


�

ت�أهيل التعليم العتيق

راأي املجل�س الأعلى للتعليم رقم   �07/0 يف مو�ضوع

ت�أهيل التعليم العتيق

م�ر�س  2007



2

راأي املجلـــ�س الأعلـى للـــتعليــم

�ملجمع �الإد�ري ملوؤ�س�سة حممد �ل�ساد�ض للنهو�ض باالأعمال �الجتماعية للرتبية و�لتكوين، �جلناح �أ 2

�سارع عالل �لفا�سي، مدينة �لعرفان – �لرباط. �ض.ب. 6535 العرفان – الرباط

الهاتف: 0537774425 / الفاك�س: 0537774612

www.cse.ma

�الإيد�ع �لقانوين : 1088



�

ت�أهيل التعليم العتيق

املحـتــوى

5 تقدمي	

7 راأي	املجل�س	الأعلى	للتعليم	يف	م�رشوع	ت�أهيل	التعليم	العتيق	

 19 امللحق�ت	

امللحق	الأول

	21 طلب	ابداء	راأي	املجل�س	الأعلى	حول	م�رشوع	ت�أهيل	التعليم	العتيق	

	

امللحق	الث�ين

ر�ض�لة	ال�ضيد	وزير	الأوق�ف	وال�ضوؤون	الإ�ضالمية	املت�ضمنة	للتم��س	اإح�لة	طلب

	25 اإبداء	الراأي	يف	م�رشوع	ت�أهيل	التعليم	العتيق	على	املجل�س	الأعلى	للتعليم	

امللحق	الث�لث

	 31	 م�رشوع	ت�أهيل	التعليم	العتيق				

امللحق	الرابع

مقتطف	من	حم�رش	الدورة	الث�نية	للمجل�س	الأعلى	بخ�ضو�س	امل�ض�دقة	على	راأي	املجل�س	

	55 الأعلى	للتعليم	حول	م�رشوع	ت�أهيل	التعليم	العتيق	

ال�ضيغة	الفرن�ضية	للراأي

ال�ضيغة	الإجنليزية	للراأي

�ملجمع �الإد�ري ملوؤ�س�سة حممد �ل�ساد�ض للنهو�ض باالأعمال �الجتماعية للرتبية و�لتكوين، �جلناح �أ 2

�سارع عالل �لفا�سي، مدينة �لعرفان – �لرباط. �ض.ب. 6535 العرفان – الرباط

الهاتف: 0537774425 / الفاك�س: 0537774612

www.cse.ma

�الإيد�ع �لقانوين : 1088



�

راأي املجلـــ�س الأعلـى للـــتعليــم



�

ت�أهيل التعليم العتيق

تقــدمي

حمرم  من   11 يف  �ل�سادر   1.05.152 رقم  �ل�رشيف  �لظهري  ملقت�سيات  طبقا 

101.1427 فرباير 2006 �لقا�سي باإعادة تنظيم �ملجل�ض �الأعلى للتعليم، �أبدى 

 28-29 �أيام  �ملنعقدة  �لثانية  �لعادية  لدورته  �لعامة  �جلل�سة  �الأخري، خالل  هذ� 

فرب�ير وفاحت مار�ض 2007 بالرباط، ر�أيه يف م�رشوع تاأهيل �لتعليم �لعتيق �لذي 

به  تقدم  لطلب  ��ستجابة  �الإ�سالمية،  و�ل�سوؤون  �الأوقاف  وز�رة  عليه  ت�رشف 

�لوزير �الأول يف هذ� �ل�سدد.

ويجد �لقارئ �لكرمي ن�ض هذ� �لر�أي يف �سدر هذ� �لكتيب، كما يجد ر�سالة 

طلب �لر�أي �ملوجهة �إىل �ملجل�ض من طرف �ل�سيد �لوزير �الأول، ور�سالة �ل�سيد 

م�رشوع  ون�ض  �الأول،  �لوزير  �ل�سيد  �إىل  �الإ�سالمية  و�ل�سوؤون  �الأوقاف  وزير 

�الإ�سالمية،  و�ل�سوؤون  �الأوقاف  وز�رة  طرف  من  �ملعد  �لعتيق  �لتعليم  تاأهيل 

و�أخري� مقتطفات من حم�رش �جلل�سة �لعامة للمجل�ض �الأعلى للتعليم يف دورته 

�لثانية تخ�ض �مل�سادقة على ر�أي �ملجل�ض.
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راأي	املجل�س	الأعلى	للتعليم	يف	م�رشوع	ت�أهيل	التعليم	العتيق

�لظهري  مبوجب  للتعليم،  �الأعلى  للمجل�ض  �ملحددة  لالخت�سا�سات  طبقا 

�ل�رشيف �لقا�سي باإعادة تنظيمه، وال�سيما �ملادة �لثانية منه، تو�سل �ملجل�ض من 

�حلكومة بطلب الإبد�ء ر�أيه يف م�رشوع تاأهيل �لتعليم �لعتيق.

وجت�سيد� للحر�ض �مللكي �ل�سامي على » تاأهيل �ملد�ر�ض �لعتيقة و�سيانة حتفيظ �لقر�آن 

م�سالك وبر�مج  توفري  �ملغربية، مع  بالهوية  �نحر�ف مي�ض  �أو  ��ستغالل  �لكرمي من كل 

�ملنغلق  �لفكر  تخريج  وجتنب  �لرتبوية،  �لوطنية  �ملنظومة  يف  طلبتها  تدمج  للتكوين، 

وت�سجع �النفتاح على �لثقافات «. )مقتطف من خطاب �ساحب �جلاللة �مللك حممد 

�ل�ساد�ض ن�رشه �هلل حول �إعادة هيكلة �حلقل �لديني وتدبريه بتاريخ 30 �أبريل 2004( .

ويف �سوء �لبحث و�لدر��سة �لتي قامت بها جلنة ��سرت�تيجيات وبر�مج �الإ�سالح 

لدى �ملجل�ض لهذ� �مل�رشوع، بعد �إحالته �إليها من قبل مكتبه ؛

وبناء على نتائج مد�والت �جلل�سة �لعامة للمجل�ض، خالل دورته �لعادية �لثانية، 

�ملنعقدة �أيام 27 و28 فرب�ير وفاحت مار�ض 2007 ؛ فاإن �ملجل�ض �الأعلى للتعليم 

يديل بر�أيه يف �مل�سـروع �ملـذكور �أعـاله كمـا يلـي :

من	حيث	املو�ضوع	:

�لتاأهيل �لتدريجي للتعليم �لعتيق، �لذي يقوم  �إىل  يتعلق �الأمر مب�رشوع يهدف 

�لتقليدية،  �الأمناط  وفق  �ل�رشعية  �لعلوم  وتلقني  �لكرمي  �لقر�آن  حتفيظ  على 

بالكتاتيب �لقر�آنية و�ملد�ر�ض �لعتيقة. وي�ستند هذ� �لتاأهيل �إىل �أحكام �لقانون 

رقم 13.01، وال�سيما مقت�سياته �لتالية :

�الأطو�ر  نظام  �أ�سا�ض  على  �لعتيق،  للتعليم  �لبيد�غوجية  �لهيكلة  �إعادة   •
و�البتد�ئي  �الأويل  )�لتعليم  و�ل�سهاد�ت  �ملوحدة  و�المتحانات 

و�الإعد�دي و�لثانوي و�لنهائي( ؛
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• �إدر�ج �لثلثني من �لغالف �لزمني �ملخ�س�ض للمو�د �ملقررة مبوؤ�س�سات 
�لتعليم �لعمومي، على �ل�سعيد �لوطني، يف بر�جمه �لدر��سية ؛

• �إقر�ر �ملمر�ت و�جل�سور بينه وبني �لتعليم �لعمومي ؛

�ملتعارف  و�لتنظيمية  و�لوقائية  �ل�سحية  لل�رشوط  موؤ�س�ساته  �إخ�ساع   •
عليها يف �ملد�ر�ض �لعمومية.

وبناء على �ملعطيات �الإح�سائية �لو�ردة يف �لوثيقة �ملتعلقة مب�رشوع تاأهيل �لتعليم �لعتيق، 

ت�ستمل على  تاأهيلها،  �ملر�د  �لتعليم  فاإن موؤ�س�سات هذ�  �أعاله،  �ملرجع  �إليها يف  �مل�سار 

11.762 كتابا قر�آنيا، ت�سم 306.893 م�ستفيد� و11.762 موؤطر� )مدرر�(، وكذ� 504 

مدر�سة عتيقة ت�سم 22.849 م�ستفيد� و1.568 موؤطر� وفقيها.

