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نها تهم م�سري �ستة ماليني من اأبناء بالدنا، ومتثل املحدد 
أ
اإن مدر�ستنا اليوم هي ور�س مفتوح. ول

ن تدبريها 
أ
ثر بح�سة مهمة من املوارد املالية الوطنية، ول كرث ح�سما يف توجيه م�سار الفرد، وت�ستاأ

أ
ال

مال،  القومي يعترب �رشطا �رشوريا لتحقيق تنمية ب�رشية عالية؛ فاإنها تقع غالبا يف �سميم كل الآ

حباط، اأحيانا. لكنها تظل دائما مثار ت�ساوؤلت م�رشوعة. وت�سكل حمط اإح�سا�س بالإ

اأجوبة  اأ�سئلة ل منا�س من تقدمي  الرتبويون، يطرحون  والفاعلون  املتعلمون  اليوم، ومعها  �رش 
أ
فال

عنها، يف عامل حتتدم فيه التناف�سية يوما بعد يوم؛ عامل اأ�سحت فيه مردودية البلدان مرتبطة 

داء منظوماتها الرتبوية، واأ�سبح فيه البحث عن الكفاءات يتجاوز احلدود اجلغرافية،  ارتباطا وثيقا باأ

واأ�سحت فيه �سيادة اقت�ساد املعرفة اأمرا واقعا. فهل ما تزال مدر�ستنا ت�سطلع بدورها يف تعليم 

ن جناحهم يف  ِمّ �سا�سية، التي توؤ
أ
مثل، باإك�سابهم املعارف والكفايات ال

أ
اأبناء بالدنا، على النحو ال

فراد 
أ
�سهام يف تر�سيخ جمتمع مواطن؟ هل ُتِعُدّ ال احلياة؟ هل تربي املدر�سة اأجيال قادرة على الإ

لعب دورها،  فعال يف  تنجح  موؤهالته؟ هل  بح�سب  اأكمل وجه، كل  على  املهنية  احلياة  لولوج 

بو�سفها ف�ساء لتكافوؤ الفر�س وتعميم املعرفة؟

اإيجابي حول م�ستقبل مدر�ستنا،  نقا�س  اإذكاء  اأ�سهمت يف  الت�ساوؤلت، وعديد غريها،  كل هذه 

اإىل تعبئة  للمنظومة. وحتى يتحول هذا الهتمام  الراهنة  تزايد الهتمام باحلالة  جم�سدة بذلك 

على 
أ
�ساملة وفعالة حول املدر�سة، ويكون مبنيا على اأ�س�س متينة ووقائع موثوقة، فاإن املجل�س ال

�سا�سية لتقريره ال�سنوي 
أ
للتعليم يعر�س نظرته حول املدر�سة، يف �سيغة مقت�سبة تلخ�س املحاور ال

ول عن حالة املنظومة واآفاقها.
أ
ال

جنازات الفعلية التي  تتوخى هذه امل�ساهمة حول املدر�سة املغربية تقدمي ت�سخي�س للمنظومة بني الإ

�سا�س، الوقوف على الختاللت الكربى التي 
أ
اأحرزتها، والتعرثات التي ما تزال قائمة. وحتاول، بال

ن اإيجاد حلول ناجعة لها اأن يكون له وقع فعلي على باقي 
تعوق تطور املنظومة، والتي من �ساأ

�سالحات التي انخرطت فيها بالدنا، منذ �سنوات. كما تقرتح هذه امل�ساهمة مالءمة املقاربة املتبعة  الإ

لتدبري اإ�سالح املنظومة، بال�ستناد اإىل مبادئ جديدة للتطبيق، والرتكيز على اأولويات دقيقة، وبناء 

تعاقد ثقة، كفيل بال�سري نحو اأفق جديد للمدر�سة املغربية.

1.   نتائج واعدة حققتها املدر�سة املغربية، رغم وجود بع�ض االختالالت

الرتبوية  الناجتة عن عقود من الرتدد والتقلبات يف اخليارات  الرغم من بع�س الختاللت،  على 

ال�سرتاتيجية؛ فاإن مدر�ستنا جنحت، مع ذلك، يف التغلب على الكثري من النقائ�س، التي ظلت 

اأر�ست  والتي  الكمية،  الناحية  بارزة من  التي غالبا ما تكون  النجاحات،  تتخللها. وتتج�سد هذه 

طار  اللبنات الكفيلة بالتوجه نحو ور�س الرفع من اجلودة، يف جمالت اأ�سا�سية، تهم: حتديث الإ

ملخـص
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القانوين واملوؤ�س�ستي للمدر�سة؛ تعميم ولوج الرتبية؛ تطوير املوارد؛ التجديد البيداغوجي؛ واإر�ساء 

لبنات حكامة جديدة للمنظومة.

مر 
أ
وهكذا، فقد اقرتبت املنظومة من رفع رهان تعميم التعليم. ومل يكن حتقيق هذا الهدف بال

الهني، بالنظر اإىل امل�سار ال�سابق للمنظومة: فقد بلغت ن�سبة التمدر�س يف �سلك التعليم البتدائي 

94% خالل املو�سم الدرا�سي 2006-2007. ويوجد اليوم، ما يفوق مليون طفل اإ�سايف باملدر�سة، 
والتاأهيلي  عدادي  الإ بالثانوي  امل�سجلني  اأعداد  اأن  كما   ،2001-2000 الدرا�سي  باملو�سم  مقارنة 

اأن  مبا  امل�ساواة،  رهان  رفع  اأي�سا يف  املنظومة  وجنحت  الفرتة.  نف�س  40% يف  بن�سبة  تطورت 

ن�سبة  اليوم  اأ�سحت  الرتبية؛ بحيث  الفوارق يف ولوج  تقلي�س  التعميم واكبه تقدم ملحوظ يف 

متدر�س الفتيات القرويات تقارب عتبة التكافوؤ بني اجلن�سني. كما تقل�س التباين بني املجالني القروي 

واحل�رشي، بارتفاع ن�سبة متدر�س الفتيان بالو�سط القروي، مبا يكاد يعادل نف�س الن�سبة امل�سجلة 

بالو�سط احل�رشي.

