�صاحب الجلالة الملك محمد ال�ساد�س ن�صره الله
بمنا�سبة تن�صيب المجل�س ال�أعلى للتعليم
يوم � 14شتنبر 2006

ت�صديــر عــام
طبقا ملقت�ضيات الظهري ال�شريف رقم  ،1.05.152امل�ؤرخ يف  11حمرم ( 1427املوافق لـ  10فرباير  ،)2006يقوم املجل�س
أالعلى للتعليم� ،سنويا ،ب�إعداد “تقرير عن حالة املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين و�آفاقها”.
ي�ستند هذا التقرير ،ب�صفة خا�صة� ،إىل �أعمال الهيئة الوطنية لتقومي منظومة الرتبية والتكوين ،بو�صفها �إحدى هيئات
املجل�س أالعلى للتعليم .وتتوىل هذه الهيئة ،طبقا ملقت�ضيات الظهري امل�شار �إليه �أعاله ،القيام بتقوميات �شمولية �أو قطاعية
�أو مو�ضوعاتية ملنظومة الرتبية والتكوين ،مع تقدير جناعتها البيداغوجية واملالية ،بالنظر �إىل أالهداف املر�سومة لها ،وذلك
باالرتكاز على املعايري الدولية املعمول بها يف هذا ال�ش�أن .وهي تهدف بذلك �إىل �إ�شاعة ثقافة تقوميية وطنية بناء على قاعدة
متقا�سمة بني خمتلف القطاعات أ
والطراف املعنية.
معطيات وم�ؤ�شرات موحدة َ
يتوخى هذا التقرير ،أ
بال�سا�س� ،إطالع اجلميع على و�ضعية مدر�ستنا ،على نحو يحاول فيه �أن يكون مو�ضوعيا ونزيها،
بالجنازات التي �أحرزتها ،والتعرثات التي ما
وم�شاركا يف تقوية التعبئة حولها ،من خالل �إعالم كل فاعل يف املنظومة ،إ
تزال تعرت�ضها ،وكذا إال�سهام يف �إذكاء نقا�ش دائم وبناء؛ نقا�ش مبني على وقائع ومعطيات ملمو�سة ،وحتليالت تهدف
�إىل الوقوف على حالة املنظومة مبو�ضوعية.
ينتظم هذا التقرير أالول حول ثالثة �أهداف رئي�سية :
يتمثل �أولها يف تقدمي ت�شخي�ص مرجعي للمنظومة الوطنية للرتبية والتكوين ،من خالل تقرير يو�ضع رهن �إ�شارة العموم،
على نحو مُي ّكن �آباء و�أمهات املتعلمني ،و�أفراد �أ�سرة الرتبية والتكوين ،وال�شركاء املعنيني ،من تكوين فكرة وا�ضحة عن
�أداء منظومتهم ،ويتيح للخرباء قاعدة معطيات ،مت احلر�ص ما �أمكن ،على �أن تكون موثوقة وراهنة ،واعتمادا على مقاربة
حتاول ،قدر امل�ستطاع ،حتري الدقة العلمية.
يكمن الهدف الثاين يف تقدير مدى التقدم الذي �أحرزته املدر�سة ،بناء على م�ؤ�شرات قابلة للقيا�س ،دائمة ،دينامية ومفهومة.
ومن ثم ،ف�إن هذا التقرير ،الذي يعد مبثابة �أداة لقيا�س جودة املدر�سة ،يرمي �إىل إال�سهام يف النهو�ض املطرد باملنظومة ،من خالل
اقرتاح مداخل العمل الكفيلة بنهج توجهات جديدة ،وا�ستدراكات فعلية.
وال�شكاليات الراهنة ،بغية إال�سهام
�أما الهدف الثالث ،فريوم الرتكيز على مو�ضوعة خا�صة ،تندرج �ضمن أالولويات إ
ب�أجوبة ،من �ش�أنها م�ساعدة الفاعلني على بلورة احللول واتخاذ القرارات املالئمة .يف هذا إالطار ،وقع االختيار يف تقرير
هاته ال�سنة ،على مو�ضوعة مهنة التدري�س.
يت�ألف هذا التقرير من �أربعة �أجزاء متكاملة :
• تقرير عام ميثل اجلزء أالول ،يقدم نظرة �أفقية وتركيبية ،ويقف على ال�سمات أال�سا�سية ملنظومتنا الوطنية للرتبية
والتكوين ،كما يتناول بالتحليل نقائ�صها وجناحاتها ،وي�شخ�ص إالكراهات ،ويربز مداخل التغيري املمكنة ،قبل اقرتاح
بع�ض �أولويات إال�صالح ،وال�شروط املالئمة لتحقيقها.

• جزء ثانٍ حتليلي ،ي�شكل القاعدة العلمية للتقرير ،وي�سعى �إىل تقدمي تقومي �شامل ،وبتجرد ،أللداء الكمي والكيفي
ملدر�ستنا ،وال�سيما ما يتعلق بولوج الرتبية ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،واكت�ساب املعارف والكفايات أال�سا�سية ،عالوة على
تقومي املزايا التي تعود بها املنظومة على بالدنا ،بالنظر �إىل املوارد املر�صودة لها ،واعتبارا ملتطلبات جناعتها الداخلية
واخلارجية.
• جزء ثالث ،عبارة عن �أطل�س مبياين ،يت�ضمن ما يناهز مائة م�ؤ�شر أللداء الكمي والنوعي للمنظومة ،يف �شكل
ر�سوم بيانية ،وجداول ،وخرائط ،مرفوقة بتو�ضيحات و�شروحات.
• جزء رابع ،مو�ضوعاتي حول مهنة التدري�س ،يركز على م�س�ألة املوارد الب�شرية اخلا�صة باملدر�سة ،اعرتافا بالدور
احلا�سم للمربي يف م�شروع إال�صالح .لذلك ،يتوخى �إبراز �صورة مو�ضوعية عن عامل املدر�س ،و�إعادة حتديد دوره،
وحاجاته ،و�شروط عمله ،وحمفزاته.
�ضمن هذا املنظور ،تطمح املنهجية املعتمدة ،التي تزاوج بني املقاربتني ال�شمولية واملو�ضوعاتية ،يف تعدد �أبعادها� ،إىل
اقرتاح بع�ض إال�ضاءات للخيارات العمومية يف ميدان الرتبية والتكوين ،و�إىل �إغناء احلوار الوطني حول املدر�سة.
وحتى يتم الرتكيز يف هاته املقاربة ،على �أهداف حمددة ،وا�ضحة ،وحتظى أ
بالولوية يف املرحلة احلالية ،وال�سيما بالن�سبة
ملقرتحات املجل�س وتو�صياته اخلا�صة ب�آفاق املنظومة ،ف�إن االختيار وقع يف هذا التقرير على �إيالء عناية خا�صة للتعليم
املدر�سي ،علما ب�أن كال من التعليم العايل والتكوين املهني ،يحظيان باهتمام فقرات من هذا التقرير.
لقد انكب املجل�س أالعلى للتعليم ،منذ �سنة ،على �إجناز �أ�شغال هذا التقرير ،بتعاون مثمر مع خمتلف القطاعات احلكومية
والح�صائيات والوثائق و�صياغة �شبكة امل�ؤ�شرات.
املكلفة بالرتبية والتكوين ،فيما يتعلق باملعطيات إ
وانطالقا مما �سبق ،ف�إذا َّمكن هذا التقرير كل فرد من تكوين ر�أيه اخلا�ص ،بكل حرية ونزاهة عن املدر�سة املغربية ،على �أ�سا�س
معطيات مرقمة وموثقة ،ف�سيكون قد جنح يف حتقيق مبتغاه.
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الجزء األول  :إنجاح مدرسة للجميع

بعد م�ضي خم�سني �سنة على اال�ستقالل ،ما يزال املغرب يت�ساءل حول مدر�سته.
فاملدر�سة املغربية العمومية توجد من جديد يف عمق االن�شغاالت االجتماعية وال�سيا�سية ،التي ما
فتئت ت ؤ�كد مكامن عجزها ومواطن تعرثها.
كما أ �نها أ ��ضحت اليوم حمط  ت�سا ؤ�الت عدة ،يف �سياق يتميز مبحدودية وجود دعم يقظ حللفاء
ومدافعني فعليني عن ق�ضاياها ،مما يجعلها تبدو أ
وك�نها تتحمل لوحدها م�س ؤ�ولية كل التعرثات
التي تعاين منها  .
انطالقا من ذلك ،كيف ميكن جتديد املدر�سة املغربية وتطويرها ،وجعلها توا�صل وظائفها  ،بو�صفها:
ولعداد أ �جيال امل�ستقبل للمواطنة امل�س ؤ�ولة ،وكذا إلل�سهام
• إالطار الطبيعي للتن�شئة االجتماعية إ
يف حت�صيل املعارف والكفايات ،بفر�ص متكافئة؛
• ال�سبيل أالمثل لالرتقاء االجتماعي ؟
وهل ت�سهم املدر�سة ،واجلامعة على اخل�صو�ص ،وعلى النحو املطلوب ،يف تكوين أ
وت�هيل الر أ��سمال
الب�رشي اجليد ،الذي ما أ �حوج تنمية بالدنا إ �ليه؟
هل ت�ضطلع اجلامعة بدورها الفعلي ،بو�صفها قطبا لن�رش املعرفة ،وحفز الذكاء اجلماعي ،وباعتبارها
والبداع الثقايف ،وبروز النخب الفكرية وجتديدها ببالدنا؟
فاعال يف االبتكار والدينامية العلمية إ
ما هي القيم التي تكر�سها مدر�ستنا اليوم؟ وهل حتمل معنى ومعامل ملاليني أالطفال وال�شباب الذين
يرتادونها؟
يف خ�ضم هاته أال�سئلة ،أي�تي ال�س ؤ�ال أالخري أ
 �جناح مدر�سة
والهم :ما العمل اليوم من أ �جل إ
للجميع؟
ثالثة م�ستلزمات أ ��سا�سية ت�شكل مفتاح اجلواب عن هذا ال�س ؤ�ال :االجتهاد ،التقومي ،والفعل.
�أوال  :االجتهاد ،من خالل

• عدم اال�ست�سالم أ �و إالحباط ،أ �و االن�سياق وراء أالحكام املت�رسعة ،التعميمية والقطعية .وهو ما
ي�ستدعي جتاوز ال�شعور أ
بالي��س والف�شل ،وحتى االنفعال املفرط ،الذي قد يوحي به االنطباع
با�ستحالة التغيري ،أ
وب�ن منظومة الرتبية والتكوين غري قابلة إلل�صالح.
• مقاومة االنبهار مبنطق القطيعة ،الذي قد ي ؤ�ول إ �ىل التنكر لعقود ول�سنوات من اجلهود املبذولة،
وللعديد من العطاءات النموذجية ،التي ما فتئت تثابر يوما بعد يوم ،من أ �جل توفري مدر�سة
ذات جودة ومردودية  .
• عدم القبول بالنظرة التب�سيطية ،التي تختزل أال�سباب وامل�س ؤ�وليات ب إ�لقاء اللوم على أ �حد مكونات
املنظومة ،أ �و على حميطها ،أ �و على هيئة من هيئاتها (املدر�سني ،امل�س ؤ�ولني إالداريني ،)...أ �و على
مرجعية إال�صالح ،أ �و على م�شاكل أ �خرى من قبيل أالمية ،أ �و أالنظمة الرتبوية البديلة...
المجل�س  أ
العلى للتعليم • التقرير ال�سنوي
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ثانيا  :التقومي ،عن طريق

• إ�جناز تقومي للنتائج على جميع م�ستويات املنظومة ،ب�شكل منتظم وقار ،وعرب عمل حتليلي
علمي ،مدعم باحلجج واملعطيات والوثائق وامل ؤ��رشات ،يتيح الفهم والتف�سري والنقا�ش ،والتفكري
يف البدائل.
• التقومي من أ �جل التزود بو�سائل قيادة منظومة معقدة ،وبغاية التوطيد والت�صحيح   والتطوير.

ثالثا و�أخريا  :الفعل ،عرب

• االلتزام بالعمل ،مع توفري و�سائل النجاح ،وحتديد أ �فق طموح وواقعي قدر امل�ستطاع ،من أ �جل
تعبئة الطاقات ،والتمكن من إالحراز الفعلي على نتائج و�آثار ملمو�سة ،من أ
�ش�نها أ �ن تذكي
حما�سا وعزما جماعيني ،و أ�ن ت�ضع حدا نهائيا لعوامل الف�شل.

ت�شكل هذه امل�ستلزمات الثالثة ،القاعدة أال�سا�س  ملختلف عمليات التحليل واال�ست�رشاف ،التي
أ
املجل�س العلى للتعليم بر�سم �سنة .2008
يت�ضمنها تقرير
فهي ترتكز على فح�ص متعدد أالبعاد لالختالالت التي ما تزال قائمـة ،و يف نف�س الوقت ،على
ر�صد إللجنازات أ
وال�شواط الواعدة ،التي مت حتقيقها خالل ال�سنوات أالخرية.
غري أ �ن هذا التقدم ،و إ�ن كان يفر�ض نف�سه على أ �ر�ض الواقع ،ف إ�نه مل يف�ض حلد آ
الن إ �ىل تلم�س �آثار
التغيري املن�شود ملنظومة الرتبية والتكوين .ملاذا؟
إ�ن كل إ ��صالح �شامل لل�سيا�سة العمومية هو يف حد ذاته عمل �صعب ومعقد ،وال يخلو يف الغالب
من جمازفة .ينطبق ذلك على خمتلف الق�ضايا أال�سا�سية املطروحة اليوم ببالدنا .لكنه ينطبق أ �كرث
على كل إ ��صالح يرتبط مبيدان الرتبية والتكوين.
واحلال أ �ن إ ��صالحا بهذا احلجم ،يتعني أ �ن يندرج �ضمن حركية تتم عرب حلظتني متفاعلتني ،وذلك
على غرار النهج الذي �سارت عليه باقي البلدان التي اختارت جتديد مدر�ستها.
تتمثل اللحظة أالوىل يف دمقرطة ولوج املدر�سة ،بفتح أ �بوابها أ �مام أ �كرب عدد ممكن من التالميذ،
وو�ضع أال�س�س الهيكلية ل�ضمان جتديدها امل�ستدمي.
يجدر التذكري يف هذا ال�صدد ،أب�ن إ �جنازات متعددة قد مت إ �حرازها يف بالدنا  يف هذا االجتاه،
عرب التمكن من التعميم �شبه التام لولوج املدر�سة االبتدائية (وهو الهدف الذي كان يعتربه البع�ض،
إ�ىل وقت قريب ،بعيد املنال)؛ تو�سيع الطاقة اال�ستيعابية للتكوين املهني مع تنويع ومالءمة
أ
البيداغوجي ل�سالك التعليم االبتدائي والثانوي؛ مبا�رشة العمل بالهند�سة
تكويناته؛ إ �عادة التنظيم
البيداغوجية اجلديدة يف التعليم العايل؛ تكري�س  ا�ستقاللية اجلامعة ومالءمتها التدريجية مع
متطلبات حميطها ( إ�حداث م�سالك جديدة ،إ �ر�ساء �رشاكات مع القطاع اخلا�ص)...؛ و إ�ر�ساء بنيات
المتمركزة للحكامة والتدبري.
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أ�ما اللحظة الثانية ،التي بد أ�ت معاملها تربز اليوم أ �كرث أف�كرث ،فتكمن يف حت�سني جودة منظومة
الرتبية والتكوين ،من حيث أالداء الناجع للعمل البيداغوجي ،ومن حيث تطور كفايات املتعلمني
فال�صالح هو عمل د ؤ�وب ،يندرج يف مدى زمني عميق،
و إ�تقانهم للمعارف واملكت�سبات .ومن ثم ،إ
ويتطلب نف�سا طويال ،وجهدا متوا�صال .فهل يعني ذلك أ �نه يتعني انتظار جيل أب�كمله من أ �جل
تلم�س �آثار إال�صالح وقيا�سها؟ إ �ن اجلواب عن هذا ال�س ؤ�ال بطبيعة احلال �سيكون بالنفي.
من ثم ،يت�ضمن هذا التقرير تذكريا مبختلف امليادين التي مل يتم فيها الوفاء ببع�ض املواعد املهمة،
مما أ �ف�ضى إ �ىل نوع من ال�شعور بعدم الر�ضى ،وذلك ب�سبب عدم كفاية التعبئة أ �و الو�سائل ،ونظرا
�سجل �سوى تقدم ن�سبي يف
لنق�ص اجلر أ�ة يف املعاجلة واحل�سم ،أ �و حمدودية عمليات الفعل؛ إ �ذ مل ُي ّ َ
اجتاه التغلب على إال�شكاليات العالقة ،التي ما فتئت تعاين منها مدر�ستنا ،كالقدرة على ا�ستيعاب
أالعداد املتزايدة من املتعلمني ،ودمقرطة التمدر�س ،و إ�تقان اللغات ،والتكوين امل�ستمر ،وانخراط
وم�س�لة متويل الرتبية ،وهي أ
أ
امل�س�لة املطروحة با�ستمرار.
والتزام هيئة التدري�س ،و إ��شكالية التوجيه،
يف هذا ال�صدد ،يربز الت�سا ؤ�ل عما إ �ذا كانت املنهجية التوافقية ،التي ا�ستند إ �ليها إ �عداد امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين ،تعد م�صدر ا�ستمرار هاته إال�شكاليات ،التي ت�ستدعي ،للتذكري� ،رضورة
التحلي باجلر أ�ة ال�سيا�سية واحل�سم الفعلي على م�ستوى الت�صور والتطبيق؟ هل يتعلق أالمر مرة
أ�خرى ،بعقم يف أالفكار ،ومبحدودية يف قدرات الفعل؟ أ �م أ �ن امل�شكل يرتبط بنوع من املقاومة
الفعلية أ �و االفرتا�ضية إلل�صالح؟ هل يتعلق أالمر بالو�سائل الالزمة ،التي أ �دى حجمها ال�ضخم إ �ىل
جعل الفاعلني املعنيني ،يف منظومة الرتبية والتكوين ،بالدرجة أالوىل ،أ �قل انخراطا ،و أ�ميل إ �ىل
أ
بع�ض الورا�ش ال�سهلة؟ و أ�خريا ،هل يرجع ال�سبب – كما أي��سف له العديد من الفاعلني
الرتكيز على
اليوم -إ �ىل عدم إ �عطاء و�ضع م ؤ��س�ستي للميثاق ،و إ�ىل عدم جعله يكت�سي طابعا قانونيا ملزما؟     
ميكن ملختلف هاته التف�سريات التي تُطرح آ
الن ،بعد م�ضي مرحلة من إال�صالح ،أ �ن تكون مقبولة
جزئيا أ �و كليا .غري أ �ن ما توحي به أال�شواط املقطوعة هو أ �نها متت أ
«وك�ن م�سار إال�صالح قد توقف
عند باب املدر�سة» ،ب�سبب منهجية تدبريه وحمدودية االنخراط يف عمليات تطبيقه على أ �ر�ض 
الواقع .وهكذا ،يتبني أ �ن إ ��شاعة روح إال�صالح وثقافته مل تتم بقدر كاف ،كفيل ب إ�ي�صاله إ �ىل عمق
الف�ضاءات الرتبوية أال�سا�سية .كما أ �ن املدر�سة املغربية ،وعلى الرغم من كونها مو�ضوع إ ��صالح حا�سم،
ف إ�نها ظلت يف أ
من�ى عن مبادرات التجديد والتمهني؛ ت�شهد على ذلك حمدودية النقا�ش والبحث
البيداغوجي ،وقلة إالجراءات املتخذة من أ �جل االرتقاء بكفايات الفاعلني الرتبويني.
هذا مع العلم أب�ن إال�صالح ،عالوة على م�ضمونه ،وعلى التوافق امل ؤ��س�س له ،هو أ �ي�ضا ،وب�صفة
خا�صة ،أ
م�س�لة منهجية والتزام.
من ثم ،يبدو أ �ن إال�صالح ظل يف حاجة إ �ىل حلفاء ومدافعني عنه ،ويف حاجة إ �ىل التعبئة والو�سائل
الالزمة  .
وبالفعل ،ف إ�ن التعبئة االجتماعية حول املدر�سة غالبا ما ظلت يف حدود اخلطاب والنوايا ،كما
أ�ن إال�صالح مل يحظ بتوفري عدد من آ
الليات والو�سائل الكفيلة بجعله عمال م ؤ��س�ستيا ،و أ�كرث
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أ
ا�ستدامة وجناحا مما هو آ
احلما�س الوىل ،ف إ�ن هذا امل�رشوع مل
الن .هكذا ،وفور انطفاء حلظات
يتمكن من النفاذ إ �ىل عمق املجتمع ،وال إ �ىل ا�ستقطاب فئات أ ��سا�سية من الفاعلني ،مبن فيهم بع�ض 
املنت�سبني للمنظومة الرتبوية .ولقد أت�كد من خالل ا�ستطالع ر أ�ي مدر�سي االبتدائي والثانوي ،الذي
أ
املجل�س العلى للتعليم ،وجود نوع من النق�ص يف املعطيات حول امليثاق ،وحول
أُ�جنز بطلب من
االنخراط يف إال�صالح.
ويبدو أ �ي�ضا أ �ن إال�صالح ظل يف حاجة إ �ىل الو�سائل الكافية لتفعيله ،كما �سيتبني بتف�صيل من
خالل هذا التقرير؛ وال�سبب يف ذلك ،ال يرجع إ �ىل كون منظومة الرتبية والتكوين مل ت�ستفد من
دعم مايل متزايد( ،وهو الدعم الذي كان قويا ومتوا�صال خالل ال�سنوات ال�سبع أالخرية) ولكن إ �ىل
كون الف�ضاءات احلا�سمة للتجديد املن�شود ،مل ت�ستفد من هذه التمويالت بالقدر الكايف .وعلى هذا
أال�سا�س ،ميكن أ
الت�كيد أ �ن ما ح�صل هو أت�جيل فاتورة إال�صالح.
يف �ضوء هاته النظرة اال�سرتجاعية املقت�ضبة ،ف إ�ن ما ينبغي أ
الت�كيد عليه اليوم ،هو أ �نه ال منا�ص من
االجتهاد واملثابرة واال�ستمرار يف طريق إال�صالح .ويربز الت�شخي�ص املقدم يف هذا التقرير بو�ضوح،
إال�شكاليات التي يتعني معاجلتها بكل عزم و إ�قدام ،مع و�ضعها يف ال�صدارة ،بهدف إ �حداث حتول
وا�ضح ،وذي م�صداقية يف أ �داء املنظومة؛ ذلك أ �ن تفعيل أالورا�ش احلا�سمة إلل�صالح ،هو ال�سبيل  
احلقيقي لفتح أ �فق فعلي أ �مام مدر�ستنا؛ أ �فق من أ
�ش�نه أ �ن يتيح لها ا�ستدراك تعرثاتها ،واالنخراط يف
امل�ستلزمات اجلديدة ،املرتتبة عن اندماج بالدنا ،إالرادي أ �و احلتمي ،يف املجتمع الكوين للمعرفة.
أ
املجل�س العلى للتعليم من خالل هذا التقرير ،دعوة �رصيحة لكل من الدولة،
يف هذا ال�صدد ،يوجه
والدارة العمومية مبختلف مكوناتها الرتابية ،وللمجموعة الرتبوية ،ولكافة فئات املجتمع وفعالياته،
إ
أب�ن ي�ضع اجلميع أ
م�س�لة املدر�سة يف �صلب االن�شغاالت اليومية .ذلك أ �ن إ ��صالح املدر�سة ،بو�صفه
أ��سبقية تقع يف ال�صدارة ،يظل رهينا بت�ضافر وا�سع جلهود التعبئة وااللتزام يف خدمة ق�ضاياها.
�ش�نه أ �ن يف�ضي إ �ىل نتائج ملمو�سة ،و إ�ىل �رسيان دينامية جديدة وخالقة؛ إ �ذ ال أ
وهو ما من أ
يت�تى
القيام أب�ي إ ��صالح ملنظومتنا الرتبوية دون هذه التعبئة ،وهذا االلتزام ،ودون اقتناع فردي وجماعي
متقا�سم بني اجلميع مبركزية أ
م�س�لة املدر�سة ،وكذا دون الوعي بحق ،إ �ن مل يكن واجب امل�شاركة يف
ال�ش�ن الرتبوي .يف هذا إالطار ،ال حاجة لتجديد أ
أ
الت�كيد على أ �ن م�صري املدر�سة ال يتحدد فقط
يف اال�ستجـابـة حلاجـات أالفراد أ
وال�رس ،بقدر ما هو أ
م�س�لة حتدّ جماعي فعلي ،يجعل من إ �جناح
م�رشوع مدر�سة للجميع ،فر�صة حقيقية لكافة أ �فراد املجتمع.
فاملدر�سة العمومية املغربية توجد اليوم يف �صلب التفكري يف م�ستقبلنا وم�صرينا امل�شرتك .ذلك
إ�ذن ،هو أالفق الذي أ
يت�طر �ضمنه هذا اجلزء أالول من تقرير املجل�س ،وهو جزء ينتظم يف حلظتني
أ��سا�سيتني متالئمتني مع الف�صلني اللذين يكونان حمتواه:
يتجه الف�صل أالول إ �ىل عر�ض العنا�رص الرئي�سة لت�شخي�ص املنظومة الوطنية للرتبية .ومع حر�ص
هذا التقرير على حتري املو�ضوعية ،لكن بتعاطف وا�ضح مع مدر�ستنا ،ف إ�نه ي�ستند إ �ىل �شبكة
للقراءة ،تنتظم عرب املحورين التاليني :
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• تذكري بحالة املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين ،من زاوية التقدم الذي مت إ �حرازه ،ولكن أ �ي�ضا من
خالل الوقوف على االختالالت التي ما تزال قائمة؛
• إ�براز إال�شكاليات اخلم�س  أال�سا�سية املف�رسة لتلك االختالالت.
أ�ما الف�صل الثاين ،فيهدف إ �ىل تقدمي اقرتاحات ومداخل عمل ا�ست�رشافية .ومن خالل إ �جراء وقفة
مركزة على حالة املنظومة ،مع اال�ستناد ،يف غالب أالحيان ،إ �ىل مقت�ضيات امليثاق ،يتوخى هذا
الف�صل إ �براز جماالت التدخل ذات أالولوية ،مقرتحا اعتماد أ ��ساليب جديدة .وذلك ،بهدف إال�سهام،
 �عداد «اخلطة اال�ستعجالية من أ �جل املدر�سة» ،عمال بالتوجيهات
على اخل�صو�ص ،يف م�رشوع إ
أ
احلالية  لكتوبر ،2007
ال�سامية الواردة يف اخلطاب امللكي مبنا�سبة افتتاح الدورة الت�رشيعية
أ
واملجل�س العلى للتعليم.
املوجهة إ �ىل احلكومة
�سيتم الرتكيز يف هذا الف�صل على املحاور التالية:
نف�س جديد ل�صالح منظومة الرتبية والتكوين؛
• ال�رشوط املتوافرة حاليا ،من أ �جل إ �عطاء
إ
• بع�ض املبادئ املوجهة لتغيري ممكن يف مقاربة تدبري إال�صالح وق�ضايا املدر�سة؛
ولوية ،لعطاء نف�س جديد إلل�صالح ،مع الرتكيز ،أ ��سا�سا ،على م�ضاعفة اجلهود
• أالورا�ش ذات أال
إ
على م�ستوى التعليم إاللزامي؛
س �ر�ساء تعاقد جديد لرت�سيخ الثقة يف املدر�سة املغربية وتعزيز تقدمها.
• أ��س� إ
أ
املجل�س العلى للتعليم يتوق ،من خالل هذا التقرير ال�سنوي ،إ �ىل تقدمي وثيقة مرجعية ،تعك�س 
إ�ن
احلالة التي تعي�شها مدر�ستنا ،مع اقرتاح �سبل التدخل من أ �جل إ �جناح م�رشوع جتديدها .كما
يتوخى أ �ن يتم فتح نقا�ش مواطن ور�صني ،لتقدمي ر ؤ�ية مو�ضوعية وملتزمة حول إ ��شكالية الرتبية
والتكوين ،التي تعد االن�شغال أالول جلميع أال�رس املغربية.
وبذلك ،يهدف املجل�س من خالل هذا التقرير ،إ �ىل إال�سهام يف إ �عطاء انطالقة جديدة لل�رشوع يف
والرادة وح�شد الو�سائل والقدرات ،من أ �جل إ �جناح م�رشوع
العمل ،مع الدعوة إ �ىل مزيد من التعبئة إ
مدر�سة للجميع.
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بعد م�ضي �سبع �سنوات على بداية الع�رشية الرتبوية� ،سجلت املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين
ح�صيلة متباينة.
ميكن إ �براز املكت�سبات أال�سا�سية للمنظومة ،على اخل�صو�ص ،يف حتديث إ �طارها القانوين وامل ؤ��س�ساتي،
مما مكن من توفري ال�رشوط آ
والليات التنظيمية ال�رضورية لعملها ول�سري مكوناتها؛ حتقيق تقدم كمي
مهم يف تعميم ولوج الرتبية ،وتزايد أ �عداد املتمدر�سني يف خمتلف أ ��سالك التعليم ،وتقوية اجل�سور
بينها؛ مراجعة املناهج والربامج يف التعليم املدر�سي؛ إ �ر�ساء الهند�سة البيداغوجية اجلديدة وتنويع
امل�سالك والتكوينات يف التعليم العايل؛ اعتماد جتربة للمقاربة بالكفايات يف أ �فق تعميمها مع تنويع
ومالءمة التكوينات يف قطاع التكوين املهني؛ و إ�قامة الهياكل امل ؤ��س�ستية للحكامة الالمتمركزة ،ب إ�حداث
أالكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،وتكري�س ا�ستقاللية اجلامعة ،و إ�ر�ساء جمال�س التدبري.
إ�ذا كانت هذه إالجنازات قد مكنت من و�ضع اللبنات أال�سا�سية للمدر�سة املغربية اجلديدة ،ف إ�ن
ورا�ش ال�صالح مل حتقق بعد نتائج ملمو�سة ،بالقدر الكايف� ،سواء على م�ستوى املردودية أ �م على
أ�
إ
م�ستوى حت�سني املحيط املدر�سي واجلامعي .ومن ثم ،تظل املكت�سبات املُح َرزة ه�شة ،ت�ستلزم املزيد
من التوطيد والتطوير والتتبع اليقظ.
يتمثل ال�سبب يف ذلك يف ا�ستمرار بع�ض االختالالت ،التي تنعك�س �سلبا على توفري تربية للجميع
بفر�ص متكافئة .وترجع هذه االختالالت إ �ىل عوامل داخلية وخارجية.

