ال�سوي�سي  اخلام�س-  حممد  جامعة  مع  بتعاون 

مب�ساركة  اأبعاده«،  خمتلف  يف  »التقومي  مو�سوع  حول   2008 اأبريل 

خرباء وطنيني ودوليني.  و�سينظم هذا امللتقى ب�سكل منتظم كل �سنة 

والتكوين،  الرتبية  مبنظومة  التقومي  ثقافة  وتر�سيخ  اإ�ساعة  بهدف 

اأ�سا�سية  دعامة  بو�سفه  املجال  هذا  يف  واخلربات  التجارب  وتبادل 

للتطوير املطرد جلودة املنظومة.

بحاث الدرا�سات والأ

على  يف ارتباط مع حماور ا�ستغاله وجمالت اهتمامه، يقوم املجل�س الأ

للتعليم باإعداد درا�سات واأبحاث حول ق�سايا الرتبية والتكوين.  ومن 

الدرا�سات املنجزة يف هذا ال�سياق: 

التعليم  تاأهيل  »م�رشوع  يف  املجل�س  راأيي  لبلورة  داعمة  درا�سات   •
العتيق« و«دور املدر�سة يف تنمية ال�سلوك املدين«؛ 
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ن�سان؛ • درا�سة حول اآثار برامج الرتبية على املواطنة وحقوق الإ
• درا�سات واأبحاث مقارنة حول التجارب الدولية يف جمال مهنة التدري�س 

والتكوين؛

التدري�س والتكوين مرفقة باأطل�س  وثيقة تعريفية بواقع هيئة ومهنة   •
مبياين.

اأما الدرا�سات التي يبا�رش املجل�س اإعدادها، فتتعلق اأهمها مبا يلي:

• التعبئة املجتمعية حول اإجناح املدر�سة املغربية اجلديدة؛
• التحكم اللغوي؛ 

دارة الرتبوية وم�رشوع املوؤ�س�سة؛ • الإ
جناح اإ�سالح منظومة الرتبية والتكوين؛ • العتمادات ال�رشورية لإ

مية؛  • ت�رشيع وترية حماربة الأ
• ت�سجيع التفوق الدرا�سي و�سمان تكافوؤ الفر�س. 

التوا�سل والتعاون وال�رشاكة  

يف اإطار تفعيل برناجمه التوا�سلي لهذه ال�سنة، قام املجل�س مبا يلي:

لكرتونية Portail التي تعترب نافذة على كل املهتمني  • اإطالق بوابته الإ

بق�سايا الرتبية والتكوين يف املغرب وخارجه، وف�ساء للحوار البناء 

الرتبوية عرب منتدى  الرتقاء مبنظومتنا  �سبل  اجلماعي يف  والتفكري 

مفتوح لكل الزوار؛

“املدر�سة  بعنوان  �سنوية  ن�سف  اأكادميية  جملة  م�رشوع  اإعداد   •
املغربية”، 

• اإعداد م�رشوع اإ�سدار دفاتر بيداغوجية حول ق�سايا الرتبية والتكوين، 
للرتبية  �سا�سية  الأ واملفاهيم  املعارف  وتعميم  تب�سيط  اإىل  تهدف 

�سافة اإىل اعتماد جمموعة من القنوات التوا�سلية. والتكوين، بالإ

وعمال على تقوية النفتاح على ال�رشكاء، ينكب املجل�س حاليا على اإجناز 

عدد من امل�ساريع اأهمها:

على  والتكوين  الرتبية  جمالت  يف  املخت�سني  للخرباء  قائمة  اإعداد   •
ال�سعيد الوطني، من اأجل توفري قاعدة معطيات وطنية ودولية للخرباء، 

غناء؛    قابلة لالإ

قابل  والتكوين،  الرتبية  جمالت  يف  العاملة  للجمعيات  دليل  اإجناز   •
غناء؛  لالإ

• ربط عالقات تعاون مع الهيئات املماثلة للمجل�س دوليا، ومع بع�س 
جنبية.  موؤ�س�سات الرتبية والتكوين الوطنية والأ

الرتبية  لق�سايا  مقالة   620 يناهز  ما  الوطنية  ال�سحافة  خ�س�ست 

والعا�رش   2007 نونرب  �سهر  منت�سف  بني  املمتدة  الفرتة  يف  والتكوين 

من فرباير 2008.  وقد تبني من خالل الرتتيب الكمي لهذه املقالت اأن 

الق�سايا التي حظيت بكبري الهتمام هي كالتايل:   