وقد واكب تعميم التمدر�س ودمقرطة الرتبية تطور يف املوارد الب�رشية واملادية واملالية املخ�س�سة 

للمنظومة، حيث مت اإحداث 7000 من�سب �سغل �سايف اإ�سايف للتدري�س. وهو ما اأ�سهم ن�سبيا 

يف الرفع من التاأطري. كما تزايد عدد املدار�س البتدائية بـ 1000 وحدة مدر�سية منذ �سنة 2000. 

وبالن�سبة لقطاع التكوين املهني، فقد مت رفع العر�س التكويني وتنويع م�سالكه ومالءمتها، على 

لني، مما اأدى اإىل م�ساعفة عدد  نحو ي�ستجيب لتزايد الطلب، �سواء من طرف املتدربني اأو امل�سِغّ

املتدربني يف غ�سون ال�سنوات ال�سبع املن�رشمة. عالوة على ذلك، عرفت ميزانية الدولة املر�سودة 

لقطاع الرتبية والتكوين زيادات مطردة منذ �سنة 2000، لي�سل حجم التحمالت العمومية اإىل ما 

يفوق 37 مليار درهم �سنة 2008.

وقد �سهدت اجلوانب البيداغوجية بدورها تطورات ملحوظة؛ حيث متت مراجعة املناهج والربامج 

الكتاب  واعتماد  جديدة،  ديداكتيكية  معينات  �سياغة  وكذا  املدر�سي،  التعليم  اأ�سالك  مبختلف 

مازيغية يف التعليم البتدائي.  
أ
املدر�سي املتعدد، واإدماج مواد تعليمية جديدة، واإدراج تدري�س ال

عدادي بالثانوي، واإر�ساء جذوع  التعليم الإ البيداغوجي، ول�سيما بربط  التنظيم  اإعادة  كما متت 

وىل من الثانوي التاأهيلي. وعلى م�ستوى التعليم العايل، مت اإر�ساء الهند�سة 
أ
م�سرتكة يف ال�سنة ال

البيداغوجية اجلديدة واإحداث عدد من امل�سالك والتكوينات، مما �سمح بتحقيق املزيد من املرونة 

واملالءمة مع اخليارات الفردية للطلبة يف م�ساراتهم اجلامعية، ومع متطلبات القت�ساد الوطني.

اإىل جانب ذلك، جنحت املنظومة يف اإر�ساء لبنات حكامة جديدة لمتمركزة، وذلك يف اجتاه مالءمة 

التعليمية،  املوؤ�س�سات  �سعيد  على  للم�ساكل  اأجنع  وا�ستجابة  واملحلية،  اجلهوية  للحاجات  اأف�سل 

مام اإطالق املبادرات على خمتلف امل�ستويات.  وقد جت�سد هذا التوجه اجلديد، على 
وف�سح املجال اأ

اخل�سو�س، يف نقل بع�س ال�سالحيات املتعلقة بالتخطيط وبتدبري املوارد الب�رشية، والتمويل، وتتبع 

لي�سمل  النهج  وات�سع هذا  والتكوين.  للرتبية  كادمييات اجلهوية 
أ
ال اإىل  التعليمية  املوؤ�س�سات  �سري 

كادميية 
أ
اجلامعات، التي اأ�سحت تتمتع، بدورها، با�ستقاللية اأكرب على امل�ستويات البيداغوجية وال
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دارية واملالية. وبالفعل، فاإن اجلامعة املغربية اليوم حتظى بو�سع متميز يخول لها حرية وا�سعة  والإ

يف �سياغة عر�سها الرتبوي، ول�سيما اإحداث م�سالك وتكوينات جديدة، وتنويع م�سادر التمويل. 

2.  تعرثات حقيقية ما تزال قائمة

واأبانت  خرية. 
أ
ال ال�سنوات  يف  جديد  بيداغوجي  منوذج  لبنات  اإر�ساء  من  �سالح  الإ مكن  لقد 

ور�س  قدما يف  للم�سي  هامة  اإمكانات  تعبئة  على  قدرة حقيقية  فيها، عن  والفاعلون  املنظومة، 

�سالح، وتعزيز البنيات التحتية الرتبوية، وو�سع هياكل موؤ�س�ساتية وتنظيمية واعدة يف م�سار  الإ

حتديث املدر�سة.

كيدة، فال اأحد ميكنه اليوم اأن يتجاهل اختاللت منظومتنا 
أ
وعلى الرغم من هذه املكت�سبات ال

اأو املطبقة على نحو  اأوانها،  �سالحات املجه�سة قبل  �سا�س، عن عدد من الإ
أ
الرتبوية الناجتة، بال

انتقائي، وعن تقاطب اإيديولوجي طاملا رجح كفة اعتبارات ظرفية خا�سة، على ح�ساب م�سلحة 

املتعلمني.

يناهز  ملا  بالن�سبة  ن  ال�ساأ املدر�سة دون موؤهالت، كما هو  يغادرون  يزالون  ما  طفال 
أ
ال فكثري من 

التعليم  �سلك  يف  ن�سفهم  من  اأكرث  املا�سية،  ال�سنة  يف  الدرا�سة  عن  انقطعوا  تلميذ   400000
�رش املتعلمني، اأ�سا�سا. ين�ساف اإىل ذلك اأن ن�سف 

أ
البتدائي؛ نتيجة للظروف ال�سو�سيو-اقت�سادية ل

جماعاتنا القروية فقط تتوافر على اإعدادية واحدة.  