 .Iح�صيلة متباينة � :إجنازات حقيقية واختالالت ما تزال قائمة
 .1تعميم ولوج الرتبية

 �جنازات كمية مهمة يف اجتاه الوفاء بهدف تعميم التعليم؛ حيث بلغ معدل
حققت املنظومة إ
 �ال أ �ن
التمدر�س بالن�سبة ل�سلك التعليم االبتدائي  ،%94خالل املو�سم الدرا�سي  .2007-2006إ
املنظومة ما تزال تواجه �صعوبات يف إ �دماج أالطفال املنتمني لبع�ض املناطق القروية املعزولة ،وكذا
ذوي احلاجات اخلا�صة.
ي ؤ�كد ارتفاع عدد التالميذ بالثانوي إالعدادي أ
والت�هيلي ،أب�كرث من  %40خالل ال�سنوات ال�سبع
املن�رصمة ،وارتفاع معدالت التمدر�س  بن�سبة  15نقطة مائوية ،بالن�سبة جلميع الفئات العمرية،
االنطالق الفعلي لتطبيق إ �لزامية تعليم التالميذ إ �ىل غاية � 15سنة من العمر  .
كما متكنت امل ؤ��س�سات التعليمية من ا�ستقبال ما يقارب مليون طفل إ ��ضايف ،مقارنة ب�سنة ،2000
من أ ��صل ما يفوق �ستة ماليني ون�صف من أالطفال الذين يوجدون حاليا يف املدر�سة ،التي توجد
حاليا يف املدر�سة.
وواكب تعميم التعليم تقل�ص يف فوارق معدالت التمدر�س ،بني املناطق وبني اجلن�سني؛ فخالل
املو�سم الدرا�سي  ،2007-2006عرف فارق املعدل ال�صايف للتمدر�س يف امل�ستوى االبتدائي ما بني
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الو�سطني القروي واحل�رضي تقل�صا ملحوظا ،لي�صل إ �ىل  %1بالن�سبة للفتيان ،و %4بالن�سبة للفتيات.
وانتقل معدل متدر�س الفتيات بالو�سط القروي إ �ىل  %88يف املو�سم الدرا�سي  ،2007-2006مقارنة
بن�سبة  %62يف املو�سم الدرا�سي .2000-1999
يعزى هذا التقدم الكمي إ �ىل تو�سع العر�ض الرتبوي ،حيث مت بناء ما يفوق  1600م ؤ��س�سة للتعليم
 ��ضايف للتدري�س.
املدر�سي ( )+%22منذ �سنة  ،2000و إ�حداث  7000من�صب �شغل �صايف إ
و أ��سهم قطاع التعليم اخلا�ص بدوره ،إ �ىل حد ما ،يف هذا التو�سع ،على الرغم من كونه ينح�رص 
يف الو�سط احل�رضي ،وال�سيما يف املحور الرابط بني القنيطرة والدار البي�ضاء( ،حيث تتمركز %80
من امل ؤ��س�سات التعليمية اخلا�صة) .وهو ي�ستقبل اليوم ما يقارب  %7من أالطفال املتمدر�سني يف
امل�ستوى االبتدائي والثانوي ،مقابل � %4سنة .2000
من جهته ،ي�ستقبل التعليم العايل اليوم حوايل  360.000طالب .وهو عدد إ �جمايل يتزايد بن�سبة
 %3منذ �سنة  .2000كما ظلت الن�سبة ال�صافية للمتابعني لدرا�ستهم مب ؤ��س�سات التعليم العايل لدى
الفئة العمرية � 19-24سنة ،م�ستقرة خالل ال�سنوات أالخرية يف حوايل  .%12ويعرف التعليم العايل
اليوم ت�ساو يكاد يكون تاما بني اجلن�سني؛ حيث متثل الفتيات  %47من جمموع الطلبة و%52
من اخلريجني �سنة  .2007وقد �ضاعف التعليم العايل اخلا�ص م�ساهمته يف العر�ض اجلامعي منذ
�سنة 2000؛ إ �ذ ي�ستقبل اليوم حوايل  %6من الطلبة.
وبالن�سبة لقطاع التكوين املهني ،فقد ت�ضاعفت أ �عداد امل�ستفيدين من التكوين منذ �سنة ،2000
لي�صل عدد املتدربني إ �ىل  261.000يف املو�سم التكويني  .2008-2007وقد ارتفع العر�ض خالل
ِّ
امل�شغلني أ �م من قبل املرت�شحني
هذه الفرتة ،على نحو ي�ستجيب لتزايد الطلب� ،سواء من طرف
لولوج خمتلف مراكز التكوين املهني :يف �سنة  2007مت ت�سجيل معدل  2,3تر�شيحا لكل مقعد
متوفر للتكوين .ي�شهد هذا إالقبال على �آفاق واعدة يف إالدماج املهني للخريجني .ويغطي قطاع
املقدم يف  %75من جمموع م ؤ��س�سات
التكوين املهني اخلا�ص اليوم  %30من العر�ض التكويني ّ َ
التكوين املهني.
إ�ىل جانب ذلك ،تزايدت امليزانية إالجمالية املخ�ص�صة لقطاعات الرتبية والتكوين ،م�سجلة ارتفاعا
يفوق � %6سنويا منذ  ،2001مما ي ؤ�كد التزام الدولة مبجهودها املتوا�صل لتنمية منظومة الرتبية
والتكوين .يف �سنة  2008ارتفعت هذه امليزانية إ �ىل  37,4مليار درهم ،أ �ي حوايل  %26من امليزانية
العامة للدولة .وجتدر إال�شارة إ �ىل أ �ن  %83من هذه امليزانية خم�ص�صة لقطاع التعليم املدر�سي ،و أ�ن
النفقات املخ�ص�صة للموظفني ،البالغة  ،%84ت�شكل ال�سمة البارزة مليزانية الرتبية.
 .2بيداغوجــيا قيـد التـجـديـد

منذ انطالق إال�صالح ،متت مراجعة املناهج والربامج يف خمتلف أ ��سالك التعليم املدر�سي ،مع إ �قرار
توجيهات تربوية جديدة ،ترتكز على املقاربة بالكفايات ،والرتبية على قيم املواطنة ،وفق النموذج
البيداغوجي الذي حدده الكتاب أالبي�ض  يف هذا أ
 �عادة هيكلة
ال�ش�ن �سنة  .2002كما متت إ
24

المجل�س  أ
العلى للتعليم • التقريرال�سنوي

2008

الجزء األول  :إنجاح مدرسة للجميع

أ
البيداغوجي ل�سالك التعليم املدر�سي بربط ال�سلك إالعدادي بالثانوي ،و إ�ر�ساء أ
 �ربعة
التنظيم
جذوع م�شرتكة يف ال�سنة أالوىل من الثانوي أ
الت�هيلي ،وجتميع ُّ
ال�شعب يف ثمانية م�سالك بالن�سبة
لل�سنة أالوىل والثانية من البكالوريا.
كما مت اعتماد تعددية الكتب املدر�سية؛ مما ّ َ
مكن من إ �نتاج  380كتابا مدر�سيا ،و 297دليال
للمدر�س .ومن أ �جل مواكبة هذا الور�ش ،مت إ �حداث اللجنة الدائمة للربامج �سنة .2004
إ�ىل جانب ذلك ،متت مراجعة نظام التقومي واالمتحانات ،يف اجتاه اعتماد املراقبة امل�ستمرة يف
جميع امل�ستويات ،و�سن امتحانات موحدة ذات طابع وطني وجهوي يف نهاية أال�سالك ،مع مراجعة
�شاملة المتحان البكالوريا؛ الذي أ ��صبح يتكون من جزء جهوي ،يتم إ �جرا ؤ�ه يف متم ال�سنة الثانية
من الثانوي أ
الت�هيلي ،ومن جزء وطني يجري يف نهاية هذا ال�سلك.
يف ارتباط بذلك ،مت تو�سيع ولوج التكنولوجيا احلديثة إللعالم واالت�صال (برنامج «جيني»)،
و إ�دراج تدري�س  أالمازيغية يف التعليم االبتدائي ( أ�نظر امل ؤ� ّ َطر أ
 ��سفله) ،والتدري�س  املبكر لبع�ض 
اللغات أالجنبية.
أ
المازيغية يف املنظومة الرتبوية

الطار املرجعي
 .1إ

ي�ستمد إ �دماج أالمازيغية يف املنظومة الرتبوية مرجعيته أال�سا�سية من اخلطب امللكية ال�سامية،
ومن مقت�ضيات الظهري ال�رشيف املحدث واملنظم للمعهد امللكي للثقافة أالمازيغية؛ وكذلك من
املبادئ العامة ل�سياق وتوجهات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،مع ا�ستح�ضار حمولة أالدبيات
الرتبوية ،وخا�صة منها الكتاب أالبي�ض ،وكذا املذكرات الوزارية   131 ،130 ،108 ،90 ،82و .132
 .2املنجزات
البتدائي
 .1.2على م�ستوى التعليم إ

أ
تدري�س المازيغية املرور بعدة حمطات أ �همها:
  تطلبت عملية إ �دماج
• إ �عداد ت�صور عام ملنهجية إ �دماج أالمازيغية من قبل وزارة الرتبية الوطنية؛
• تبني حرف تيفيناغ وتقعيده وتنميط القواعد إالمالئية من قبل املعهد امللكي للثقافة
أالمازيغية؛
• إ �عداد أالدوات الديداكتيكية وخا�صة منها كتاب التلميذ ودليل املدر�س .وباملوازاة مع الكتاب
املدر�سي ،أ ��صدر املعهد جمموعة مهمة من املعينات الديداكتيكية ال�رضورية ل�ضمان ا�ستغالل
ناجع للكتاب ،والتي تتمحور عناوينها حول احلكايات أ
والنا�شيد واملعاجم امل�ص َورة  (من إ �عداد
املعهد امللكي للثقافة أالمازيغية)؛
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• تكوين امل ؤ�طرين واملكونني  :تبعا التفاقية ال�رشاكة املربمة بني وزارة الرتبية الوطنية والتعليم
العايل وتكوين أالطر والبحث العلمي واملعهد امللكي للثقافة أالمازيغية ،يتم تنظيم  3دورات يف
ال�سنة الدرا�سية يف إ �طار التكوين امل�ستمر لفائدة مفت�شي و أ��ساتذة اللغة أالمازيغية على م�ستوى
أالكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين؛
• ال�رشوع امليداين يف عملية إالدماج منذ  2003-2004على أ ��سا�س � 3ساعات أ ��سبوعيا ،أ �ي 96
�ساعة �سنويا؛
• ح�سب إ �ح�صائيات وزارة الرتبية الوطنية بر�سم �سنة  ، 2006-2007ف إ�ن املعطيات املتوفرة التي  
تهم امل�ستويات من  1إ �ىل  5هي على ال�شكل التايل :عدد أالق�سام   / 10.641 :عدد أال�ساتذة :
 / 9.469عدد التالميذ .298.872 :
 .2.2على م�ستوى التعليم العايل

مت ال�رشوع يف إ �دراج الدرا�سات أالمازيغية على م�ستويي امل�سلك واملا�سرت بجامعة القا�ضي عيا�ض 
�سنة  ،2007-2006كما اعتمدت م�سالك أ �خرى ببع�ض اجلامعات ،لكنها مل تنطلق بعد بر�سم �سنة
. 2008-2007
امل�صدر :املعهد امللكي للثقافة أالمازيغية

بالن�سبة للتعليم العايل ،وابتداء من �سنة  ،2003مت إ �ر�ساء الهند�سة البيداغوجية اجلديدة ( إ�جازة،
ما�سرت ،دكتوراه) ،و إ�حداث عدد من امل�سالك والتكوينات املتنوعة واعتماد املقاربة بالوحدات
 �داء التعليم العايل ومرونته .وبالفعل ،فقد أ
مكن من الرفع من أ
واملجزوءات ،مما ّ َ
 ��سهمت هذه
الهند�سة البيداغوجية اجلديدة يف التقلي�ص من عدد ال�سنوات الالزمة للح�صول على ال�شهادات
اجلامعية ،ومن معدالتها إالجمالية على م�ستوى أالفواج .كما أ
 ��سهم نظام التكوين بالوحدات
(امل�صوغات) يف تقلي�ص �رشوط اال�ستدراك املطبقة يف حالة الر�سوب ،وف�سح جماال أ �و�سع للمالءمة
بني امل�سار الدرا�سي وقدرات الطلبة وكفاياتهم ،وت�شجيع اجلامعة على انفتاح أ �كرث على املحيط
املهني عرب إ �لزامية التداريب .ومن أ
�ش�ن هذا التجديد البيداغوجي أ �ن ُيتيح للجامعة املغربية انفتاحا
أ�كرث على املقاوالت ،وتي�سري تقاربها وتعاونها مع جامعات الف�ضاء أالوروبي  .
ور�ش واعد لعادة هند�سة نظام
فيما يتعلق بقطاع التكوين املهني ،فقد متيزت �سنة  2003ب إ�طالق
إ
التكوين العمومي واخلا�ص ،يقوم على املقاربة باعتبار الكفايات .وتهدف هذه املقاربة إ �ىل تعوي�ض 
منطق عر�ض التكوين ،الذي كان �سائدا ،مبنطق اال�ستجابة حلاجيات املقاولة من الكفاءات؛ مما
أ�ف�ضى إ �ىل إ �دخال تغيريات على م�ستوى تخطيط التكوين ،وتدبريه ،وتلقينه ،وتقوميه .وقد عرفت
�سنة  2007اعتماد مرونة أ �كرث يف ُمدد التكوين ،على نحو يمُ ِّكن الفاعلني يف ميدان التكوين
املهني من تقدمي برامج للتكوين ،يف م�ستويي أ
الت�هيل والتخ�ص�ص ،ح�سب املدة الالزمة الكت�ساب
الكفايات ،بدل �سنتني املعمول بها �سابقا.
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 .3نحو حكامة جديدة للمنظومة

مت إ �حراز عدة مكت�سبات كذلك ،همت إ �ر�ساء لبنات حكامة جديدة تتمثل ،أ
بال�سا�س ،يف تعزيز
إالطار القانوين للمنظومة ،وال�سيما القوانني املتعلقة بالتعليم إاللزامي ،والتعليم أالويل ،والتعليم
اخلا�ص ،والتكوين املهني ،وتنظيم التعليم العايل ؛ الذي ين�ص على ا�ستقاللية اجلامعة ،والقانون
املحدث واملنظم أللكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،وغريها.

تطورت املنظومة يف اجتاه منوذج جديد للحكامة الالمتمركزة ،أ �كرث مالءمة للتدبري أالمثل للموارد،
ولتنفيذ أ �جنع لل�سيا�سة الرتبوية .كما �شكل انطالق أالكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين �سنة
 ،2003تبعا لتوجهات امليثاق ،وطبقا للقانون رقم  ،07-00مرحلة تاريخية يف إ �ر�ساء تدبري ترابي
حملي .وتهدف هذه املقاربة إ �ىل تقريب إالدارة من امل ؤ��س�سات التعليمية ،بغية �ضمان املعاجلة الفعالة
وال�رسيعة مل�شاكلها .وبالفعل ،فقد مت متكني أالكادمييات قانونيا من جمال وا�سع لال�ستقاللية يف
جمال التدبري املايل ،وتدبري البنايات والتجهيزات ،ف�ضال عن مهام التخطيط والت�سيري إالداري.
عرفت اجلامعة من جهتها ،تغيريات هامة ،بعد �صدور القانون رقم  ،01-00الذي أ �ف�ضى إ �ىل تكري�س 
ا�ستقالليتها البيداغوجية أ
والدارية واملالية .و أ��ضحت اجلامعة ،بذلك ،ت�ضطلع مبهمة
والكادميية إ
تنظيم جذوعها امل�شرتكة ،ومد اجل�سور مع باقي مكونات املنظومة ،و إ�جناز م�شاريع البحث ،وتنويع
وم�ضاعفة مواردها املالية .وي�سهر على ت�سيري اجلامعة جمل�س ،بتمثيلية هيئتها إالدارية ،و أ��ساتذتها
وطلبتها ،والفاعلني االقت�صاديني واالجتماعيني ،وبع�ض املنتخبني ور ؤ��ساء الغرف املهنية.
يظل المتركز املنظومة وا�ستقاللية اجلامعة أ �ورا�شا أ ��سا�سية ،يتطلب ا�ستكمالها جمهودا م�ضاعفا،
علما أ �ن نتائجها ما تزال يف حاجة إ �ىل التقومي .ومع ذلك ،ميكن الوقوف على �آثارها أالولية من
 �جنازها ،بغية تتبع م�سار تر�سيخها ،و إ�دخال
خالل العديد من الدرا�سات ،التي مت ال�رشوع يف إ
التعديالت الالزمة لتعزيز املكت�سبات املحرزة .ومن بني هذه املكت�سبات ،الرفع من ن�سب تنفيذ
امليزانية؛ حيث انتقلت النفقات املُل َتزَم ب�رصفها من � %50سابقا ،إ �ىل ما يفوق  %90حاليا ،إ �ىل
جانب تعزيز ال�رشاكات واالتفاقيات مع باقي الفاعلني العموميني ،واال�ستجابة للحاجات املحلية،
وكذا اكت�ساب م ؤ�هالت أ �كرث إ �جرائية ،بف�ضل عامل القرب.
 �طالق ور�ش 
 �جنازات خالل ال�سنوات املن�رصمة ،مكنت من إ
إ�جماال ،فقد حققت املنظومة عدة إ
بيداغوجي جديد ،كما أ �ثبتت قدرتها على تعبئة الو�سائل القمينة بتطويرها ،وتعزيز البنيات التحتية
للرتبية والتكوين ،وو�ضع الهياكل امل ؤ��س�ستية والقانونية الالزمة حل�سن �سريها.
مع ذلك ،يبدو أ �ن املدر�سة واجلامعة مل تتمكنا بعد من اال�ضطالع مبجموع مهامهما على الوجه
أالمثل؛ حيث تظل معدالت املردودية الداخلية للمنظومة حمدودة ،تربز م ؤ��رشاتها ابتداء من نهاية
التعليم االبتدائي ،ومب�ستوى مرتفع للهدر املدر�سي ،و�ضعف املكت�سبات الدرا�سية لدى التالميذ ،مع
انت�شار بع�ض مظاهر ال�سلوكات الالمدنية داخل املدار�س ،و إ�دماج مهني دون االنتظارات .وعلى
الرغم من ارتفاع إالنفاق يف الرتبية ،ف إ�نه مل يتمكن ،حلد آ
الن ،من حتقيق النتائج املتوخاة� ،سواء
بالن�سبة للفرد أ �و املجتمع .مما يجعل املدر�سة ،بالنظر إ �ىل أ �دائها املحدود ،مو�ضوع م�ساءلة.
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 .4منظومة ب أ�داء مل يرق بعد �إىل م�ستوى االنتظارات

إ�ذا كانت الن�سبة ال�صافية للتمدر�س يف التعليم االبتدائي قد بلغت اليوم  ،%94ف إ�ن إ �ح�صائيات
قطاع الرتبية الوطنية �سنة  ،2007تبني أ �ن  %50فقط من التالميذ يتمكنون من موا�صلة درا�ستهم
إ�ىل نهاية التعليم إالعدادي ،كما يبني حتليل امل�سار الدرا�سي للتالميذ وجود عقبات ،غالبا ما تكون
�سببا يف التكرار والهدر املدر�سي.
هكذا ،تبلغ ن�سبة التكرار ،ابتداء من ال�سنة أالوىل من التعليم االبتدائي .%17 ،وترتاوح هذه
الن�سبة بني  %13يف ال�سلك االبتدائي ،و %17بالثانوي ،مع ن�سبة جد مرتفعة ،تفوق  %30يف ال�سنة
الثالثة إ �عدادي ،وال�سنة الثانية من البكالوريا .ومن ثم ،ف إ�ن ن�سبة التالميذ امل�سجلني بامل�ستويات
التعليمية املالئمة لفئتهم العمرية ،مقارنة بامل�سار الدرا�سي املرجعي ،ال تتعدى  .%50ومن أ ��صل
 100تلميذ م�سجل بال�سنة أالوىل ابتدائي 13 ،فقط يح�صلون على البكالوريا ،ثالثة منهم مل
يكرروا على مدى م�سارهم الدرا�سي.
وجتد املنظومة �صعوبات كبرية يف االحتفاظ باملتعلمني ،حيث يغادر قرابة  390.000تلميذ أ ��سالك
الدرا�سة كل �سنة؛ ففي املو�سم الدرا�سي  ،2007-2006انقطع عن الدرا�سة  180.000تلميذ وتلميذة
أل�سباب غري الطرد أ �و الف�شل الدرا�سي .وتتعدد العوامل امل�سببة يف الهدر املدر�سي ،التي ترتبط
إ�ما بعدم مالءمة املدر�سة ملحيطها ،أ �و مبحدودية إالقبال عليها ،أ �و بالظروف ال�سو�سيو -اقت�صادية
أل�رس املتعلمنيُ :بعد املدر�سة ،أ �و اقت�صارها على أ ��سالك معينة؛ أ �و حمدودية ان�سجام امل�ضامني
مع خ�صو�صيات الفئات امل�ستهدفة؛ مما يقل�ص من إ �قبال التالميذ على التعليم ،ف�ضال عن حاالت
التكرار املتعددة ،وو�ضعية البنيات التحتية ،وكذا ارتفاع تكلفة التمدر�س بالن�سبة للفئات املعوزة.
ي�شكل الهدر املدر�سي �آفة ت ؤ�ثر �سلبا يف تنمية جمتمعنا ،حيث أ �ظهرت بع�ض الدرا�سات ،التي أُ �جنزت
أ
املجل�س العلى للتعليم ،أ �ن التالميذ الذين ينقطعون عن الدرا�سة ،بعد أ �ربع �سنوات،
بطلب من
ي ؤ�ولون إ �ىل أالمية؛ مما ي�شكل ا�ستنزافا للموارد الب�رشية واملادية للبالد؛ إ �ذ ميكن تقدير تكلفة
عدم التمدر�س واالنقطاع عن الدرا�سة بن�سبة  %2من الناجت الداخلي اخلام .وتهم هذه الظاهرة،
أ
بال�سا�س ،الو�سط القروي ،مما ي�ستنزف التقدم املحرز يف تقلي�ص الفوارق يف ن�سب التمدر�س بني
الو�سطني احل�رضي والقروي ،وبني اجلن�سني :فمعدل متدر�س الفتيات بني  12و � 14سنة من العمر
مل يتجاوز  %43يف املو�سم الدرا�سي  ،2007-2006مقابل  %75كمعدل وطني بالن�سبة لهذه
 �ىل �صفوف امل�ستهدفني بربامج
الفئة العمرية .وتن�ضاف فئات التالميذ املنقطعني عن الدرا�سة ،إ
خري لعادة
حماربة أالمية ( أ�نظر امل ؤ�طر أ ��سفله) وبرامج الرتبية غري النظامية ،التي تبقى املنفذ أال
إ
إالدماج يف املنظومة ،مع العلم أ �ن طاقة ا�ستقبال امل�ستفيدين من هذه الربامج ال تكفي ال�ستيعاب
�آالف املنقطعني عن الدرا�سة.
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حماربة أ
المية

أ �ظهر البحث الوطني حول أالمية والالمتدر�س واالنقطاع الدرا�سي الذي أُ �جنز �سنة  2006أ �ن ن�سبة
أالمية بلغت  %38لدى البالغني � 10سنوات فما فوق .وهي ن�سبة تختلف ح�سب اجلن�س والو�سط
واملناطق؛ حيث تبلغ  %27.2يف الو�سط احل�رضي ،و %54.4يف الو�سط القروي ،و %31.4لدى
الذكور مقابل  %46.8عند إالناث.
ما بني  2002و ،2007ا�ستفاد  2.6مليون فرد من برامج حماربة أالمية ،مب�ساهمة املجتمع املدين
واملقاوالت وعدة منظمات غري حكومية .وبالرغم من أ �همية هذا إالجناز ،ف إ�ن فعالية برامج حماربة
أالمية تظل دون امل�ستوى املن�شود ،وحتد من فعاليتها عدة عوامل ،من قبيل الت�شتت اجلغرايف
للم�ستهدفني وعدم جتان�سهم ،و�ضعف التنا�سق بني هذه الربامج وبرامج حماربة الفقر واله�شا�شة،
إ��ضافة إ �ىل حمدودية انخراط �رشكاء حمتملني كاجلماعات املحلية .كما أ �ن الهدر املدر�سي ما يزال
يغذي �صفوف أالميني.
من أ �جل حتقيق الهدف ،املتمثل يف تقلي�ص ن�سبة أالمية إ �ىل  %20يف أ �فق  ،2012يتعني اليوم
تنويع برامج حماربة هذه آ
الفة ب�آليات مبتكرة ،بغية مالءمتها مع منطق الطلب ،ومع حاجات
امل�ستهدفني ،وحتقيق املزيد من التح�سي�س والتعبئة لدى خمتلف أالو�ساط واجلهات املعنية ،وكذا
تطوير ال�رشاكة واعتماد االحت�ضان أ
ك��سلوب يف امل�ساهمة يف املجهود املايل إال�ضايف الالزم ملختلف
برامج حماربة أالمية.
امل�صدر :كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي

يبدو كذلك أ �ن تالمذتنا يعانون من نق�ص يف املعارف والكفايات أال�سا�سية( ،قراءة ،كتابة ،ح�ساب،
لغات) .ويف غياب اختبارات بيداغوجية وطنية ممُ َ ْعيرَ ة ،تبقى املعلومات اخلا�صة مب�ستوى التح�صيل
لدى التالميذ رهينة ببع�ض الدرا�سات الدولية النادرة ،التي بادر املغرب إ �ىل امل�شاركة فيها ،مثل
درا�سات  ،TIMSSيف جمال الريا�ضيات والعلوم �سنة  ،2003و  PIRLSيف جمال القراءة املدر�سية
�سنتي  2001و  .2006وتك�شف هذه الدرا�سات عن �ضعف م�ستوى التالميذ املغاربة ب�شكل عام،
مقارنة مب�ستوى تالميذ خم�سني دولة م�شاركة.
فيما يتعلق باللغات ،يبدو ح�سب الفاعلني الرتبويني واملالحظني اخلارجيني ،أ �ن ن�سبة مهمة من
تالمذتنا تعاين من نق�ص يف التحكم اللغوي� ،سواء تعلق أالمر باللغة العربية أ �م باللغات أالجنبية.
وبالفعل ،هناك ن�سبة مهمة من التالميذ ال تتقن لغة التدري�س ،أ �ي اللغة العربية ،و جتد �صعوبة
يف فهمها والتعبري بها ،كما ال تتحكم يف ا�ستعمال اللغات أالجنبية.
تواجه املنظومة كذلك� ،صعوبة يف تر�سيخ التعلمات ،ويف أ �داء مهمتها الرتبوية ،حيث يبدو أ �ن
املدر�سة ما تزال مل تتمكن ،مبا فيه الكفاية ،من نقل قيم احلقوق والواجبات واملواطنة ،بو�صفها
قيما �رضورية لتحقيق اندماج اجتماعي فعلي للمتعلمني؛ ت�شهد على ذلك بع�ض مظاهر ال�سلوكات
الالمدنية ،من قبيل العنف ،و إ�حلاق ال�رضر باملمتلكات ،والغ�ش يف االمتحانات .ومن البديهي أ �ن
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تنمية ال�سلوك املدين تعد م�س ؤ�ولية م�شرتكة بني أال�رس ،وبني جمتمع يبدو أ
وك�نه ينقل ظواهره
أ�كرث أف�كرث إ �ىل املدر�سة ،التي ت�سعى إ �ىل أ �ن تكون منفتحة على حميطها.
من ناحية أ �خرى ،ت�شري حاالت البطالة بني حاملي �شهادات بع�ض امل�سالك اجلامعية ،ذات الولوج املفتوح،
وندرة الكفاءات يف بع�ض القطاعات؛ إ �ىل أ �ن املنظومة ال متكن الطلبة ،بالقدر الكايف ،من اكت�ساب
الكفايات الالزمة للتكيف مع تنوع املهن ومتطلبات االندماج املهني والتنمية االقت�صادية للبالد.