	من	حيث	اأبع�د	التعليم	العتيق	:

�نطالقا من هذ� �لتحديد �الأويل ملو�سوع �إبد�ء �لر�أي، وبعد حتليل طبيعته، يتبني 

�أن �لتعليم �لعتيق يت�سم بو�سع خا�ض تتد�خل فيه �أبعاد متعددة :

 • بعد تربوي، يتمثل يف كونه ي�سكل نوعا متفرد� من �أنو�ع �لتعليم، كما 

�أن مد�ر�سه توؤدي وظائف تربوية وتكوينية خا�سة ؛

�هتمام  ت�ستقطب  �لعتيقة  �ملد�ر�ض  كون  يف  يتجلى  �جتماعي،  بعد   • 

�أفر�د� من �ملجتمع، يف ظل ظروف موؤ�س�ساتية  بع�ض �الأ�رش، وحتت�سن 

و�جتماعية خا�سة ؛

 • بعد ديني، الأن هذ� �لتعليم يوؤدي وظائف دينية ؛

 • بعد تاريخي، ميثله �لدور �ملتميز �لذي ظل يقوم به �لتعليم �لعتيق، عرب حمطات 

�أ�سا�سية من تاريخ �ملغرب، يف حت�سني وتوطيد �لعمق �لديني و�لوطني �الأ�سيل 

لهوية �الأمة، ون�رش تعاليم �الإ�سالم �ملبنية على �لو�سطية و�لت�سامح.
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�لرتبية  ميد�ن  يف  �أبعاده  باأحد  يندرج  �ساأنا  �لعتيق  �لتعليم  يجعل  ما  وهذ� 

وباملجالني  �لديني  باحلقل  �الأخرى  �أبعاده  من حيث  يرتبط،  لكنه  و�لتكوين، 

�الجتماعي و�لتاريخي.

من	حيث	ال�ضعوب�ت	:

�لتعليم  تاأهيل  تو�جه  �لتي  �الأ�سا�سية  و�لبيد�غوجية  �لتنظيمية  �ل�سعوبات  �إن 

لتد�خل  وكذ�  �خلا�ض،  ولو�سعه  �لتاريخي  مل�ساره  نتاجا  تعد  و�لتي  �لعتيق، 

�أبعاده،  تتمثل، على �خل�سو�ض، فيما يلي :

�لتعليم، ووجوده يف و�سع م�ستقل  �لتقليدي على هذ�  �لطابع  هيمنة   •
عن �ملنظومة �لوطنية للرتبية و�لتكوين، ودون ج�سور �أو ممر�ت معها 

�إىل حد �الآن ؛

• خ�سوعه الأمناط عتيقة تفتقر �إىل �ملعايري و�ملو��سفات �جلاري بها �لعمل 
�أو  ��ستقباله  بنيات  �لعمومية، �سو�ء من حيث  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  يف 

�لتاأطريية  قدر�ته  �أو  �لتلقينية،  وطرقه  بر�جمه  �أو  �لبيد�غوجي  تنظيمه 

مو��سفات  �أو  و�ل�سحية،  و�لرتبوية  �لتنظيمية  ومتطلباتها  ف�ساء�ته  �أو 

�مل�ستفيدين منه وماآل خريجيه ؛

وكذ�  جتان�سها،  وعدم  بتنوعها  مد�ر�سه  من  �ل�ساحقة  �الأغلبية  متيز   •
بو�سعها �خل�سو�سي، غري �خلا�سع للقطاع �لعمومي، �سو�ء بالنظر �إىل 

نظامها �ملوؤ�س�ساتي �أو م�سامينها �لتعليمية �أو م�سادر متويلها ؛

�الإ�سالح  دينامية  يف  �لفعلي  �النخر�ط  على  �الآن،  حلد  قدرته،  عدم   •
و�لتكوين،  للرتبية  �لوطني  �مليثاق  و�أهد�ف  غايات  وفق  �لرتبوي، 

13.01 يف  �لقانون رقم  �ملرجعي لالإ�سالح، و�أحكام  �الإطار  بو�سفه 

�ساأن �لتعليم �لعتيق.
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�أما �ل�سعوبات �ملنهجية �ملتعلقة مبقاربة هذ� �مللف فتتجلى، باالأ�سا�ض، يف كون 

�ملعطيات �ملتو�فرة ب�سدده تظل غري كافية لبلورة ت�سور م�ستوف حول خمتلف 

روؤية  تكوين  بغية  تاأهيله،  ومبتطلبات  �لعتيق  �لتعليم  بو�قع  �ملرتبطة  �جلو�نب 

و�لرتبوية  �لدينية  �أبعاده  خمتلف  بني  ومتيز  �لتعليمية،  م�ستوياته  تر�عي  �سمولية 

و�الجتماعية و�لتاريخية؛ روؤية ��ست�رش�فية كفيلة بتقدمي حلول ناجعة، مالئمة، 

هذ�  منها  يعاين  �لتي  و�ل�سعوبات  لالإ�سكاليات  بعيد،  زمني  مدى  وذ�ت 

�لتعليم.

املرجعي�ت	والعتب�رات	:

�لعتيق،  �لتعليم  الأبعاد  �ملتعدد  �لطابع  �عتباره  يف  ي�سع  وهو  �ملجل�ض،  �إن 

يف  ي�ستند  ؛  تاأهيله  ي�ستلزمها  �لتي  و�ملتطلبات  منها،  يعاين  �لتي  و�ل�سعوبات 

مقاربته لهذ� �مل�رشوع �إىل �ملرجعيات و�العتبار�ت �الآتية :

�ملرجعي  �الإطار  بو�سفه  و�لتكوين،  للرتبية  �لوطني  �مليثاق  مقت�سيات   .1
لهاته  �الأ�سا�سية  و�الأهد�ف  �لغايات  وكذ�  �لرتبوية،  �ملنظومة  الإ�سالح 

�ملنظومة، وال�سيما منها :

وم�ستوياته  هياكله  ترت�بط  متكامل  كبنيان  �لرتبوية  �ملنظومة  وحدة   • 

و�أمناطه يف ن�سق متما�سك ود�ئم �لتفاعل و�لتالوؤم مع حميطه �الجتماعي 

و�ملهني و�لعلمي و�لثقايف )�ملادة 154( ؛

 • �سمان حقوق �الأفر�د و�جلماعات، �ملعنيني و�ملتدخلني وذوي �الرتباط 

مبيد�ن �لرتبية و�لتكوين ؛

 • تعميم تعليم جيد يف مدر�سة متعددة �الأ�ساليب، تبعا لتنوع �ل�سياقات 

و�خل�سو�سيات �جلهوية و�ملحلية ؛

 • من و�جب �لفاعلني يف قطاع �لتعليم و�لتكوين �خلا�ض �اللتز�م، كحد 
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�لتعليم  يف  �ملقررة  و�ملناهج  و�لرب�مج  و�لتاأطري  �لتجهيز  مبعايري  �أدنى، 

مالئم  بربنامج  مقرون  تربوي  م�رشوع  تقدمي  �إمكان  مع  �لعمومي، 

�ملغربية  �ل�سهاد�ت  لنف�ض  �لتهييء  �رشيطة  �لرتبوي،  �لنظام  لتوجهات 

و�ملو�فقة عليه من لدن �ل�سلطات �لوطنية �ملخت�سة. )�لفقرة �لثالثة من 

�ملادة 163(. 

�العتماد  �جتاه  يف  ومالءمتها،  �لدر��سية  و�لرب�مج  �ملناهج  مر�جعة   • 

�ملوحد لـ 70 % منها على �ل�سعيد �لوطني، وتكييف 30 % �ملتبقية من 

�ل�سياقات  تنوع ومتطلبات  ي�ستدعيه  ما  مع  �لدر��سي  �لزمني  �لغالف 

و�خل�سو�سيات �جلهوية و�ملحلية )�ملادة 106 د(.

 • �إقر�ر �جل�سور و�ملمر�ت بني كل �أنو�ع �لتعليم و�لتكوين ؛

 • �إلز�مية �لتعليم، من متام �ل�سنة �ل�ساد�سة من �لعمر �إىل متام �خلام�سة ع�رشة 

�إر�ساء �لهياكل و�ل�رشوط �لرتبوية �لكفيلة باإعطاء هذه  منه، تبعا لتقدم 

�الإلز�مية حمتو�ها �لعملي )�ملادة 26( ؛

موؤ�س�سات  مع  لها  و�إيجاد ج�سور  �لعتيقة وتطويرها  باملد�ر�ض  �لعناية   • 

�لتعليم �لعام )�ملادة 88(.

2.  �أحكام �لقانون رقم 04.00 ، وال�سيما منها :

• مقت�سيات �لف�سل �الأول منه، �لذي يـن�ض على �أن » �لتعليم �الأ�سا�سي 
حق وو�جب جلميع �الأطفال �ملغاربة ذكور� و�إناثا �لبالغني 6 �سنو�ت، 

تلتزم �لدولة بتوفريه لهم جمانا يف �أقرب موؤ�س�سة تعليمية عمومية ملكان 

�إقامتهم، ويلتزم �الآباء و�الأولياء بتنفيذه �إىل غاية بلوغهم متام �خلام�سة 

ع�رشة من عمرهم « ؛

يلقن يف  �لتعليم   « �أن  ين�ض على  �لذي  �لثاين،  وكذ� مقت�سيات ف�سله   •
�ملوؤ�س�سات �أو �ملد�ر�ض �لعمومية �أو �خل�سو�سية �أو �لعتيقة «.
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3. �ملقت�سيات �ملن�سو�ض عليها يف �لقانون رقم 13.01 يف �ساأن �لتعليم �لعتيق، 
�ملد�ر�ض  وف�ساء�ت  �ال�ستقبال  بنيات  مبالءمة  منها  يتعلق  ما  وخ�سو�سا 

�لعمل،  بها  �جلاري  و�لرتبوية  و�ل�سحية  �لتنظيمية  �ل�رشوط  وفق  �لعتيقة، 

ومالءمتها،  و�لرب�مج  �ملناهج  ومر�جعة  �لبيد�غوجية  �لهيكلة  و�إعادة 

و�إقر�ر  �لرتبوية  و�ملر�قبة  وظروفهما،  و�الإد�ري  �لرتبوي  �لتاأطري  وحت�سني 

�جل�سور و�ملمر�ت مع �لتعليم �لعمومي.