وتبقى ظاهرة التكرار، التي تغذي �سفوف املنقطعني عن الدرا�سة، م�سري قرابة كل تلميذ من اأ�سل 

مية فما تزال ن�سبها مرتفعة، حتول دون ا�ستفادة اقت�سادنا 
أ
اأما ال خم�سة يف ال�سلك البتدائي. 

وجمتمعنا من طاقات هي يف اأم�س احلاجة اإىل اكت�سافها. من ناحية اأخرى، يبقى تعميم التعليم 

ويل جد حمدود، وتظل جودة عر�س الرتبية ما قبل املدر�سية حكرا، يف الغالب، على بع�س 
أ
ال

�رش. واحلقيقة اأن مدر�ستنا مل ترق بعد اإىل اأن ت�سبح موؤ�س�سة لالندماج بفر�س متكافئة.
أ
ال

�سا�سية، 
أ
عالوة على ذلك، ما تزال عدة نقائ�س بيداغوجية وتنظيمية قائمة؛ فجودة التعلمات ال

تظل  الديداكتيكية  واملعينات  التدري�س،  وطرائق  اللغوي(،  والتحكم  احل�ساب،  الكتابة،  )القراءة، 

�سعف  ذلك  على  وكمثال  املنظومة.  يف  البقاء  من  يتمكنون  الذين  للتالميذ  بالن�سبة  حمدودة 

التحكم يف اللغات، مع ن�سبة هامة من التالميذ الذين ل يتقنون لغة التدري�س )العربية(، على الرغم 

لزامي.  من ا�ستفادتهم من 3800 �ساعة من تعلم اللغة العربية على امتداد مراحل التعليم الإ

دبية على ح�ساب 
أ
عب ال حيان، اإىل تغليب كفة ال�سُّ

أ
نه يوؤدي، يف كثري من ال اأما التوجيه املدر�سي فاإ

املهنية ما  اأن حمدودية مالءمة كفايات بع�س اخلريجني ملتطلبات احلياة  العلمية.  كما  ال�سعب 

فتئت تغذي معدل العاطلني من حاملي ال�سواهد.  وبالن�سبة ملدر�سينا واأ�ساتذتنا، فاإنهم ل يحظون 

مثل.
أ
بالتكوين والدعم الكافيني، للقيام باملهام املنوطة بهم على الوجه ال
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هم اختالالت املنظومة 3.  بع�ض املحددات املف�رسة الأ

�سكاليات اأعمق ت�ستدعي النكباب عليها؛ ذلك  اإن الختاللت �سالفة الذكر، ما هي اإل اأعرا�س لإ

�سالح امل�ستدمي ملدر�ستنا يتطلب، اأول وقبل كل �سيء، ت�سخي�س الختاللت املعيقة ل�سري  اأن الإ

�سالحات اجلارية.  وتتلخ�س  ثر اإيجابي على جمموع الإ
كيد اأ منظومتنا، والتي �سيكون ملعاجلتها بالتاأ

اأهم هذه الختاللت فيما يلي:

اإ�سكالية احلكامة على خمتلف امل�ستويات: على الرغم من نهج منوذج للحكامة اأكرث مرونة   •
كادمييات اجلهوية، فاإن املنظومة مل تتمكن بعد من فتح 

أ
وب�سالحيات اأو�سع على م�ستوى ال

الفاعلني فيها وتر�سيخ م�سوؤولياتهم،  اآليات لتقومي  اإر�ساء  ال�سعبة، من قبيل  ورا�س 
أ
بع�س ال

مبا ميكن من حفز اجلميع على بدل املزيد من اجلهود لتح�سني اأدائها. كما حتتاج املنظومة 

التدبري على م�ستوى  واإىل تطوير هياكل  وال�سبط،  للقيادة  اآليات مالئمة  تر�سيخ  اإىل  اأي�سا 

كادمييات واملوؤ�س�سات التعليمية؛ ذلك اأن من مكامن �سعف اآليات قيادة املنظومة كذلك، 
أ
ال

عالم يت�سم بالن�سجام، والتحيني امل�ستمر وال�ستجابة  عدم توافرها على نظام �سامل وفعال لالإ

املنتظمة ملتطلبات التدبري والتقومي والقيادة، �سمن روؤية مندجمة تقوم على التن�سيق واملعرية 

بني خمتلف قطاعات الرتبية والتكوين.

يف ارتباط بذلك، فاإن التخطيط العمودي، من قمة املنظومة اإىل قاعدتها، وت�سخم الهياكل، 

هو  كما  للموارد،  اإهدار  واإىل  �سالحات،  لالإ متفرق وجتزيئي  نهج  تكري�س  اإىل  يف�سيان  قد 

�سالح البيداغوجي، الذي مل يواكبه تكوين مالئم للمدر�سني، اأو اأي�سا بناء  ن بالن�سبة لالإ ال�ساأ

�سا�سية.
أ
موؤ�س�سات دون تزويدها بالتجهيزات ال

املدر�سني وتعبئتهم  التزام  اأن درجة  املدر�سني: يبدو  التدري�س وانخراط  ظروف مزاولة مهنة   •
�سالح الرتبوي تظل متباينة وغري كافية، بالنظر اإىل الدور احلا�سم لهوؤلء  وانخراطهم يف الإ

الفاعلني يف الرتقاء باملدر�سة. والواقع اأن هذا النخراط املحدود يرتتب عنه اأثر �سلبي على 

اأداء املنظومة، ول�سيما على جودة التعلمات والقدرة على الحتفاظ باملتعلمني. يعود ذلك 