 .IIخم�س حمددات �أ�سا�سية قد ت�شكل م�صدر اختالالت املنظومة
�رشعت منظومة الرتبية والتكوين يف التغلب التدريجي على اجلمود ومعاجلة امل�شاكل التي كانت
تعرت�ضها ،على الرغم من وجود اختالالت متعددة تعوق تطورها.
مع ذلك ،ما تزال العديد من التعرثات قائمة ،تعوق تلم�س  أالثر الفعلي للمبادرات واجلهود املتعددة،
الهادفة إ �ىل حت�سني املنظومة.
َقدم
إ�ن خمتلف اختالالت املنظومة ،امل�شار إ �ليها �سابقا ،والتي تنعك�س �سلبا على جودة التعلمات ،وت ُّ
املتعلم يف مكت�سباته وم�ساره الدرا�سي ،وعلى املحيط املدر�سي ،جتد م�صدرها ،أ
بال�سا�س ،يف خم�س 
إ��شكاليات مركزية ،مل تتمكن املنظومة بعد من إ �يجاد حلول لها ،تتعلق مبا يلي:
• إ��شكالية احلكامة على خمتلف امل�ستويات؛
• انخراط املدر�سني أ �مام ظروف �صعبة ملزاولة املهنة؛
• النموذج البيداغوجي و�صعوبات املالءمة والتطبيق؛
• املوارد املالية و إ��شكالية تعبئتها وتوزيعها؛
أ
م�س�لة التعبئة والثقة اجلماعية يف املدر�سة.
•
� .1إ�شكالية احلكامة على خمتلف امل�ستويات

إ�ن فتح أ �بواب املدر�سة أ �مام اجلميع ،وعلى �صعيد كافة أ ��سالك التعليم ،خالل العقود أالخرية ،جعل
الوزارة املكلفة بالرتبية تتحول إ �ىل أ ��ضخم إ �دارة يف الدولة ،تدير حاليا � ؤ
ش�ون أ �زيد من  6ماليني
و 535أ �لف متعلم ،وت�شغل ن�صف موظفي الدولة املدنيني واجلماعات املحلية      .
يف �سنة  ،2000دعا امليثاق إ �ىل اعتماد الالمركزية يف ميدان الرتبية والتكوين ،بو�صفها نهجا قائما
على تدبري القرب ملنظومة معقدة .وهكذا ،ف إ�ن هذا النهج ،الذي ي�ستلزم إ �ر�سا ًء تدريجيا ،والذي
دخل حيز التطبيق ابتداء من املو�سم الدرا�سي  ،2003-2002قد اقت�رص على تفعيل الالمتركز ،يف
اجتاه تخفيف أ �عباء إالدارة املركزية ،دون امل�سا�س بالقواعد أال�سا�سية لعمل املنظومة الرتبوية .وما
تزال عدة عوائق حتد من إالمكانات التي تتيحها احلكامة اجليدة لتح�سني هذه املنظومة.
30

المجل�س  أ
العلى للتعليم • التقريرال�سنوي

2008

الجزء األول  :إنجاح مدرسة للجميع

على الرغم من تبني هذا النموذج اجلديد للحكامة ،املتميز مبرونة أ �كرب ،وبتخويله اخت�صا�صات
أ�و�سع أللكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين واجلامعات ،ف إ�ن املنظومة مل تتمكن بعد من إ �طالق
أ
بع�ض الورا�ش ال�صعبة ،من قبيل إ �ر�ساء �آليات لتقومي املردودية واملوارد الب�رشية ،وتر�سيخ امل�س ؤ�ولية،
بناء على مهام وا�ضحة وحمددة .وعالوة على ذلك ،ف إ�ن احلكامة املعتمدة تفتقر إ �ىل و�سائل مالئمة
أ
جناعة لجهزة التدبري على امل�ستوى الوطني ،واجلهوي ،واملحلي،
للقيادة وال�ضبط ،و إ�ىل ت�سيري أ �كرث
وعلى م�ستوى امل ؤ��س�سات التعليمية.
� .1.1إمكان واعد حلكامة جيدة ،يف حاجة �إىل ا�ستثمار

أ
بع�ض الورا�ش ال�صعبة ،التي قد
ما تزال املنظومة يف حاجة إ �ىل املزيد من إالقدام واحل�سم يف فتح
نف�س الطار ،مل ت�صل احلكامة اجلديدة
ُيحدث إ �طالقها حتوال يف ال�سري احلايل للمنظومة .يف
إ
بعد� ،سواء بالن�سبة للم ؤ��س�سات التعليمية ،أ �و بالن�سبة للمكلفني بتدبري املنظومة مبختلف م�ستوياتها،
إ�ىل تكري�س مقومات نهجها ،املرتكز على تر�سيخ امل�س ؤ�ولية وتو�ضيحها ،وفق مهام حمددة :تكري�س 
املزيد من الثقة وتعميق اال�ستقاللية وتو�سيع تفوي�ض االخت�صا�صات وال�صالحيات ،يف خمتلف
م�ستويات امل�س ؤ�ولية ،مع تر�شيد وت�سهيل م�ساطر التدبري؛ نهج التدبري الع�رصي املبني على النتائج
وامل�ساءلة والتقومي تبعا ملعايري معروفة و�شفافة؛ اعتماد مقاربة ت�شاركية ميدانية ،تقوم على إال�سهام
الفعال ملختلف الفاعلني واملتدخلني املعنيني ،وال�سيما على امل�ستوى املحلي ،يف تخطيط و تدبري
وتقومي � ؤ
ش�ون املدر�سة ،وحل امل�شكالت الفعلية للقطاع وامل ؤ��س�سات التعليمية يف عني املكان.
كما أ �ن احلكامة الالمتمركزة للمنظومة ما تزال يف حاجة إ �ىل تقوية ومتتني اجل�سور واملمرات بني
خمتلف مكوناتها ،وترابط وتنا�سق هياكلها يف تفاعل وتال ؤ�م دائمني مع حميطها ،مبا يف ذلك
 �ندماج أ �ف�ضل بني
إ�ر�ساء �شبكات الرتبية والتكوين ،التي مل تدخل بعد حيز التنفيذ ،من أ �جل إ
التكوين املهني والتعليم املدر�سي واجلامعي.
 .2.1حكامة يف حاجة �إىل تطوير قدرات و�آليات القيادة

ف�ضال عن منط تدبري مييل يف الغالب إ �ىل أ �ن يكون توافقيا ،جتد أ
الت�خرات امل�سجلة يف أالورا�ش 
املذكورة �سابقا تف�سريها يف عدة عوامل.

هكذا ،يبدو ب�صفة عامة ،أ �ن الريادة ال�رضورية للمنظومة ،بهدف �ضمان ال�رسيان ال�رسيع للتغريات
املتوخاة ،مل تتحقق بعد مبا فيه الكفاية .وباملثل ،ف إ�ن املحيط العام للمنظومة ال يتيح دائما
اتخاذ مبادرات ،وال ِّ
ميكن الفاعلني ،يف الغالب ،من املمار�سة الكاملة ملهامهم والتحمل التام
مل�س ؤ�ولياتهم.
الن تفتقر إ �ىل آ
إ�ىل جانب ذلك ،فاملنظومة الرتبوية ما تزال حلد آ
الليات الالزمة للقيادة ،وال تويل
ما يكفي من العناية لتطوير القدرات التدبريية وتعميم املمار�سات اجليدة     .
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وعلى �سبيل املثال ،ف إ�ن حتديد أالهداف وعمليات التخطيط لتوظيف الو�سائل ما تزال تتم ،يف
الغالب ،بطريقة عمودية ،من أالعلى (املركز) نحو أال�سفل (امل�ستوى اجلهوي واملحلي) ،من إالدارة
نحو امل ؤ��س�سات التعليمية ،دون مراعاة أ �ولويات تلك امل ؤ��س�سات ،أ �و تقدمي إ �جابة عن حاجاتها آ
النية
واملتكررة ،املرتبطة بال�صيانة والرتميم أ �و التجهيز.
ومن مكامن �ضعف �آليات قيادة املنظومة كذلك ،عدم توافرها على نظام �شامل وفعال إللعالم .ذلك
أ�ن هذا النظام يت�سم ،حاليا ،بنق�ص يف االن�سجام ،والتحيني ،ويف اال�ستجابة املنتظمة ملتطلبات
التدبري والتقومي والقيادة .كما يفتقر إ �ىل ر ؤ�ية مندجمة تقوم على التن�سيق واملعرية بني خمتلف
قطاعات الرتبية والتكوين.
ويبدوا أ �ي�ضا أ �ن املنظومة ما تزال يف حاجة إ �ىل تطوير �آليات ناجعة لقيادة خمتلف عمليات إال�صالح
املتجدد ،و�ضمان تنا�سق املبادرات والربامج .كما تقت�ضي القيادة اجليدة للمنظومة ريادة متمكنة
يف خمتلف م�ستويات ومكونات املنظومة.
إ�ىل جانب ذلك ،وانطالقا من الدرا�سات املو�ضوعاتية التي أُ
 �جنزت ،بطلب من املجل�س  أالعلى
للتعليم �سنة  ،2007حول �سريورة المتركز والمركزية تدبري املنظومة ،يتبني أ �ن طريقة عمل جمال�س 
أالكادمييات ،وجمال�س امل ؤ��س�سات مل ت�ستجب بعد ملتطلبات التدبري الت�شاركي على امل�ستوى املحلي.
كما أ �ن احلكامة اجلديدة ،التي ُيعد التدبري الت�شاركي أ �حد أ �هم أ ��س�سها ،مل ت�ستطع بعد متكني كل
طرف معني�( ،آباء ،م�س ؤ�ولني عن تدبري املنظومة ،)...من اال�ضطالع مب�س ؤ�وليته كاملة.
س �دارة أالكادمييات ال تف�سح إ �ال جماال حمدودا ل�رشكاء املنظومة
وبالفعل ،ف إ�ن تركيبة جمال� إ
ش�ونها� ،سواء تعلق أالمر باجلماعات املحلية ،أ �و آ
الرتبوية يف تدبري � ؤ
الباء ،أ �و القطاع اخلا�ص .وغالبا
ما تقت�رص النقا�شات داخل هذه املجال�س على برنامج العمل ،وامليزانية والو�سائل ،دون التداول العميق
يف النتائج البيداغوجية والرتبوية .وتنطبق نف�س املالحظات تقريبا على جمال�س تدبري امل ؤ��س�سات
التعليمية ،التي ما تزال يف حاجة إ �ىل املزيد من اجلهود أ
لت�هيلها ،و�ضمان إال�سهام املت�ضافر والفعال
ألع�ضائها ،وال�سيما آ
الباء يف التدبري اجلماعي ل� ؤ
ش�ون امل ؤ��س�سة بتعاون مع إ �دارتها.
 .2انخراط املدر�سني� ،أمام ظروف �صعبة ملزاولة املهنة

ُي َعد املدر�س الفاعل أال�سا�سي يف منظومة الرتبية والتكوين ،باعتبار عالقته املبا�رشة مع املتعلمني.
وانطالقا من كون أ �ي مبادرة لتح�سني جودة الرتبية والتعليم ،البد أ �ن متر عربه ،ف إ�ن حفزه ،وتكوينه،
وانخراطه يف التغيري ،تُعد عوامل حا�سمة يف إ �عادة أت�هيل املنظومة الرتبوية.
ومن أ
�ش�ن مكامن النق�ص ،وال�سيما منها تلك املتعلقة باجلوانب البيداغوجية الدالة على �ضعف
مردودية املنظومة ،والتي مت تناولها �سابقا بتف�صيل ،أ �ن ت�سائِل ،بالدرجة أالوىل ،هيئة التدري�س 
والتكوين ،من حيث مدى انخراطها ،وتكوينها ،أ
وت�طريها ،وظروف مزاولتها ملهنتها.
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أ
والت�طري
 .1.2خ�صا�ص متزايد يف التكوين

يبدو أ �ن املدر�سني ال يتوفرون ،دائما ،على امل ؤ�هالت الالزمة لال�ضطالع مبهمتهم وم�شاركتهم الفعالة
يف أ
الت�هيل امل�ستمر للمنظومة؛ فتكوينهم أال�سا�س يت�سم ،يف الغالب ،بنوع من النق�ص ،ثم إ �ن
حمدودية التكوين امل�ستمر تتحول بدورها إ �ىل عائق أ �مام الرفع من كفاياتهم يف التدري�س .كما أ �ن
هيئة التفتي�ش ال تقوم دائما بدورها جتاه املدر�سني يف التوجيه أ
والت�طري والدعم ،ويبقى عملها ،يف
الغالب ،منح�رصا يف املراقبة الرتبوية.
و إ�ذا كان ما ُينتظر من املدر�س هو أ �ن يكون أ �كرث من جمرد ملقن للدرو�س ،أ �و مردد لها ،بو�صفه
مربيا ،ومن�شطا ،وبيداغوجيا ،ومدر�سا متعدد الكفايات ،فيحق الت�سا ؤ�ل حول مدة التكوين أال�سا�س 
للمدر�سني ،وحول حمتوى هذا التكوين وجودته .وتبدو مدة التكوين ق�صرية وغري كافية بالنظر إ �ىل
الكفايات التي على مدر�س امل�ستقبل اكت�سابها ،من أ �جل أ �داء مهنة مبتطلبات جديدة ،تزداد تعقيدا،
يوما بعد يوم .وهي مالحظة تفر�ض نف�سها ،بحدة أ �كرث ،بالن�سبة لتكوين مدر�سي التعليم االبتدائي،
الذين يتابعون تكوينا مدته �سنة واحدة ،لي�ضطلعوا بعد ذلك مببا�رشة مهمة تربية أالطفال خالل
ال�سنوات احلا�سمة من م�سارهم الدرا�سي .فلقد أ �ثبتت عدة درا�سات دولية ،أب�نه خالل ال�سنوات
أالوىل من التعليم االبتدائي ،يكون الطفل م�ستعدا أ �كرث لتح�صيل املعارف والكفايات أال�سا�سية،
يف حني أ �ن احتماالت اال�ستدراك تتقل�ص مع التقدم يف امل�سار الدرا�سي .ويتلقى مدر�سو التعليم
االبتدائي ،يف أ �غلب البلدان ،تكوينا ترتاوح مدته بني ثالث وخم�س �سنوات ،بعد البكالوريا أ �و
التعليم اجلامعي.
من ناحية أ �خرى ،ورغم أ �ن التكوين أال�سا�س ي�شتمل على جانب تطبيقي ،إ �ال أ �نه يرتكز أ ��سا�سا على
التحكم يف مواد التدري�س .كما أ �نه ال يويل العناية إللعداد الالزم ملواجهة الو�ضعيات ال�صعبة للتعلم
والتدري�س ،من قبيل أالق�سام املكتظة ،أ �و ذات امل�ستويات املتعددة ،وال يركز مبا فيه الكفاية ،على
متلك الطرائق البيداغوجية املالئمة لتنوع و�ضعيات املتعلمني ،وال�سيما البيداغوجيا الفارقية.
ومع التغريات املتتالية التي عرفتها معايري انتقاء املدر�سني ،خالل العقود أالخرية ،فقد أ
 ��ضحت
موا�صفات هيئة التدري�س اليوم أ �قل جتان�سا؛ إ �ذ أ �ن بع�ض املدر�سني الذين مت توظيفهم ملواجهة
متطلبات �آنية ،مل ي�ستفيدوا من أ �ي تكوين ،كما أ �ن  %17من مدر�سي التعليم االبتدائي ،الذين
يزاولون املهنة حاليا ،غري حا�صلني على �شهادة البكالوريا .وملواجهة هذه الو�ضعية ،ثمة اقتناع
متقا�سم على أ �ن التكوين امل�ستمر والذاتي يعد الو�سيلة أال�سا�سية لتجديد معارف وكفايات املدر�سني
وحتقيق التناغم بينها ،وكذا مالءمتها مبا ين�سجم مع املراجعة التي تعرفها املناهج والربامج،
والتوجيهات البيداغوجية أ �ثناء م�سارهم املهني.
ورغم �رضورة التكوين امل�ستمر الق�صوى ،ف إ�نه مل يحظ ،خالل ال�سنوات أالخرية ،باالهتمام الالزم  
بالرغم من توافر املوارد الب�رشية امل ؤ� ّ َهلة لال�ضطالع بهاته املهمة ،من مفت�شني وخرباء يف التكوين،
فالجنازات املتعلقة بالتكوين امل�ستمر
عزز بع�ضهم خربته بدعم من املنظمات الدولية املخت�صة؛ إ
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املوجه للمدر�سني ظلت جد حمدودة ،كما أ �ن براجمه ال ت�ستند إ �ىل تخطيط منتظم ،بحيث قد
َّ
أ
متر �سنوات دون �ن ي�ستفيد منه معظم املدر�سني.
يف نف�س االجتاه ،يبدو أ �ن املمار�سة التعليمية للمدر�سني مل ي�شملها ،على العموم ،تغيري يواكب
 �ي تكوين يف أ
التطورات الطارئة على املقاربة والتوجيهات البيداغوجية ،التي مل يتلقوا أ
�ش�نها.
مما ي�شكل ،بدوره ،عائقا أ �مام االرتقاء بجودة التعليم ،ويعك�س التباين الوا�ضح بني التوجيهات
البيداغوجية اجلديدة وبني املمار�سات البيداغوجية داخل الق�سم ،ما ينتج عنه تفاوت بني امل�ستوى
املتوقع للتالميذ وبني م�ستواهم الفعلي.
عد م�شكلة مت�س كافة فئات موظفي التعليم� ،سواء
والواقع أ �ن اخل�صا�ص يف التكوين امل�ستمر ُي ُّ
تعلق أالمر باملدر�سني أ �و امل ؤ�طرين أ �و أ �طر التدبري .ومع أ �ن املدر�سني الذين تتم ترقيتهم إ �ىل منا�صب
إ�دارية ي�ستفيدون من بع�ض التكوينات ،إ �ال أ �نها تبقى حمدودة يف مدتها ،وغري كافية ،بالنظر إ �ىل
حجم م�س ؤ�ولياتهم اجلديدة وحداثة عهدهم بها .يرتتب عن هذا اخل�صا�ص يف التكوين أ
والت�هيل
نق�ص يف القدرات التدبريية ،والبيداغوجية ،مما ي ؤ�ثر �سلبا على جودة الفعالية إالجرائية للمنظومة،
مبختلف م�ستوياتها    .
الت�خر ،أ
ترجع أ ��سباب هذا أ
بال�سا�س ،إ �ىل �ضعف اال�ستثمار يف تكوين وتطوير قدرات املدر�سني وباقي
الفاعلني يف املنظومة .فامليزانية املخ�ص�صة للتكوين امل�ستمر بقطاع التعليم املدر�سي مل تتعد 84
مليون درهم �سنة  .2007وبذلك ،تظل هاته امليزانية �ضعيفة ،بالنظر إ �ىل حجم احلاجات الكفيلة
ب�ضمان التكوين امل�ستمر لفائدة ما يناهز  220.000مدر�سا.
الحظ وجود نق�ص يف انخراط الفرق امل�س ؤ�ولة عن التكوين امل�ستمر ،يتمثل يف
إ�ىل جانب ذلكُ ،ي َ
حمدودية مبادرات تطوير امل�ضامني التكوينية باالرتكاز على خمططات للتكوين امل�ستمر .ورغم
أ�ن �آليات التكوين عن بعد ،أ �قل تكلفة ،و أ�كرث إ �جرائية ،و أ�ي�رس على م�ستوى التنفيذ ،مقارنة بالربامج
الكال�سيكية للتكوين امل�ستمر ،إ �ال أ �نها مل حتظ باالهتمام والتطوير الالزمني ،يف غياب نظام �شامل
وناجع إللعالم.
عالوة على ذلك ،فمن املفرو� أ
ض �ن يحظى املدر�سون ،يف أ �داء مهامهم ،مبواكبة ودعم املفت�شني،
الذين تقع على عاتقهم مهام أ
والر�شاد ،وكذا بناء عالقة دائمة مع املدر�سني ،متكنهم من
الت�طري إ
اال�ضطالع أب�دوارهم ،على النحو أالمثل .بيد أ �ن الظروف املادية لعمل هيئة التفتي�ش ،ال ت�شجعها
 �ىل �ضعف و�سائل العمل الالزمة ،وحمدودية
على االنخراط التام يف عملها ،وال�سيما ،بالنظر إ
التوا�صل والتن�سيق مع إالدارة املركزية وعدم انتظامهما.
 .2.2ظروف غالبا ما تكون �صعبة و�أقل حفزا ملزاولة املهنة

إ�ىل جانب إ ��شكالية التكوين ،تن�ضاف الظروف ال�صعبة ملمار�سة املهنة .وبالفعل ،ف إ�ن مهام التدري�س 
أ
تت�ثر �سلبا بحالة البنيات التحتية املدر�سية ،وب�سوء توزيع املوارد الب�رشية .ينتـج عن ذلك اكتظـاظ
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 ��صل خم�سة بالثانويات إالعدادية ي�ضم أ
يف بعـ�ض  املنــاطق (ف�صل درا�سي من أ
 �زيد من 41
تلميذا) ،ونق�ص يف التجهيزات أال�سا�سية والو�سائل الديداكتيكية.
يف املو�سم الدرا�سي  ،2007-2006مت إالعالن عن وجود  9000قاعة تدري�س يف و�ضعية غري الئقة.
وبالن�سبة للتجهيزات ،ما تزال ثالثة أ �رباع املدار�س باملناطق القروية غري مرتبطة ب�شبكة املاء ال�صالح
لل�رشب ،أ �و ال تتوفر على مرافق �صحية .كما أ �ن ثلثي تلك املدار�س يفتــقر للكهربـاء .وقليلة هي
امل ؤ��س�سات التي تتوفر على �سكن خم�ص�ص للمدر�س .من ثم ،ف إ�ن عددا مهما من املدر�سني يزاولون
عملهم يف ظروف تعوق إالجناز أالمثل للعملية الرتبوية ،والتح�صيل اجليد للتالميذ.
تُ�سائِل هذه الو�ضعية دور الدولة واجلماعات املحلية يف توفري بنيات مدر�سية مبوا�صفات اجلودة،
ومندجمة يف برامج التهيئة املحلية.
ومن العوامل التي حتد كذلك من انخراط املدر�سني� ،صعوبة ظروف مزاولة املهنة ،ونق�ص الو�سائل
والقدرات ملواجهتها ،واالفتقار إ �ىل مقاربة لتدبري املوارد الب�رشية ،مبنية على النتائج وامل�ساءلة وعلى
امل�ستحق للمدر�سني.
احلفز
َ
للتذكري ،ف إ�ن الر�ضى عن أ �داء املهام ،والرغبة يف حت�سني الو�ضعية املادية ،واالنخراط يف م�رشوع
امل ؤ��س�سة ،والطموح إ �ىل االرتقاء نحو منا�صب أ �خرى ،و أ�ي�ضا احلق يف االعرتاف والتقدير من طرف
ُعد من املحفزات أال�سا�سية لهيئة التدري�س .فبتحليل الطرق املعتمدة لتدبري
الزمالء وامل�س ؤ�ولني ،ت ُّ
هيئة التدري�س ،يت�ضح أ �نه وحده الوازع املهني الذي ي�شجع املدر�س على االنخراط وحت�سني أالداء،
وال�سعي نحو االمتياز   .
 �ىل معيار
ويف غياب نظام �شفاف وموثوق به للتقومي ،ف إ�ن ترقية املدر�سني تكاد ت�ستند فقط إ
أالقدمية .واحلال أ �ن أالمر يقت�ضي اعتماد �آليات ترتكز أ
بال�سا�س على املردودية واال�ستحقاق .كما
أ�ن الطرق احلالية املعتمدة يف التفتي�ش ال تتيح القيام أ
بالدوار املوكولة لهاته الهيئة على النحو
أالمثل .يف هذا إالطار ،فقد أ �كد ا�ستطالع ر أ�ي املدر�سني حول مهنتهم ،أ �ن زيارات التفتي�ش لف�صول
التدري�س غالبا ما يكون عددها حمدودا ،وتتم ب�شكل متباعد زمنيا؛ مما يكون على ح�ساب إ �جناز
تقومي مبني على أ ��س�س متينة وعادلة ،و أ�كرث دقة ومو�ضوعية ،لعمل املدر�سني .وهو ما ي�ستدعي
مراجعة معايري التقومي يف هذا أ
ال�ش�ن.
ومن ثم ،ف إ�ن حمدودية فر�ص احل�صول على املكاف�آت والرتقيات ال�رسيعة امل�ستحقة ،ت ؤ�ثر على
 �ليهم ،مبا يف ذلك أالن�شطة املدر�سية
انخراط املدر�سني يف اال�ضطالع مبختلف املهام املوكولة إ
املندجمة ،واال�ستعداد لتقدمي الدعم الرتبوي للتالميذ داخل امل ؤ��س�سة وخارج ح�ص�ص العمل  .
ومن بني أال�سباب التي يعترب املدر�سون أ �نها حتد من انخراطهم ،أ �و�ضاعهم املادية التي يرون أ �نها غري
ُمر�ضية ،مع أ �نه مت حت�سني أالجور والتعوي�ضات يف ال�سنوات أالخرية ،إ �ىل جانب تقدمي خدمات
اجتماعية لن�ساء ورجال التعليم أ
ول�رسهم منذ �سنة  ،2002من قبل م ؤ��س�سة حممد ال�ساد�س 
أ
للنهو�ض بالعمال االجتماعية للرتبية والتكوين ( أ�نظر امل َ ؤ� ّ َطر أ ��سفله).
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وهكذا ،فقد ا�ستجابت الدولة ،قدر إالمكان ،يف ال�سنوات أالخرية ملطالب املدر�سني بتح�سني
و�ضعيتهم املادية والنظامية .هاته احلوافز ،و إ�ن كانت �رضورية ،ف إ�نها مل تمُ ِّكن من حتقيق انخراط
وتعبئة املدر�سني.
من ثم أ ��ضحى اليوم مل ِّحا وم�ستعجال ،إ �ر�ساء قواعد تعاقد جديد بني املدر�سني واملدر�سة.
خدمات م ؤ��س�سة حممد ال�ساد�س
للنهو�ض أ
بالعمال االجتماعية للرتبية والتكوين

أ
للنهو�ض بالعمال االجتماعية  للرتبية
مبوجب القانون رقم  ،73.00أ �حدثت م ؤ��س�سة حممد ال�ساد�س 
والتكوين �سنة  ،2001من أ �جل توفري ظروف عي� أ
ش �ف�ضل لن�ساء ورجال الرتبية والتكوين و أ��رسهم.
لذلك ،اعتمدت هذه امل ؤ��س�سة ،الفاعلة منذ �سنة  ،2002إ ��سرتاتيجية تروم اال�ستجابة للحاجات أال�سا�سية
أ
والكرث إ �حلاحية ملنخرطيها؛ وذلك من خالل برامج عمل القتناء ال�سكن ،والتغطية ال�صحية ،إ �ىل
جانب خدمات و أ�ن�شطة اجتماعية أ �خرى يف جماالت النقل واحلج والرتبية أ
وال�سفار والرتفيه.