�رشورة �لتمييز بني �لكتاتيب �لقر�آنية، �لتي تعد مكونا من مكونات �لتعليم   .4
�ملد�ر�ض  �لعمومي، وبني  �الأ�سا�سي  �لتعليم  �الأويل، وكذ� ر�فد� من رو�فد 

�لعتيقة، �مل�ستهدفة �أ�سا�سا مب�رشوع تاأهيل �لتعليم �لعتيق.

5. �إيــالء �لعناية ملختلف �أطو�ر هذ� �لتعليم، مبا فيها �لتعليم �لعايل �ملت�سل به ؛

6. حتديد �الآليات و�لتد�بري �لكفيلة بتقدمي �مل�ساعدة و�لدعم �ملادي و�لتنظيمي 
و�لبيد�غوجي للمد�ر�ض �لعتيقة �خلا�سة، ذ�ت �ال�ستحقاق، �لتي تنخرط يف 

عملية �لتاأهيل وتلتزم ب�رشوطها ومعايريها طبقا الأحكام �لقانون 13.01. 

ملتطلبات  �ال�ستجابة  على  قدرة  �ملد�ر�ض  هاته  باأف�سل  �لنموذج  �إعطاء  مع 

ذلك  مقابل  للدولة. ويف  تابعة  موؤ�س�سات جديدة  �إحد�ث  بدل  �لتاأهيل، 

و24  و23   22 �ملو�د  وال�سيما  �ملذكور  �لقانون  ملقت�سيات  �حلازم  �لتطبيق 

و25 منه، بالن�سبة لكل موؤ�س�سة ال ت�ستجيب ملعايري �لتاأهيل.

خال�ض�ت	وتو�ضي�ت	:

 • بناء على ما �سبـق، ومر�عاة ملختلف �خل�سو�سيات و�الأبعاد و�ل�سعوبات 

�لتي متيز �لتعليم �لعتيق ؛ 

 • و��ستح�سار� لالعتبار�ت و�ملرجعيات �ملذكورة �سالفا ؛ 

 • ومن �أجل مبا�رشة هذ� �لور�ض �الإ�سالحي �رتكاز� على روؤية �سمولية 
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وم�ستقبلية، ينخرط خمتلف �ملعنيني يف بلورتها وتنفيذها، وحتظى باأوفر 

�رشوط �لنجاح ؛

و�لتد�بري  �لتح�سريية  �جلو�نب  على  و�النكباب  �لعمل  تن�سيق  وبغاية   • 

�الإجر�ئية �لكفيلة بتاأهيل �لتعليم �لعتيق :

لكل	هذه	الأ�ضب�ب	:

تثمينه ملبادرة وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية،  �أوال :  يعرب �ملجل�ض عن 

�لهادفة �إىل تاأهيل �لتعليم �لعتيق، وذلك :

 • �عتبار� للدور �لتاريخي �لذي لعبه هذ� �لتعليم يف حمطات �أ�سا�سية من 

تاريخ �ملغرب عامة وتاريخ �ملدر�سة �ملغربية ب�سفة خا�سة ؛

تاريخيا يف �ال�ستجابة حلاجات �ملجتمع  �لتعليم  و�إدر�كا الإ�سهام هذ�   • 

من �الأطر و�لقيمني �لدينيني ؛

 • و�سعيا �إىل مالءمة �ملد�ر�ض �لعتيقة و�الرتقاء بها و�إخر�جها من و�سعها �حلايل، 

و�ل�سحية  و�لرتبوية  �لتنظيمية  �ل�رشوط  من  �الأدنى  للحد  باالفتقار  �ملت�سم 

�ملتعارف عليها، �سو�ء بالن�سبة لف�ساء�تها �لتعليمية �أو �أماكن �الإقامة بها ؛

�ملوؤ�س�سات  هاته  منه  تعاين  �لذي  �لبني  �خل�سا�ض  تد�رك  على  وعمال   • 

�لرب�مج  �الإد�ري ومكونات  و�لتدبري  �لبيد�غوجي  �لتاأطري  يف جماالت 

�لتعليمية و�لو�سائل �لبيد�غوجية، ونظم �ملر�قبة و�لتقومي.

�إىل �ملبادئ �لتالية، يف م�رشوع  ثـانـيـا :  يوؤكد �ملجل�ض على �رشورة �ال�ستناد 

وخطو�ت تاأهيل �لتعليم �لعتيق :

 • �حلر�ض �لد�ئم على وحدة �ملنظومة �لوطنية للرتبية و�لتكوين وتكاملها 

و�ن�سجامها، يف �إطار مدر�سة موحدة �الأهد�ف ومتعددة �الأ�ساليب ؛
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 • �لعمل على تطبيق متطلبات �لتعليم �الإلز�مي، و�سمان تكافوؤ �لفر�ض 

�أمام جميع �الأطفال �ملغاربة ؛

وفق  �لعتيق،  �لتعليم  تاأهيل  و�أهد�ف  م�ستلزمات  تنفيذ  على  �ل�سهر   • 

�أحكام �لقــانون رقم 13.01.

و�لت�ساور  للتن�سيق  د�ئمة  �آليات  �إر�ساء  �رشورة  على  �ملجل�ض  يوؤكد    : ثـالـثـا 

بني وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية ووز�رة �لرتبية �لوطنية و�لتعليم �لعايل 

وتكوين �الأطر و�لبحث �لعلمي، مبا يف ذلك �إحد�ث وتفعيل �للجنة �لوطنية 

و�للجان �جلهوية �ملن�سو�ض عليها يف �لباب �ل�ساد�ض من �لقانون رقم 13.01 

؛ �آليات تعمل على �ال�ستفادة من �لرت�كمات �لتي مت �إحر�زها يف �إطار تفعيل 

على  وال�سيما  �لتعاون  تقوية  �إىل  باالأ�سا�ض،  وتهدف،  �لرتبوي،  �الإ�سالح 

�مل�ستويات �مل�ستهدفة يف عملية �لتاأهيل و�ملالءمة، و�إىل مد �جل�سور بني �لتعليم 

�ن�سجامها  �إطار �حلر�ض على  و�لتكوين، يف  للرتبية  �لوطنية  �لعتيق و�ملنظومة 

ووحدتها.

ر�بعـا : يوؤكد �ملجل�ض على �أهمية توفري قاعدة م�ستوفية للمعطيات، متكن من 

�الإحاطة مبختلف �جلو�نب �لت�سخي�سية و�ال�ست�رش�فية و�الأبعاد �لدينية و�لرتبوية 

ما  باالأ�سا�ض،  �ملعطيات،  هذه  وتهم  �لعتيق.  للتعليم  و�لتاريخية  و�الجتماعية 

يلي :

كل  يف  و�أعد�دهم  �لعتيق  �لتعليم  من  للم�ستفيدين  �لعمرية  �لفئات   • 

موؤ�س�سة، وظروفهم �الجتماعية، ودو�فع �لتحاقهم بهذ� �لتعليم وماآلهم 

بعد �لتخرج منه ؛

 • �رشوط �لعمل و�لتعليم باملد�ر�ض �لعتيقة وبنياتها وجتهيز�تها، ومو�قعها 

�جلغر�فية ؛

 • �ملكونات �لبيد�غوجية و�لتنظيمية و�لتدبريية يف خمتلف �ملوؤ�س�سات �ملعنية؛
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 • �لدر��سة �لتوقعية لالآفاق �ملهنية �ملعدة خلريجي هذ� �لتعليم ؛

 • �لتد�بري �الإجر�ئية الإدر�ج �لثلثني من �لغالف �لزمني �ملخ�س�ض للمو�د 

�ملدر�سة يف �لتعليم �لعمومي، على �ل�سعيد �لوطني، �سمن بر�مج �لتعليم 

�لعتيق وفق منهاج تربوي و��سح، طبقا ملقت�سيات �لقانون 13.01 ؛

 • �الآليات �لكفيلة باإقر�ر �جل�سور و�ملمر�ت بني �ملد�ر�ض �لعتيقة و�لتعليم 

�لعمومي ؛

حتديد �جلو�نب من هذ� �لتعليم �لتي حتيل �إىل ميد�ن �لرتبية و�لتكوين   • 

و�جلو�نب �الأخرى �لتي جتعله مرتبطا كذلك باحلقل �لديني وباملجالني 

�الجتماعي و�لتاريخي.

خـامـ�سـا : يعترب �ملجل�ض �أن �مل�ستلزمات �ملالية �ملتعلقة مب�رشوع تاأهيل �لتعليم 

�لعتيق تندرج يف �سلب �خت�سا�ض �حلكومة. 

و�عتبار� الأن تاأهيل �لتعليم �لعتيق ميثل دعامة لالإ�سالح �لرتبوي، ونظر� لكونه 

ي�سهم، ب�سكل من �الأ�سكال، يف �أد�ء خدمة عمومية ؛ فاإن هذ� �لتعليم يظل يف 

حاجة �إىل �مل�ساهمة �ملالية للدولة ودعمها. 