وىل، اإىل النق�س امل�سجل يف تكوين وتاأطري املدر�سني، الذين ي�سطلعون مبهمة ما 
أ
بالدرجة ال

فتئت تزداد �سعوبة وتعقيدا؛ ذلك اأن املدر�سني يواجهون اليوم ظروف عمل �سعبة، ل يتم 

اإعدادهم دائما للتكيف معها. هذا ف�سال عن اأن �سعف اآليات التقومي وامل�ساءلة، والتدبري املبني 

ح�سن اأداء، يف مقابل عدم حما�سبة 
أ
على النتائج، يوؤدي اإىل نوع من احليف اإزاء املدر�سني ال

خفاقات والنقائ�س. امل�سوؤولني عن الإ

منوذج بيداغوجي اأمام �سعوبات املالءمة والتطبيق: اإذا كانت املنظومة قد با�رشت بنجاح العديد   •
العليا  املعاهد  قبيل  من  لالمتياز،  اأقطابا  واأر�ست  والهيكلية،  البيداغوجية  �سالحات  الإ من 

هيلية اجليدة، ونظام ناجع للتكوين املهني... فاإن املدر�سة  املتخ�س�سة، وعدد من الثانويات التاأ

واجلامعة ما تزالن مل تتمكنا بعد من توفري تعليم وتكوين بطرائق وم�سامني وظروف عمل، 

مثلة على �سعوبات مالءمة 
أ
ن. ومن بني ال يف م�ستوى املعايري املتعارف عليها يف هذا ال�ساأ
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املنظومة مل تنجح  اإن  اللغات؛ حيث  لتدري�س  الواقع احلايل  البيداغوجي  النموذج  وتطبيق 

على حمدودية  ذلك  ينطبق  اللغوية.  الكفايات  يف  التحكم  من  املتعلمني  متكني  يف  بعد 

اإتقان ا�ستعمال املتعلمني للغة العربية، التي ظل جمال ا�ستعمالها الفعلي �سيقا للغاية، لبلوغ 

الرتبوية يظل يف  املنظومة  مازيغية يف 
أ
ال تدري�س  اإدراج  اإن  ثم  تقان.  الإ م�ستوى جيد من 

لة تقوميه اأمرا مبكرا. كما ينطبق ذلك على  حد ذاته حديثا وحمدودا؛ مما يجعل من م�ساأ

جنبية، التي يعد التحكم يف ا�ستعمالها مفتاحا �رشوريا لالندماج يف املجتمع 
أ
تعلم اللغات ال

احلديث والعامل املهني الع�رشي.

املوارد املالية واإ�سكالية توزيعها: على الرغم من اأن املوارد املر�سودة للمنظومة عرفت ارتفاعا ملحوظا   •
نفاق الرتبوي، بح�سب كل تلميذ، يظل جد حمدود، ل يتعدى  خرية، فاإن الإ

أ
يف ال�سنوات ال

مثل، وتخ�س�س 
أ
نفاق بالبلدان املماثلة. كما اأن املوارد املر�سودة ينق�سها التوزيع ال ن�سف حجم الإ

والتكوين.  الرتبية  من جودة  والرفع  املدر�سية  ال�سبكة  و�سيانة  تطوير  مل�ساريع  اأقل  اعتمادات 

داخل  البيداغوجية  بالعملية  الرتقاء  تبقى جد حمدودة يف  ال�ستثمارات  اأن  هي  والنتيجة 

�سا�سية(. واىل جانب 
أ
الف�سل الدرا�سي )معينات ديداكتيكية، تكوين املدر�سني، التجهيزات ال

هذه النقائ�س، يظل تنويع موارد متويل املنظومة جد حمدود؛ حيث اإن الدولة ما تزال تتحمل 

كرب من التمويل، يف حني تظل م�ساهمة اجلماعات املحلية وقطاع التعليم اخلا�س جد 
أ
الق�سط ال

حمدودة.

�رشة الرتبوية يف �سريورة حياة املدر�سة ما فتئ 
أ
�سعف التعبئة حول املدر�سة: يبدو اأن انخراط ال  •

يعرف تراجعا، يف الوقت الذي تتزايد فيه حدة ال�سعوبات التي تعاين منها املوؤ�س�سة التعليمية، 

مغذية بذلك احللقة املفرغة ل�سعف التعبئة ونق�س اجلودة. يف هذا ال�سدد، ي�سائل بع�س 

�رش اأداء املدر�سة، وقيمة ال�سواهد التي متنحها، يف تاأمني م�ستقبل اأبنائهم، ول�سيما 
أ
باء وال الآ

بالنظر اإىل الن�سبة املرتفعة لبطالة اخلريجني. ومن جتليات �سعف التعبئة كذلك، كون بع�س 

بنائها، خ�سو�سا يف 
أ
الدرا�سي ل امل�سار  �رش، ولعوامل متعددة، ل تقوم بدورها يف تتبع 

أ
ال

املحطات احلا�سمة من هذا امل�سار.