اقتناء ال�سكن
لتنفيذ برناجمها يف اقتناء ال�سكن لفائدة منخرطيها ،أ �برمت امل ؤ��س�سة اتفاقية مع كل البنوك تقوم على
إ�حداث �صندوق لل�ضمان «فوكالف» ( )FOGALEFبقيمة  400مليون درهم ،و إ�رجاع نقطتني من
ن�سبة الفوائد على القرو�ض؛ موفرة بذلك لكافة أ �فراد أ ��رسة التعليم والتكوين قرو�ضا لل�سكن ب�رشوط  
تف�ضيلية وذات نفع ملمو�س .وهكذا ا�ستفاد أ �كرث من  38.000فرد من امتالك ال�سكن الرئي�س ،بف�ضل
القرو�ض املدعمة التي بلغت  8.5مليار درهم .ويرمي هذا الربنامج إ �ىل تي�سري اقتناء ال�سكن لفائدة
حوايل  110.000أ ��رسة ،مما يتطلب م�ساهمة مالية من امل ؤ��س�سة تناهز  5مليار درهم.

التغطية ال�صحية

أ�برمت امل ؤ��س�سة اتفاقات أ
للت�مني والنقل ال�صحي التكميلي ،لتقدمي إال�سعافات والعالج داخل املغرب
وباخلارج  ،لفائدة املنخرطني و أ��رسهم يف حالة مر�ض خطري أ �و حادثة؛ وذلك إ �ىل حدود مليون درهم
للفرد ،يف ال�سنة عن كل مر�ض .ومنذ �سنة  ،2004متت ت�سوية أ �كرث من  240.000ملف مر�ض ،كلف
إ�جماال  150مليون درهم ،وما يزيد عن  4.000ملف نقل �صحي لفائدة املنخرطني املعنيني.

النقل
منذ �سنة  ،2002أ ��ضحى ب إ�مكان املنخرطني اال�ستفادة من تخفي�ضات من تعرفة ال�سفر عرب القطار،
ترتاوح بني  %20و %40؛ وذلك بف�ضل دعم مايل من امل ؤ��س�سة بقيمة  5مليون درهم .وهكذا،
ُي�سجل كل �سنة أ �كرث من مليون �سفر على منت القطار بتخفي�ضات تتحمل تكاليفها هذه امل ؤ��س�سة.
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منح التفوق الدرا�سي
تخول امل ؤ��س�سة �سنويا ،منذ �سنة  100 ،2003منحة درا�سية (منحة ا�ستحقاق) للمتفوقني من
احلا�صلني على البكالوريا من أ �بناء املنخرطني .وابتداء من �شتنرب  ،2007وا�ستناد إ �ىل النتائج الدرا�سية
اجليدة للمرت�شحني ،والتي لوحظت منذ بداية تطبيق هذا الربنامج ،مت رفع عدد امل�ستفيدين من هذه
املنح لي�صل إ �ىل  500منحة يف ال�سنة.

امل�ساعدة على أ�داء منا�سك احلج
والقامة ،ق�صد أ �داء منا�سك احلج ،لقرابة
متنح امل ؤ��س�سة �سنويا م�ساعدة مالية لتغطية نفقات ال�سفر إ
 200من منخرطيها ذوي الدخل املحدود واملرتبني يف ال�سالمل من  1إ �ىل .9

ال�سياحة والرتفيه
من أ �جل تي�سري ولوج املنخرطني خلدمات الرتفيه وال�سياحة ،اعتمدت امل ؤ��س�سة خمططا إ ��سرتاتيجيا لبناء
مراكز لال�صطياف يف مدن امل�ضيق ،واحل�سيمة ،ومراك�ش ،و أ�كادير ،و إ�فران .إ ��ضافة إ �ىل مركزين جاهزين
ومفتوحني لال�صطياف بكل من أ �زمور وال�سعيدية ،إ �ىل جانب إ �برام اتفاقيات مع بع�ض الفاعلني يف
القطاع ال�سياحي واملجموعة الفندقية ووكاالت أال�سفار ،لتقدمي خدمات للمنخرطني أب�ثمان تف�ضيلية
داخل وخارج املغرب.
أ
ال�ساد�س للنهو�ض بالعمال االجتماعية  للرتبية والتكوين
امل�صدر :م ؤ��س�سة حممد

 .3منوذج بيداغوجي �أمام �صعوبات املالءمة والتطبيق
� .1.3صعوبات يف الرفع من جودة التعلمات

على الرغم من توايل إال�صالحات البيداغوجية ،ف إ�ن املدر�سة واجلامعة املغربيتني ،وبا�ستثناء بع�ض 
امل ؤ��س�سات ذات االمتياز ،مل تتمكنا بعد من توفري تعليم وتكوين مبعايري اجلودة ،فيما يخ�ص
عد النق�ص يف جودة التعلمات من
املناهج وامل�ضامني البيداغوجية وم�ستلزمات التدري�س والتعلم .و ُي ُّ
�سجل �سنويا ما يقارب  200.000حالة انقطاع عن الدرا�سة
بني أ ��سباب االنقطاع الدرا�سي؛ حيث ُي ّ َ
ب�سبب الف�شل الدرا�سي ،و %17من حاالت التكرار يف ال�سنة أالوىل من االبتدائي .ومن ال�صعب
تف�سري هذه الو�ضعية ب إ�لقاء امل�س ؤ�ولية على القدرات الذهنية للتلميذ .وهذا ما يثري عدة ت�سا ؤ�الت
حول جودة املدر�سة املغربية ،وحول مقاربة املناهج والربامج وامل�سارات البيداغوجية ،وكذا حول
التباين القائم بني امل�ستوى املنتظر من املتعلم واجلهود املبذولة لبلوغه.
خالل ال�سنوات أالخرية ،مت إ �طالق عدد من املبادرات الرامية إ �ىل أت�هيل طرائق التدري�س ،وو�ضع
برامج بيداغوجية لتنمية قدرات التالميذ والرفع من كفاياتهم التعلمية .غري أ �ن هذه املبادرات مل تف�ض 
إ�ىل حتقيق التح�سن املتوخى يف طرائق التدري�س ،ويف نتائج التالميذ ،ب�سبب عدم مواكبتها بتكوين
املدر�سني ،وتوفري أ �دوات ديداكتيكية مالئمة ،والتخفيف من حجم الربامج الدرا�سية ومالءمتها.
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و إ�ذا كانت التوجيهات البيداغوجية اجلديدة قد �شجعت على انخراط املدر�سني ،إ �ال أ �ن تطبيقها ما
بالجراءات الالزمة ل�ضمان تفعيلها ،مثل تكوين املدر�سني.
يزال متعرثا ،نظرا لكونها مل تُوا َكب إ
الكايف لجناز التمارين أ
من أ
والعمال
�ش�ن احلجم املكثف للربامج كذلك ،أ � ّ َال يف�سح احليز الزمني
إ

التطبيقية ،والعتماد طرائق التعلم املبنية على احلوار وامل�شاركة .يف هذا ال�صدد ،ف إ�ن الغالف
الزمني ال�سنوي للتدري�س والتعلم ،و إ�ن كان يتجاوز نظريا � 1100ساعة يف الثانوي( ،وهو غالف
زمني يفوق بكثري ما هو معمول به يف بع�ض املنظومات الدولية الناجحة) ،ف إ�نه قليال ما يمُ ِّكن
من ا�ستيفاء الربنامج ال�سنوي أب�كمله .كما ي�سهم هذا الت�ضخم يف الربامج ،الذي ظل حمط
م ؤ�اخذة ،منذ �سنوات ،إ �ىل حدوث تفاوت بني م�ستوى التح�صيل الفعلي للتالميذ ،وبني أالهداف
التي حتددها املنظومة الرتقائهم الدرا�سي ،وتراكم النق�ص يف املكت�سبات الدرا�سية .وتدعو العديد
من الفعاليات إ �ىل �رضورة تخفيف الربامج ،و إ�عادة تركيزها على حت�سني كفايات التالميذ ،عو�ض 
حمورتها على مراكمة املعارف.
إ�ىل جانب هاته امل ؤ�اخذات امل�سجلة على املناهج و الربامج ،ت�شكو املنظومة من نق�ص يف أالدوات
الديداكتيكية املجددة ،التي من أ
�ش�ن توفرها أ �ن ي�ستقطب اهتماما أ �كرث من قبل التالميذ .ثم إ �ن
النق�ص احلا�صل يف التجهيزات ،وال�سيما يف الو�سائط املعلوماتية ،ي ؤ�دي باملتعلم إ �ىل تكوين �صورة
متيل إ �ىل ال�سلبية حول منظومة أ �قل جاذبية ،وغري مواكبة للتطورات التي يعرفها حميطها .وال�سيما
أ�مام ما ي�شهده املجال احل�رضي ،ب�صفة خا�صة ،من انت�شار متزايد لتكنولوجيات وو�سائط إالعالم
واالت�صال ،لدرجة أ ��ضحت معها جزءا ال ينف�صل عن احلياة اليومية للتالميذ.
يف ارتباط بذلك ،يبدو أ �ن طرائق التدري�س ما تزال تعتمد ،يف الغالب ،على تلقني وا�ستظهار
املعارف ،دون أ
الت�كد دائما من درجة فهمها ،ودون تخ�صي�ص حيز كاف للتحليل والنقا�ش ،يف بيئة
تكاد ال تتيح للتالميذ إالمكانات الكافية لالنفتاح وامل�شاركة.
نف�س الطار ،ما يزال العر�ض الرتبوي أُ �حاديا يفتقر إ �ىل التنوع وتعدد أال�ساليب ،ح�سب حاجات
يف
إ
ومتطلبات املتعلمني ،ويف مراعاة للخ�صو�صيات املحلية .هذه أُالحادية تعوق أ �ي�ضا ت�شجيع إالمتياز
وانبثاق مهارات وم ؤ�هالت التالميذ يف ميادين أ �خرى غري املواد أال�سا�سية .وكمثال على ذلك ،أ
الت�خر
احلا�صل يف تكييف املناهج والربامج مع احلاجات اجلهوية واملحلية ،مببادرة من ال�سلطات الرتبوية
اجلهوية ،كما جاء يف امليثاق ،وذلك بتخ�صي�ص  %15لربامج جهوية تُعنى بق�ضايا أ
ال�ش�ن املحلي،
و %15لربامج حملية على �صعيد امل ؤ��س�سات التعليمية ،تخ�ص�ص إ �ما للدعم البيداغوجي أ � أ
و لن�شطة
مدر�سية مندجمة .وعموما ،ف إ�ن عملية مالءمة العر�ض الرتبوي ما تزال جد حمدودة ،مما يكر�س 
إ��شكالية أالحادية وعدم تكاف ؤ� الفر�ص داخل املنظومة.
هاته املعيقات البيداغوجية متتد أ �ي�ضا إ �ىل م�سالك التكوين مب ؤ��س�سات التعليم العايل ذات اال�ستقطاب
املفتوح ،التي ت�ضم أ �عدادا هائلة من الطلبة ،وال توفر ال�رشوط املالئمة لتعلمهم وتكوينهم ،أ
ولت�هيلهم
ملتطلبات االندماج يف احلياة املهنية .وبالفعل ،ف إ�ن الدرو�س التي تلقى يف مدرجات مكتظة ،أ
وبت�طري
غري كاف ،مبعدل أ ��ستاذ واحد لـ  85طالبا؛ يكون على ح�ساب اال�شتغال� ،سواء أ �ثناء الدرو� أ
س �و
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يف التطبيقات� ،ضمن جمموعات للعمل ،بو�صفها املجال أالمثل للمناق�شة والتفاعل ،ولتطبيق
النظريات املُد ّ َر�سة ،و إ�جناز املراقبة امل�ستمرة .وهو ما ال ي�ساعد الطلبة على التمهني واال�ستعداد لولوج
�سوق ال�شغل .هذا ،عالوة على االنفتاح املحدود على املهنيني ،كمدر�سني ،ب�شكل يمُ ِّكن الطلبة من
اال�ستئنا�س بواقع وم�ستلزمات احلياة املهنية.
 �ىل حدود الثمانينيات ،من توفري حاجات البالد من
و إ�ذا كانت اجلامعة املغربية قد متكنت ،إ
الكفاءات ،ف إ�ن العر�ض التكويني الذي تقدمه اليوم ال ي�ستجيب ،يف الغالب ،ملتطلبات إالندماج
املهني؛ حيث إ �ن  %75من خريجي اجلامعة هم من حاملي �شهادات آ
«الداب والعلوم إالن�سانية»
و«العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية» .وهي �شُ عب ال متكن دائما من الولوج ال�رسيع للحياة
املهنية .ومع أ
الت�كيد على أ �همية التكوينات املرتبطة بهاته التخ�ص�صات ،ف إ�ن بالدنا اليوم هي يف أ �م�س 
كرث لتقان العلوم والتقنيات والتكنولوجيات.
احلاجة إ �ىل إ �يالء عناية أ � إ
ومن أ �جل التجاوز التدريجي لهذه االختالالت ،بذلت اجلامعة ،منذ إ �ر�ساء إ ��صالحها البيداغوجيُ ،جهودا
متوا�صلة لتنويع امل�سالك والتكوينات( ،العر�ض الرتبوي يوفر اليوم  558إ �جازة ،وما يقارب  500ما�سرت)،
إ�ىل جانب اال�ستجابة الفورية حلاجات الربامج احلكومية يف التكوين (مهند�سون؛ أ �طباء.)..
 .2.3مثال عن �صعوبات تعلم اللغات

من بني أ �هم املعيقات البيداغوجية ،تظل إ ��شكالية التحكم يف اللغات إ �حدى النقائ�ص أالكرث حدة
على م�ستوى التح�صيل البيداغوجي ،لكونها ال ت ؤ�ثر على املدر�سة فح�سب ،بل وعلى املحيط املهني
واالجتماعي.
ف�ضعف التحكم يف الكفايات اللغوية لدى فئات من تالمذتنا ،كما ت ؤ�كد ذلك آ
الراء املعرب عنها من
أ
عد أ �مرا مقلقا بالنظر إ �ىل كون إ �تقان اللغات
قبل عدد من املدر�سني ،وكذا املهتمني
بال�ش�ن الرتبويُ ،ي ُّ
ميثل عامال حا�سما يف االرتقاء الدرا�سي للتلميذ ويف م�سار حياته.
كما ُي�شكل التمكن من اللغة أ ��سا�س تنمية الكفايات الالزمة ملختلف التعلمات ،وال�سيما فهم خطاب
الغري ،وا�ستيعاب املعلومات ،والقدرة على التوا�صل والتعبري ال�شفهي والكتابي ،ومت ُّلك املعرفة والثقافة
ونقلهما ،وبناء ال�شخ�صية ،واالنفتاح على العامل وفهمه والتفاعل معه.
انطالقا من ذلك ،يبدو اليوم أ �ن أ �غلب تالمذتنا غري متمكنني ،مبا فيه الكفاية ،من اللغات ،وعلى
الرغم من كون املتعلمني واملتمدر�سني من ال�ساكنة (� 10سنوات أف�كرث) تلقوا تعليما يف اللغة العربية
ولغة أ �جنبية على أالقل ،ف إ�ن  %50فقط منهم يعتربون أ �نهم يقر أ�ون ويكتبون باللغة العربية وبلغة
أ�جنبية ،الفرن�سية أ
بال�سا�س .وح�سب إالح�صاء الوطني لـ�سنة  ،2004ف إ�ن  %9منهم فقط يقدرون
أ�نهم ي�ستعملون أ �كرث من لغتني ،مما يدل على أ �ن التحكم يف عدة لغات يظل حمدودا .كما أ �ن
وال�سبانية ما يزال �ضعيفا.
االنفتاح على اللغات الدولية أالوىل ،إالجنليزية إ
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وميكن تف�سري �ضعف التحكم يف اللغات بعوامل خمتلفة ،تتجاوز التوجيهات البيداغوجية املتعلقة
بتدري�س اللغات ،التي توالت مراجعتها يف عدة حمطات من تاريخ منظومتنا الرتبوية.
من ثم ،ف إ�ن التباين بني م�ستوى التالميذ والغالف الزمني املخ�ص�ص لتدري�س اللغات ،ي�ستدعي
مراجعة طرائق تدري�سها ،التي قد تكون غري مالئمة للتحكم يف أالداة اللغوية من قبل التالميذ.
يحمل هذا املعطى نوعا من املفارقة؛ إ �ذ من املفرو� أ
ض �ن يكون التالميذ قد تلقوا ،يف نهاية التعليم
إاللزامي ما يناهز � 3800ساعة تدري�س باللغة العربية ،لي�صل الغالف الزمني إ �ىل � 5000ساعة يف
نهاية التعليم الثانوي أ
كاف لتقان ا�ستعمال اللغة.
الت�هيلي .وهو غالف زمني يعتربه اخلرباء
إ
والواقع أ �ن �ضعف التحكم يف اللغات يعود ن�سبيا إ �ىل التنوع اللغوي الذي يعي�شه التالميذ املغاربة؛
فهم جمربون على التعامل مع عوامل لغوية متعددة :اللغات أالم ،لغات الدرا�سة ،لغات االقت�صاد
والعالم والتكنولوجيات .غري أ �ن هذا التنوع ال يف�رس لوحده هذه الو�ضعية؛ بل جتد تف�سريها
إ
كذلك يف �ضعف جناعة طرائق تدري�س اللغات .ويف حمدودية ا�ستعمال اللغة العربية خارج الف�صل
أ
وبع�ض الن�شطة املدر�سية.
الدرا�سي
ف�ضال عن ذلك ،تفتقر املنظومة الرتبوية والفاعلون فيها إ �ىل أ �دوات متكن من �ضمان التحكم يف
الكفايات اللغوية من قبل كافة التالميذ .فاالختبارات امل َن ّ َم َطة لتقومي الكفايات يف اللغة العربية غري
موجودة .كما يظل ا�ستعمال الروائز الدولية اجلاري بها العمل لتقومي املكت�سبات يف اللغات أالجنبية
( )TOEFL , FLEنادرا؛ وهو ما يحد من إ �مكانات تطوير املكت�سبات اللغوية للتالميذ .بالفعل،
ال أ
يت�تى قيا�س م�ستوى التالميذ بدقة بتقومي تقدمهم يف مراحل خمتلفة من م�سارهم الدرا�سي  ،
وحتديد أ �هداف وا�ضحة لدعمه وتطويره ،بدون اال�ستناد إ �ىل ت�شخي�صات متينة.
تتعدد انعكا�سات إ ��شكالية التحكم اللغوي على املتعلمني .وهكذا ،يعترب امل�شغلون أ �ن عدم إ �تقان
 �حد مكامن �ضعف م ؤ�هالت املرت�شحني ملنا�صب ال�شغل ،مما ي�شكل عقبة أ
اللغات ميثل أ
 �مام
إالدماج املهني للخريجني؛ حيث إ �ن معظم فر�ص ال�شغل يف القطاع اخلا�ص تتطلب إ �تقان اللغة
العربية ولغة أ �جنبية واحدة ،على أالقل.
ويعد إ �تقان اللغات أالجنبية معيارا لالنتقاء ،من أ �جل ولوج ال�شغل يف القطاع املهيكل؛ إ �ذ أ �ن عدم
إ�تقانها يقل�ص من حظوظ عموم الطلبة ،حل�ساب أ �ولئك املنحدرين من أ �و�ساط مي�سورة ،أ �و الذين
تلقوا تعليما يف اللغات أالجنبية؛ التي ت�شكل إ �حدى عوامل اجلذب الرئي�سية نحو م ؤ��س�سات التعليم
اخلا�ص .وي ؤ�دي �ضعف التحكم يف اللغات أ �ي�ضا ،إ �ىل تفاوت على امل�ستوى الثقايف والتوا�صلي بني
بال�ضافة إ �ىل كونه يغذي التباين بني م�سالك
فئات املجتمع ذات اال�ستعماالت اللغوية املتعددة؛ إ
التعليم العايل ،نظرا لكون البع�ض يعترب لغة التدري�س باجلامعة املعيار أال�سا�س للتوجيه .كما أ �نه
يقل�ص من حظوظ ال�شباب املغربي يف متابعة درا�ستهم أ �و م�سارهم املهني باخلارج ،ويف الولوج
والنتاجات الفكرية أالجنبية .فاملتعلم املغربي ،الذي يواجه إ ��شكالية أالمن اللغوي  ،
الفعال للتعلمات إ
تتقل�ص قدراته التناف�سية ،مقارنة أب�مثاله يف الدول التي ال تعرف التذبذب أ �و النق�ص يف تعلم اللغة
الوطنية واللغات أالجنبية.
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 .4املوارد املالية و�إ�شكالية تعبئتها وتوزيعها

يقع املغرب يف خانة الدول التي تخ�ص�ص موارد مهمة ملنظومتها الرتبوية ،بتخ�صي�صه اعتمادات
�سنوية ت�شكل  %6من الناجت الداخلي اخلام ،ومتثل ربع ميزانية الدولة .وهو ما قد يوحي أب�ن
وب�ن نقائ�ص املنظومة ترجع ،أ
امل�شكل ال يكمن يف قلة موارد التمويل وعدم كفايتها ،أ
بال�سا�س ،إ �ىل
منط ا�ستعمالها وتوزيعها .غري أ �نه إ �ذا كان م ؤ�كدا أ �ن املنظومة بحاجة إ �ىل توزيع أ �ف�ضل ملواردها،
فهذا ال يعني ،كما قد يعتقد البع�ض ،أب�ن هاته املوارد متوافرة بالقدر الكايف ،وال�سيما أ �مام حجم
التحديات احلالية وامل�ستقبلية للمنظومة.
 .1.4موارد توحي بوفرة غري حقيقية

مع أ �ن امليزانية املر�صودة ملنظومة الرتبية والتكوين بلغت �سنة  2008ما يفوق  37مليار درهم،
كما تزايدت بن�سبة � %6سنويا منذ �سنة  ، 2001إ �ال أ �نها ما تزال غري كافية ،بالنظر إ �ىل أالهداف
املعلنة فيما يتعلق بتعميم التمدر�س يف جميع أال�سالك ،و َت َوخي اجلودة ،بل وتدبري إال�صالح ،مبا
يقت�ضيه من ا�ستثمارات مالئمة يف خمتلف امل�ستويات.
 �ليها �سابقا ( %6من الناجت الداخلي اخلام
وبالفعل ،ف إ�ن معايري حجم إالنفاق الرتبوي امل�شار إ
و %25من امليزانية العامة) ،غالبا ما تُعتمد من قبل الدول التي �سبق أ �ن عرفت منظوماتها الرتبوية
إ��صالحات عميقة ،وبلغت م�ستويات تطور عالية؛ يف حني تعي�ش منظومتنا مرحلة يطبعها التو�سع،
و إال�صالح يف آ
الن ذاته .ومن ثم ،فهي بحاجة إ �ىل املزيد من املوارد.
عالوة على ذلك ،ونظرا حلجم الرثوة الوطنية ،ف إ�ن نفقات الرتبية ال�سنوية عن كل تلميذ ،والتي تعد
من أ �برز امل ؤ��رشات على حجم ا�ستثمار الدول يف الرتبية ،ال تتعدى  600دوالر يف املغرب ،وهو
معدل أ �قل بكثري من املعدالت امل�سجلة يف بلدان أ �خرى مماثلة.
ومع ذلك ،مل يتم بعد ا�ستك�شاف �سبل مبتكرة لتنويع م�صادر متويل املنظومة؛ إ �ذ أ �ن الدولة ما
تزال تتحمل أ �كرب ح�صة من التمويل ،يف حني أ �ن م�ساهمة ال�رشكاء ،امل�شار إ �ليهم يف امليثاق ،مثل
اجلماعات املحلية والقطاع اخلا�ص ،تظل جد حمدودة .فاجلماعات املحلية ال ت�سهم �سوى بن�سبة
 %0,5من موارد القطاع ،بينما يبقى القطاع اخلا�ص ،رغم تطوره امللحوظ ،بعيدا عن حتقيق هدف
توفري  %20من العر�ض الرتبوي.
� .2.4إ�شكالية تر�شيد توزيع املوارد

بذلت الدولة جمهودا كبريا يف متويل املنظومة خالل م�سار تطبيق إال�صالح .لكن يبدو أ �ن �سوء  
توزيع املوارد املر�صودة ملختلف مكونات املنظومة قد حجب هذا املجهود.