اأو�ساع املدر�س وتدبري م�ساره املهني يف عالقة 

بالرتقاء بجودة التعليم: 

اهتمت ال�سحافة الوطنية منذ �سهر �ستنرب باأو�ساع املدر�س وعالقتها 

بجودة منظومة الرتبية والتكوين من خالل ما يقارب 210 مقالة.  وقد 

عزت هذه امل�سادر يف جمملها اأهم اأ�سباب ما و�سفته بالرتاجع املهني 

خرية اإىل  وتدين املردودية التي عرفتهما مهنة التدري�س يف ال�سنوات الأ

�سباب التالية: الأ

• امل�ساكل القت�سادية والجتماعية التي يتخبط فيها املدر�س، ل�سيما 
�رشي للعديد من  اإىل غالء املعي�سة، والت�ستت الأ جور بالنظر  �ساآلة الأ

هل؛  املدر�سني الذين يزاولون مهامهم بعيدا عن الأ

• ا�ستمرار »عدد من الختاللت والتجاوزات« على م�ستوى تدبري امل�سار 
املهنية  والمتحانات  الرتقي  و�رشوط  معايري  وخ�سو�سا  املهني 

والتقومي؛   

كعاملني  للمدر�سني  امل�ستمر  والتكوين  �سا�س  الأ التكوين  �سعف   •
اأ�سا�سيني يف تراجع اجلودة، و�رشورة اإعادة النظر يف مناهج وبرامج 

املقبلة  جيال  الأ واإعداد  احلاليني،  املدر�سني  لتاأهيل  بنوعيه  التكوين 

مثل،  دوار املنوطة بها على الوجه الأ على امتهان التدري�س لتقوم بالأ

تطوير  ويكفل  واملعرفية،  املجتمعية  التغريات  وجمريات  يتالءم  مبا 

داء والرفع من جودة ومردودية املنظومة؛ الأ

الظواهر غري  العديد من  املدر�سية ب�سفة عامة، وتف�سي  احلياة  تردي   •
متزايد  عنف  من  وبجوارها،  التعليمية  املوؤ�س�سات  بف�ساءات  ال�سليمة 

دوار مي�س ب�سخ�س املدر�س وينال  �سد املدر�سني اأنف�سهم وا�ستهتار بالأ

اإيجاد  على  العمل  ي�ستوجب  مما  والجتماعي،  املعنوي  اعتباره  من 

حلول �رشيعة وناجعة لرد العتبار ل�سخ�س املدر�س عرب رد العتبار 

للموؤ�س�سات نف�سها.  

التميز  التفوق ومكافئة  اأكدت معظم املقالت على �رشورة ت�سجيع  كما 

ولئك الذين يقومون مبهمتهم  والجتهاد املهنيني، وتكرمي ورد العتبار لأ

الرتبوية بكل تفان وحب.  يف هذا ال�سدد، نوهت م�سادر كثرية باإحداث 

العلمي  والبحث  طر  الأ وتكوين  العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارة 

عمال الجتماعية للرتبية والتكوين  بتعاون مع موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لالأ

عطاء انطالقة جديدة  جلائزة ال�ستحقاق املهني، كاأحد الرافعات الهامة لإ

لتعبئة املدر�سني حول جودة املدر�سة.

�سارة يف هذا ال�سدد اإىل اأن هذا الن�سغال ي�سري يف نف�س اجتاه  وجتدر الإ

على للتعليم لق�سايا  ولوية التي يوليها املجل�س الأ الهتمامات ذات الأ

مل�رشوع  التح�سري  على  انكبابه  خالل  من  وذلك  والتكوين،  الرتبية 

مقرتحات يف مو�سوع الرتقاء بهيئة ومهنة التدري�س والتكوين. 