كيد جانب من امل�سوؤولية يف تراجع التعبئة، بالنظر اإىل �سعف اجلهود املبذولة لتقوية   للمنظومة بالتاأ

جاذبية املدر�سة، وتنظيم حوار م�ستمر مع اآباء واأولياء التالميذ، ومالءمة العر�س الرتبوي للظروف 

املنقطعني  طفال  لالأ ثانية  فر�سة  ومنح  املجالية،  وللخ�سو�سيات  �رش  لالأ والقت�سادية  الجتماعية 

عن الدرا�سة. كذلك، فاإن غياب ريادة قوية متكن من التح�سي�س مب�ساكل املدر�سة وحفز خمتلف 

نها  رادات التي من �ساأ املتدخلني للم�ساهمة يف حل م�ساكلها، يحرم املدر�سة من تالقي خمتلف الإ

مثل لها ودعم اإدارتها الرتبوية. ويف الواقع، فاإن املدر�سة يف اأم�س احلاجة اإىل 
أ
ال�سهر على ال�سري ال

دعم فعلي ميكنها من الرتقاء بظروف التدري�س والتعلم والتخفيف من عبئ امل�ساكل التي تعرت�سها، 

و�ساط الفكرية 
أ
ول�سيما تلك اخلارجة عن م�سوؤوليتها، وما اأحوجها كذلك اإىل اهتمام وم�ساعدة ال

عالمية وال�سيا�سية بالبالد. والإ
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4.   ما هي مداخل العمل من اأجل اإجناح مدر�سة للجميع؟

يف �سوء ت�سخي�س مكامن اخللل، وا�ستخال�س الدرو�س، يتعني اليوم النتقال اإىل الفعل، باتخاذ 

�سالح؛ ذلك اأن ال�رشوط تعد مواتية اليوم لالنخراط بكل  عطاء نف�س جديد لالإ التدابري الالزمة لإ

�سالح يف  عادة تاأهيل مدر�ستنا ؛ مرحلة كفيلة بتج�سيد اآثار الإ حزم واإرادة يف مرحلة جديدة لإ

التعليمية، وك�سب رهان اجلودة، واإحراز نتائج ملمو�سة، يكون  الدرا�سي واملوؤ�س�سة  الف�سل  عمق 

وقعها مبا�رشا على املتعلمني. لتحقيق هذه الغاية، يتعني مالءمة املقاربة املعتمدة يف تدبري ق�سايا 

املدر�سة، بالعمل على التحديد الدقيق ملهامها، وبالرتكاز على منطق جديد يف التطبيق، وعلى 

هة وا�سحة ومعلنة. مبادئ موِجّ

يف هذا ال�سدد، يتعني اليوم حتديد مهمة املدر�سة املغربية، على نحو يجعلها ت�سكل اأفقا م�سرتكا 

ن الرتبوي، وذلك بتزويد مواطني الغد باملعارف والكفايات والقدرات الجتماعية  ملختلف املعنيني بال�ساأ

نها اأن تتيح لهم النجاح يف م�رشوع حياتهم، تبعا لختياراتهم ال�سخ�سية.  �سا�سية، التي من �ساأ
أ
ال

للمتعلمني حتى  �سا�سية 
أ
ال والكفايات  املعارف  تعليم  املدر�سة على  ترتكز مهمة  املنطلق،  من هذا 

تن�سئة  اإىل  تهدف  التي  املعارف  اكت�ساب  ب�سمان  الفردية، وذلك  يتمكنوا من حتقيق طموحاتهم 

املدر�سة  م�ساءلة  اأ�سا�سها،  على  ميكن،  التي  هداف 
أ
ال هي  تلك  العملية؛  للحياة  واإعداده  املتعلم 

واحلكم عليها.   

امل�ساريع  على  يقوم  �سالح،  الإ لتطبيق  اعتماد منطق جديد  ينبغي  املقاربة،  ارتباط مبالءمة  يف 

والنتائج، ل على املرا�سم والقرارات العمودية. ومن �ساأن هذه املقاربة العملية، اإذا ما مت اختبارها بدقة، 

اأن ت�ساعد على القيام با�ستدراكات واإحداث تغيريات عميقة وم�ستدامة  اآثارها وتعميمها،  وتقومي 

هة: �سا�س، على خم�سة مبادئ موِجّ
أ
للمنظومة، ترتكز، بال

لزامي: وذلك مبحورة اجلهود على اأ�سالك هذا التعليم، عرب  اإعادة تركيز الهتمام على التعليم الإ  •
وىل، انطالقا من الدخول 

أ
جيال املقبلة التي تلج املنظومة الرتبوية للمرة ال متابعة خا�سة لالأ

املدر�سي املقبل؛

هداف 
أ
التطبيق املنهجي للمقاربة الت�ساعدية يف التخطيط ويف ر�سد املوارد: من خالل حتديد ال  •

بالنطالق من امل�ستوى املحلي، اأي من اجلماعات املحلية، مع الرت�سيخ الفعلي مل�سوؤولية املدبرين 

املحليني للمنظومة، وفق مهام حمددة؛

من  )التخفيف  الدرا�سي،  الف�سل  با�ستهداف  �سالح:  الإ قلب  واحتياجاته يف  املتعلم  جعل   •
�سا�سية، 

أ
ال البيداغوجية  ال�رشوط  توفر  لتتبع  اآليات  واإر�ساء  التالميذ(،  ودعم  الكتظاظ، 

)املدر�سون، و�سائل العمل، الكتب...(؛

هم العوائق اأمام حتقيق 
أ
كراهات اخلارجة عن م�سوؤولية املدر�سة: حيث اإن الت�سدي ل اإزالة الإ  •

نه  مردودية جيدة، )حالة البنايات، امل�ساكل الجتماعية للتالميذ، ال�سلوكات الالمدنية(، من �ساأ

مثل.
أ
اأن ميكن املدر�سة من ال�سطالع مبهمتها على الوجه ال

ر�سد املوارد الالزمة لتحقيق اجلودة املطلوبة.   •
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5.  ثالثـة ف�ساءات ذات اأولوية للعمل  

لزامية تعليم  جبهة تكافوؤ الفر�ض، بالتفعيل احلقيقي الإ  .1.5 
طفال املغاربة اإىل غاية بلوغهم 15 �سنة من العمر جميع االأ  

كرب مدة 
أ
يتمثل الرهان احلايل يف رفع حتدي دمقرطة التعليم باحلفاظ على التالميذ يف املدر�سة، ل