ذلك أ �ن معظم املوارد املخ�ص�صة للتعليم املدر�سي تُر�صد للنفقات املرتبطة أ
بالجور ،يف حني ال
تتعدى نفقات اال�ستثمار والتجهيز ن�سبة  %12من تلك املوارد .كما تعرف طريقة توزيع املوارد
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غلبة النفقات الثابتة والقارة� ،ضمن ميزانية تبدو مهمة على امل�ستوى الوطني ،لكنها تبقى حمدودة
 �ىل أالهداف امل�سطرة؛ مما يحد من توفري إالمكانات الالزمة لتنمية امل�شاريع ال�رضورية
بالنظر إ
إلل�صالح ،من قبيل تو�سيع و�صيانة ال�شبكة املدر�سية ،واالعتناء باجلوانب البيداغوجية ،واال�ستثمار
يف حت�سني العمل الرتبوي داخل الف�صل الدرا�سي ،وال�سيما ما يتعلق أ
بالدوات الديداكتيكية،
وتكوين املدر�سني ،وتوفري التجهيزات أال�سا�سية.
هكذا ،ف إ�ن نفقات اال�ستثمار ال�سنوية عن كل تلميذ� ،ضمن إالنفاق الرتبوي الوطني ،تبقى جد �ضئيلة؛ حيث
ترتاوح بني  %3يف التعليم االبتدائي (  125درهم) ،و  %9يف الثانوي إالعدادي ( 506درهم).
أ�ما النفقات أالخرى غري تلك املت�صلة أ
بالجور ،فلم ت�ستفد مبا فيه الكفاية من التطور الذي عرفته
ميزانية الرتبية خالل ال�سنوات أالخرية ،مما جعلها مل تمُ ِّكن من اال�ستثمار يف ف�ضاءات التجديد  ،
ومن ثم من حتقيق أ �ثر ملمو�س يف جودة التدري�س والتعلم ويف البيئة املدر�سية.
ومع حمدوديتها ،ف إ�ن املوارد املخ�ص�صة للنفقات أالخرى (دون أالجور) تعرف توزيعا غري مالئم،
وغري متوازن بني أالكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين .ذلك أ
 �ن املوارد ما تزال توزع على
أالكادمييات وفق نف�س املعايري التي تكر�س العمل بها يف ال�سابق ،و أ��سا�سا باال�ستناد إ �ىل معيار
عدد التالميذ ،على نحو ال يراعي املتغريات ال�سكانية واالقت�صادية واالجتماعية واجلغرافية ،وكذا
التباين يف احلاجات أ
والولويات بني اجلهات واملجاالت الرتابية.
وهكذا ،ف إ�ن معايري ر�صد املوارد املطبقة حاليا ،ح�سب أال�سالك واجلهات ،ال توفر لبع�ض املناطق
الو�سائل الكفيلة باال�ستجابة حلاجاتها احلقيقية ،من قبيل متطلبات تو�سيع العر�ض الرتبوي والرفع
من جودته (مل تتعد ن�سبة تغطية اجلماعات القروية مب ؤ��س�سات التعليم إالعدادي � ،%46سنة
 ،2007مع ا�ستمرار التفاوت بني اجلهات)؛ حت�سني ظروف العمل؛ وجتهيز املدار�س  بالو�سائل
الديداكتيكية أال�سا�سية .من ثم ،ف إ�ن التوزيع غري املتوازن للموارد ُيعد من بني أ
 ��سباب تعرثات
املنظومة ،حيث إ �نه ال ي�ساير التطور الذي عرفته أالهداف أ
والولويات املع َلنة للمنظومة.
كما أ �ن قلة البحث عن �سبل عقلنة إالنفاق ،يعوق توفري هوام�ش مالية ممكنة ،مما ي�سهم بدوره
الالزمة لجناح منظومتنا الرتبوية.
يف تعطيل تنفيذ عدد من امل�شاريع
إ
جتدر إال�شارة إ �ىل أ �نه ،أ
ولول مرة �سنة  ،2006مت ن�رش احل�سابات الوطنية لقطاع الرتبية ،وذلك من
أ�جل تو�ضيح الر ؤ�ية حول متويل هذا القطاع ،وحت�سني توزيع املوارد ،والتخطيط إللنفاق الرتبوي.
غري أ �ن جناعة هاته املبادرة ت�ستدعي إ �ر�ساء نظام إ �عالمي �شامل ،يتوفر على كافة املعلومات الالزمة،
مربجمة على عدة �سنوات.
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 .5م� أ
س�لة التعبئة والثقة اجلماعية يف املدر�سة

إ�ن التعبئة ،من حيث هي �سريورة جت�سد التزام جمموعة من أالفراد وثقتهم يف العمل اجلماعي،
ُت َعد رافعة أ
 �حداث التغيري
 ��سا�سية للتنمية ،جتعل من املعنيني فاعلني مت�ضامنني وم ؤ�ثرين يف إ
املن�شود .من هذا املنظور ،تتطلب التعبئة انخراط وم�شاركة كافة املهتمني ب� ؤ
ش�ون املدر�سة ،يتقدمهم
ويقودهم أ �فراد م ؤ�ثرين ،ي�ضطلعون بريادة منتظمة وم�ستدمية .كما أ �ن التعبئة هي �شكل من أ ��شكال
إ�عادة متوقع أالفراد ،ونوع من حتديد امل�س ؤ�وليات وجماالت اال�ضطالع بها ،و إ�عطاء دينامية
جديدة للدميقراطية والتدبري اجلماعي ،ب إ��رشاك فعال للمواطنني.

يف �ضوء هذا التعريف ،يبدو أ �ن املدر�سة املغربية تعاين اليوم من نق�ص يف تعبئة الفاعلني واملتدخلني
فيها ،واملعنيني بها ،بل ويف تعبئة املجتمع برمته .وقد حتول هذا النق�ص املالحظ يف التعبئة حول
املدر�سة إ �ىل تراجع الثقة فيها  .
  
 .1.5تعبئة خجولة بالنظر �إىل حجم الرهانات املطروحة

إ�ن �رشكاء املدر�سة والفاعلني فيها ،مبن فيهم �آباء و أ�ولياء التالميذ ،واملدر�سون واجلماعات املحلية ،ال
تتدخل إ �ال قليال لال�ستجابة حلاجات امل ؤ��س�سة املدر�سية.
يرجع هذا النق�ص املُالحظ يف التعبئة ،أ
بال�سا�س ،إ �ىل كون فئات من املجتمع تبدو أ
وك�نها ال تقدر،
مبا فيه الكفاية ،أ
ول�سباب خمتلفة ،الرهانات أال�سا�سية املرتبطة بالرتبية والتعليم ،مما يجعلها أ �قل
ان�شغاال بق�ضايا املدر�سة .ويبدو أ �ن االقتناع بكون الرتبية لي�ست جمرد عمل زائد ،بل ت�شكل
حمددا حا�سما مل�ستقبل البالد ،وحقا يمُ ِّكن كل فرد من توظيف جميع قدراته وحت�سني ظروف
عي�شه ،مل يرت�سخ بعد داخل املجتمع ،على نحو قار وم�ستدمي.
وبالن�سبة لفئة ال ُنّخب أالكرث ان�شغاال بالرتبية وبجودتها ،ف إ�نها تتجه نحو عرو�ض تربوية بديلة ،مما
يحرم املدر�سة العمومية من دعم هذه الفئة.
من ناحية أ �خرى ،ف إ�ن املدر�سة ال توفر �سوى قنوات حمدودة للتعبئة ،من أ
�ش�نها أ �ن تتيح للفئة
الفر�صة لي�صال انتظاراتها واقرتاحاتها؛ ذلك أ �ن الف�ضاءات امل ؤ��س�ستية
أالكرث إ �دراكا لرهانات الرتبية
إ
للتعبئة ،من قبيل جمال�س تدبري امل ؤ��س�سات ،ال يتجاوز عم ُلها ،يف الغالب ،دائرة إ �جناز املهام إالدارية
ال�رصفة ،مما يجعل عمليات التعبئة من أ �جل املدر�سة متفرقة وغري منتظمة.
كما أ �ن انخراط �رشكاء املدر�سة أ
يت�ثر بدوره بالرتاجع احلا�صل يف انفتاح هذه أالخرية على حميطها،
بفعل عدم تنظيمها لتعبئة أال�رس ،و إ�عطائها الفر�صة لالنخراط الفعلي يف حياة املدر�سة ،عرب إ �قامة
أ�ن�شطة جماعية للتبادل ،و إ��رشاكها يف م�رشوع امل ؤ��س�سة.
قد يكون مرد ذلك ،أ
بال�سا�س ،إ �ىل نوع من النق�ص يف الريادة على خمتلف م�ستويات مراكز القرار،
بالدارة املركزية ،أ �و اجلهوية واملحلية ،أ �و أ �ي�ضا امل ؤ��س�سة التعليمية .وهكذا ،ف إ�ن
�سواء تعلق أالمر إ
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النق�ص يف ريادة قوية ،من أ
�ش�نها إ �ثارة االنتباه إ �ىل حاجات املدر�سة وم�شاكلها ،وحفز خمتلف
املتدخلني على إ �يجاد احللول املنا�سبة لها ،يحرم املدر�سة من الدعم الذي ميكن أ �ن يوفره جتميع
القوى والكفاءات القادرة ،يف ت�ضافرها ،على حل تلك امل�شاكل ،وال�سهر بتعاون مع الطاقم إالداري
للمدر�سة على ح�سن �سريها.
وهكذا ،تظل املدر�سة ،على الرغم من دورها احلا�سم يف تنمية بالدنا ،و أ�ثرها يف م�ستقبل كل
فرد من أ �بنائنا ،يف منظور معظم �رشكائها ،مبثابة مرفق عمومي ،تقع م�س ؤ�وليته على عاتق الدولة
وحدها .مما يجعل بع�ض مبادرات التعبئة ،و إ�ن كانت منوذجية ،معزولة وال حتقق ال�صدى الكايف  
أ
والثر امللمو�س .ومن أ
�ش�ن هذا ال�ضعف املالحظ يف التعبئة أ �ن يحرم املدر�سة من إ ��سهام كل فرد يف
االرتقاء بها؛ إ ��سهام يقع يف �صميم امل�س ؤ�ولية املتقا�سمة ،وواجب التدخل اجلماعي املت�ضافر ،ولي�س 
جمرد عمل خريي أ �و إ �ح�ساين.
 .2.5اهتزاز الثقة يف املدر�سة

إ�ذا كانت املنظومة قد متكنت من تطوير أ �قطاب لالمتياز معرتف بها ،كاملعاهد العليا املتخ�ص�صة،
وامل�سالك اجلامعية ذات اال�ستقطاب املحدود ،ونظام م ؤ�هِ ل للتكوين املهني ،والثانويات أ
الت�هيلية
ذات امل�ستوى العايل ،يف أ �هم مدن اململكة؛ ف إ�ن املدر�سة العمومية تبدو أ
وك�نها تعاين ،اليوم ،من
اهتزاز ثقة حميطها االجتماعي .ولهذه الو�ضعية عدة تف�سريات.
فمن جهة ،يرى املجتمع ،أ �ن املدر�سة مل تعد ت�ضمن ،بال�رضورة ،أ �فقا مهنيا خلريجيها .ومن ثم ،فقد
أ��ضحت غري قادرة على تبديد القلق جتاه امل�ستقبل؛ يف حني أ �ن اخلطاب ال�سائد حول الرتبية ،ما
فتئ ي ؤ�كد دورها يف حتقيق االرتقاء االجتماعي .وتبني آ
الفاق املحدودة لت�شغيل بع�ض حاملي
�شهادات التعليم العايل ،ذي اال�ستقطاب املفتوح� ،ضعف االرتباط بني امل�ستوى التعليمي واالرتقاء
مب�ستوى العي�ش ،مما يعمق من ن�سبية دور الرتبية يف �ضمان احلركية االجتماعية .وت�سهم الهوة
القائمة بني الطلب املحدود على الكفاءات الداعمة لالقت�صاد ،وبني العر�ض املتزايد حلاملي �شهادات
مب ؤ�هالت ،ال تكون دائما مالئمة للطلب ،يف تغذية معدل بطالة اخلريجني .وتزداد هذه الهوة حدة
بفعل تقل�ص فر�ص ولوج الوظيفة العمومية.
داة لعادة إ �نتاج الفوارق ،يف تعار�ض 
أ�ما بالن�سبة للبع�ض ،ف إ�ن املدر�سة ال تعدو أ �ن تكون جمرد أ � إ
مع مبادئها وغاياتها أال�سا�سية ،لكونها ال تقدم الدعم الالزم للمتعلمني ذوي االحتياجات أ
 �و
احلاالت اخلا�صة� ،سواء على امل�ستوى البيداغوجي أ �م ال�سو�سيو-اقت�صادي ،بهدف متكني جميع
املتعلمني من البقاء يف املنظومة إ �ىل غاية إ �متام تعليمهم إاللزامي.
من ناحية أ �خرى ،يعك�س املحيط املدر�سي لدى املجتمع والتالميذ و أ�� ِرسهم� ،صورة أ �قل جاذبية عن
املدر�سة؛ مدر�سة ببنايات متدهورة أ �حيانا ،وذات مرافق وجتهيزات حمدودة .ثم إ �ن بع�ض حاالت
العنف املتكررة ،ال�صادرة عن فئة من التالميذ ،تو ِّلد ال�شعور بانعدام أالمن يف املحيط املدر�سي  .
44

المجل�س  أ
العلى للتعليم • التقريرال�سنوي

2008

الجزء األول  :إنجاح مدرسة للجميع

أ
ُف�س ،يف
وتت�ثر �صورة املدر�سة �سلبا ،كذلك ،بفعل حاالت الغياب املتكرر لدى بع�ض املدر�سني ،التي ت رّ َ ُ
الغالب ،بظروف العمل ال�صعبة ،وال�سيما بالو�سط القروي (البعد؛ ال�سكن؛ النقل؛ التجهيزات،)...
كما أ
تت�ثر هذه ال�صورة ببع�ض الظواهر من قبيل الدرو�س اخل�صو�صية املفرو�ضة على التالميذ ،التي
وقع
و إ�ن كانت حمدودة ،مع احتمال أ �ن تكون مرتتبة عن نقائ�ص املنظومة ذاتها ،إ �ال أ �ن ل�صداها ٌ
�سيئ على متثل املجتمع ملدر�سته  .
ٌ
واحلال أ �ن النهو�ض باملدر�سة املغربية يقرتن إ �ىل حد كبري بالتعبئة املجتمعية اليقظة وامل�ستدمية،
وبانخراط كل الفاعلني وال�رشكاء يف جتديدها ،مبا يقت�ضيه ذلك من التزام وثقة يف م�ستقبلها ،الذي
يقع يف �صلب م�ستقبل البالد وتنميتها.
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يتوخى الف�صل الثاين من هذا اجلزء من التقرير ،اقرتاح بع�ض املداخل العملية ،من أ �جل إ �جناح
م�رشوع إ ��صالح املدر�سة .لذلك ،ف إ�ن هذا إالطار من التفكري والعمل ،املرتكز على الت�شخي�ص املقدم
يف الف�صل أالول ،ينتظم عرب ثالثة حماور جوهرية ،هي:
• اقرتاح مداخل ملقاربة جديدة لتدبري إال�صالح وق�ضايا املدر�سة ،وفق مهام حمددة لهذه امل ؤ��س�سة،
موجهة ووا�ضحة؛
وعلى أ ��سا�س مبادئ ِّ
• ا�ستهداف الرافعات ذات أالولوية ،الكفيلة ب إ�جناح م�رشوع املدر�سة املغربية اجلديدة ،وال�سيما
س  �ىل غاية � 15سنة من العمر،
إالقرار الفعلي ملبد إ� تكاف ؤ� الفر�ص ،بتحقيق إ �لزامية التمدر� إ
والعمل ،مبوازاة ذلك ،على موا�صلة حفز التفوق واالمتياز على �صعيد الثانويات أ
الت�هيلية
 �ىل  املعاجلة
بال�ضافة إ
واجلامعات ،ومالءمة وتنويع التكوينات يف قطاع التكوين املهني ،إ
الفعلية إلل�شكاليات أالفقية احلا�سمة ملنظومتنا الرتبوية( ،تثمني مهنة التدري�س ،التحكم يف
الكفايات اللغوية  ،حكامة املنظومة )...؛
• إ�ر�ساء تعاقد  لتوطيد الثقة يف املدر�سة املغربية وتعزيز تقدمها ،من أ �جل حتقيق تعبئة فعلية وعامة
حول املدر�سة ،وتوفري الو�سائل الكفيلة ب إ�جناح جتديدها ،و�ضمان ظروف أ �ف�ضل النخراط هيئة
التدري�س ،مع جعلها ت�سهم يف عملية إال�صالح وتواكبها؛ وذلك من منطلق أ
  �ن املدر�سة
بحاجة إ �ىل اجلميع ،حتى تتمكن من م�ساعدة كل فرد على بناء م�ستقبله.

 .Iتوفر فر�صة مواتية اليوم إلعطاء نف�س جديد إل�صالح املدر�سة

إ�ن خمتلف ال�رشوط ال�سيا�سية والعملية متوفرة اليوم ،التخاذ إ �جراءات جديدة و أ�كرث جر أ�ة لفائدة
املدر�سة .ومن أ
�ش�ن تغيري طرائق العمل ،واالنخراط بحزم يف االلتزام بتحقيق أ
 �هداف وا�ضحة
وحا�سمة ،أ �ن يقوي حظوظ جناح إال�صالح .وعلى الرغم من إالكراهات املختلفة ،ف إ�ن إال�صالح
مدعو اليوم إ �ىل الرفع من وترية إ �جنازاته ،وتقوية أ �ثرها يف خمتلف مكونات املنظومة.
يف هذا ال�صدد ،يتعني أ �ن تقوم �آليات تفعيل إال�صالح ،على أ ��سا�س التزام الفاعلني الرتبويني بتبني
حكامة جديدة ،مبنية على النتائج ،وتتمحور حول املواكبة الفعلية للمتعلمني.
مالئم لعطاء نف�س جديد إلل�صالح ،بف�ضل ت�ضافر جمموعة من العوامل
ويبدو اليوم أ �ن الوقت جد
إ
االيجابية ،من أ �همها:
ال�صالح
للرادات من �أجل �إجناح إ
 .1التقاء فعلي إ

عبرّ اخلطاب امللكي مبنا�سبة افتتاح الدورة الت�رشيعية للربملان ،يف أ �كتوبر  ،2007عن التوجهات،
َ
أ
التي يتعني على احلكومة واملجل�س العلى للتعليم العمل بها؛ حيث دعا �صاحب اجلاللة احلكومة
أ
“...لن ت�سارع إ �ىل بلورة خمطط ا�ستعجايل ،لتعزيز ما مت حتقيقه ،وتدارك ما فات ،من خالل التفعيل
أالمثل ملقت�ضيات امليثاق ،واعتماد احللول ال�شجاعة والناجعة لهذا القطاع احليوي ،وذلك بت�شاور
أ
للمجل�س العلى للتعليم”.
وتن�سيق مع امل ؤ��س�سة الد�ستورية ،التمثيلية،
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قبل ذلك ،ويف خطاب العر�ش  ليوليوز  ،2007أ
  �كد جاللة امللك ،فيما يخ�ص قطاع الرتبية ،على  
“النكباب ،قبل فوات أالوان ،على موا�صلة تعزيز احلكامة اجليدة يف هذا القطاع ،و إ�يجاد حلول
إ
مو�ضوعية للق�ضايا العالقة ،ويف طليعتها إ ��شكالية التمويل ،وعقلنة تدبري املوارد ،ولغات التدري�س،
 �عادة االعتبار للمدر�سة العمومية،
وحتديث الربامج واملناهج ،والرتكيز على حمو أالمية .مع إ
وت�شجيع التعليم احلر ،يف نطاق تكاف ؤ� الفر�ص”.
يف نف�س االجتاه ،جاء الت�رصيح احلكومي يف  24أ �كتوبر  ،2007ليعرب عن عزم احلكومة على
و�ضع خمطط ا�ستعجايل من أ �جل املدر�سة ،يف انتظار القيام بتقومي �شمويل لع�رشية إال�صالح
الرتبوي .ويف نونرب  ،2007قدم وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين أالطر والبحث العلمي،
أ
املجل�س العلى للتعليم ،املحاور الكربى خلارطة الطريق ،املزمع العمل بها ،ابتداء من الدخول
أ�مام
املدر�سي  .2009-2008إ ��ضافة إ �ىل ذلك ،ف إ�ن أ ��رسة الرتبية والتكوين ،وخمتلف الفاعلني يف هذا
القطاع ،وال�سيما النقابات التعليمية ،هم اليوم أ �كرث انخراطا وا�ستعدادا لرفع هذا التحدي.
ين�ضاف إ �ىل التقاء هذه إالرادات ،بروز وعي وطني مبختلف الق�ضايا والرهانات املتعلقة باملدر�سة،
وات�ساع دائرة النقا�ش  الوطني حول هذه الق�ضايا والرهانات ،يف خمتلف الف�ضاءات الرتبوية،
والعالمية.
وال�سيا�سية ،إ
أ
املجل�س العلى للتعليم ،يرحب يف هذه الظرفية احلا�سمة إلل�صالح الرتبوي ،بتالقي
من ثم ،ف إ�ن
الطموحات وخمتلف إالرادات .ذلك أ �ن �آفاق مدر�سة مغربية جديدة أ ��ضحت اليوم واعدة  .
أ
املجل�س العلى للتعليم ،بو�صفه ف�ضاء لتبادل الر أ�ي واالقرتاح ،يف اال�شتغال
يف هذا ال�صدد� ،رشع
لحة وذات أالولوية ،مو�ضوع أ �عمال جلانه الدائمة  .وتهم هذه الق�ضايا ،التي
على عدد من الق�ضايا املُ ّ َ
متت مناق�شتها خالل الدورة العدية للمجل�س يف نونرب  :2007االرتقاء بهيئة ومبهنة التدري�س؛
ال�رضورية ل�صالح
تعميم تعليم أ �ويل ذي جودة؛ الرفع من كفايات التحكم اللغوي؛ االعتمادات
إ
املنظومة؛ ت�رسيع وترية حماربة أالمية؛ إالدارة الرتبوية؛ تر�سيخ تكاف ؤ� الفر�ص وت�شجيع التفوق
واالمتياز؛ وجتديد التعبئة الوطنية حول املدر�سة.
يف معاجلة كل واحدة من هذه الق�ضايا ،يحر�ص املجل�س على فتح النقا�ش والت�شاور مع كافة
الفاعلني يف املنظومة ،من أ �جل بلورة مقرتحاته وتو�صياته؛ إ ��سهاما منه يف إ �يجاد احللول الناجعة
 �عادة تنظيمه.
ول�سهاماته منذ إ
 �ىل إ
لهذه أالولويات .وهو البعد الذي ي�سعى إ
 �عطائه لدوره إ
ولل�سلطات التنفيذية تقدير جدوى و أ�همية مقرتحاته وتو�صياته ،واختيار مواعيد إالجناز املالئمة،
س �جنازه ،ف إ�نه
و�صياغة الربامج وامل�شاريع ذات ال�صلة .موازاة مع هذا العمل الذي يعتزم املجل� إ
ي�سعى مبنا�سبة إ ��صدار تقريره ال�سنوي أالول ،إ �ىل إال�سهام يف املخطط إال�ستعجايل ،الذي تنكب
قطاعات الرتبية والتكوين حاليا على إ �عداده.
كما حر�ص املجل�س ،من أ �جل أ �ن تت�سم مقرتحاته بالواقعية ،على أ �ن يتم حتديد أالورا�ش ذات
أالولوية ،وا�ستك�شاف �سبل العمل ،بتن�سيق وت�شاور ب َنّاء مع خمتلف قطاعات الرتبية والتكوين،
وال�سيما وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين أالطر والبحث العلمي.
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على أ �ن الهدف اجلوهري يتمثل أ
بال�سا�س يف الرتكيز ،خالل املدة التي تف�صلنا عن نهاية ع�رشية
إال�صالح ،على ا�ستدراك التعرثات أ
والت�خرات احلا�صلة ،وبلورة أ �فق ا�سرتاتيجي جديد للمنظومة
الوطنية للرتبية والتكوين.
لل�صالح
 .2بع�ض املبادئ املوجهة من �أجل �أثر �أقوى و�أكرث ا�ستدامة إ