�سالح وم�ساره واآفاقه:  م�ساءلة اإجنازات الإ

�سنوات  الثماين  لتقومي ح�سيلة  مقالة   70 يفوق  ما  ال�سحافة  خ�س�ست 

�سالحات  الإ اأن  على  اأغلبها  واأجمعت  �سالح،  الإ زمن  من  املن�رشمة 

ثر املنتظر على املنظومة  التي انطلقت منذ بداية الع�رشية مل يكن لها الأ

�سباب عدة اأهمها: التعليمية لأ

التقومي  مع فرتات  تزامن  التعليم  اإ�سالح  ن 
لأ املالية،  املوارد  �سعف   •

الهيكلي وما �ساحبه من �رشورة التحكم يف النفقات ومن خف�س يف 

عدد املنا�سب املخ�س�سة للرتبية ويف امليزانيات، ومن مت مل تر�سد 

العتمادات الكافية لتفعل مقت�سياته؛

�سالحات تتطلب كفاءات  • ق�سور القدرات املوؤ�س�ساتية، ذلك اأن قيادة الإ
والتقومي،  والتتبع  جناز  الإ اآليات  وتوفري  الت�سورات  و�سع  يف  عالية 

�سالح البيداغوجي وتكوين املدر�سني واحلكامة  وذلك يف جمالت الإ

�سا�سي  الأ الدور  تر�سيخ  واإعادة  الجتماعية،  والتعبئة  وال�رشاكة 

الرتبية والتعليم يف ال�صحافة الوطنية : اهتمامات وا�صتخال�صات
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التالميذ  واإعداد  والرتبية،  التعليم  يف  املتج�سدة  التعليمية  للموؤ�س�سة 

اإبراز موؤهالتهم، وواقع  اإمكانية  للحياة املهنية واملواطنة واإعطائهم 

احلال اأن هذه ال�رشوط ظلت دون امل�ستوى املطلوب؛  

التعليم  م�ستوى  على  ال�سحافة  ر�سدتها  التي  الختاللت  اأهم  ومن 

�سالح  الإ �سنوات  امتداد  على  الكتظاظ،  ظاهرة  تزايد  املدر�سي 

املن�رشمة، وارتفاع ن�سبة التكرار واخل�سا�س يف املدر�سني ويف الهيئات 

التعليم  ن�سبة م�ساركة  التعليمية، ف�سال عن هزالة  باملوؤ�س�سات  دارية  الإ

اخل�سو�سي، و�سعف امليزانية املخ�س�سة للقطاع وانقطاع اأطفال العامل 

القروي عن الدرا�سة...

كراهات البنيوية  �سارة اإىل الإ اأما على م�ستوى التعليم اجلامعي، فتمت الإ

الطلبة،  م�ستوى  وتدين  �سالحات،  الإ توايل  ب�سبب  القطاع  عرفها  التي 

مع  وعالقته  التكوين  واآفاق  عليها  املح�سل  ال�سواهد  جودة  و�سعف 

�سافة اإىل �سعف و�سائل العمل املر�سودة للقيام مبهام  �سوق العمل، بالإ

التدري�س والبحث.

�سالح، ول�سيما  لكن مل يفت ال�سحافة الوطنية الوقوف على مكت�سبات الإ

منها:

ويل واخل�سو�سي؛  • اإقرار اإلزامية التعليم وتنظيم التعليم الأ
كادمييات وجمال�س تدبري املوؤ�س�سات؛ • جتربة الأ

• حت�سن القدرات املوؤ�س�ساتية والتقنية والتدبريية للموؤ�س�سات؛
• تنمية التعاون وال�رشاكة؛ 

تاأ�سي�س  واإطار  العايل  التعليم  لتنظيم  �سا�سية  الأ القوانني  اإحداث   •
اجلمعيات ذات النفع العام.