لزامي: �سالك الثالثة للتعليم الإ
أ
ممكنة.  يتطلب حتقيق هذا الهدف اإجناز م�ساريع تخ�س ال

التدخل على م�ستوى التعليم البتدائي: من خالل بلوغ هدفني اثنني: التعميم التام للتمدر�س،   •
وحت�سني معدل الحتفاظ بالتالميذ يف املنظومة. يظل حتقيق هذين الهدفني رهينا بتنويع 

ن�سطة 
أ
ال ت�سجيع  مع  �ساليب، 

أ
ال متعددة  مدر�سة  جودته، يف  من  والرفع  الرتبوي  العر�س 

وكذا  اخلا�سة،  احلاجات  ذوي  باملتعلمني  والعناية  املندجمة،  والريا�سية  والثقافية  الرتبوية 

بيداغوجية  مقاربة  نهج  عرب  واحل�ساب(،  والكتابة  )القراءة  �سا�سية 
أ
ال املعارف  على  بالرتكيز 

تراعي حاجات وخ�سو�سيات كل متعلم على حدة، وتعزيز الدعم الرتبوي، بو�سفه اأجنع بديل 

للتكرار.

عدادي: متر دينامية هذه احللقة احلا�سمة من املنظومة، عرب  التدخل على م�ستوى التعليم الإ  •
ا�ستقاللية  وتنمية  �سا�سية، 

أ
ال والكفايات  املعارف  تر�سيخ  عدادية يف  الإ املدر�سة  دور  توطيد 

الفردية.  اكت�ساف مهاراتهم  ملمار�سة مواطنتهم، ومتكينهم من  اإعدادهم  اإطار  التالميذ، يف 

عداديات، والنخراط يف برامج جريئة لتو�سيعها  هداف بتعزيز تاأطري الإ
أ
وميكن حتقيق هذه ال

التعليم  لدبلوم  العتبار  واإعادة  القروي،  بالو�سط  تغطيتها  ن�سبة  من  والرفع  وجتديدها، 

عدادي. الإ

ن  ويل: ميكن اأن تنتظم املبادرات الالزم اتخاذها يف هذا ال�ساأ
أ
التدخل على م�ستوى التعليم ال  •

حول هدفني اثنني: اإر�ساء مفهوم بيداغوجي جديد لتعليم اأويل ع�رشي، يراعي هويتنا الوطنية 

وخ�سو�سياتنا الثقافية؛ واإجناز م�ساريع رائدة، يتم على اأ�سا�سها اختبار هذا املفهوم اجلديد، 

يف اجتاه العمل على تعميمه تدريجيا اإىل غاية 2015.

لزامي  جبهة ا�ستقاللية اجلامعة واالمتياز يف التعليم ما بعد االإ  .2.5 
ويف التكوين املهني   

هيلية، التي من املنتظر اأن ت�ستقبل اأعدادا متزايدة من ال�سباب املغاربة، يف حاجة  اإن الثانويات التاأ

اإىل اإعدادها لرفع ح�ستها من التحدي الرتبوي. وذلك، باإعطائها ا�ستقاللية اأو�سع، ومدها بو�سائل 

عمل تخول لها النخراط يف برامج تربوية اأكرث تنوعا. ومن �ساأن جودة وتنوع هذه امل�ساريع اأن 

هيلية املغربية، يف اجتاه البحث امل�ستمر عن البتكار والمتياز. ومن بني  يعزز تطور الثانويات التاأ

ن، اإر�ساء ثانويات مرجعية، واإحداث �سعب متخ�س�سة يف املهن اأو 
املبادرات الواعدة يف هذا ال�ساأ

الريا�سة اأو اللغات...
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اأما على م�ستوى التعليم العايل، فاإن تطوير اجلامعة ي�ستدعي تعميق ا�ستقالليتها من خالل ثالثة 

باآليات  والرتقاء   ،01-00 رقم  القانون  عليها  ين�س  التي  مكانات  الإ كل  ا�ستثمار  اأولها  مناح: 

احلكامة اجليدة، وا�ستك�ساف ف�ساءات جديدة لال�ستقاللية، يف اجتاه جامعة اأكرث اإنتاجية، تكون 

عالقة  اإطار  تقوميها، يف  يتم  م�ساريع  على  بناء  وذلك،  الدولية،  التناف�سية  رهانات  م�ستوى  يف 

تعاقدية مع الدولة.

يف هذا ال�سدد، تنتظر اجلامعة املغربية حتديات كربى ترتبط بتطوير البحث العلمي والبتكار، 

بو�سفهما قاطرة للنمو القت�سادي والتنمية. وهو خيار �رشوري، ولي�س جمرد ترف فكري، واإن 

�سا�سي. لذا، 
أ
مية، ومن �سعف جودة التعليم ال

أ
مر مبجتمع يعاين من ن�سبة عالية من ال

أ
تعلق ال

تظل تنمية البحث العلمي هدفا يف متناول بلد كاملغرب؛ وذلك بالعمل على  ثالث واجهات 

اأ�سا�سية:

تو�سيع القاعدة العلمية للبالد، من خالل تعبئة املزيد من الباحثني املغاربة، داخل الوطن وخارجه،   •
جانب اأي�سا، عرب حمفزات علمية ومادية، حول م�ساريع وطنية للبحث 

أ
بل وتعبئة الباحثني ال

العلمي.  

مد القنوات واجل�سور مع املراكز العاملية لالبتكار العلمي، ومواكبة حركية الكفاءات العلمية والتقنية   •
برام �رشاكات ذات قيمة م�سافة عالية مع مراكز البحث الدولية،  عرب خمتلف اأرجاء العامل، باإ

على اأ�سا�س مبداإ الفائدة املتبادلة.