مهما كانت االنطباعات والتقديرات ،ف إ�ن ع�رشية إال�صالح حققت مكت�سبات ال ميكن إ �نكارها،
ال�سيما و أ�ن مرجعيته ما تزال حتتفظ براهنيتها وان�سجامها .وهي مكت�سبات تتطلب اليوم توطيدها
و إ�عطاءها نف�سا جديدا يرتكز على االنخراط يف دينامية قائمة على مداخل ناجعة للعمل ،تُف�ضي
إ�ىل حتقيق املزيد من أالهداف.
يف �ضوء التحليل أالويل ل�سريورة إال�صالح ،واال�ستنتاجات امل�ستخل�صة يف الف�صل أالول من
هذا التقرير ،يت�ضح ،بجالء ،أ �نه �سيكون من أالفيد اعتماد مداخل جديدة ملقاربة تدبري إال�صالح
وق�ضايا املدر�سة.
انطالقا من ذلك ،يتعني حتديد مهمة املدر�سة املغربية اجلديدة ،ب�شكل يمُ ِّكن من توحيد متثل
وا�ستيعاب وظائفها ،وو�ضع أ �فق م�شرتك للعمل لكل الفاعلني يف أ
ال�ش�ن الرتبوي؛ إ �ذ يتجلى دور
املدر�سة يف َمنح روادها املعارف ،والكفايات ،وامل ؤ�هالت ال�رضورية التي متكنهم من النجاح يف
حياتهم ،يف ان�سجام مع متطلبات حميطهم ،وم�شاركتهم يف تنمية البالد .وبذلك ،تتحدد املهام
التي �ستـُ�سا َءل املدر�سة حولها ،يف متكني التالميذ من املعارف والكفايات ،والتن�شئة االجتماعية،
والعداد للحياة العملية ،كل ح�سب  قدراته ووتريته يف التعلم.
إ
 �ن يعك�س  تغيري املقاربة يف تدبري إال�صالح منطقا أ
ينبغي أ
 �كرث جناعة يف التفعيل ،وتو�ضيح
وتر�سيخ امل�س ؤ�ولية؛ منطق العمل مب�شاريع حول إ ��صالحات مفتاحية.
املوجهة:
يف هذا إالطار ميكن اعتماد بع�ض املبادئ ِّ
• تركيز اجلهود على التعليم إاللزامي .يتعني أ �ن تتجه معركة املدر�سة ،أ
بال�سا�س ،نحو ا�ستهداف
مرحلة التعليم إاللزامي ،مع إ �عطاء أالولوية لتالميذ امل�ستويات أالوىل من أ ��سالك املنظومة
�سا�س لدخال حتوالت عميقة على أ �داء املدر�سة ،تمُ ِّكن
الرتبوية الوطنية ،بو�صفه ال�سبيل أال
إ
املغرب من حتقيق فعلي لتكاف ؤ� فر�ص التمدر�س ودمقرطة التعليم ،والرفع من املردودية ،وبلوغ
أ�هداف أاللفية من أ �جل التنمية ،و أ�هداف الرتبية للجميع ،وكذا التح�سني الدائم لرتبة بالدنا
أ
بالن�سبة ل�سالك ما بعد التعليم إاللزامي ،و�ضع الثقة يف
يف �سلم التنمية الب�رشية .وينبغي،
م ؤ��س�ساتنا وتخويلها مزيدا من احلرية واال�ستقاللية� ،سواء تعلق أالمر  مب ؤ��س�سات الثانوي
أ
الت�هيلي ،أ �م باجلامعة ،أ �م بالتكوين املهني.
• التطبيق املتنا�سق للمقاربة الت�صاعدية ،املنطلقة من امل ؤ��س�سة وامل�ستوى املحلي ،إ �ىل امل�ستوى
اجلهوي والوطني ،يف ر�سم أالهداف والتخطيط على م�ستوى كل جماعة حملية ،وال�سيما
بالن�سبة للتعليم االبتدائي أ
والويل .وهذا ما ميثل التطبيق الفعلي لالمركزية املتوخاة ،ولرت�سيخ
امل�س ؤ�ولية لدى مدبري أ
ال�ش�ن الرتبوي ،على امل�ستوى املحلي.
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• ا�ستهداف الف�ضاءات البيداغوجية أال�سا�سية ،وو�ضع املتعلم وحاجاته يف قلب إال�صالح .يتعلق
أال�مر بتوجيه جهود مختلف الفاعلين نحو الف�صول الدرا�سية   (حل م�شكل الاكتظاظ،
تكوين المدر�سين ،توفري التجهيزات البيداغوجية أ
والدوات الديداكتيكية ،الدعم البيداغوجي
واالجتماعي للتالميذ ،)...واعتماد متابعة دقيقة لل�رشوط البيداغوجية أال�سا�سية (توفر
املدر�سني ،أ
  �دوات العمل  ،الكتب.)...
كما يتعلق أالمر بنهج طرائق وممار�سات بيداغوجية تراعي الفروق بني املتعلمني ،وب إ�طالق
أ
ومتجددة؛ لن املعاجلة أُالحادية ،تكون يف غالب أالحيان ،غري عادلة ،ودائما
ديناميات متنوعة
حمدودة النجاعة .ومن أ �جل ا�ستهداف ناجع لفئات التالميذ املتعرثين ،وبغاية إ �عتماد مقاربات
متنوعة بح�سب احلاجات ،فلقد أ ��ضحى م�ستعجال التوفر اليوم على أ �داة مو�ضوعية ،فعالة،
وموحدة على ال�صعيد الوطني لتقومي مكت�سبات التالميذ مبختلف امل�ستويات الدرا�سية.
• حترير املدر�سة من العوامل اخلارجة عنها ،املعيقة جلودة مردوديتها .يتعني التعامل بحزم مع
الظواهر التي تتجاوز املدر�سة ،واخلارجة عن م�س ؤ�وليتها ،والتي تعوق التعلم أ �و جته�ضه ،وذلك
عد م�س ؤ�ولية متقا�سمة بني املجتمع ومدر�سته .فمعاجلة هذه الظواهر
لكون جناح التالميذ ُي ُّ
تتطلب مبادرات من حميط املدر�سة ،رغم أ �ن ميدان تطبيقها يتم داخل الف�ضاء املدر�سي.
أ
والمثلة متعددة ،منها :حالة البنايات واملرافق ،ال�صعوبات االجتماعية واجلغرافية للتالميذ،
امل�شاكل أال�رسية ،العنف ،ال�سلوكات الالمدنية...
لبع�ض الكراهات أالكرث أت�ثريا على املدر�سة (املطاعم املدر�سية ،الداخليات،
إ�ن املعاجلة الناجعة
إ
النقل املدر�سي ،جودة امل ؤ��س�سات التعليمية ،أالمن) ،يتيح للمدر�سة الرتكيز على   اال�ضطالع  
بوظائفها على الوجه أالمثل.
• ر�صد املوارد ال�رضورية ،يف امل�ستوى الذي يقت�ضيه إ �جناز أالهداف املر�سومة وحتقيق املردودية
املتوخاة .ذلك أ �ن اال�ستثمار يف الرتبية هو أ
بال�سا�س ا�ستثمار لفر�ص التطور والتنمية  ،ولي�س 
أ
�سلبي لعباء إ ��ضافية .يف حني أ �ن املوارد ،وخ�صو�صا منها تلك التي ميكن أ �ن
جمرد حتمل
ي�ستفيد منها التعليم مبا�رشة ،مل ت�صل بعد إ �ىل م�ستوى الطموحات املن�شودة .وقد أ ��ضحت
احلاجات اليوم معروفة ،ولها م�سوغاتها.
ويف مقابل تعبئة موارد جديدة ،ف إ�ن املنظومة مدعوة إ �ىل اعتماد أ �ح�سن معايري تدبري املوارد احلالية
وتر�شيدها .ذلك أ �ن إ �عادة هند�سة التدبري داخل املنظومة الرتبوية يظل ور�شا مفتوحا ،يقت�ضيه
ح�سن تدبري إالنفاق .وينطلق من فكرة إ �مكانية إ �يجاد هوام�ش كفيلة باال�ستجابة حلاجات املدر�سة.
غري أ �ن الو�سائل إال�ضافية تظل غري كافية إ �ذا ما  ا�ستُخدمت يف منظومة تنق�صها النجاعة .وب�صفة
م�ستحقا ،قبل
عامة ،وخ�صو�صا بالن�سبة ملنظومتنا الرتبوية ،ف إ�ن التمويل العمومي يجب أ �ن يكون
َ
كل �شيء ،ورهينا باجلودة والرفع امل�ستمر من أالداء واملردودية.
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 .IIثالثـة جماالت ذات �أولوية للعمل
يقت�ضي إ �عطاء نف�س جديد إلل�صالح الرتبوي إ �دخال التغيريات املن�شودة على طرق العمل ،واتخاذ
مبادرات جريئة على ثالث واجهات حتظى أ
بالولوية ،يف إ �طار املبادئ امل�شار إ �ليها أ �عاله .وتنطبق
هذه أالولويات الثالث على املجاالت التي يجب أ �ن تنجز فيها م�شاريع ا�ستعجالية ،و أ�ن حترز فيها
نتائج ملمو�سة ،وذلك يف أ ��رسع وقت ممكن:
• واجهة تكاف ؤ� الفر�ص ،من خالل تفعيل إ �لزامية  متدر�س  جميع أالطفال املغاربة إ �ىل غاية  � 15سنة
من العمر؛
• واجهة اال�ستقاللية والتفوق يف التعليم ما بعد إاللزامي ويف التكوين املهني؛  
• واجهة الق�ضايا أالفقية احلا�سمة.
 .1التحقيق الفعلي إللزامية التعليم �إىل متام � 15سنة من العمر:
واجب الدولة �إزاء جميع أ
الطفال املغاربة

إ�ن أ
 ��سالك التعليم إاللزامي( ،املدر�سة االبتدائية ،واملدر�سة إالعدادية) ،هي أالكرث معاناة من
والجراءات
االختالالت التي تعرفها منظومتنا الرتبوية .ويتم اليوم تقدمي العديد من التف�سريات إ
ملعاجلة هذه الو�ضعية و إ�تاحة طموح حقيقي للمدر�سة إاللزامية ،وذلك ب�ضمان متدر�س  جميع
أالطفال املغاربة إ �ىل متام � 15سنة من العمر.
لقد ا�ستغرق حتقيق هذا الهدف الوازن بالن�سبة لبع�ض البلدان ب�ضعة عقود ،يف حني أت�تى لبلدان
أ�خرى بلوغه ب�رسعة أ �كرب ،بف�ضل �سيا�سات أ �كرث تعبئة و إ�رادية .ويف بالدنا ،يبقى م�سار تعميم
أ
ومتديد  المد املتوقع للحياة الدرا�سية م�سارا طويال و�شاقا .وعلى الرغم من أ �همية اجلهود
التعليم،
املبذولة يف هذا أ
ال�ش�ن ،ف إ�ن نتائجها تبقى حمدودة بفعل الهدر املدر�سي ،و�ضعف جودة اخلدمة
املدر�سية.
كمن الرهان الذي على بالدنا ك�سبه اليوم ،يف املزاوجة بني العر�ض الرتبوي املفتوح على اجلميع،
َي ُ
 �جنازا فعليا  ،
ودمقرطة الرتبية .و�سي�صبح حينئذ تكاف ؤ� الفر�ص يف حتقيق النجاح املدر�سي ،إ
يجعل مردود منظومتنا الرتبوية قائما على االلتزام بالنتائج؛ إ �ذ بدون ذلك� ،سيظل مبد أ� تكاف ؤ�
الفر�ص جمرد هدف افرتا�ضي .لهذه الغاية ،ف إ�ن منظومتنا الرتبوية حمتاجة إ �ىل م�شاريع كربى،
تركز االهتمام على املكونات املدر�سية الثالثة التالية وهي :املدر�سة االبتدائية ،املدر�سة إالعدادية،
والتعليم أالويل.
من ناحية أ
 �عادة التمدر�س  والرتبية غري
 �خرى ،ينبغي القيام بعمل مكثف وم�ستمر يف جمال إ
النظامية .ويف هذا ال�صددُ ،ينتظر من �سلطات الرتبية ،بدعم من ال�رشكاء املحليني والن�سيج
اجلمعوي ،العمل على إ �عادة التالميذ املنقطعني عن الدرا�سة ،إ �ىل املدر�سة من جديد .ويتعني يف هذا
املجال القيام بعمل نوعي ،بالنظر إ �ىل العدد الهائل أللطفال (مئات آ
الالف) ،الذين تقل أ �عمارهم عن
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� 15سنة ،املنقطعني عن الدرا�سة ،وهو جمال يتطلب أ �ي�ضا جمهودا خا�صا ،على م�ستوى الطرائق
البيداغوجية والو�سائل ذات ال�صلة بربامج حماربة أالمية.
 1.1املدر�سة االبتدائية :حماربة الهدر املدر�سي والرتكيز على املعارف
والكفايات أ
ال�سا�سية

َكمن املهمة أال�سا�سية ،على م�ستوى التعليم االبتدائي ،يف حتقيق تعميم تام للتمدر�س ،وهو هدف
ت ُ
ال تف�صلنا عنه �سوى ب�ضع نقاط .ويتبني من خالل جتارب بع�ض البلدان امل�شابهة أ �ن ذلك ممكنا،
�رشيطة العمل مبقاربة إ �رادية و�صارمة ( أ�ي تطبيق مقت�ضيات القانون املتعلق بالتعليم إاللزامي) .أ �ما
املهمة الثانية ،والتي ال تقل �صعوبة عن أالوىل ،فتكمن يف حت�سني معدالت إالبقاء على التالميذ
يف املدر�سة االبتدائية ،مع الرفع امللمو�س من جودة التعلمات.
ميكن ،إ �ذن ،على املدى الق�صري واملتو�سط ،العمل على حتقيق هدفني اثنني ،يرتبطان باملردودية
الداخلية للمدر�سة االبتدائية:
• بلوغ  معدل للتمدر�س ال يقل عن  %95بالن�سبة أللطفال من الفئة العمرية � 11-6سنة ،على
م�ستوى كل جماعة ،وذلك يف أ �فق �سنة 2011؛
• الو�صول إ �ىل معدل جناح لولوج التعليم إالعدادي ،بالن�سبة أللطفال امل�سجلني يف �شتنرب ،2008
بن�سبة  %90ودون تكرار ،وذلك  يف أ �فق �سنة .2014

تتمثل إالجراءات ذات أالولوية ،يف هذا أالفق ،يف حت�سني العر�ض الرتبوي ،ويف إ �عادة الرتكيز على
التعلمات أال�سا�سية.
وا�سع لعادة أت�هيل املدار�س ،وحت�سني
ومير حت�سني العر�ض  الرتبوي ،بال�رضورة ،عرب برنامج
إ
اخلدمات املقدمة أللطفال( ،املطاعم املدر�سية ،النقل ،أالمن ،الدعم البيداغوجي ،امل�ساعدة املبا�رشة
أللطفال املعوزين وذي احلاجات اخلا�صة) ،وتو�سيع �شبكة املدار�س  االبتدائية ،عن طريق بناء
وحدات مدر�سية جديدة  .
أ�ما إ �عادة تركيز املدر�سة االبتدائية على املعارف والكفايات أال�سا�سية (القراءة ،الكتابة ،احل�ساب،
بال�ضافة إ �ىل ال�سلوك املدين) ،فتتم من خالل موا�صلة تطوير الربامج واملناهج ،ومالءمة ا�ستعماالت
إ
آ
الزمن ،كما متر عرب التوظيف التدريجي لليات البيداغوجيا الفارقية (طرائق التدري�س  بح�سب
املجموعات أ
 �و أالفراد ،تراعي حاجيات املتعلمني و أ�و�ضاعهم) ،وعرب دعم مدر�سي   منتظم ،يف
متناول كافة املتعلمني املتعرثين.
لهذا الغر�ض  ،يتعني تعميم اختبارات و َروائز للر�صد املبكر لل�صعوبات الدرا�سية التي يعاين منها
التالميذ ،خا�صة يف القراءة  ،وتعميمها على الفِ رق  الرتبوية ،وعلى �صعيد امل ؤ��س�سات التعليمية.
وعلى الفِ رق الرتبوية داخل م ؤ��س�سات التعليم االبتدائي أ �ن جتعل من الوقاية من ال�صعوبات املدر�سية
وجتاوزها ،حمورا أ ��سا�سيا يف عملها .فاملعاجلة املالئمة والفردية لل�صعوبات الدرا�سية ،باعتبارها
و�سيلة �رضورية ل�ضمان النجاح الدرا�سي للجميع ،يجب أ �ن حتل حمل املمار�سة غري الفعالة املتمثلة
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  �ن مل يكن من املمكن الق�ضاء عليها كليا يف التعليم االبتدائي ،حاليا،
يف التكرار .فهذه الظاهرة ،إ
ف إ�نه من املمكن ،على أالقل ،تقلي�ص حجمها ،وجعلها �آخر بديل يتم اللجوء إ �ليه ،يف نهاية املطاف،
وعند ا�ستنفاذ باقي الو�سائل البيداغوجية .وميكن أ �ن ت�ضطلع خاليا لليقظة  بتنظيم وتن�شيط الدعم
أ
جمال�س الق�سام  .
لفائدة التالميذ املتعرثين ،بناء على تقارير
يف هذا ال�صدد ،يتعني توجيه اهتمام خا�ص إ �ىل امل ؤ��س�سات التعليمية بالو�سط القروي ،التي ت�ستقبل
فبال�ضافة إ �ىل الدعم االجتماعي ،الذي ال ميكن اال�ستغناء
فئات من التالميذ يف و�ضعية ه�شة .إ
عنه ،وال�سيما بالن�سبة  للفتيات ولالحتفاظ بهن يف املدر�سة ،من ال�رضوري حت�سني ظروف الوحدات
املدر�سية ،و�ضمان احل�ضور الفعلي والناجع أ
للت�طري البيداغوجي ،وجتديد مقاربات التدري�س املوجهة  
للمتعلمني يف الو�سط القروي.
من جهة أ �خرى ،يتعني العمل على مقاربة مبتكرة حلفز متدر�س الفتيات القرويات ول�ضمان تعليم   
أالطفال ذوي احلاجات اخلا�صة ،أت�خذ بعني االعتبار خ�صو�صيات هذه الفئات ومتطلبات التتبع
الناجع مل�ساراتهم الدرا�سية.

•
•
•
•
•
•
•
•

الرتكيز على املعارف أ
ال�سا�سية يف امل�ستوى االبتدائي:
ماذا ي�ستدعي ذلك؟
التوجه التدريجي نحو اعتماد مرجعية حمددة للكفايات واملعارف أال�سا�سية التي ينبغي أ �ن
يتحكم فيها كل متعلم بال�رضورة  ،عند نهاية كل �سلك درا�سي( ،وهو ما ي�ستدعي مراجعة
الكتاب أالبي�ض ،خا�صة على م�ستوى برامج التعليم االبتدائي)؛
تخ�صي�ص مزيد من ال�ساعات لتقوية اكت�ساب كفايات القراءة والكتابة واحل�ساب ،ورمبا �ساعات
أ�قل لبع�ض املواد أالخرى؛
جناعة يف طرائق التدري�س ،مع بذل جمهود أ �كرب فيما يتعلق بالتكوين امل�ستمر للمدر�سني،
باملوازاة مع إ �عطاء دينامية جديدة للبحث البيداغوجي؛
املزيد من التجهيزات أ
والدوات الديداكتيكية املالئمة (توفري الو�سائل ،تب�سيط الكتب املدر�سية،
إ�لخ)؛
إ�عادة تنظيم الف�صل الدرا�سي ،بالعمل مبجموعات �صغرية ،مما ي�سمح باال�ستجابة للحاجات
املتباينة للمتعلمني؛
تعزيز درو�س الدعم لفائدة التالميذ الذين يعانون من �صعوبات درا�سية (يف املدر�سة و�ضمن
الزمن الدرا�سي الر�سمي)؛
جهاز متني وموثوق فيه لتقومي مكت�سبات التالميذ ،ي�سمح مبتابعة تقدمهم ،وخا�صة
بالك�شف ب�رسعة عن ال�صعوبات؛
أ
التفتي�ش والت�طري البيداغوجي املرتبطة بالتعلم واملعارف أال�سا�سية.
تكثيف عمليات
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العدادية  :تركيز العمل على هذه احللقة احلا�سمة
 . 2.1املدر�سة إ
من املنظومة

ميثل التعليم الثانوي إالعدادي اليوم احللقة احلا�سمة يف منظومتنا الرتبوية .فاملدر�سة إالعدادية  ،
بو�صفها املرحلة النهائية من طور التعليم إاللزامي ،ولكونها ت�ستقطب أ �عدادا هائلة من أالجيال
املنتمية إ �ىل فئة عمرية ح�سا�سة ،ف إ�نها جتد نف�سها ،أ �حيانا ،غري قادرة على القيام باملهام املنوطة بها
على الوجه أالكمل مما يعمق من حدة �آفة االنقطاع املدر�سي .وعلى هذا امل�ستوى التعليمي أ �ي�ضا
تربز ال�صعوبات املدر�سية ،التي تراكمت يف املرحلة االبتدائية ،مما ي ؤ�ثر �سلبا على جودة التعلمات  ،
و ُي�ضعف حظوظ  جناح  التالميذ ،وارتقائهم الدرا�سي.
لدينامية املدر�سة إالعدادية ،يف إ �طار إ �عطاء نف�س جديد إلل�صالح الرتبوي ،هدفان رئي�سيان:

• جعل التعليم إالعدادي (الفئة العمرية � 15-12سنة) مرحلة لتوطيد املعارف والكفايات ،وتنمية
والعداد للممار�سة الفاعلة للمواطنة ،والتعبري عن اخليارات ال�شخ�صية،
ا�ستقاللية التالميذ ،إ
واكت�شاف املهارات ،والوقاية من  االنحرافات ( أ�طفال ال�شوارع ،ت�شغيل أالطفال ،اجلنوح) ...؛
أ
• جعل معدل
متدر�س الطفال من  12إ �ىل � 15سنة ،ينتقل من  %74حاليا ،إ �ىل � %90سنة
.2012

لهذه الغايات  ،ال بد من اتخاذ ثالث مبادرات حا�سمة:
• دعم أ
بالعداديات ،من خالل ت�ضافر جهود جميع أالطراف املعنية :قطاعات الرتبية،
الت�طري إ
أالكادمييات اجلهوية ،النيابات ،امل ؤ��س�سات التعليمية ،الفاعلون الرتبويون ،الهيئات املنتخبة،
ال�سلطات املحلية...؛
بالعداديات ،ي�شمل أت�هيل
• االنخراط يف برنامج طموح لتو�سيع وحت�سني العر�ض الرتبوي إ
تلك التي يفوق عمرها ع�رش �سنوات ،وبناء أ �لف إ �عدادية جديدة يف غ�ضون ال�سنوات اخلم�س 
القادمة .و�سيكون من املجدي  بناء هذه إالعداديات يف مراكز الدوائر الرتابية ،وجتهيزها
بالداخليات ،أ
وت�هيلها لتقدمي الدعم للتالميذ (وال�سيما بالو�سط القروي)؛
متوجة لطور التعليم إالعدادي ،تتيح
• رد االعتبار لدبلوم التعليم إالعدادي بو�صفه �شهادة ِّ
الولوج إ �ىل الثانوي أ
الت�هيلي أ �و التكوين املهني.
 . 3.1التعليم أ
الويل  :التدخل املبكر يف امل�سار الدرا�سي للطفل،
من �أجل تفعيل �أف�ضل لتكاف ؤ� الفر�ص

ت ؤ�كد الدرا�سات التي مت إ �جنازها عرب العامل ،على مدى أ �همية الرتبية أالولية العالية اجلودة أ
(للطفال
� 5-4سنوات) يف النجاح املدر�سي للطفل؛ فهي ت�سهم يف احلد من التكرار ،والهدر املدر�سي ،وتي�سري
العملية البيداغوجية على  م�ستوى التدري�س ،وتر�سيخ مبد أ� تكاف ؤ� الفر�ص .وتُعترب اال�ستثمارات
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العمومية يف قطاع التعليم أالويل من بني اال�ستثمارات أالكرث مردودية �ضمن النفقات الرتبوية.
ي�شكل التعليم أالويل يف خمتلف أ �نحاء العامل أ �حد أالورا�ش ذات أالولوية يف إال�صالحات الرتبوية.
وعلى الرغم من ذلك ،ال ي�ستفيد �سوى  %10من أالطفال املغاربة ،ما بني  4و � 5سنوات ،من
برنامج تربوي ع�رصي يف التعليم أالويل.
لذلك ،يعترب اتخاذ إ �جراءات فعالة على م�ستوى قاعدة املنظومة ،و�سيلة واعدة و�رضورية اليوم .ومع
أ�ن التعليم أالويل ال يندرج يف إ �طار التعليم إاللزامي ،ف إ�نه ي�ستدعي اتخاذ خطوة جريئة واعتماد
برنامج طموح .وميكن أ �ن تنتظم املبادرة التي ينبغي اتخاذها حول هدفني أ ��سا�سيني:
• �صياغة مفهوم جديد وع�رصي للرتبية ما قبل املدر�سية ،بهوية مغربية ،ومبراعاة لواقعنا
وخ�صو�صياتنا؛
• تنفيذ م�شاريع منوذجية خا�صة بالتعليم أالويل ،كفيلة بو�ضع املفهوم اجلديد يف حمك االختبار،
وبالعداد لتعميمه بالتدريج يف أ �فق �سنة .2015
إ
رغبة يف إ �عطاء القدوة ب إ��رشاك أ ��رسة التعليم يف هذا امل�رشوع ،أ �طلقت م ؤ��س�سة حممد ال�ساد�س 
أ
للنهو�ض بالعمال االجتماعية للرتبية والتكوين برناجما منوذجيا للنهو�ض بالتعليم أالويل  ،يتم
إ�جنازه مب�شاركة قطاع التعليم املدر�سي ،ومب�ساعدة مهنيي الرتبية أالولية ،وهو برنامج يقدم حلوال
مبتكرة لتوفري تعليم أ �ويل ذي جودة للجميع ،قابل للتفعيل ال�رسيع على أ �ر�ض الواقع ( أ�نظر امل ؤ� ّ َطر  
أ��سفله).
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امل�رشوع النموذجي للتعليم أ
الويل

أ
املجل�س العلى للتعليم منذ �شهور بتعميق الدرا�سة والبحث يف التعليم أالويل ،والتفكري يف
يقوم
أ
آ
أ
أ
إ�عداد برنامج من �ش�نه �ن يرفع يف الجال القريبة ،وب�شكل ملحوظ ،من إ �جمايل الطفال امل�ستفيدين
من هذا التعليم يف املغرب .وهي مبادرة مطابقة ملا جاء يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،الذي
جعل من تعميم التعليم أالويل ،جماال من جماالته الكربى يف التجديد .الهدف من ذلك ،كما
هو حمدد ،هو توفري عر�ض تربوي يف التعليم أالويل ،مبعايري دولية وجودة مت�ساوية ويف متناول
اجلميع ،ي�ستقبل يف أ �فق  2015حوايل  %50من أالطفال املرتاوحة أ �عمارهم بني  4و� 5سنوات
( أ�كرث من  600.000طفل) .ومن أ �جل إ �عطاء االنطالقة لهذه املبادرة وتر�سيخ م�صداقيتها واختبار
أ
ال�ساد�س للنهو�ض بالعمال االجتماعية للرتبية والتكوين
اخليارات املعتمدة ،قامت م ؤ��س�سة حممد
برنامج لحداث حوايل  100وحدة للتعليم أالويل ،يف أ �فق  2010وذلك ال�ستقبال 3000
باعتماد
إ
أ
أ
إ�ىل  4000طفل يف قرابة مائة جماعة حملية .و�ستفتح الوحدات الوىل �بوابها يف �شتنرب ،2008
بتدبري م�شرتك بني جمعية متخ�ص�صة حمدثة لهذه الغاية  ،مت َّثل م ؤ��س�سة حممد ال�ساد�س يف
مكتبها التنفيذي ،وبني ممثلني عن القطاعات احلكومية املعنية.
املوجهة لر�ساء هذه املبادرة يف
و�سيعمل الربنامج النموذجي لهذا امل�رشوع على اختبار املبادئ
إ
أ
التعليم أالويل ،أ
والت�كد من إ �مكانية تطبيقها وتعميمها .ذلك أ �ن املبد أ� الول  ،هو تعليم أ �ويل بنف�س 
اجلودة للجميع ،على م�ستوى البناية واملرافق وتكوين املربيات واملربني والتعلمات .أ �ما املبد أ� الثاين
فيتمثل يف اختالف تكلفة الولوج واال�ستفادة ح�سب املواقع اجلغرافية للوحدات وت�ضامنها املايل،
بغاية أ
  �ال تعوق التفاوتات االجتماعية ولوجها .ويتعلق املبد أ� الثالث ،بامل�ساهمة الثالثية يف جممل
التكاليف :ثلث ت ؤ�ديه أال�رس ،وثلث �آخر ت ؤ�ديه اجلماعات املحلية ،والثلث أالخري ي ؤ�ديه املمول
(م ؤ��س�سة حممد ال�ساد�س يف املرحلة التجريبية) .ويتمثل املبد أ� الرابع أ
والخري ،يف طبيعة العر�ض 
وجاذبيته إلل�سهام يف جمهود االرتقاء بالتعليم االبتدائي.

وب إ�مكان ال�سلطات الرتبوية ،واجلماعات املحلية ،والفاعلني االقت�صاديني ،با�ستلهام هذه التجربة،
إالطالق ال�رسيع لربنامج وا�سع لتوفري ولوج التعليم أالويل جلميع أ �بناء أال�رس املغربية  .
 .2حفز املبادرة واالمتياز يف الثانوية الت أ�هيلية واجلامعة
والتكوين املهني

يقت�ضي النهو�ض بدور م ؤ��س�سات الرتبية والتكوين ما بعد التعليم إاللزامي ،متكينها من الو�سائل
آ
والليات ال�رضورية لالنخراط يف م�شاريع تربوية وتكوينية ،حتفز على املبادرة وت�شجع التفوق
واالمتياز ،يف تال ؤ�م مع حميطها االقت�صادي واالجتماعي ،على نحو يجعلها ت ؤ�من حاجات البالد
من أالطر والنخب العلمية والتقنية واملهنية ،وتتيح أللجيال املتعلمة حتقيق ذاتها واختيار م�ساراتها
و إ�ظهار نبوغها .وهو أ �فق للعمل ال يتنافى مع احلر�ص الالزم على التفعيل أالمثل لتكاف ؤ� الفر�ص؛
ذلك أ �ن امل�ساواة ال�شكلية لي�ست بال�رضورة مرادفا إللن�صاف ،كما أ �ن قيم التباري والتناف�س ،على
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أ��سا�س اجلدارة واال�ستحقاق ،ال تتعار�ض و إ�عمال مبد إ� تكاف ؤ� الفر�ص.
و إ�ذا كانت اجلامعة قد دخلت بالفعل عهد اال�ستقاللية ،ف إ�ن الغمو�ض  ما يزال يلف و�ضع
الثانوية أ
الت�هيلية .ونظرا لكونها حلقة وا�صلة بني التعليم إاللزامي والتعليم العايل ،تعرف الثانوية
الت�هيلية �صعوبة كبرية يف حتديد هويتها ،بو�صفها ف�ضاء أ
أ
للت�هيل والتفوق داخل املنظومة
الوطنية للرتبية والتكوين.
 .1.2الثانوي أ
الت�هيلي :متكني الثانويات من االنخراط يف م�شاريع تربوية
متنوعة وحمفزة على التفوق

يتعني أ �ن تكون الثانوية أ
الت�هيلية ،باعتبارها ف�ضاء مر�شحا ال�ستقبال أ �عداد متزايدة من ال�شباب
املغاربة ،م�ستعدة لرفع ن�صيبها من التحدي الرتبوي .وبالفعل ،ف إ�ن الرهانات متعددة ،وترتبط على
اخل�صو�ص بثالث إ ��شكاالت ال تخلو من أالهمية ،هي:
• جودة التعلمات (وال�سيما اللغات)؛
• التوجيه نحو �شعب الثانوي أ
الت�هيلي (وذلك بن�سب أ �كرث نحو ال�شعب العلمية والتقنية)؛
• جودة حميط امل ؤ��س�سات (الت�صدي لل�سلوكات الالمدنية).
• ت�ستدعي هذه إال�شكاالت إ �يجاد أ �جوبة عاجلة ،فالثانوية أ
الت�هيلية ت�ستحق كذلك أ �ن تنخرط
يف م�شاريع جديدة ،من املتوقع أ �ن يكون لها وقع حا�سم على جودتها ،ومن أ
�ش�نها أ �ن تدفع
بها إ �ىل �سبل التفوق واالمتياز.