يحتاج  التعليم  �سالح  لإ خمطط  اأي  اأن  على  امل�سادر  معظم  واأجمعت 

التعليم  جودة  من  الرفع  من  بدءا  ا�سرتاتيجية  وخطة  �سمولية  ية  روؤ اإىل 

مية، كما يتطلب نهج �سيا�سة تطبعها  ومرورا بتعميم التمدر�س وحمو الأ

احلقل  يف  الفعاليات  كل  اإ�رشاك  �رشورة  مع  والواقعية،  ال�ستمرارية 

كما  املنتخبة.   قليمية  الإ واملجال�س  النقابية  والتنظيمات  التعليمي 

حت�سني  اأولوياته  �سمن  ي�سع  ل  اإ�سالحي  م�رشوع  اأي  اأن  على  اأجمعت 

و�ساع الجتماعية واملهنية للموارد الب�رشية �سيكون ماآله الف�سل. الأ

�سالح مر بثالث حمطات:  �سارة اإىل اأن تقومي الإ طار، جتدر الإ يف هذا الإ

امل�سالح  بها  تقوم  داخلية  عملية  وىل،  الأ املرحلة  يف  التقومي،  كان 

بالرتبية  اخلا�سة  اللجنة  جاءت  ثم  الرتبية،  لوزارة  التابعة  املركزية 

�سالح وتقومي نتائجه  والتكوين التي اأوكلت اإليها مهمة تتبع تطبيق الإ

اأعدتها  التي  ربعة  الأ بالتقارير  ال�سدد  التذكري يف هذا  واإغنائه، ويجدر 

خري حول تقومي منت�سف الع�رشية، »اإ�سالح  اللجنة، ول�سيما التقرير الأ

منظومة الرتبية والتكوين 2004-1999 : ح�سيلة مرحلة وم�ستلزمات 

باإعادة  انطلقت  والتي  الثالثة  املحطة  اإىل  لي�سل  جديدة«،  دينامية 

اأحد  املنظومة  تقومي  مهمة  باعتبار  للتعليم  على  الأ املجل�س  تنظيم 

املهام املوكولة اإليه عرب الهيئة الوطنية للتقومي املحدثة لديه.  و�سيقوم 

املجل�س بن�رش اأول تقرير تقوميي له بداية �سهر اأبريل املقبل.       

باملوؤ�س�سات  الالمدنية  ال�سلوكات  تف�سي 

التعليمية: 

هذه  خالل  يوم  مير  مل  اإذ  مقالة،   60 يناهز  مبا  املو�سوع  هذا  ا�ستاأثر 

مظاهر  خمتلف  تف�سي  عن  اأخبارا  الوطنية  ال�سحف  فيه  تنقل  مل  الفرتة 

العنف بف�ساءات املوؤ�س�سات التعليمية وبجوارها.  فبني اأخبار عن تعر�س 

اأ�ساتذة موؤ�س�سات خمتلفة اإىل اعتداءات من قبل تالمذتهم اأو اأولياء اأمور 

تالمذتهم، من جهة، واأخبار اختطاف تلميذات من اأمام اأبواب موؤ�س�ساتهن 

العاملني  على  غرباء  تهجم  اأو  اجلميع،  مراأى  اأمام  بالقوة  وا�ستدراجهن 

من  وال�رشقة،  للنهب  اأخرى  موؤ�س�سات  وتعر�س  تعليمية،  مبوؤ�س�سات 

من  جديدة  اأنواع  انت�سار  املنظومة  باأحوال  املهتم  يكت�سف  ثانية،  جهة 

يف  خليعة  اأفالم  وترويج  املخدرات  على  دمان  كالإ امل�سينة  ال�سلوكات 

�سفوف التالميذ.

�رشورة  اإىل  منبهة  اخلطر  ناقو�س  امل�سادر  كل  تدق  الو�سع،  هذا  اأمام 

�سكال وال�سيغ املمكنة، واتخاذ كل  الت�سدي لكل هذه الظواهر مبختلف الأ

وللمدر�سني  التعليمية  للموؤ�س�سة  العتبار  اإعادة  �ساأنها  التي من  التدابري 

والعاملني بها، وتوفري ظروف العمل الالئقة لكل منهم.

جماع على اأن التعامل مع هذه الظواهر ل ميكن اأن  اإل اأن هناك نوعا من الإ

يتم مبقاربة اأمنية حم�سة، بل ي�ستدعي البحث يف مقاربات تعتمد الدعم 

الف�ساءات  تنمية  عرب  ل�سيما  للتالميذ،  والنف�سي  والجتماعي  الرتبوي 

بخطورة  التح�سي�س  اأن�سطتها  اإطار  يف  ميكن  التي  الرتبوية  والنوادي 

�سد  املناعة  متنحهم  ومهارات  قيما  النا�سئة  واإك�ساب  الظواهر  هاته 

ن�سطة الثقافية والفنية  خمتلف اأ�سكال النحرافات، وت�سجيع وتكثيف الأ

ال�سلوكات  وتثبيت  النبيلة  القيم  تر�سيخ  �ساأنها  من  التي  والريا�سية 

يجابية ونبذ كل ما مي�س بالدور الرتبوي للموؤ�س�سات التعليمية.  ف�سال  الإ

الن�سباط  جمال�س  قبيل  من  والتاأديبية  القانونية  ليات  الآ تعزيز  عن 

ال�سلبية  ال�سلوكات  لردع  باء  الآ دور جمعيات  وتفعيل  التدبري،  وجمال�س 

يف �سفوف التالميذ.