و�لتاأهيل هي  �ملالءمة  بعمليات  �مل�ستهدفة  �ملوؤ�س�سات  �أن  �ملجل�ض  يعترب    : �سـاد�سـا 

هاته  تاأهيل  ين�سب  �أن  ينبغي  �الإطار،  هذ�  ويف  �الأوىل.  بالدرجة  �لعتيقة  �ملد�ر�ض 

�ملد�ر�ض – عالوة على �إ�سالح بنياتها �ملوؤ�س�ساتية و�الإد�رية و�لبيد�غوجية، ومالءمتها 

�لعميقة  �ملر�جعة  على   – عليها  �ملتعارف  و�ل�سحية  و�لرتبوية  �لتنظيمية  للمعايري 

ملناهجها وبر�جمها �لدر��سية، ونظام �المتحانات بها، وذلك، على �خل�سو�ض :

•  باإدر�ج �لثلثني من �لغالف �لزمني �ملخ�س�ض للمو�د �ملقررة مبوؤ�س�سات 
�لتعليم �لعمومي، على �ل�سعيد �لوطني، يف بر�جمها �لدر��سية ؛

•  ب�سيانة �لثلث �ملتبقي، �ملخ�س�ض لتحفيظ �لقر�آن وتلقني �لعلوم �ل�رشعية، 
من كل ��ستغالل �أو �نحر�ف من �ساأنه �أن مي�ض بالهوية �ملغربية ؛
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�لوطنية  �ملنظومة  يف  طلبتها  تدمج  للتكوين  وبر�مج  م�سالك  بتوفري    •
على  �النفتاح  وت�سجع  �ملنغلق،  �لفكر  تخريج  وجتنب  �لرتبوية، 

�لثقافات. )توجيهات �خلطاب �مللكي �مل�سار �إليه �سابقا( ؛

•  وباإقر�ر نظام وطني موحد لالمتحانات و�ل�سهاد�ت يف نهاية كل طور 
من �أطو�ره، يكون من�سجما مع �لنظام �ملعمول به يف �لتعليم �لعمومي.

�سـابـعـا :  يرى �ملجل�ض �أنه يجب �إدر�ج �لكتاتيب �لقر�آنية �سمن ��سرت�تيجية �ساملة 

للنهو�ض بالتعليم �الأويل وتعميمه، وذلك �سمانا لتكافوؤ �لفر�ض �أمام جميع �الأطفال 

�ملغاربة وتي�سري� لنجاحهم يف م�سارهم �لدر��سي ؛ ��سرت�تيجية تتوىل �حلكومة بلورتها 

�الآجال  �أقرب  تنفيذها يف  على  وت�سهر  �ملعنيني،  و�ل�رشكاء  �لفاعلني  باإ�رش�ك خمتلف 

�ملمكنة، وذلك يف �إطار تفعيل ما ن�ض عليه �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين يف هذ� 

�ل�ساأن، وال�سيما مقت�سياته �الآتية :

�لرتبية  �سلطات  وت�سهر  �لق�سوى.  باالأولوية  �الأويل  �لتعليم  يحظى    •
و�لتكوين، بتعاون وتن�سيق مع جميع �لفعاليات �لرتبوية و�ل�رشكاء يف 

�إد�ر�ت �لدولة و�جلماعات �ملحلية و�ملنظمات غري �حلكومية و�لقطاع 

�خلا�ض على رفع حتدي �لتعميم �ل�رشيع للتعليم �الأويل ؛

•  تركز �لدولة دعمها �ملايل يف تعميم �لتعليم �الأويل على �ملناطق �لقروية 
�ملحظوظة،  غري  �ل�سكانية  �ملناطق  على  عامة  وب�سفة  �حل�رشية،  و�سبه 

عمال مببد�إ �لتمييز �الإيجابي ؛

على  �ال�ستحقاق،  ذ�ت  �خلا�سة،  �ملوؤ�س�سات  لدعم  مالية  منح  �أد�ء    •
م�ستوى �لتعليم �الأويل، ح�سب �أعد�د �الأطفال �ملتمدر�سني بها، وعلى 

�أ�سا�ض �حرت�م معايري وحتمالت حمددة بدقة.

يف �ل�سياق ذ�ته، ومع �لتاأكيد على �أهمية �ملجهود�ت �ملتو��سلة �لتي ما فتئت 

�ل�رشورة  على  يلح  �ملجل�ض  فاإن  وتعميمه،  �لتعليم  لن�رش  �حلكومة  بها  تقوم 
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�لق�سوى لال�ستكمال �لعاجل و�لتام لهدف تعميم �لتعليم �الإلز�مي، مع �تخاذ 

�لتد�بري �الإجر�ئية �لكفيلة بالق�ساء على كل �أ�سكال �لهدر و�لف�سل �لدر��سي، 

وال�سيما بالن�سبة لالأطفال من 6 �سنو�ت �إىل 15 �سنة من �لعمر.

ثـامـنـا : يوؤكد �ملجل�ض على �رشورة �النكباب على �إجناز �ملعاينات و�لت�سخي�سات 

و�لدر��سات �لتوقعية وخطط �لعمل �ملرتبطة بهذ� �مللف وال�سيما باإجر�ء ��ستماعات 

مع خمتلف �لفاعلني و�ملتدخلني �ملعنيني، ومن خالل تنظيم زيار�ت ميد�نية ال�ستطالع 

و�قع �ملد�ر�ض �لعتيقة وحتديد �ملد�خل �ملالئمة لتاأهيلها.  

كما يدعو �ملجل�ض، �رتباطا بكل هذه �لق�سايا، �إىل �أن تتم كذلك در��سة �لعالقات 

متو�زنة  مقاربة  �سمن  وذلك  �الأ�سيل،  و�لتعليم  �لعتيق  �لتعليم  بني  �ملمكنة 

ومتنا�سقة جتعل �لتعليم �لعتيق يقرتب – وال�سيما على م�ستوى مكونات بر�جمه 

�أمكن من �ملنهاج �لرتبوي للتعليم �الأ�سا�سي �لعمومي، لي�سبح  – ما  �لدر��سية 

تعليما متخ�س�سا و�ختياريا، �بتد�ء من �سلكه �لثانوي �لتاأهيلي فما فوق. 

وعالقة بذلك، فمن �ساأن توجيه �لعناية نحو �الرتقاء بجامعة �لقرويني، وغريها 

من �ملوؤ�س�سات �لعليا ذ�ت �لوظائف �ملماثلة، �أن ميكنها من �ال�سطالع بدورها 

�الأكادميي و�إ�سعاعها �حل�ساري.

تـا�سـعـا : يعرب �ملجل�ض عن �رشورة ت�رشيع عملية �لتاأهيل �لتدريجي للمد�ر�ض �لعتيقة 

�إعد�ده  يتم  حتمالت  دفرت  وفق  �لتاأهيل،  لعملية  منها  �مل�ستجيبة  �ملوؤ�س�سات  وحفز 

لهذ� �لغر�ض. على �أن يتم �ل�رشوع يف تنفيذ برنامج هذ� �لتاأهيل �بتد�ء من �لدخول 

�لدر��سي �ملقبل.

يف  عليها  �ملن�سو�ض  �النتقالية  �ملرحلة  �نتهاء  بعد  �ملجل�ض،  يو�سي   : عا�سـر� 

�لتعليم  تاأهيل  تتم عملية تقومي �ساملة حل�سيلة عملية  �أن   ،13.01 �لقانون رقم 

�مل�ست�رشفة  �لتد�بري  من  يلزم  ما  و�تخاذ  �لدرو�ض،  ��ستخال�ض  ق�سد  �لعتيق، 

للمر�حل �ملو�لية، طبقا للمرجعيات و�العتبار�ت �مل�سار �إليها �أعاله.
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هذ�، ويلح �ملجل�ض على �رشورة معاجلة هذ� �مللف مبا يقت�سيه من �إر�دة �سادقة 

�ال�ست�رش�فية  للروؤية  �لتح�سريية  �ملرحلة  خالل  �سو�ء  ور�سينة،  متو�زنة  ونظرة 

�ملرحلة  تفعيلها خالل وبعد  �إبان  �أي�سا  �أو  �كتمال �سياغتها،  بعد  �أو  �ساأنه  يف 

�النتقالية �ملن�سو�ض عليها يف �لقانون رقم 13.01 يف �ساأن �لتعليم �لعتيق.

وحرر بالرباط، يف 28 فرباير 2007.
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العتيقة و�صيانة  تاأهيل املدار�س  ال�صياق حر�صنا على  »يف هذا 

حتفيظ القراآن الكرمي، من كل ا�صتغالل اأو انحراف مي�س بالهوية 

املغربية مع توفري ميالك وبرامج التكوين. مدمج طلبتها يف 

املنظومة الرتبوية الوطنية. وجتنب نخريج الفكر املنغلق وت�صجيع 

االنفتاح على الثقافات...«

مقتطف من خطاب �أمري �ملوؤمنني جاللة �مللك حممد �ل�ساد�ض ن�رشه �هلل حول 

�إعادة هيكلة �حلقل �لديني وتدبريه )�جلمعة 30 �أبريل 2004م(
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نبــــذة	عن	التعليـــــم	العتيــــق	ب�ملغــــــرب

�لتعليم �لعتيق باملغرب هو �لتعليم �لذي كانت تعقد حلقاته بالكتاتيب �لقر�آنية 

و�مل�ساجد و�لزو�يا، وقام بدور كبري يف �لدفاع عن �لعقيدة ون�رش تعاليم �الإ�سالم 

وتعليم �للغة �لعربية وتر�سيخ مفاهيم �لعد�لة و�حلقوق �لفردية و�لعامة، وتوحيد 

و�لعقدي،  �لفكري  �لزيغ  ومقاومة  و�الأ�سالة،  �لهوية  على  و�ملحافظة  �الأمة 

بالقر�آن  �لعناية  �نطالقا من  �لبالد ووحدتها وكر�متها،  ��ستقالل  و�لدفاع عن 

�لقر�آن،  �لذي بني  �ل�رشيف  �لنبوي  �لكرمي حفظا وتعلما وتعليما، وباحلديث 

�لتي  �ل�رشيعة  بها، وعلم  �إال  �لعزيز  �لكتاب  يفهم  �لتي ال  �لعربية  �للغة  وبعلوم 

�رشحت �أحكام �لدين و�أ�سلتها وقررت فروعها على مذهب �الإمام مالك بن 

�أن�ض �إمام د�ر �لهجرة.