أ�وال :إ �عطاء ثانوياتنا أ
الت�هيلية املزيد من اال�ستقاللية بتب�سيط امل�ساطر وتوفري و�سائل العمل الالزمة
لتمكينها من االنخراط يف م�شاريع تربوية جمددة ومتنوعة؛ حيث إ �ن جودة هذه امل�شاريع من
أ
�ش�نها أ �ن حترر الثانويات املغربية ،ويدفعها للبحث امل�ستمر عن التجديد واالمتياز .ومن ثم ،ميكن
أ�ن تربز عدة مبادرات ،كفيلة بهيكلة جمال التعليم الثانوي أ
الت�هيلي� :شعب وم�سالك موجهة نحو
املهن؛ ثانويات من نوع «ريا�ضة ودرا�سة»؛ م�سالك أ �دبية وعلمية وتقنية بلغات أ �جنبية( ،فرن�سية،
اجنليزية ،ا�سبانية ،)...تكر�س التفوق واالمتياز.
ثانيا :إ �حداث ثانويات مرجعية .فالثانوية أ
الت�هيلية لي�ست جمرد أ �داة للتميز واملناف�سة  ،ولكنها أ �ي�ضا رافعة
من رافعات االرتقاء االجتماعي ،القائم على اال�ستحقاق ،وو�سيلة فعالة وواعدة لتن�شئة النخب العلمية
والتقنية والفكرية للبالد .والغاية أ �ن ت�صبح الثانويات املرجعية ،مبثابة أ �قطاب لالمتياز ،ت�سهم يف االرتقاء
باملنظومة الرتبوية الوطنية ،وذلك من خالل إ �جراءات انتقائية �شفافة ،ونظام تربوي مبمار�سات خالقة.
ثالثا :متكني أ �كرب عدد من الثانويات أ
الت�هيلية من ا�ستيعاب املعايري الرتبوية الدولية يف التدبري ،ويف
جودة التدري�س والتعلمات واملردودية .واحلال أ �ن العديد من امل ؤ��س�سات املغربية ،العمومية واخلا�صة
قد انخرطت فعال يف هذا الت�صور ،وال�سيما من خالل التح�ضري للبكالوريا الدولية .وقد أ ��صبح
بالمكان اليوم تو�سيع هذا اخليار ،لي�شمل عددا من الثانويات أ
الت�هيلية أالخرى ،ويفتح بذلك أ �فاقا
إ
المجل�س  أ
العلى للتعليم • التقرير ال�سنوي

2008

59

االجزء األول  :إنجاح مدرسة للجميع

جديدة يف وجه املتعلمني املغاربة؛ وذلك من قبيل امل�شاركة يف االختبارات الدولية يف اللغات،
و إ�عداد ال�شهادات يف إالعالميات ،والعلوم ،واملهن ...مبعايري دولية .و�سي�سهم هذا االنفتاح على
هذه املعايري ،يف إ �غناء امل�شاريع الرتبوية لثانوياتنا أ
الت�هيلية ،كما �سيكون مبثابة رافعة هامة يف يقظة
التجديد البيداغوجي املن�شود.
كما ينبغي العمل على إ �عطاء دينامية جديدة للحياة املدر�سية بالتعليم الثانوي أ
الت�هيلي ،واالنفتاح
على احلياة املهنية ،أ
والن�شطة الثقافية والريا�ضية...
لتوفري ا�ستقاللية أ �كرب يف التدبري للثانويات أ
الت�هيلية ،كل منها ح�سب وتريتها وطاقاتها؛ ُيقرتح  
متتيعها بو�ضع «م�صلحة عمومية ذات تدبري م�ستقل» ( ،)SEGMAكما جاء يف امليثاق ،وذلك  بعد
�سريورة من إالعداد والتجريب واالختبار .وتر�صد للثانويات أ
الت�هيلية ،ذات احلجم املتو�سط (600
إ�ىل  800تلميذة وتلميذ) ،ميزانية منا�سبة للت�سيريُ ،ي�سمح لها بتلقي م�ساهمات عمومية وخا�صة  ،
وتحَ ُّم ِل تكاليف كل مبادرة منها ،ت�سعى إ �ىل حت�سني اجلودة والرفع من املردودية.
 .2.2اجلامعة  :تعميق اال�ستقاللية ،وتقوية دينامية البحث العلمي
وبناء عالقات تعاقدية

 3تقوية اال�ستقاللية وتكري�س التعاقد مع الدولة
انخرطت اجلامعة املغربية فعال يف م�سار ا�ستقالليتها ،الذي ينبئ بنتائج واعدة .ويتعني آ
الن العمل
على تعميق هذه التجربة ،من خالل ثالثة إ �جراءات أ ��سا�سية هي :ا�ستغالل جميع إالمكانات التي
يتيحها القانون  01-00على م�ستوى ا�ستقاللية اجلامعة؛ ا�ستكمال  حت�سني �آليات احلكامة املتوافرة
حاليا؛ وا�ستك�شاف هوام�ش جديدة لال�ستقاللية من أ �جل جامعة أ �كرث فعالية و إ�نتاجية ،ويف م�ستوى
رهانات املناف�سة الدولية .ويبني امل َ ؤ� ّ َط ُر أ ��سفله بع�ض ال�سبل املمكن نهجها لتحقيق هذه الغاية.
تعزيزا لهذه اال�ستقاللية ،يتعني خ�ضوع اجلامعة  للتقومي ،واالنخراط  يف عالقة تعاقدية مع الدولة؛ إ �ذ من
أ
�ش�ن املقاربة التعاقدية أ �ن تو�ضح الر ؤ�ية بالن�سبة مل�رشوع اجلامعة ،وحتدد امل�س ؤ�وليات ،وت�سهم يف انخراط
أ
مل�ستمر لداء اجلامعة ومردوديتها.
جميع الفاعلني ،مبا يف ذلك الوزارة الو�صية ،يف إ �طار التح�سني ا
وعلى اجلامعة املغربية ،إ ��ضافة إ �ىل تطوير �آلياتها يف التدبري واحلكامة ،أ �ن تكون  لها طموحات أ �كرب،
وعلى �سبيل املثال ،فمن أ
�ش�ن التجديد العقاري للمرافق والبنايات أ �ن يواكب ويدعم �سريورة التجديد
 �ىل جانب وظائفها
أالكادميي ،و إ�طالق دينامية جديدة لن�شاطها يف جمال البحث العلمي ،إ
أال�سا�سية يف التكوين أ
والت�طري ،بتعاون متزايد مع ال�رشكاء واملقاوالت.
بال�ضافة إ �ىل  ذلك ،فاجلامعة املغربية مدعوة لتطوير م�سالكها املُ َمه ِننَة ،أ
وت�هيل ال�شعب وامل�سالك
إ
العامة ،تفاديا لربوز نوع من إالزدواجية .لذا ،ينبغي أ �ن توجه اجلهود ،خالل ال�سنوات املقبلة ،نحو
إ��صالح عميق إللجازة يف ال�شعب ذات اال�ستقطاب املفتوح ،خا�صة يف آ
الداب والعلوم إالن�سانية  
واالجتماعية وغريها.
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ال�سبل املتاحة من �أجل تعميق ا�ستقاللية اجلامعة املغربية

قطع م�سار ا�ستقاللية اجلامعة ،الذي انطلق �سنة  ،2003أ ��شواطا مهمة .ومع ذلك ،أ �بانت درا�سة
 �جنازها �سنة  ،2007على أ
 �ن تفوي�ض  املوارد وال�سلطات
أ��رشف املجل�س  أالعلى للتعليم على إ
للجامعات ،طبقا ملقت�ضيات القانون رقم  ،01.00مل يتم على الوجه أالكمل ،وعلى أ �ن إ �مكانات
االرتقاء أب�داء اجلامعة تبقى حبي�سة اختالالت هياكل حكامتها اجلديدة.
بالتدري�س والدارة مقيدا بعدد
فعلى م�ستوى املوارد الب�رشية مثال ،يبقى توظيف أالطر املكلفة
إ
املنا�صب املالية املخ�ص�صة من قبل الوزارة ،يف حني ما تزال اجلامعة غري قادرة على توظيف
مدر�سني متعاقدين اعتمادا على مواردها اخلا�صة ،وال ت�ستطيع �رصف تعوي�ضات إ ��ضافية ملوظفيها
كما تن�ص عليه املادة  17من القانون امل�شار إ �ليه أ �عاله .وعلى م�ستوى تدبري املوارد املالية ،كذلك ،ال
تتوفر اجلامعة على �صالحية �رصف مواردها اخلا�صة .ويبقى تفعيل م�رشوع امل ؤ��س�سة رهني القرارات
املتعلقة بتنفيذ امليزانية على م�ستوى الوزارات الو�صية ،والتي غالبا ما ت�صدر يف وقت أ
مت�خر من
ال�سنة املالية.
وتربز اليوم �رضورة تعميق ا�ستقاللية اجلامعة من خالل املداخل أال�سا�سية التالية:
المكانات التي يتيحها القانون رقم 01-00
 .1ا�ستثمار كامل إ
يف جمال ا�ستقاللية اجلامعة:

•

•
•
•

ال�سماح للجامعات با�ستغالل مواردها اخلا�صة ،طبقا ملقت�ضيات القانون املذكور أ �عاله (املادة ،)18
وال�سيما فيما يتعلق بالتوظيف و�رصف التعوي�ضات جلزء من موظفيها؛
فتح النقا�ش بني القطاعات الو�صية أ
والطر اجلامعية والتمثيليات النقابية بخ�صو�ص �صياغة نظام
جديد للموظفني ،كما هو من�صو�ص عليه يف القانون؛ وذلك حتى تتمكن اجلامعة من توظيف
مدر�سيها و أ�طرها بح�سب احلاجات ،وحفزها وتثمني عملها؛
ت�شجيع تنويع املوارد املالية باال�ستعانة أ
بال�ساتذة الباحثني وطلبة اجلامعة ،وذلك من خالل م�ضاعفة
أ�ن�شطة البحث واخلربة واخلدمات املقدمة للغري ،وذلك طبقا ملا تخوله املادة  18من حقوق؛
مد اجلامعة ب�آليات التقومي ال�رضورية (التقومي الذاتي والتقومي اخلارجي) ،لتقومي مردوديتها الداخلية
والدارية و أ�ن�شطة البحث.
واخلارجية ،وخمتلف اجلوانب البيداغوجية إ

 .2االرتقاء آ
ب�ليات احلكامة:
• إ�عادة التفكري يف طريقة تعيني رئي�س اجلامعة ور ؤ��ساء امل ؤ��س�سات (تزامن فرتات الوالية) من أ �جل
ترابط أ �كرب بني م�شاريعها ،التي توجد اليوم يف أ
من�ى عن بع�ضها البع�ض ،وتن�سيق أ �ف�ضل بني
أ��شغالها يف إ �طار عمل ت�شاركي وبناء؛
• إ�عادة النظر يف ت�شكيلة جمل�س اجلامعة بتقلي�ص عدد أ �ع�ضائه (ملزيد من الفعالية) وبا�ستهداف
أ
حت�سي�س الع�ضاء بدورهم ب�شكل أ �كرب؛
أ�دق لل�رشكاء اخلارجيني ،عرب
• حتديد دور جمل�س امل ؤ��س�سة و إ�عادة موقعته �ضمن امل�ساطر ،مع تر�سيخ الوعي باالنتماء للم ؤ��س�سة
ومل�رشوعها؛
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• فتح نقا�ش مع ال�سلطات الو�صية من أ �جل حتديد ومعاجلة بع�ض ال�صعوبات الراجعة ،أ
بال�سا�س،
إ�ىل ثقل وتعقد امل�ساطر ،من قبيل آ
الجال الطويلة لر�صد امليزانيات ال�سنوية ولتوظيف املوارد
الب�رشية املطلوبة؛
• تدقيق التدبري املايل للجامعة ومدها ب�آليات املراقبة واملواكبة؛
• تكوين أ
وت�طري ومواكبة أالطر إالدارية واملالية ،من أ �جل أت�هيلها ملعرفة أ �ف�ضل للطرق احلديثة لتدبري
آ
جنع لليات حكامتها.
اجلامعة وتطبيق أ �

 3تقوية دينامية البحث العلمي واالبتكار يف املجاالت الواعدة
عالوة على ما �سبق ،تنتظر اجلامعة املغربية حتديات كربى ترتبط بجبهة البحث العلمي واالبتكار،
اللذين ميثالن قاطرة للنمو االقت�صادي والتنمية ،وهو خيار �رضوري ولي�س من قبيل الرتف الفكري
و إ�ن تعلق أالمر مبجتمع يعاين من ن�سبة عالية من أالمية ،ومن �ضعف جودة التعليم أال�سا�سي.
لذا ،يظل تطوير البحث العلمي هدفا يف متناول بلد كاملغرب.
وبالفعل ،ف إ�ن الباحثني املغاربة ما فتئوا ي ؤ�كدون قدرتهم على رفع حتدي االرتقاء بالبحث العلمي
الوطني ،أال�سا�سي منه والتطبيقي ،يف اجتاه جماالت متعددة لالمتياز العلمي .ويتعني اليوم على
اجلامعة ،كما على ال�سلطات العمومية ،العمل على ثالثة واجهات أ ��سا�سية ،يف إ �طار ا�سرتاتيجية
وطنية للبحث واالبتكار:
• تو�سيع القاعدة العلمية للبالد ،من خالل تعبئة املزيد من الباحثني املغاربة ،داخل الوطن أ �و
خارجه ،بل وحتى الباحثني أالجانب ،عرب حمفزات علمية ومادية ،حول م�شاريع وطنية
للبحث العلمي .كما أ �ن تطوير القاعدة العلمية للبالد يبقى رهينا بعملية �آنية ووا�سعة النطاق،
ال�شعب العلمية والتقنية بالثانوية أ
تروم تو�سيع قاعدة ُّ
الت�هيلية وباجلامعة  .فاملغرب لن يتمكن
من حتقيق أالهداف املعرب عنها يف جمال االرتقاء بقدرات الهند�سة الوطنية ،وال من رفع
حتدي البحث العلمي ،بب�ضعة �آالف من امل�سجلني حاليا يف أالق�سام العلمية والتقنية.
• مد القنوات واملمرات مع مراكز االبتكار العلمي العاملية ،ومواكبة حركية الكفاءات العلمية
والتقنية عرب خمتلف أ �رجاء العامل؛ فاجلامعة املغربية مطالبة اليوم بعقد �رشاكات ذات قيمة
م�ضافة عالية مع مراكز البحث العاملية ،على أ ��سا�س مبد إ� الفائدة املتبادلة ،على نحو يخول
تعبئة قدراتنا يف جمال البحث العلمي ،وتقوية أالثر االيجابي لهذه ال�رشاكات على جامعاتنا
واقت�صادنا  .ومن أ
�ش�ن ت�شجيع حركية الباحثني املغاربة أ �ن يكون له بالغ أالثر يف تطور البحث
العلمي ببالدنا ،وال�سيما بتمكينهم من املزيد من االنفتاح على اللغات احلية وتكنولوجيات
إالعالم وامل�ستجدات العاملية للبحث العلمي .من هذا املنطلق� ،سيكون من أالفيد حترير �صيغ
تبادل الباحثني بني اجلامعات ومراكز البحث أالجنبية ،مع و�ضع �آليات مالئمة لل�ضبط
والتنظيم.
62

المجل�س  أ
العلى للتعليم • التقريرال�سنوي

2008

الجزء األول  :إنجاح مدرسة للجميع

• توطيد أ �و إ �طالق مبادرات موجهة للبحث واالبتكار ،ت�ستهدف جماالت حمددة وذات قيمة
م�ضافة ،بتعاون مع الن�سيج املقاوالتي .لقد أ ��ضحى اليوم معروفا أ �ن القدرة على البحث العلمي
م�س�لة دول كربى أ �و أ �خرى �صغرى ،بل أ
لي�ست أ
م�س�لة دينامية داخل �سوق معوملة  ب�آالف من
املنتجات التي ينتظر اخرتاعها أ �و إ �عادة اخرتاعها .فحظوظ البلدان ال�صغرى إلل�سهام يف هذه
الدينامية ال تقل عن حظوظ البلدان أالكرب منها ،إ �ذا ما �سعت جاهدة إ �ىل ذلك بحزم وذكاء.
و إ�نه ملن أالهمية الق�صوى أ �ن تتنا�سق اليوم ،باملغرب ،الر ؤ�ى وتت�ضافر اجلهود بني ال�سيا�سة
 �جل حتقيق م�رشوع وطني   للبحث العلمي أ
ال�صناعية و�سيا�سة البحث العلمي ،من أ
 �كرث
طموحا ،ي�ستهدف جماالت جوهرية ،من قبيل البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا ،واالقت�صاد
الرقمي ،والطاقات املتجددة وال�صحة والبيئة...
يف نف�س ال�سياق ،يتعني على جامعاتنا تطوير أ �قطاب لالمتياز ،ب�رشاكة مع املقاوالت ومع ال�رشكاء
أالجانب ،كما يتعني على ال�سيا�سة العمومية تعزيز وت�شجيع �آليات أ �كرث تناف�سية لل�رشاكة والتطوير
والتمويل (على امل�ستويني التمويلي وال�رضيبي) ،وال�سيما عرب إ �ر�ساء برامج تعاقدية ،و�رشاكات ،و�آليات
ر أ��س املال-املخاطر ،و إ�ر�ساء حا�ضنات للم�شاريع املقاوالتية باجلامعات.
و�سي�صبح هذا أالفق ،الذي ت�شكل اجلامعة حجر الزاوية فيه ،واعدا ب�شكل أ �كرب إ �ذا مت دجمه
يف إ �طار مقاربة متوازنة ومنتجة متزج بني البحث العلمي وبني التدري�س يف كلياتنا ومعاهدنا
العليا ومدار�سنا .فمن املفرو� أ
ض �ن ي�ستفيد تعليمنا العايل من تقدم البحث العلمي يف بالدنا ،و أ�ن
تتح�سن مردوديته .ولتحقيق التقائية جهود كافة الفاعلني ،أ ��ضحى من ال�رضوري تقوية أ �دوار كل
من أ �كادميية احل�سن الثاين للعلوم والتكنولوجيات ،واملركز الوطني للبحث العلمي والتقني ،وكذا
تفعيل املعهد املغربي إللعالم العلمي والتقني ،و إ�ر�ساء �آلية وطنية للتقومي والبحث.
 .3.2التكوين املهني  :نحو تو�سيع الطاقة اال�ستيعابية وتقوية
اجل�سور مع املنظومة الرتبوية ومع الن�سيج االقت�صادي

أ�بان قطاع التكوين املهني يف ال�سنوات أالخرية ،عن قدرة كبرية على التكيف مع حاجات التنمية
االقت�صادية ،وتوفري التكوينات الالزمة لالندماج املهني خلريجي م ؤ��س�سات التكوين .وبف�ضل التقدم
املحرز ،يعرف هذا القطاع اليوم دينامية ملمو�سة يف حجم الرهانات التناف�سية للبالد.
لذلك ،ينبغي أ �ن يرفع هذا القطاع حتدي تو�سيع الطاقة اال�ستيعابية مل ؤ��س�سات التكوين املهني،
لتتمكن من اال�ستجابة حلاجات احلياة املهنية؛ إ �ذ يتطلب أالمر الرفع من أ �عداد اخلريجني من هذه
امل ؤ��س�سات إ �ىل ما يفوق  ،160.000يف أ �فق �سنة .2012
احلاجة ُملحة إ �ىل تقوية وتطوير التكوين املهني يف جمالني مهمني هما:
يف ارتباط بذلك ،تبقى
َ
نظام التكوين القائم على املقاربة باعتبار الكفايات؛ والتكوين املهني اخلا�ص.
كما أ �ن نظام التكوين بالتدرج ،وال�سيما يف  قطاعي الفالحة وال�صناعة التقليدية ،يظل يف حاجة  
إ�ىل التطوير ،بغية حتقيق إاللتـقائية بينه وبني أ �هداف وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية .مما
ي�ستدعي فتح مراكز جديدة ،وخ�صو�صا تلك التي ت�سهم فيها املقاوالت.
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يتطلب جمهود تو�سيع الطاقة اال�ستعابية للقطاع أ �ي�ضا ،مواكبة م ؤ��س�سات التكوين املهني اخلا�ص
من أ �جل أت�هيل م�سالك التكوين بها ،وبغاية إ �خ�ضاعها لنظام إالعتماد ( )accréditationاملعمول
به يف هذا أ
ال�ش�ن؛ بحيث يكون ن�صف عدد املتدربني يف م ؤ��س�سات التكوين املهني اخلا�ص من
خريجي هاته امل ؤ��س�سات املعت َمدة  .
من ناحية أ �خرى ،ف إ�ن قطاع التكوين املهني مدعو إ �ىل العمل على تنويع م�سالكه ح�سب حاجات
االقت�صاد الوطني .يتعلق أالمر ،على اخل�صو�ص ،بالتكوينات ذات ال�صلة بالقطاعات الواعدة ،مثل
واللكرتونيك ،واملالحة اجلوية ،وال�صناعات
حتويل اخلدمات ( ،)offshoringو�صناعة ال�سيارات ،إ
الغذائية ،والن�سيج أ
واللب�سة ،وتكنولوجيات إالعالم واالت�صال.
يف نف�س االجتاه ،ينبغي تكييف �آليات تدبري التكوين املعتمدة حاليا ،مبا يتيح إ �عطاء دور أ �كرث
حيوية لل�رشكاء االجتماعيني واالقت�صاديني .ومن ثم ،يظل نظام العقود اخلا�صة للتكوين يف حاجة
إ�ىل املزيد من التح�سني والتطوير.
و أ�خريا ،فمن أ
�ش�ن تقوية اجل�سور مع التعليم الثانوي والتعليم العايل ،وبناء �رشاكات جمددة مع
مكونات املنظومة ،أ
 �ن ي�ضمن للتكوين املهني املزيد من الفعالية والنجاعة ،وال�سيما عرب تفعيل
�شبكات الرتبية والتكوين التي ن�ص عليها امليثاق ،و إ�جناز م�شاريع م�شرتكة مع قطاعي التعليم
املدر�سي والعايل ،من قبيل إالجازات املهنية يف م ؤ��س�سات التكوين املهني اخلا�ص.
لل�شكاليات أ
الفقية احلا�سمة ملنظومتنا الرتبوية
 .3املعاجلة امل ُ َّ
لحة إ

إ�ىل جانب العمل على واجهة حتقيق إ �لزامية التعليم إ �ىل غاية � 15سنة من العمر ،وعلى واجهة حفز املبادرة
واالمتياز يف م�ستويات التعليم ما بعد إاللزامي ،تتمثل الواجهة الثالثة التي حتظى أ
بالولوية يف الق�ضايا
أالفقية ،التي من املُلح إ �يجاد حلول عاجلة ومالئمة لها  .ويتعلق أالمر ،على اخل�صو�ص ،مبا يلي:
• انخراط املدر�سني واالرتقاء مبهنتهم؛
• رافعات احلكامة القائمة على  تر�سيخ  امل�س ؤ�ولية :الهياكل ،الفاعلون وال�رشكاء؛
• التحكم يف اللغات؛
• التوجيه و إ�عادة التوازن بني امل�سالك.
 .1.3انخراط املدر�سني واالرتقاء مبهنتهم