وللتذكري، فاإن راأي املجل�س يف مو�سوع »املدر�سة وال�سلوك املدين« اقرتح 

بالف�ساءات  املدين  ال�سلوك  لتنمية  عمل  اإطار  مل�رشوع  مهيكلة  مداخل 

تواجه  اأ�سحت  التي  الالمدنية  ال�سلوكات  والت�سدي ملختلف  املدر�سية 

املوؤ�س�سات التعليمية ول�سيما: »العنف ب�ستى اأ�سكاله والغ�س مبختلف 

الف�ساء  بنبل  وامل�سا�س  املعاملة  و�سوء  دوار  الأ احرتام  وعدم  اأ�ساليبه 

للموؤ�س�سة  الداخلية  نظمة  بالأ اللتزام  وتراجع  واجلامعي،  املدر�سي 

�رشار بامللك العام وبالبيئة«. التعليمية، والأ

م�ساألة اللغات:

اإذ  خرى بحظ وافر من الهتمام،  ا�ستاأثرت ق�سية لغات التدري�س هي الأ

وردت قرابة 40 مقالة ب�ساأنها.  فمن جهة، حتدثت جمموعة من امل�سادر 

والت�سكيك يف  العربية  للغة  مبا�رش  با�ستهداف  تت�سم  عن وجود »ظروف 

عالم  قدرتها على مواكبة تطور املعرفة العلمية، وتهمي�سها يف و�سائل الإ

�سافة اإىل تعايل دعوات م�سبوهة ومغر�سة من هنا  ال�سمعية الب�رشية، بالإ

اأكادميية حممد  باإخراج  الت�رشيع  اإىل  الدارجة«،  داعني  وهناك لعتماد 

دعاءات.  ويقول  ال�ساد�س للغة العربية اإىل حيز الوجود ملواجهة هذه الإ

كادميية  اأن�سار التدري�س باللغة العربية اإن اإ�سدار الن�سو�س التنظيمية لالأ

ن فتح �سعب علمية باللغة العربية  جل تفعيلها اأ�سبح اأمرا م�ستعجال، لأ لأ

وتنمية البحث العلمي املتطور والعايل يظل مرهونا بذلك. 

مازيغية يف �سلك  ومن جهة ثانية، فبالرغم من التنويه باإدراج تعليم الأ

مازيغية  ويل، اإل اأن جل امل�سادر ارتاأت اأن تعميم الأ التعليم العمومي الأ

على  معمما  يكون  اأن  ينبغي  مازيغية  الأ اللغة  تعلم  واأن  حمدودا،  يظل 

ويل اإىل الباكلوريا باعتبارها »لغة وطنية  �سالك، من التعليم الأ كافة الأ

الناطقني  من  �سواء  التالميذ،  جلميع  تدر�س  اأن  وينبغي  املغاربة«  لكل 

بع�س  تنادي  كما  املغرب.   مناطق  جميع  يف  العربية  اأو  مازيغية  بالأ

مازيغية ب�سكل تدريجي وعلى قواعد علمية حتى يتم  امل�سادر بتوحيد الأ

ي�ستوجب  ما  املعيار«، وهو  اللغة  اإىل  اللهجي  »التنوع  بها من  النتقال 

تنميط وتقعيد حرف كتابتها والتوحيد التدريجي لقواعد �رشفها ونحوها 

مازيغية باجلامعة ويف  ومعجمها.  وتطالب بع�س امل�سادر بتدري�س الأ

�ساتذة حتى يتمكن هوؤلء من احل�سول على التكوين الذي  مراكز تكوين الأ

يوؤهلهم لتدري�س هاته املادة.

�سارة اإىل اأن م�ساألة التحكم اللغوي تعد من بني  يف هذا ال�سدد، جتدر الإ

على للتعليم يف برنامج عمله لل�سنة  الق�سايا التي اأدرجها املجل�س الأ

التحكم  قدرات  من  للرفع  ومداخل  مبقرتحات  �سهام  الإ بهدف  احلالية 

اللغوي لدى املتعلمني. 