�لبادية حيث  �ملغرب وخا�سة يف  �أنحاء  �لعتيق يف جميع  �لتعليم  ويوجد هذ� 

يقوم �لفقهاء به. فمنذ �أن ت�سبع �ملغاربة بالدين �الإ�سالمي وبدعوته �ل�سادقة �إىل 

طلب �لعلم و�الجتهاد يف �لتعليم من عهد �ملوىل �إدري�ض �الأكرب مرور� بالدول 

ذلك  منذ  �ل�رشيفة،  �لعلوية  �لدولة  عهد  �إىل  �ملغرب  يف  �حلكم  على  �ملتعاقبة 

�لتاريخ �نطلق �ملغاربة يف بناء �ملد�ر�ض و�ملر�كز �لعلمية �إىل جانب ما �أقاموه من 

بيوت �لعبادة و�لذكر، و�أنفقو� ب�سخاء من �أمو�لهم وهياأو� �لدور الإيو�ء �لطلبة، 

�إقامة �ملد�ر�ض وعمارتها بطلبة �لعلم وحتبي�ض �الأمو�ل عليها ميد�ن  حتى غد� 

فخر و�عتز�ز لديهم.

وهكذ� بد�أت هذه �ملد�ر�ض تنت�رش يف خمتلف �ملناطق �ملغربية، وبانت�سارها حافظ 

�ملغرب على �إجادة حفظ كتاب �هلل �لعزيز مبختلف �لرو�يات، و�زدهرت �لعلوم 

و�ملعارف �الإ�سالمية يف خمتلف جهات �ململكة.

هذه  �إىل  �لفتور  دب  �لع�رشين  �لقرن  وبد�ية  ع�رش  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خر  ويف 

عددها  �الأجنبي،فت�ساءل  �الحتالل  بينها  من  عو�مل  عدة  جر�ء  من  �ملد�ر�ض 

و�سعفت �لهمم. وقد �أبى �هلل �سبحانه وتعاىل �إال �أن يتد�رك هذه �ملد�ر�ض بلطفه 
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فاألهم �ملغفور له جاللة �مللك �حل�سن �لثاين طيب �هلل ثر�ه لبعث �لتعليم �لعتيق 

الإحياء  �الإ�سالمية  و�ل�سوؤون  �الأوقاف  لوز�رة  �أو�مره  �أ�سدر  حيث  جديد  من 

�ملر�كز �لدينية و�ملد�ر�ض �لعتيقة و�إعطائها ما ت�ستحقه من �لرعاية و�لعناية.

من  تدريجيا  وتتبناها  و�ملد�ر�ض  �ملعاهد  هذه  حتيي  �لوز�رة  هذه  و�نطلقت 

�ملوؤ�س�سات  هذه  و�سارت  �ململكة،  مناطق  مبختلف  و�ملعنوية  �ملادية  �لناحية 

تعمل على حتفيظ كتاب �هلل �لعزيز وتن�سئة طلبة �لعلم على �لتعلم و�لتح�سيل 

و�لفقهية �لعربية  بالعلوم  �لتام  �الإملام  من  �لطالب  فيه  يتمكن  نحو   على 

و�لعقيدة  �ملالكي  �ملذهب  وفق  و�ملعامالت  �لعباد�ت  �أبو�ب  خمتلف  يف 

�الأ�سعرية.

�ل�سيغة  على  �لقرويني  بجامع  �لدرو�ض  فتح  �إعادة   1988 �سنة  يف  فتمت 

�لعامل  جامعات  �أعرق  �إحدى  �لو�سطى  �لقرون  يف  منه  جعلت  �لتي  �لقدمية 

�ملدر�سة   ،1995 �سنة  ثر�ه،  �هلل  طيب  منه  باأمر  �أحدثت  كما  �الإ�سالمي؛ 

 �لقر�آنية �لتابعة مل�سجد �حل�سن �لثاين بالد�ر �لبي�ساء �لتي تخرج منها �أول فوج

من حاملي �سهادة �لعاملية �سنة 2005-2006.

 وتعترب هذه �لعناية �ل�سامية خري دليل على �إح�سا�ض جاللته رحمه �هلل با�ستمر�ر �حلاجة

�إىل هذ� �لنوع من �لتعليم د�خل �ملنظومة �لوطنية للرتبية و�لتكوين.

وبف�سل �لرعاية �خلا�سة �لتي ما فتئ يوليها منذ تربعه على عر�ض �أ�سالفه �مليامني 

�أمري �ملوؤمنني جاللة �مللك حممد �ل�ساد�ض حفظه �هلل للعلوم �ل�رشعية على �لعموم، 

و�ملد�ر�ض �لقر�آنية على �خل�سو�ض؛

تنظم  �ملنبثقة عنه و�لتي  للرتبية و�لتكوين و�لقو�نني  �لوطني  �مليثاق  وبناء على 

�سري �لتعليم �لعمومي وحتدد نظامه وقو�عده، بادرت وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون 

�الإ�سالمية �إىل تقدمي م�رشوع قانون لتنظيم �لتعليم �لعتيق يف �إطار �مليثاق �لوطني 

للرتبية و�لتكوين �لذي ين�ض على �لعناية بالكتاتيب �لقر�آنية و�ملد�ر�ض �لعتيقة 

و�إيجاد ج�سور لها مع موؤ�س�سات �لتعليم �لعام،  بف�سل هذه �لرعاية �مللكية �ل�سامية، 
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�ساأن 13.01 يف  رقم  �لقانون  قانونا، وهو  لي�سبح  �مل�رشوع طريقه   وجد هذ� 

�لتعليم �لعتيق )2002(.

رقم  �ل�رشيف  بالظهري  �لعتيق  للتعليم  مديرية  �أحدثت   ،2003 دجنرب  ويف 

�ساأن  يف   )2003 دجنرب   4( هـ   1424 �سو�ل   9 يف  �ل�سادر   1.03.193

�خت�سا�سات وتنظيم وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية.

وقد �كتملت �لرت�سانة �لقانونية �لالزمة لل�رشوع يف تاأهيل �لتعليم �لعتيق ب�سدور 

�لن�سو�ض �ملنظمة الأحكام �لقانون 13.01، يف 3 ماي 2006 )�جلريدة �لر�سمية 

عدد 5449 بتاريخ  26 من رجب 1427 )21/8/2006(.  

	املنطلق�ت

توجهات  من  مرجعيته  �لعتيق  �لتعليم  موؤ�س�سات  تاأهيل  م�رشوع  ي�ستمد   .1
�ساأن  يف   13.01 رقم  �لقانون  �أحكام  ومن  و�لتكوين،  للرتبية  �لوطني  �مليثاق 

�لتعليم �لعتيق ؛

يخ�سع �لتعليم �لعتيق ل�سيا�سة تعليمية مندجمة، موحدة �الأهد�ف ومتعددة   .2
�أي�سا  وتقوم  و�لتكوين  للرتبية  �لوطنية  �ملنظومة  غايات  تر�عي  �الأ�ساليب، 

على �إقر�ر �جل�سور و�ملمر�ت بني خمتلف �أنو�ع �لتعليم ؛

يندرج �لنهو�ض بهذ� �لنوع من �لتعليم يف �إطار �الإ�سالح �لرتبوي �جلاري،   .3
ويف �سياق ور�ض جتديد �حلقل �لديني ؛

مع  �ملتفاعل  �لديني  �لتكوين  من  �لبالد  حلاجات  �لعتيق  �لتعليم  ي�ستجيب   .4
�لعقيدة  �لع�رش وم�ستجد�ته، و�ملت�سبع مببادئ ومرتكز�ت  �ملجتمع وثقافة 

و�لت�سامح  �ملو�طنة  قيم  على  �نفتاح  يف  �ل�رشعية،  وعلومها  �الإ�سالمية 

و�حلو�ر ونبذ �لعنف و�لتطرف ؛
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�إطار، ير�عي خ�سو�سيات  �لعتيق على �عتماد خمطط  �لتعليم  تاأهيل  5.  يقوم 
�لكفيلة  �لو�سائل  توفري  �إىل  ويتطلع  للقطاع،  �النتقالية  �ملرحلة  ومتطلبات 

بالنهو�ض به على م�ستوى �أد�ئه �لرتبوي وتدبريه �الإد�ري، يف �أفق �ندماجه 

يف �ملنظومة �لرتبوية �لوطنية، مع �اللتز�م باحلفاظ على خ�سو�سياته.

اأهداف	امل�رشوع	

	الهدف	الع�م

تاأهيل موؤ�س�سات �لتعليم �لعتيق ب�سكل تدريجي لتكون كل و�حدة منوذجا يف 

�مل�ستوى �لذي ت�ستطيع �لتاأهل فيه �أو �إليه.