و اإطالق مبادرات موجهة للبحث والبتكار، ت�ستهدف جمالت حمددة وذات قيمة 
توطيد اأ  •

م�سافة، بتعاون مع الن�سيج املقاولتي، من قبيل البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا، والقت�ساد 

من  ت�سجيعية  اآليات  طريق  عن  وت�سهيلها  والبيئة...،  وال�سحة  املتجددة  والطاقات  الرقمي، 

داخل  للمقاولة  حا�سنات  خُماطر،  مال  راأ�س  برامج،  عقود  مالئمة،  �رشيبية  تدابري  قبيل: 

املوؤ�س�سات اجلامعية... 

فقية 3.5.  جبهة الق�سايا االأ

ن اإيجاد 
مر بالق�سايا التي ما فتئت معاجلتها تتاأجل اإىل اليوم. وهي ق�سايا من �ساأ

أ
يتعلق ال

حلول مالئمة لها، اأن يكون له اأثر حا�سم على جودة املنظومة، وتهم، اأ�سا�سا:

انخراط املدر�سني وتثمني مهنتهم: وذلك بحفز املدر�سني، وتر�سيخ م�سوؤوليتهم وتدقيق مهامهم   •
جراءات  �سا�سي يف اإجناح العملية الرتبوية.  وتتمثل الإ

أ
يف اجتاه مهننتها، باعتبارهم الفاعل ال

اأجوبة  بتقدمي  واملدر�سة،  املدر�س  بني  للثقة  تعاقد  بلورة  ال�ساأن يف  هذا  اتخاذها يف  الالزم 

جديدة مل�ساكل الغياب غري املربر والدرو�س اخل�سو�سية املوؤدى عنها، وا�ستعمال القطاع اخلا�س 

ملدر�سي القطاع العمومي.

احلكامة القائمة على تر�سيخ امل�سوؤولية: اإن الالمتركز، وتو�سيح امل�سوؤوليات وتدقيقها، وتعميم   •
ر�ساء نظام لقيادة املنظومة، يقوم على تر�سيخ  ثقافة واآليات التقومي، تعد مقومات �رشورية لإ
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اإعادة تنظيم املنظومة الرتبوية يف اإطار  امل�سوؤوليات لدى الفاعلني فيها. ويتمثل الهدف يف 

وىل 
أ
ال اخلطوة  وتتمثل  للم�ساكل.  الناجعة  باملعاجلة  ت�سمح  احلجم،  متو�سطة  موؤ�س�سات 

والبيداغوجية  دارية  الإ ال�ستقاللية  تخويل  يتيح  ووظيفي،  ترابي  لمتركز  نحو  الجتاه  يف 

املرتبطة  ال�سرتاتيجية  اجلوانب  بتدبري  املركزية  دارة  الإ احتفاظ  مع  التعليمية،  للموؤ�س�سات 

بتوزيع املوارد، وحتديد الت�سورات املتعلقة باملناهج والربامج، والتن�سيط، والتقومي، يف حني 

متنح للموؤ�س�سات املزيد من املوارد، باإدارة تربوية وجمال�س للموؤ�س�سات اأكرث جناعة وفعالية.

اأما اخلطوة الثانية، فتتمثل يف نهج لمركزية تهدف اإىل اإ�رشاك اأقوى واأو�سع للجماعات 

املحلية يف حياة املدر�سة، من خالل �رشاكات م�ستدامة مبنية على مبداإ القرب؛ ت�سطلع  

مبوجبها اجلماعات املحلية مب�سوؤوليات جديدة على م�ستوى البنايات والتجهيزات وال�سيانة 

نه اأن ي�سمح للمدر�سة برتكيز الهتمام على مهامها  واأمن املوؤ�س�سات التعليمية. مما من �ساأ

ن�سطة املندجمة.
أ
الرتبوية والثقافية، وغريها من ال

التحكم يف اللغات: يتعني على املنظومة نهج مقاربة جديدة للرفع من كفايات اإتقان املتعلمني   •
قل. يف هذا ال�سدد، تقت�سي تقوية اللغة العربية، يف 

أ
للغة الوطنية وللغتني اأجنبيتني، على ال

ول، بذل جمهود خا�س يتجه نحو حتديث طرق تدري�سها وتطوير اآليات معيارية 
أ
املقام ال

ه للتحكم  لتقومي م�ستوى التحكم فيها بانتظام؛ وكذا تركيز اجلهود على اإعداد خمطط موِجّ

الكتابية  التوا�سلية؛  جنبية، ُيعَنى بتجديد تقنيات تدري�سها واإتقان الكفايات 
أ
اللغات ال يف 

والتعبريية، واعتماد برامج لتعميق تكوين املدر�سني يف اللغات، وتقوية الدعم الرتبوي يف هذا 

مازيغية، التي تعد تراثا م�سرتكا 
أ
ن. كما يتعني متكني اأكرب عدد من التالميذ من تعلم ال ال�ساأ

جلميع املغاربة، وبلورة اإطار عمل وطني وا�سح يحدد و�سعها يف املنظومة الرتبوية.