�

اإح�صائيات مفتاحية حول هيئة التدري�س والتكوين باملغرب

2006	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001	
البتدائي 128288 132781 135199 135663 134633 131625

عدادي 52719 53521 54012 55202 56281 54241 الثانوي الإ

الثانوي التاأهيلي 32672 33300 33875 34690 35675 35130

املجموع 213679 219602 223086 225555 226589 220996

1- قطاع التعليم املدر�سي 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
9867 9773 10640 10413 10069 9938 9903 9876 9867

2 - قطاع التعليم العايل 
�سالك بقطاع التعليم املدر�سي ما بني 2001-2006 امل�سدر : قطاع التعليم املدر�سي  توزيع املدر�سني ح�سب الأ

توزيع مدر�سي التعليم العايل اجلامعي ما بني 1999-2007
امل�سدر : قطاع التعليم العايل

املجموع  الذكور   ناث  الإ  

9867  7454  2413 عدد اأ�ساتـذة التعليم العايل الدائمني  

طر والبحث العلميتوزيع اأ�ساتـذة التعليم العايل الدائمني ح�سب اجلن�س– 2006-2007 امل�سدر : اإح�سائيات جامعية، 2007-2006، وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأ

3 - قطاع التكوين املهني
املجموع  		% اإناث   		% ذكور   القطاع املكون  

 6706   32   2145   68   4561 القطاع اخلا�س  

 4498   23   1045   77   3453 مكتب التكوين املهني  

 1789   45   797   55   992 خرى   القطاعات الأ

 12993   31   3987   69   9006 املجموع  

امل�سدر : قطاع التكوين املهني

املعنية،  اجلهات  خمتلف  مع  وت�ساور  بتعاون  النكباب،  املجل�س  يعتزم 

ولوية يف اأفق ا�ستغاله  على بع�س ق�سايا الرتبية والتكوين العالقة وذات الأ

مر بدرا�سة املوا�سيع التالية: خالل ال�سنتني املقبلتني.  ويتعلق الأ

جناح م�رشوع املدر�سة املغربية اجلديدة؛ 1. التعبئة املجتمعية لإ
اأويل ذي جودة؛ 2. تعميم تعليم 
مية؛ 3. ت�رشيع وترية حماربة الأ

4. الرفع من كفايات التحكم اللغوي؛
دارة الرتبوية؛ 5. الرتقاء بالإ

�سالح؛ 6. توفري العتمادات ال�رشورية لالإ

7. ت�سجيع التفوق الدرا�سي مع �سمان تكافوؤ الفر�س.
ومن ناحية ثانية �سي�سهر املجل�س على:

• اإ�سدار جملة »املدر�سة املغربية« يف اأفق �سهر �ستنرب املقبل؛
• اإ�سدار »دفاتر بيداغوجية« يف اأفق �ستنرب املقبل؛

�سا�سية للرتبية والتكوين يف اأوا�سط �سنة  • اإعداد معجم متعلق باملفاهيم الأ
.2009

كما �سي�رشع املجل�س يف اإعداد التقرير ال�سنوي الثاين حول حالة املنظومة 

الدرا�سي  التح�سيل  ال�سنة املقبلة، والذي �سريكز على تقومي  واآفاقها خالل 

ومكت�سبات املتعلمني يف نهاية كل �سلك تعليمي مدر�سي.   

اآفاق يف امل�صار

مفكرة

 • الدورة العادية ال�ساد�سة: 16 و17 و18 يوليوز 2008.

ول للتقومي، حتت �سعار »التقومي يف اأبعداه املختلفة«: 17 و18 و19 اأبريل 2008.  • امللتقى ال�سنوي الأ

 • الندوة الوطنية حول »ال�رشاكة املوؤ�س�ستية من اأجل التاأهيل املتجدد للمدر�سة املغربية«: 14 و15 ماي 2008.

على للتعليم ن�رشة املجل�س الأ

ق�سم الت�سال والتوثيق، 

www.cse.ma : املوقع الكرتوين - contact@cse.ma : 037 - الربيد الكرتوين  77  44 الهاتف : 25 

جمايل للمكونني بالتكوين املهني، موزعني ح�سب  قطاعات التكوين واجلن�س    العدد الإ