ويتعلق �الأمر ب ـ:

�لر�سمية )11  باجلريدة   13.01 �لقانون  ن�رش  تاريخ  �لقائمة عند  �ملوؤ�س�سات  �أ. 

فرباير 2002( وعددها 12.266 كما يو�سح ذلك �جلدول �الآتي :

موؤ�ض�ض�ت	التعليم	العتيق	الق�ئمة	عند	ت�ريخ	�ضدور	الق�نون	13.01	

عدد	املوؤطرين عدد	امل�ضجلني	 عدد	املوؤ�ض�ض�ت	 امل�ضتوى	

11.762 مدرر�  306.893  11.762 �لتعليم �الأويل 

�الأطو�ر �الأخرى 

1.568 �أ�ستاذ� للتعليم  22.849  504 �البتد�ئي و�الإعد�دي 

و�لثانوي و�لنهائي

13.330  329.742  12.266 �ملجموع 
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ب. �ملوؤ�س�سات �لتي �أحدثت بعد هذ� �لتاريخ وتنق�سم �إىل ق�سمني :

لها تر�خي�ض موؤقتة بالفتح يف �نتظار �سدور  �سلمت  �لتي   • �ملوؤ�س�سات 

�لن�سو�ض �لتطبيقية الأحكام �لقانون 13.01 وعددها 14؛

 • �ملوؤ�س�سات �لتي ال تتوفر على �أي ترخي�ض وعددها غري حمدد )�رشع يف 

�إح�سائها �لذي �سياأخذ بع�ض �لوقت(.

الأهداف	الفرعية

حتويل هذه �ملوؤ�س�سات من و�سعها �لالنظامي �حلايل �إىل �إطار نظامي، وذلك بـ :     

•  و�سع بر�مج ومناهج موحدة ؛ 

• �عتماد مو��سفات موحدة للموؤ�س�سات بناء على معايـري حمددة ونظام 
د�خلي ؛ 

�ملوؤهالت  حيث  من  �لب�رشية  للمو�رد  حمددة  مو��سفات  �عتماد   •
و�إخ�ساعها للتكوين ؛

• �إدماج هذه �ملوؤ�س�سات يف نظام �ملر�قبة و�لتقومي ودعم تالميذها.

• دعم بنياتها �لتحتية وتوفري �لتجهيز�ت و�لو�سائل �لتعليمية بها.
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	م�ضتوي�ت	الت�أهل

�لتعليم  �نطالقا من �لظروف �ملو�سوعية �خلا�سة بكل موؤ�س�سة من موؤ�س�سات 

�لعتيق �لقائمة حاليا فاإنها لن ت�ستطيع كلها �لتاأهل �إىل �لدرجات �لعليا للتاأهيل. 

ويعطي �جلدول �الآتي �سورة تقريبية عن �لتاأهل �ملرتقب لهذه �ملوؤ�س�سات : 

املدى	الزمني	للت�أهيل

�أربع �سنو�ت �نطالقا من تاريـخ ن�سـر �لن�سـو�ض �لتطبيقـية باجلريـدة  متتد فرتة �لتاأهيل 

�لفرتة �النتقالية تكون كل موؤ�س�سة قد  2006(. ويف نهاية هذه  �لر�سمـية )21 غ�ست 

�لنهائي  �لطور  �إىل  �البتد�ئي  للطور  �الأ�سا�سي  �ل�سلك  من  معني  م�ستوى  يف  ��ستقرت 

فالتتبع  �الأطو�ر؛  من  نهائية يف طور  ب�سفة  �ست�ستقر  موؤ�س�سة  �أن كل  ذلك  يعني  ؛ وال 

و�ملر�قبة و�لتفتي�ض و�المتحانات �لوطنية �سوف تبني �ملوؤ�س�سة �لتي ميكنها �أن تبقى يف 

م�ستو�ها، وتلك �لتي ميكنها فتح م�ستوى �أعلى �أو �لعك�ض.

عدد	املدررين	/	الأ�ض�تذة عدد	التالميذ	 عدد	املوؤ�ض�ض�ت	 م�ضتوى	الت�أهل	

12.500 مدرر  330.000  12.500 �لطور �الأوىل  

12.500 مربي )ة( )�لكتاتيب �لقر�آنية(   

�لطور �البتد�ئي

2.140 مدرر� ومعلما  34.240  428 )�ل�سلك �الأ�سا�سي( 

�لطور �البتد�ئي

384 مدرر� ومعلما  7.200  48 )بجميع م�ستوياته �ل�ستة( 

168  2.880  16 �لطور �الإعد�دي 

120  1.800  10 �لطور �لثانوي 

52  360  2 �لطور �لنهائي 

27.864  376.480  13.004 �ملجموع 
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اإحداث	موؤ�ض�ض�ت	منوذجية	للتعليم	العتيق

�لتاأهل  من  تتمكن  لن  حاليا  �لقائمة  للموؤ�س�سات  �ل�ساحقة  �الأغلبية  �أن  ومبا 

�إال يف م�ستوى �ل�سلك �الأ�سا�سي من �لطور �البتد�ئي كما يبني ذلك �جلدول 

– �إحد�ث خم�ض  – �نطالقا من تو�جد �لرو�فد  �أعاله، فقد برجمت �لوز�رة  

اجلنوب )2 يف  �ملغرب،  من  )5( جهات  منوذجية يف خم�ض  موؤ�س�سات   )5( 

و و�حدة يف كل من �لو�سط و�ل�سمال و�ل�رشق(. و�إذ� ر�سدت �ملو�رد �لكافية، 

فاإن هذه �ملوؤ�س�سات �ستعطي �ملثل �الأعلى ملا ننتظر �أن يكون عليه �لتعليم �لعتيق 

يف �مل�ستقبل �لقريب باإذن �هلل.

متطلب�ت	الت�أهيل

الإجناح م�رشوع تاأهيل �لتعليم �لعتيق ال بد من �ال�ستجابة للحاجات �مللحة �لتي تو�جهها 

كل �ملوؤ�س�سات �لعمومية و�خلا�سة و�ملتعلقة مبجاالت خمتلفة من بينها :

• �لبنية �ملادية للموؤ�س�سات؛
• �ملو�رد �لب�رشية؛

• �لو�سائل �لرتبوية؛
• �ملو�رد �ملالية؛

• �لعناية باجلانب �الجتماعي )�ملكافاآت، �ملنح ...(

اآلي�ت	تقييم	مردودية	التعليم	العتيق

لتقييم مردودية �لتعليم �لعتيق متت �لعمليات �الآتية :

رقم  �ل�رشيف  )�لظهري  �لقر�آنية  للكتاتيب  �ل�ساد�ض  حممد  جائزة  �إحد�ث   •
1.02.204 �ل�سادر يف 12 من جمادى �الأوىل 1423 )23/7/2002( وذلك 

يف �الأ�سناف �الآتية :
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- جائزة حممد �ل�ساد�ض على منهجية �لتلقني؛

- جائزة حممد �ل�ساد�ض على �لت�سيري؛

- جائزة حممد �ل�ساد�ض على �ملردودية.

2005- �لدر��سية  �ل�سنة  �لرتبوي )يف  للتميز  �لعتيق  �لتعليم  • �إحد�ث جائزة 
2006( ح�سب �الأ�سناف �الآتية :

-  جائزة �لتعليم �لعتيق للموؤ�س�سة �ملتميزة؛

-  جائزة �لتعليم �لعتيق لالأ�ستاذ �ملتميز؛

-  جائزة �لتعليم �لعتيق للطالب �ملتميز )�لتعليم �لنهائي �لعتيق(؛

-  جائزة �لتعليم �لعتيق للتلميذ �ملتميز )يف �الأطو�ر �لثالثة : �البتد�ئي 

و�الإعد�دي و�لثانوي(.

كما برجمت عمليات �أخرى منها :

• �لقيام بت�سنيف �سنوي ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعتيق ح�سب معايري :

�ملردودية �لد�خلية؛  -

�لتفوق �لدر��سي يف �ملو�د �ل�رشعية ويف مو�د �أخرى )�سيغ خمتلفة   -

عن جائزة  �لتميز �لرتبوي(؛

�ال�ستجابة ملعايري �لتاأهيل.  -

•  تنظيم م�سابقات ثقافية وعلمية بني موؤ�س�سات تابعة للتعليم �لعتيق و�أخرى 
تابعة للتعليم �لعمومي؛ ويتم ذلك على �سعيد �الأكادمييات �جلهوية للرتبية 

و�لتكوين و�ملندوبيات �جلهوية لل�سوؤون �الإ�سالمية.