التوجيه الرتبوي واإعادة التوازن بني امل�سالك: من اأجل مالءمة اأف�سل للمدر�سة وحاجات املحيط   •
امل�سالك  بني  التوازن  واإعادة  املنظومة،  داخل  التوجيه  وظيفة  مراجعة  يتعني  القت�سادي، 

وحتديد الكفايات الواجب اكت�سابها من قبل املتعلمني، يف ال�سلكني الثانوي والعايل. فعلى 

من  الرفع  اجتاه  التوجيه، يف  نظام  تدفقات  بعك�س جمرى  مر 
أ
ال يتعلق  امل�سالك،  م�ستوى 

ن�سب التوجيه نحو امل�سالك العلمية والتقنية. وبالن�سبة للكفايات، فيتعني الرتكيز على اإك�ساب 

املتعلمني مهارات النقد واملبادرة واحلركية الثقافية والقت�سادية، ول�سيما عرب ت�سجيع التدريب 

بالو�سط املهني واجلمعوي. ومن اأجل ذلك، ميكن اأن ينطلق العمل مبجهود ا�ستك�سايف، على 

امل�ستوى اجلهوي، ملهن وحرف امل�ستقبل، ومببا�رشة عملية التوجيه ابتداء من ال�سنة الثانية من 

ال�سبكات  التوجيه، وبتفعيل  النظام برفع عدد م�ست�ساري  عدادي، ف�سال عن تقوية هذا  الإ

املحلية للرتبية والتكوين.
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من اأجل تعاقد لتجديد الثقة يف مدر�سة للجميع،   .6 
وتعزيز تقدمها  

الدخول يف زمن جديد؛  اأن ت�ستثمر يف اجتاه  اليوم لتجديد مدر�ستنا يجب  املتاحة  الفر�سة  اإن 

زمن الفعل والنتائج امللمو�سة، وهو ما مير، بال�رشورة، عرب املزيد من التعبئة حولها، وتوفري الو�سائل 

�رشة الرتبوية يف م�ساريع تنميتها.
أ
الالزمة، وتقوية انخراط ال

ولكي تكون التعبئة ناجعة، وجب تنظيمها وحتديد اآلياتها واأهدافها ب�سكل اأدق، حتى ت�سبح 

دارة  التعليمية والفاعلني املحليني والإ املوؤ�س�سات  العادي ملديري  الن�ساط  مهمة طبيعية �سمن 

الرتابية واملجتمع املدين.  من هذا املنظور، �ستتوافر كل اأكادميية، وكل نيابة، وكل موؤ�س�سة، على 

بنك للم�ساريع واملبادرات املفتوحة على ال�رشاكة والتعبئة، على نحو ميكنها من التجاوب مع 

على« �ستكون اأكرث فعالية اإذا 
أ
كل فكرة خالقة، اأو م�رشوع مبتكر. ومن املوؤكد اأن »التعبئة من ال

ل املوؤ�س�سة التعليمية، وتنظيم النقا�س العمومي حول  جنحت يف حتقيق نوع من الن�سجام لَتمُثّ

املدر�سة، وجعل الف�ساءات املوؤ�س�ساتية املحلية للت�ساور والتعبئة، )جمال�س التدبري، وجمعيات اآباء 

التالميذ باخل�سو�س(، اأكرث فعالية.

كما اأن دعم املدر�سة يرتبط بتمكينها من الو�سائل ال�رشورية لنجاحها. ففي خمتلف اأرجاء العامل، 

�سالحات تكلفة �سخمة تتحملها الدولة واملجتمع. وبالن�سبة للمدر�سة املغربية، فاإن  تتطلب الإ

التاأخري  تدارك  تواجهها، ول�سيما حتدي  التي  التحديات  اإىل  بالنظر  التكلفة جد هامة،  هذه 

كيد على اأن ال�ستثمار يف تربية اأبنائنا  والنخراط يف م�سار اجلودة والمتياز. ول حاجة للتاأ

مثل لتهيئ غد اأف�سل لبالدنا.
أ
ويف تكوين �سبابنا يعد ال�سبيل ال

والربجمة،  للتمويل  خا�سة  اآلية  عرب  �سايف  الإ املايل  املجهود  توجيه  يتعني  ال�سدد،  هذا  يف 

لية ا�ستقبال التمويالت العمومية  يف �سكل �سندوق خا�س اأو قانون اإطار. ومن �ساأن هذه الآ

ميزانية  اإطار  يف  املانحة،  واملوؤ�س�سات  اخلوا�س  ال�رشكاء  م�ساهمات خمتلف  وكذا  �سافية،  الإ

ورا�س 
أ
لية، برتكيزها، اأ�سا�سا، على ال الدولة، قبل نهاية الدورة الت�رشيعية احلالية. و�سُتتيح هذه الآ

لزامي، روؤية اأكرث و�سوحا يف الربجمة، ومرونة اأكرب يف التدبري،  ولوية املتعلقة بالتعليم الإ
أ
ذات ال

وتنويع  املالية  املوارد  من  املزيد  ل�ستقطاب  رافعة  �ست�سكل  اأنها  كما  للنتائج.  اأف�سل  وتقوميا 

م�سادرها. يف مقابل هذا املجهود املايل، ينبغي تقوية تر�سيد املوارد من طرف القطاعات الو�سية 

على املنظومة، املدعوة اإىل ا�ستغالل املوارد واإمكانات عقلنة التدبري املتوفرة.

واأخريا، فاإن اإجناح م�رشوع مدر�سة للجميع ي�ستدعي اإر�ساء تعاقد جديد مع هيئة التدري�س، 

�رشة الرتبوية ما فتئت تثابر، 
أ
اأ�سا�سه الثقة يف املدر�سة املغربية، وتعزيز �سبل تقدمها؛ ذلك اأن ال

ويف ظروف �سعبة اأحيانا، على اإجناح اأجيال توجد يف عهدتها. وميكن اأن ينتظم هذا التعاقد 

طراف املعنية، قوامه �سمان حق التالميذ يف 
أ
حول دينامية حوار اجتماعي بناء بني خمتلف ال

تعليم ذي جودة، وجتديد مهنة التدري�س يف اجتاه مهننتها وتثمينها، مع التعاقد على اأهداف 

نها اأن جتعل هيئة التدري�س ت�سطلع بدورها احلا�سم  حمددة وقابلة للتقومي والتطوير، من �ساأ

�سالح العميق ملنظومة الرتبية والتكوين. يف اإجناح الإ