•  �إحد�ث خلية وطنية لالمتحانات لتوحيد �لتقييم يف نهاية �الأطو�ر �لدر��سية 
)�البتد�ئي، �الإعد�دي، �لثانوي(.
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اأوجه	و�ضيغ	التع�ون	بني	وزارة	الرتبية	الوطنية	والتعليم	الع�يل	وتكوين	

الأطر	والبحث	العلمي		و	وزارة	الأوق�ف	وال�ضوؤون	الإ�ضالمية	:

"• �لت�سديق على �سهاد�ت �لتعليم �لعتيق : مبا �أن هذه �ل�سهاد�ت وطنية فهي ال حتتاج
�الأبو�ب  �لعتيق نف�ض  �لتعليم  يفتح خلريجي  �إىل ت�سديق  �إىل معادلة ولكن 

بع�ض  جلوء  من  ويحد  جهة  من  �لعمومي  �لتعليم  �سهاد�ت  تفتحها  �لتي 

�أجنبية(  بالد  )يف  �أجنبية  معادالت  �إىل  �حلالية  �لعتيق  �لتعليم  موؤ�س�سات 

لي�ست د�ئما م�سمونة �لعو�قب؛ 

�ملن�سو�ض  )�لثلثان  �لعمومي  �لتعليم  مو�د  تدري�ض  م�ستوى  على  �لتن�سيق   •
عليهما يف �ملادة 4 من �لقانون 13.01 يف �ساأن �لتعليم �لعتيق(؛ 

- �لتن�سيق فيما يخ�ض �جل�سور و�ملمر�ت؛  

-  �ملر�قبة و�لتفتي�ض �لرتبوي؛  

-  تبادل �خلرب�ت؛  

-  �لتاأليف �ملدر�سي؛  

-  �للجنة �لوطنية للتعليم �لعتيق و�للجان �جلهوية؛  

-  �لتعليم �الأويل �لعتيق و�لتعليم �الأويل �لعمومي؛  

-  �الأطر �لرتبوية للتدري�ض و�لت�سيري �الإد�ري؛  

متويل	عملية	الت�أهيل

"• م�ساهمة �مليز�نية �خلا�سة لالأوقاف بر�سم 2006 : �أكرث من 36 مليون درهم
)معدل كل تلميذ دون �حت�ساب �لتعليم �الأويل : 1600,00 د(

درهم  3.096.000,00  :  2006 بر�سم  للدولة  �لعامة  �مليز�نية  م�ساهمة   •"
)معدل كل تلميذ دون �حت�ساب �لتعليم �الأويل : �أقل من 140,00 درهما(
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العتم�دات	ال�رشورية		من	امليزانية	الع�مة	للدولة		ابتداء	من	�ضنة	2007	

2010 	2009 	2008 	2007 ال�ضنة	

55 مليون درهم 52 مليون درهم  40 مليون درهم   34.971.240 ميز�نية �لت�سيري 

65 مليون درهم 48 مليون درهم  40 مليون درهم   25.028.760 ميز�نية �ال�ستثمار 

120 مليون درهم 100 مليون درهم  80 مليون درهم  60 مليون درهم  �ملجموع 
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ملحق

ميزانية عملية ت�أهيل

التعليم العتيق بر�شم ال�شنة امل�لية 2007

)امليزانية الع�مة للدولة(
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ميزانية	عملية	ت�أهيل	التعليم	العتيق	بر�ضم	ال�ضنة	امل�لية	2007

)		امليزانية	الع�مة	للدولة		(

ميزانية	الت�ضيري

العتم�دات

14.560.000,00

7.026.000,00

3.277.440,00

2.867.200,00

700.000,00

900.000,00

500.000,00

20.000,00

150.000,00

250.000,00

90.000,00

100.000,00

70.000,00

البنــود

و�الإعد�دي  �لثانوي  �لتعليم  وتالميذ  �لنهائي  �لتعليم  طلبة  منح   

و�البتد�ئي 

  �ملكافاآت �لقارة : 

     - مكافاآت �الأطر �لرتبوية 

     - مكافاآت �الأطر �الإد�رية

     - مكافاآت �الأعو�ن و�مل�ستخدمني 

للتعليم  �ملنتمية  �لرتبوية  : )�الأطر  �ل�ساعات �ال�سافية  تعوي�سات عن   

�لعايل و�لثانوي و�البتد�ئي(

 تعوي�سات عن �لدعم �لبيد�غوجي للتالميذ )درو�ض �لتقوية يف مو�د   

 �لتعليم �لعمومي(

  �ملر�قبة و�لتفتي�ض : 

     - تعوي�سات عن �ملر�قبة و�لتاأطري �لرتبوي للمدر�سني 

     - تعوي�سات عن �ملر�قبة �الإد�رية للموؤ�س�سات

     - تعوي�سات عن تنظيم �لدرو�ض �لتجريبية 

   تنظيم �المتحانات :

     - تعوي�سات جلن �المتحانات �لوطنية و�جلهوية 

     - تعوي�سات �حلر��سة يف �المتحانات

     - تعوي�سات عن ت�سحيح �أور�ق �المتحانات

     - م�ساريف طبع مو�سوعات �المتحانات 
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العتم�دات

40.000,00

100.000,00

134.600,00

200.000,00

500.000,00

300.000,00

400.000,00

200.000,00

150.000,00

200.000,00

40.000,00

100.000,00

البنــود
 

- �أدو�ت �لطباعة و�الإل�ساق و�خلتم �خلا�سة باالمتحانات

 �إعانة �لطلبة و�لتالميذ �لبعيدين عن مر�كز �المتحانات على م�ساريف      

�لتنقل و�ملاأكل و�مل�سكن

 �لكتاب �ملدر�سي : 

و�الإعد�د  و�لتقييم  و�لتقومي  و�ملر�جعة  �لتاأليف  جلن  تعوي�سات   -

للطبع 

 - طبع �لكتاب �ملدر�سي 

 تطوير �لرب�مج و�ملناهج :

- تنظيم ندو�ت علمية ولقاء�ت تربوية و�أيام در��سية ومو�ئد م�ستديرة  

ومناظر�ت بق�سد تطوير وجتويد بر�مج ومناهج �لتعليم �لعتيق

- طبع �أعمال هذه �الأن�سطة �لعلمية و�لرتبوية

  �لتكوين �الأ�سا�سي و�مل�ستمر و��ستكمال �خلربة : 

- تنظيم دور�ت تكوينية لفائدة �الأطر �لرتبوية

- تنظيم دور�ت تكوينية لفائدة �الأطر �الد�رية

- طبع �أ�سغال �لدور�ت �لتكوينية و�حللقات �لدر��سية

 �خلريطة �ملدر�سية ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعتيق : 

بامل�سالح �خلارجية حول             �الأطر �الد�رية  لفائدة  �أيام در��سية  تنظيم   -

عملية �الح�ساء �ل�سنوي �لر�سمي

- زيار�ت ميد�نية ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعتيق

- تنظيم �أيام در��سية للتن�سيق بني �مل�سالح �ملركزية و�مل�سالح �خلارجية
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العتم�دات

400.000,00

150.000,00

60.000,00

100.000,00

250.000,00

416.000,00

400.000,00

100.000,00

70.000,00

100.000,00

50.000,00

34.971.240,00

البنــود
 

  �الأن�سطة �ملو�زية : 

�لتعليم  موؤ�س�سات  وتالميذ  طلبة  لفائدة  �ل�سيفي  �ملخيم  تنظيم   -  

�لعتيق

 - تنظيم تظاهر�ت ثقافية وترفيهية وريا�سية حمليا، جهويا ووطنيا 

 - تدعيم �أن�سطة �ل�سحة �ملدر�سية

 - م�ساريف حفل �ختتام �ل�سنة �لدر��سية باملوؤ�س�سات

 - تنظيم دور�ت تكوينية لفائدة م�سريي �خلز�نات �ملدر�سية وموؤطري    

�الأندية �لثقافية و�لرتبوية و�لريا�سية مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعتيق 

  جو�ئز �جلودة و�لتميز : 

  - جائزة حممد �ل�ساد�ض للكتاتيب �لقر�آنية

 - جو�ئز �لتعليم �لعتيق للتميز �لرتبوي �خلا�سة باملوؤ�س�سات و�الأ�ساتذة   

و�لطلبة و�لتالميذ

  م�ساريف �أخرى لت�سيري موؤ�س�سات �لتعليم �لعتيق �لعمومي :

- م�ستحقات ��ستهالك �لكهرباء

- م�ستحقات ��ستهالك �ملاء

- ر�سوم وم�ستحقات �ملو��سالت �لال�سلكية

- �أدو�ت ومو�د �لتنظيف و�مل�سابيح

جممــوع �العتماد�ت �ملطلوبة بر�سم ميز�نية �لت�سيري
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ميزانية	ال�ضتثم�ر	

	البن�ء

العتم�دات

800.000,00

7.000.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

4.686.600,00

1.240.000,00
902.760,00

البنــود
 

بناء وتو�سيع وترميم  بناء و�إعادة  لعمليات  �لتقنية  �لدر��سات و�ملر�قبة 

و�إ�سالح موؤ�س�سات �لتعليم �لعتيق

 بناء و�إعادة بناء مد�ر�ض ومعاهد عتيقة

 بناء �أق�سام جديدة باملوؤ�س�سات �ملنخرطة يف عملية �لتاأهيل

 بناء �الأجنحة �الإد�رية و�ل�سكنيات �لوظيفية

 بناء د�خليات جديدة للموؤ�س�سات �ملنخرطة يف عملية �لتاأهيل

 �إ�سالح وترميم موؤ�س�سات �لتعليم �لعتيق 

 �إعانات لبناء و�إ�سالح وترميم موؤ�س�سات �لتعليم �لعتيق 
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التجهيز

العتم�دات

800.000,00

800.000,00

100.000,00

150.000,00
200.000,00

700.000,00

750.000,00

399.400,00

25.028.760,00

60.000.000,00

البنــود
 

 جتهيز �الأق�سام بالطاوالت و�لكر��سي و�ل�سبور�ت

 جتهيز �ملخابر باملعد�ت )�إلكرتونية، معلوماتية، �آليات ومو�د لدرو�ض 

وتاريخية،  جغر�فية  خر�ئط  �الأر�ض،  وعلوم  و�لفيزياء  �لكيمياء 

خمابر�للغات، �لخ(

  جتهيز �خلز�نات �ملدر�سية و�جلامعية

 جتهيز قاعات �لريا�سة �لبدنية ومالعب �لريا�سات �جلماعية

  جتهيز �لنو�دي �لثقافية و�لرتبوية و�الجتماعية

  جتهيز �لد�خليات باالأ�رشة و�الأفر�سة و�الأغطية 

  جتهيز �ملطابخ وقاعات �الإطعام

  جتهيز �ملر�فق �ل�سحية و�حلمامات

  جممــوع �عتماد�ت ميز�نية �ال�ستثمار

   جممــوع �العتماد�ت �ملطلوبة بر�سم ميز�نية �لت�سيري و�ال�ستثمار
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امللحق الرابع

مقتطف من حم�شر الدورة الث�نية للمجل�س 

الأعلى للتعليم بخ�شو�س امل�ش�دقة على راأي 

املجل�س الأعلى للتعليم حول م�شروع ت�أهيل 

التعليم العتيق



��

راأي املجلـــ�س الأعلـى للـــتعليــم



�7

ت�أهيل التعليم العتيق

اإبداء	راأي	املجل�س	يف	م�رشوع	ت�أهيل	التعليم	العتيق

  

متهيد� لتد�ول �جلل�سة �لعامة يف مقرتح ر�أي �ملجل�ض يف م�رشوع تاأهيل �لتعليم �لعتيق، 

�ملرجعية  خالله  من  تناول  عر�سا  �الإ�سالمية،  و�ل�سوؤون  �الأوقاف  وزير  �ل�سيد  قدم 

مع  �مل�رشوع،  هذ�  حت�سري  ب�سريورة  وذكر  �لعتيق،  �لتعليم  تاأهيل  مل�رشوع  �لقانونية 

ر�سد للتطور �لتاريخي لهذ� �لنوع من �لتعليم و�أدو�ره �لتاريخية و�لرتبوية و�ملجتمعية 

و�لدينية. باالإ�سافة �إىل مميز�ته �لتكوينية �لوظيفية، و�إ�سهاماته يف تلبية حاجات �ملجتمع 

�لعتيقة وعددها  �ملد�ر�ض  و�أنو�ع  �لدينيني.  و�ملر�سدين  و�لقيمني  و�لعلماء  �لفقهاء   من 

وتنظيمها وتوزيعها �جلغر�يف. 

كما ذكر باملقت�سيات �الأ�سا�سية للقانون 13.01 يف �ساأن �لتعليم �لعتيق، معترب� �أن دعم 

�ملجل�ض �الأعلى للتعليم لهذ� �مل�رشوع من �ساأنه �أن ي�سكل دعامة �أ�سا�سية الإ�سالحه، يف 

�سياق م�رشوع جتديد �ملنظومة �لرتبوية و�إعادة هيكلة �حلقل �لديني.

تلت �لعر�ض مناق�سة مفتوحة �ن�سبت يف جمملها على تثمني م�رشوع �لوز�رة �لقا�سي 

بتاأهيل �لتعليم �لعتيق، �عتبار� الإ�سهامه يف تلبية حاجات �ملجتمع من �لقيمني �لدينيني 

�أبرزت �لنق�ض �ملالحظ يف �ملعطيات �لتاريخية و�الإح�سائية حول هذ�  و�لعلماء، كما 

�الأويل  بالتعليم  �لقر�آنية  �لكتاتيب  وعالقة  �لتاأهيل،  عملية  مبا�رشة  ومنهجية  �لتعليم، 

وباملد�ر�ض �لعتيقة، و�إقامة �جل�سور و�ملمر�ت مع �لتعليم �لعمومي، و�لتن�سيق مع وز�رة 

�لرتبية �لوطنية و�لتعليم �لعايل وتكوين �الأطر و�لبحث �لعلمي.

 بعد هذه �لوقفة �لتمهيدية، قدم �ل�سيد �لرئي�ض �ملنتدب مقرتح ر�أي �ملجل�ض يف م�رشوع 

تاأهيل �لتعليم �لعتيق، �ملحال �إليه من قبل �حلكومة، وهو �ملقرتح �لذي مت �إعد�ده بتن�سيق 

بني جلنة ��سرت�تيجيات وبر�مج �الإ�سالح و كذ� مكتب �ملجل�ض.

وقد ت�سمن مقرتح ر�أي �ملجل�ض يف �مل�رشوع �ملذكور، عالوة على �لوقوف على طبيعة 

على  �لتاأكيد  به،  �ملرتبطة  و�الإ�سكاليات  �أبعاده  وعلى  �لعتيق  �لتعليم  وخ�سو�سيات 

�العتبار�ت و�لتو�سيات �لتالية: 
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�لتعليم  تاأهيل  �إىل  �لهادفة  �الإ�سالمية  و�ل�سوؤون  �الأوقاف  وز�رة  مبادرة  تثمني   • 

�لعتيق، �عتبار� لدوره �لتاريخي  و�إ�سهامه يف �ال�ستجابة حلاجات �ملجتمع من 

�لعلماء و �لقيمني �لدينيني، و�ل�سعي �إىل مالءمة �ملد�ر�ض �لعتيقة و�الرتقاء بها 

وتد�رك �خل�سا�ض �لبني فيها، من حيث �لتاأطري �لبيد�غوجي و�لتدبري �الإد�ري 

ومكونات �لرب�مج �لتعليمية ونظم �لتقومي،

و�لتكوين  للرتبية  �لوطنية  �ملنظومة  مبادئ وحدة  �إىل  �ال�ستناد  على �رشورة  �لتاأكيد   • 

�لفر�ض  تكافوؤ  و�سمان  �الإلز�مي،  �لتعليم  متطلبات  وتطبيق  وتكاملها،  و�ن�سجامها 

و�ل�سهر على تنفيذ �لتاأهيل وفق �أحكام �لقانون 13.01. 

 • �لتاأكيد على �رشورة �إر�ساء �آليات د�ئمة للتن�سيق و�لت�ساور بني وز�رة �الأوقاف 

�الأطر  وتكوين  �لعايل  و�لتعليم  �لوطنية  �لرتبية  ووز�رة  �الإ�سالمية  و�ل�سوؤون 

و�لبحث �لعلمي.

 • �أهمية توفري قاعدة م�ستوفية للمعطيات حول �لتعليم �لعتيق.

�خلدمة  �إىل  بالنظر  ودعمها،  للدولة  �ملالية  �مل�ساهمة  �إىل  �لعتيق  �لتعليم  حاجة   • 

�لعمومية �لتي يقدمها.

 • �عتبار �أن �لتاأهيل يهم، بالدرجة �الأوىل، �ملد�ر�ض �لعتيقة. �أما �لكتاتيب �لقر�آنية 

�الأويل  بالتعليم  للنهو�ض  �ساملة  ��سرت�تيجية  �سمن  �إدر�جها  �الأمر  فيقت�سي 

وتعميمه، ��سرت�تيجية تتوىل �حلكومة بلورتها باإ�رش�ك خمتلف �لفاعلني و�ل�رشكاء 

�ملعنيني، وت�سهر على تنفيذها يف �أقرب �الآجال �ملمكنة.

�لتوقعية وخطط  و�لدر��سات  و�لت�سخي�سات  �ملعاينات  �إجر�ء  �النكباب على   • 

�لعمل �ملرتبطة بو�قع و �آفاق �لتعليم �لعتيق.

 • �لدعوة �إىل در��سة �لعالقات �ملمكنة بني �لتعليم �لعتيق و�لتعليم �الأ�سيل.

�ملوؤ�س�سات  وحفز  �لعتيق  للمد�ر�ض  �لتدريجي  �لتاأهيل  عملية  ت�رشيع  �رشورة   • 

�مل�ستجيبة  منها لعملية �لتاأهيل وفق دفرت حتمالت يعد لهذ� �لغر�ض. على �أن يتم  
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�ل�رشوع يف تنفيذ برنامج �لتاأهيل �بتد�ء من �لدخول �ملدر�سي �ملقبل.  

• �ملحددة لتاأهيل �لتعليم �لعتيق طبقا ملقت�سيات �لقانونة 13.01 يف �ساأن �لتعليم 
�لعتيق. 

�سكل  جمملها،  يف  ثمنت،  مفتوحة  مناق�سة  �ملنتدب  �لرئي�ض  �ل�سيد  عر�ض  تلت  وقد 

بع�ض  �قرت�ح  مع  �لعتيق،  �لتعليم  تاأهيل  م�رشوع  �ساأن  يف  �ملقرتح  �لر�أي  وم�سمون 

�إدخالها على  �ملجل�ض مهمة  �لعامة ملكتب  �جلل�سة  فو�ست  �لتي  �ملنهجية،  �لتعديالت 

�ملقرتح. 

تاأهيل  م�رشوع  �ملجل�ض حول  ر�أي  على  باالإجماع  �مل�سادقة  �ملناق�سة، متت  هذه  و�إثر 

�لتعليم �لعتيق. )ن�ض �لر�أي يف �مللحق(

وبخ�سو�ض ن�رش ر�أي �ملجل�ض، �تفقت �جلل�سة �لعامة على �أن يتم ذلك بعد �أن يكون 

طالب �لر�أي قد تو�سل به، باالإ�سافة �إىل ن�رشه يف �لتقرير �ل�سنوي الأن�سطة �ملجل�ض.
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