من منطلق أ �ن هيئة التدري�س تعد فاعال أ ��سا�سيا يف النجاح الرتبوي ،ينبغي أ �ن تكون هذه الهيئة
يف عمق النف�س اجلديد إلل�صالح   .
غري أ �ن مهنة التدري�س ،رغم أ
الت�كيد على دورها احلا�سم يف اخلطابات املتتالية إلل�صالح  ،ف إ�نها ما تزال
مل ت�شكل بعد مو�ضوع م�شاريع كربى للتجديد واالرتقاء .و إ�ذا كانت  التعرثات التي عرفتها املدر�سة
املغربية  قد أ �ثرت على  املكانة االجتماعية للمدر�س ،ف إ�ن ذلك ال يلغي �رضورة م�ساءلة دور هيئة التدري�س 
يف �سري إال�صالح ،وجانب امل�س ؤ�ولية الذي قد تتحمله يف تعرثات أ �داء ومردودية املدر�سة.
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يف هذا ال�صدد ،وبغية تقوية دينامية جتديد كفاءة هيئة التدري�س وتطويرها ،ومن أ �جل حفزها
على املزيد من االنخراط والت�ضحية ،ف إ�ن املهمة الراهنة التي تفر�ض نف�سها تتمثل يف تثمني مهنة
املدر�س ،و إ�عطائها املزيد من امل�س ؤ�ولية يف إ �طار إال�صالح .ولقد ن�ضجت الظروف اليوم ،و أ��ضحى من
ال�رضوري يف هذه املرحلة من إال�صالح ،نهج حوار بناء ور�صني ،من أ �جل حتقيق منعطف نوعي،
يف اجتاه االرتقاء بهيئة ومهنة التدري�س والتكوين ،وتر�سيخ دورها يف إ �جناح م�رشوع املدر�سة
املغربية اجلديدة.
 3انخراط املدر�سني يف دينامية جديدة لرت�سيخ امل� ؤ
س�ولية
ت�شمل اخلطوات ،التي ينبغي القيام بها يف هذا أ
ال�ش�ن ،بلورة تعاقد بني املدر�س واملدر�سة ،وذلك من
منطلق أ �ن جناح مدر�ستنا يقرتن بتحمل هيئة التدري�س برمتها ،مل�س ؤ�ولياتها والتزامها التام بواجباتها
املهنية ،وكذا انخراطها يف الت�صدي ،بجميع الو�سائل ،لبع�ض املمار�سات ال�سلبية .ولكون املدر�سني
هم أالدرى بال�رضر الذي يلحقهم ،نتيجة ت�رصفات بع�ض زمالئهم ،الذين ال يقدرون مبا فيه الكفاية
م�س ؤ�ولياتهم جتاه أ �جيال من أالطفال يف عهدتهم ،ف إ�نهم مدعوون اىل التحرك حلماية هيئتهم  .
يف هذا إالطار ،ينبغي اتخاذ تدابري حازمة  جتاه بع�ض الظواهر ،منها  :
• ظاهرة الغياب ،غري املربر أ �و املقنع ،وال�سيما يف الو�سط القروي؛ حيث حان الوقت التخاذ
إ�جراءات �صارمة وحا�سمة للت�صدي لهاته الظاهرة ،ما دامت الغاية هي حت�سني التعليم
وا�ستدراك ما يعرتيه من أت�خري ،وخ�صو�صا يف الو�سط القروي .وال ميكن أ �ن تربر الظروف
ال�صعبة ملمار�سة املهنة ،وهي معروفة لدى كل مدر�س  حتى قبل أ
 �ن يبا�رش عمله ،التغيب
والتمل�ص من أ �داء الواجبات املهنية ،وعدم االلتزام ب�ساعات العمل املنوطة به ،وال�سيما بالنظر
والعدادي ،خ�صو�صا يف الو�سط القروي ،ي�شكل أ �حد
إ�ىل كون الغياب يف امل�ستوى االبتدائي إ
عوامل تعرث الدرا�سة ،وتزايد ن�سب الف�شل والهدر املدر�سي  .
• ظاهرة الدرو�س اخل�صو�صية امل ؤ�دى عنها ،التي ت�شهد انت�شارا متزايدا ،خا�صة يف املدن ولدى
أ
مدونة لخالقيات
التالميذ امل�سجلني يف امل�ستويات املرتبطة بامتحانات نهاية أال�سالك .ويف غياب
جماعية ملزمة ،ميكن اتخاذ بع�ض التدابري الب�سيطة من قبيل :املنع الكلي للدرو�س اخل�صو�صية
املقدمة من طرف املدر�س لتالمذته؛ تطوير إ �جراءات تربوية بديلة ،مثل الدعم املدر�سي املجاين،
الذي ميكن توفريه من قبل املدر�سة أ �و املتطوعني؛ إ �نزال عقوبات �صارمة يف حق املدر�سني الذين
يجربون التالميذ ،بو�سائل خمتلفة ،على تلقي الدرو�س اخل�صو�صية باملقابل املادي.
• ظاهرة إالفراط يف ت�شغيل مدر�سي القطاع العمومي من طرف م ؤ��س�سات التعليم اخلا�ص
يف مهام تعليمية أ ��سا�سية :هناك ا�ستنزاف تتعر�ض له املدر�سة العمومية ،ب�سبب جلوء بع�ض 
 �ىل خدمات مدر�سي القطاع العمومي .وهو أ
 �مر يتقا�سم فيه
م ؤ��س�سات التعليم اخلا�ص إ
امل�س ؤ�ولية ،م�شغلو التعليم اخلا�ص ومدر�سو املدر�سة العمومية ،وال�سلطات الرتبوية اجلهوية
واملحلية ،التي ينبغي اليوم أ �ن حتفز القطاع اخلا�ص على التوفر على موارده الب�رشية اخلا�صة،
و أ�ن متار�س دورها الفاعل يف جمال ال�ضبط والتقومي.
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جتدر إال�شارة إ �ىل أ �ن التعليم العايل مل ي�سلم بدوره من هذه الظاهرة ،حيث  توظف امل ؤ��س�سات
اخلا�صة عددا مهما من املدر�سني يف جماالت إالعالميات ،واللغات ،واحلقوق ،واالقت�صاد،
أ
وان لن يتم ذلك يف إ �طار من ال�شفافية وامل�س ؤ�ولية ،وبتعاقد مع الكليات،
والتدبري ،...ولقد �آن أال
واملعاهد العليا العمومية.
تبقى هذه التجليات أ �بعد من أ �ن ت�شكل ظاهرة عامة .ورغم ذلك ،فخطورتها ت�ستدعي يقظة
اجلميع ،كما تتطلب معاجلة �شمولية تتحمل فيها كل أالطراف م�س ؤ�وليتها.
متر عملية تر�سيخ امل�س ؤ�ولية لدى املدر�سني وم�ساءلتهم أ �ي�ضا ،عرب إ �عادة االعتبار لل�سلطة الرتبوية
للمدر�س  واالحرتام الذي ي�ستحقه؛ فاملنظومة يف أ
 �ىل الروح املهنية العالية،
 �م�س  احلاجة اليوم إ
و إ�ىل إ �ف�ساح املجال للم�ساءلة املهنية والتثمني والتقومي الذاتي ،وم�شاركة أ �قوى للمدر�سني يف حياة
م ؤ��س�ساتهم  ،ومتتني قنوات التوا�صل مع �آباء و أ�ولياء التالميذ.
 3تثمني مهنة املدر�س يف اجتاه التمهني
�ستعرف هيئة التدري�س يف ال�سنوات القادمة دينامية دميوغرافية هامة ،من أ
�ش�نها إ �تاحة فر�صة فعلية
لتحقيق جتديد جزئي ،لكنه هام جدا لهاته الهيئة.
 �ىل خمتلف أ
 �ورا�ش  إال�صالح يف تدبري
ي�ستدعي هذا أالفق وما يحمله من توقعات ،تن�ضاف إ
أ
املجل�س العلى للتعليم ،منذ
املوارد الب�رشية لقطاع الرتبية ،أ �جوبة يف م�ستوى الرهان .وينكب
دورة نونرب ،2007على درا�سة ملف «هيئة ومهنة التدري�س والتكوين» ،م�ستح�رضا يف ذلك الدور
اال�سرتاتيجي لهاته الهيئة .وبناء على خال�صات ا�ستطالع ر أ�ي املدر�سني ،وتقارير مديريات املوارد
الب�رشية لقطاعات الرتبية والتكوين ،ونتائج جل�سات اال�ستماع والت�شاور مع النقابات التعليمية،
و أ�عمال اللجنة الدائمة للمناهج والربامج والو�سائط التعليمية لدى املجل�س ،وكذا الدرا�سة املقارنة
للتجارب الدولية التي أُ
 �جنزت بتعاون مع قطاعات الرتبية والتكوين؛ �سيقوم املجل�س  ب�صياغة
تو�صياته ومقرتحاته يف أ
�ش�ن االرتقاء بهيئة ومهنة التدري�س والتكوين.
يف هذا ال�صدد� ،سيتم تفح�ص العديد من اخليارات واملداخل لتطوير هيئة ومهنة التدري�س والتكوين،
والطار
وال�سيما :التكوين أال�سا�س للمدر�سني ومدته ومناهجه وبراجمه و إ�دماجه يف اجلامعة ،إ
املرجعي لكفايات التدري�س ،واحلقوق والواجبات املهنية ( أ�خالقيات املهنة) ،وتقومي وحفز املدر�سني،
وانخراطهم يف إ �جناح إال�صالح.
 .2.3احلكامة القائمة على حتمل امل� ؤ
س�ولية :من �أجل حتديد
فعلي حلقوق وواجبات الفاعلني الرتبويني

يتعني أ �ن تتيح احلكامة اجليدة تو�ضيح وتر�سيخ امل�س ؤ�ولية ،وفق مهام حمددة .فتحقيق تنظيم أ �كرث
عقلنة للمنظومة ،يرتبط بهند�ستها الداخلية .ويحق للمجتمع أ �ن ُي�سائل املنظومة حول جناعة تنظيمها
وحول �سريها ،و أ�ن يحث الفاعلني فيها  ،ب�صفة خا�صة ،على «تقدمي احل�ساب» عن أ �داء مهامهم .واحلال
أ�ن كل منظومة ال تقوم على إ �لزامية «تقدمي احل�ساب» ،ال ميكن أ �ن ت�ضمن لنف�سها النجاعة املطلوبة.
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لذلك ،أ ��ضحى االهتمام ين�صب ،أ �كرث أف�كرث ،على حتديد أ �ف�ضل �سبل حتقيق احلكامة القائمة على تر�سيخ
امل�س ؤ�ولية وتقدمي احل�ساب .وي�شكل الالمتركز اليوم وتو�ضيح امل�س ؤ�وليات ،وثقافة التقومي ،أال�س�س التي
تنبني عليها ال�سيا�سات الرتبوية يف العديد من البلدان .والهدف من هذه املقاربات اجلديدة هو إ �عادة
تنظيم املنظومة حول ف�ضاءات مالئمة ،ت�سمح مبواجهة امل�شاكل والتحكم فيها ،على نحو ناجع.
وهكذا ،فقد مت تبني �سريورة مزدوجة ،تقوم على الالمتركز الرتابي والوظيفي ،املف�ضي إ �ىل ا�ستقاللية
امل ؤ��س�سات ،وعلى الالمركزية الهادفة إ �ىل تقوية م�شاركة اجلماعات املحلية يف حياة املدر�سة.
 3تر�سيخ الريادة وتقوية قدرات التدبري على كافة م�ستويات منظومة الرتبية
والتكوين
يتعلق أالمر بتطوير ريادة مت�شبعة بروح وب إ�رادة التغيري ،على �صعيد كافة م�ستويات املنظومة.
فالريادة التي حتتاجها املدر�سة اليوم ،لي�ست فقط ذات طبيعة �سيا�سية ،أ �و حم�صورة يف الدوائر
عد �رضوريا ،وينبغي أ �ن يكون ملمو�سا ،على م�ستوى امل�صالح
إالدارية املركزية .غري أ �ن وجودها ُي ُّ
الرتابية ،وكذا على م�ستوى امل ؤ��س�سات التعليمية.
فالريادة هي أ
م�س�لة التزام �سيا�سي وميداين ،كما أ �نها جت�سيد لقدرات الفعل ،وانخراط جريء يف
التغيري .وبناء على ذلك ،ال ميكنها أ �ن تحُ دِ ث الدينامية املطلوبة يف خمتلف مكونات املنظومة ،ما
مل يكن �سندها موارد ب�رشية ذات م ؤ�هالت عالية ،و دعامتها هياكل فعالة وناجعة     .
لهذه الغاية ،يتعني و�ضع برامج ا�ستعجالية لتنمية قدرات الفاعلني يف املنظومة :القدرات التدبريية
والوظيفية .وهو ور�ش ال ينح�رص يف الطابع التقني ال�رصف ،بل إ �نه أ ��ضحى اليوم يف �صلب م�رشوع
جتديد احلكامة الرتبوية .كما أ �نه ور�ش ذو طبيعة بنيوية� ،سيمكن ،بتطوير الريادة الرتبوية ،من
النهو�ض مبهمة قيادة م�شاريع إال�صالح ،و إ�جناح التغيريات الالزمة يف أ ��سلوب احلكامة ،باملزيد من
الالمتركز واال�ستقاللية  .
والعداد ال�ستقاللية امل ؤ��س�سات
 3ا�ستكمال م�سار الالمتركز ،إ

ُعد �سريورة تراكمية ،ت�ستدعي التمر�س الدائم .هذا هو أالفق
على غرار الالمتركز ،ف إ�ن اال�ستقاللية ت ُّ
الذي يجب أ �ن تتطلع إ �ليه �سيا�سة الالمتركز ،التي تنهجها املنظومة يف بالدنا :المتركز ُم ّ َ
تحكم فيه،
يتقدم بخطوات متدرجة نحو اال�ستقاللية .وينبغي أ �ال يتوقف الالمتركز عند حدود أالكادمييات
اجلهوية للرتبية والتكوين ،و أ�ال ي�ضيع يف متاهاتها إالدارية.
من ثم ،ي�ستدعي ا�ستكمال المتركز االخت�صا�صات لفائدة ال�سلطات الرتبوية اجلهوية حتققه
الفعلي على م�ستوى قمة املنظومة ،وعلى �صعيد قاعدتها .فمن جهة ،ينبغي أ �ن  تثبت املنظومة
جناعتها ،على ال�صعيد املركزي ،يف أ �داء وظيفتها إال�سرتاتيجية ،والوظائف أالخرى املتمثلة يف توفري
إالمكانيات والتن�شيط والتقومي واملراقبة .ومن جهة أ �خرى ،ينبغي أ �ن ت�ستفيد امل ؤ��س�سات من هام�ش 
أ�كرب للتحرك ،ومن و�سائل أ �كرث لتعزيز ا�ستقالليتها إالدارية والرتبوية ،على أ ��سا� أ
س �ن يكون ذلك
موجها  نحو التح�سني املطرد للنتائج الدرا�سية للتالميذ  .
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ال �شك أ �ن الف�ضاء أالمثل ،الكفيل بتعزيز حكامة ب�آليات لرت�سيخ امل�س ؤ�ولية ،هو ف�ضاء امل ؤ��س�سة
التعليمية ،التي يتعني جعلها من جديد يف قلب إال�صالح .ويف هذا إالطار� ،ست�شهد ثالثة
ف�ضاءات رئي�سية للتجديد دينامية ملمو�سة وناجعة ( .أ�نظر امل ؤ� ّ َطر أ ��سفله).
• م�شاريع للم ؤ��س�سة ،مت�شاور أ
ب�ش�نها ،وذات أ �هداف حمددة قابلة للتقومي؛
مكونني وحم ّ َفزين ويحظون باالحرتام؛
• ر ؤ��ساء م ؤ��س�سات ّ
• جمال�س للتدبري أ �كرث ن�شاطا و أ�كرث ح�ضورا وفعالية.
املقومات الثالثة حلكامة مبنية على امل� ؤ
س�ولية
وداعمة ال�ستقاللية امل ؤ��س�سات

 .1م�رشوع امل ؤ��س�سة :هو مكان للت�شاور والعمل اجلماعي والتفكري ال�شمويل واالنفتاح على املحيط
والتجديد البيداغوجي .وهو أال�سلوب الكفيل بالتعبئة واالنخراط ملواجهة امل�شاكل احلقيقية ،من
قبل الفاعلني أالكرث قربا منها .وم�رشوع امل ؤ��س�سة هو أالكرث أ �هلية على إ �ر�ساء بيداغوجيا فارقية،
تراعي حاجيات املتعلمني .إ �ن املق�صود هنا هو متكني امل ؤ��س�سات إالعدادية والثانوية من «خارطة
طريق» منبثقة من عملية ت�شاركية ،تتوىل حتديد أالهداف الرئي�سية ،وحماور العمل ،على مدى
�سنتني أ �و ثالث �سنوات .و�سيكون م�رشوع امل ؤ��س�سة م�شرتكا بني الفاعلني املنتمني للم ؤ��س�سة،
وم�ستقطبا لمكانات إ ��ضافية  .
معت َمدا من طرف ال�سلطات الرتبوية اجلهوية،
إ
بذلك� ،سي�شكل م�رشوع امل ؤ��س�سة حلظة قوية للتبادل داخل امل ؤ��س�سة ،وبينها وبني ال�سلطات
ّ
�سيمكن من قيا�س 
الرتبوية ،وفعال مت�سما بال�شفافية جتاه �آباء و أ�ولياء التالميذ وال�رشكاء ،كما أ �نه
النجاحات املحرزة حمليا ،والوقوف على املعيقات القائمة من أ �جل جتاوزها.
وقد أ
 �ثبتت عدد من التجارب النموذجية  ،فيما يخ�ص احلالة املغربية ،جناعة هذه املقاربة،
ومكنت من مراكمة العديد من الو�سائل واملوارد .وهي جتارب يتعني اليوم تعميمها على أ �و�سع
نطاق ممكن.
 .2مهنة مدير امل ؤ��س�سة :تبني العديد من الدرا�سات الدولية اليوم ،أ �همية الدور احليوي املنوط مبدير
امل ؤ��س�سة ،لكونه يج�سد التدبري الرتبوي الت�شاركي ،ويعك�س هوية امل ؤ��س�سة وم�رشوعها ونتائجها.
ولقد لعبت إالدارة الرتبوية دورا حا�سما  يف جميع املناطق التي ُطبقت فيها إال�صالحات الرتبوية
بنجاح كبري ،أ
(البحاث أالخرية ملنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية  OCDEيف أ �وروبا ت ؤ�كد
هذه احلقيقة) .فمديرو امل ؤ��س�سات ،عندما يح�صلون على تكوين جيد ،وتقدم لهم حوافز أ �كرب،
 �يجابية ،بو�صفهم قادة طبيعيني للمدار�س ،التي
ويحظون باالحرتام الالزمُ ،يظهرون ريادة إ
يتولون إ �دارة � ؤ
ش�ونها.
ومير التجديد البيداغوجي ،بال�رضورة ،عرب مديرين ينخرطون بقوة يف حياة م ؤ��س�ستهم،
ويجعلون النجاح املدر�سي يف �صلب اهتماماتهم ،ويتوفرون على مهارات عالية يف جمال
التوا�صل ،ويعرفون كيف يفر�ضون االن�ضباط والثقة ،ويقدمون احل�ساب عن أ �دائهم مل�س ؤ�ولياتهم،
ولهم القدرة على حفز جميع املعنيني داخل امل ؤ��س�سة وخارجها .لذا ،يتعني التعجيل بتكوين جيل
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جديد من مديري امل ؤ��س�سات ،وحفزهم من أ �جل م�صلحة امل ؤ��س�سة التعليمية .ويف جميع احلاالت،
ف إ�ن مهنة مدير امل ؤ��س�سة ال ميكن أ �ن تظل ،من آ
مهمة لنهاء امل�سار املهني ،أ �و بديال
الن ف�صاعدا،
إ
عن العمل داخل الف�صل الدرا�سي.
 .3جمل�س التدبري ودور �آباء و أ�ولياء التالميذ  :من امل ؤ�كد أ �ن جودة املدر�سة وال�سيما العمومية منها،
ال ميكن أ �ن تنح�رص يف جمرد إ �ر�ضاء التالميذ و أ�وليائهم ،واحلال أ �نها مدعوة إ �ىل تر�سيخ قواعد
ال�سلوك املدين والرتبية على املواطنة.
   كما أ �ن املدر�سة ال ميكن أ �ن تتخلى عن م�س ؤ�وليتها املبا�رشة إ �زاء امل�ستفيدين من خدماتها ،يف
�ضمان حقهم يف إ �بداء ر أ�يهم يف �سريها وتقومي أ �دائها يف التعلم والرتبية .ومن أ �جل ذلك ،يتعني
على جمال�س التدبري املزيد من تفعيل أ �دوارها وانتظام عملها ،مع احلر�ص على �ضمان احل�ضور
آ
الن�شيط لباء و أ�ولياء التالميذ ،وممثلي الن�سيج االقت�صادي واجلمعوي  .
الفعلي

 3ا�ستك�شاف �سبيل لالمركزية تدرجية ب أ�هداف حمددة
انخرط عدد من البلدان يف نهج الالمركزية ،إ �ما ب�سبب إ �كراهات مالية تثقل كاهل الدولة ،أ �و بغر�ض 
تر�سيخ امل�س ؤ�ولية لدى �سلطات منتخبة أ
ب�ش�ن �صالحيات ال تدخل يف �صلب وظيفة املدر�سة ،أ �و
لل�سببني معا .ويف بالدنا ،ومنذ إ ��صالح امليثاق اجلماعي �سنة  ،1998ن�ص هذا أالخري على أ �ن
املجل�س اجلماعي ميار�س االخت�صا�صات التي ميكن أ �ن تخولها له الدولة يف جمال بناء و�صيانة
املدار�س وم ؤ��س�سات التعليم أال�سا�سي .غري أ �ن دور هذه أالخرية  ظل ،حلد آ
الن هام�شيا يف دعم
امل ؤ��س�سة املدر�سية ،على الرغم من وجود هذا إالطار القانوين ،والنداءات املتكررة حول أ �همية إ �ر�ساء
�رشاكة قوية بني املدر�سة واجلماعات املحلية.
وتبدو دميقراطيتنا املحلية اليوم ،أ �كرث ا�ستعدادا  لتحمل م�س ؤ�ولية بع�ض االخت�صا�صات املخولة
أ��صال للدولة ،مركزيا أ �و حمليا (ما عدا ال�صالحيات البيداغوجية بطبيعة احلال) .و�سيكون من
املجدي أ
 �ن تُخ ّ َول للجماعات املحلية اخت�صا�صات تهم امل ؤ��س�سة التعليمية ،فيما يتعلق بالبناء،
وال�صيانة ،واملراقبة ،وتدبري � ؤ
ش�ون املوظفني غري الرتبويني ،و�سكن مدر�سي الو�سط القروي .وهي
اخت�صا�صات ميكن اقرتاحها مبنا�سبة مراجعة امليثاق اجلماعي اجلارية حاليا ،من أ
�ش�نها حتقيق
غايتني ا�سرتاتيجيني:
• تن�شيط الدميقراطية املحلية ،وذلك بجعل امل�شاكل ذات ال�صلة بالبيئة املدر�سية يف �صلب
النقا�شات ال�سيا�سية املحلية؛
ُعد أ
بال�سا�س 
• دعم املدر�سة على نحو م�ستدمي ،لتمكينها من الرتكيز على مهامها الرئي�سة ،والتي ت ُّ
ذات طبيعة تربوية وثقافية.
غري أ �ن نقل هذه االخت�صا�صات يقرتن بتحويل إالمكانيات املرتبطة بها ،والذي بدونه لن يكون
م�آل البنيات والتجهيزات املدر�سية املنقولة إ �ال مزيدا من التال�شي .كما أ �ن هذا التحويل ال ميكن أ �ن
تتبناه اجلماعات املحلية ،بدون إ ��رشاكها الفعلي يف حياة امل ؤ��س�سات .ويتعني على ال�سلطات الرتبوية
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و�سلطات الو�صاية على اجلماعات املحلية أ �ن حتر�ص ،يف هذا ال�صدد ،على احرتام املعايري املعمول
بها يف جمال تهيئة وجتهيز احلجرات الدرا�سية ،واملختربات ،ومراكز التوثيق ،والف�ضاءات امل�شرتكة.
على أ �ن يتم ذلك وفق دفرت حتمالت وا�ضح كفيل ب إ�ذكاء روح امل�س ؤ�ولية.
لح اليوم تعميق دينامية الالمتركز والالمركزية ،وذلك يف اجتاهني رئي�سيني هما:
و إ�جماال ،فمن املُ ّ
• تو�سيع م�رشوع امل ؤ��س�سة إ �ىل أ �ق�صى مدى ،و إ�ن�ضاجه ب�شكل أ �كرب ،وتكري�سه كتقليد يتبناه
ويتملكه جيل جديد من املديرين الرتبويني؛
 ��سا�س  تعاقدي مع اجلماعات املحلية ،التي يجب أ
• إ�طالق مبادرات ،على أ
 �ن تتوافر لديها
القدرة واال�ستعداد لتحمل م�س ؤ�وليات جديدة ،يف جمال العقار املدر�سي وجتهيزات املدار�س 
والعداديات والثانويات .ومن املفيد أ �ن ت�شكل الوالية املقبلة للمجال�س املحلية منا�سبة مواتية
إ
لو�ضع ق�ضايا وم�شاريع م ؤ��س�سات الرتبية والتكوين يف قلب ان�شغاالت وبرامج اجلماعات
املحلية.
 3فعالية نظام إالعالم والتقومي :م�ستلزم أ��سا�سي
ال ميكن إ �ر�ساء احلكامة املبنية على تر�سيخ امل�س ؤ�ولية ،دون نظام إ �عالمي محُ َكم ،ودون ثقافة
فعلية للتقومي داخل املنظومة .واحلقيقة أ �ن هذه الثقافة التي تدعو إ �ليها كافة الفعاليات واملهتمني
بالرتبية والتكوين تتطلب ،إ ��ضافة إ �ىل اجلوانب التقنية التي يقت�ضيها إ �ر�سا ؤ�ها ،املزج بني عن�رصين
ومت�شا َور أ
ب�ش�نه
أ��سا�سيني :أ �هداف حمددة بدقة ،تمُ ِّكن من َمعيرَ ة النتائج املنتظرة؛ وتفعيل منتظم ُ
حول نتائج التقومي ،امل�ستند بدوره إ �ىل معطيات مو�ضوعية ملمو�سة.
أ
املجل�س العلى
عد إ �حداث الهيئة الوطنية لتقومي منظومة الرتبية والتكوين لدى
يف هذا ال�صددُ ،ي ُّ
هيكلة و َبنّاءة ،ما أ
فعلية لر�ساء ثقافة للتقوميُ ،م َ
 �ليها.
للتعليم ،فر�صة
 �حوج املنظومة الرتبوية إ
إ
و�سيكون من املفيد إ �ثراء هذه الثقافة باحلوار امل�ستند إ �ىل احلجة واملتجه إ �ىل الفعالية العملية ،مع
كافة مكونات املنظومة.
 .3.3التحكــم يف اللغـــات

كما �سبقت إال�شارة إ �ىل ذلك �سابقا ،ت�شكل ال�صعوبات اللغوية التي تواجه املتعلمني عائقا كبريا
أ�مام جناحهم الدرا�سي ،واكت�ساب املعارف والكفايات ،واختيار ال�شعب وامل�سالك املالئمة ،واالندماج
االجتماعي واملهني ،وتمَ ُّلك القدرة على التوا�صل .ومعلوم أ �ن هذه ال�صعوبات ،التي تهم كال من اللغة
ُعمق من التباعد بني
العربية واللغات أالجنبية� ،سواء على م�ستوى التعبري ال�شفهي أ �و الكتابي ،ت ِّ
املعارف ،وبني امل�سالك ،وبني آ
َباعد تغذيه كذلك االزدواجية القائمة يف منظومتنا
الفاق املهنية؛ ت ُ
على م�ستوى لغة التدري�س ،وال�سيما بني التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي.
لقد أ ��ضحت مواجهة ال�صعوبات اللغوية لدى املتعلمني اليوم إ ��شكالية أ �فقية يف املنظومة الوطنية
للرتبية والتكوين ،ت�ستدعي أ �جوبة مبتكرة وناجعة؛ إ �ذ من غري املمكن التفكري يف ذلك من دون
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أالخذ بعني االعتبار للخ�صو�صية اللغوية لبالدنا .كذلك ،مع العلم أ �ن املعاجلة الناجعة لو�ضعية
تدري�س اللغات يف منظومتنا الرتبوية تتطلب مدى زمنيا طويال ميتد جليل كامل ،على أالقل.
أ
املجل�س العلى للتعليم جل�سامة وا�ستعجالية هذه إال�شكالية ،التي تتعدى امل ؤ��س�سة
و إ�دراكا من
الرتبوية لتهم املجتمع أب�كمله ،فقد �رشع يف درا�سة هذا املو�ضوع ،يف أ �فق إ �عداد مقرتحات يف هذا
أ
ال�ش�ن ،كفيلة بتو�ضيح املبادئ الكربى ،وا�ستك�شاف ال�سبل والو�سائل الالزمة ل�ضمان تعليم متجان�س 
وفعال ل ُّلغات ،يف إ �طار املدر�سة املغربية اجلديدة .و�سيقدم املجل�س م�ساهمته يف إ �ثراء النقا�ش حول
هذه أ
امل�س�لة يف غ�ضون �سنة .2009
املتقا�سمة عموما بني اجلميع ،والتي تركز
وهكذا ،يكتفي هذا التقرير ب إ�براز بع�ض حماور العمل
َ
باخل�صو�ص على وظائف املدر�سة يف ما يتعلق بتدري�س وتعلم اللغات   .
ويتعني اليوم على املدر�سة أ �ن تتحمل كامل م�س ؤ�وليتها يف �ضمان التحكم يف اللغة العربية وفتح
املجال أ �مام أ �عداد متزايدة من التالميذ لتعلم أالمازيغية و إ�تقان اللغات أالجنبية التي تندرج يف
امل�سار التاريخي للمغرب ،وما درج عليه من انفتاح على العامل .هاته هي املهام التي على مدر�ستنا
اال�ضطالع بها ،بغية متكني كل أالطفال من اكت�ساب ر�صيد لغوي متني .ويتعني أ �ن ُي�رشع يف
العمل لتحقيق هذا الهدف ابتداء من املدر�سة االبتدائية ،مع تركيز اجلهود على املعارف أال�سا�سية،
وال�سيما كفايات القراءة والكتابة .وقد أ �ظهرت العديد من الدرا�سات املنجزة عرب العامل أ �ن التالميذ
يكت�سبون كفايات أ �ف�ضل يف اللغات كلما تعلموها يف مرحلة ِّ
مبكرة من م�سارهم الدرا�سي.
واعتبارا لكون اللغة العربية هي اللغة الر�سمية ولغة التدري�س ،ف إ�نه يتعني جعلها مو�ضوع جمهود
نوعي ومكثف؛ من حيث حتديث طرائق وم�ضامني تدري�سها وتطوير أ
 �دوات قيا�س  م�ستويات
ال�رضورية لتقان هاته اللغة .ويف هذا ال�صدد ،يتعني
التحكم فيها ،بالنظر إ �ىل املعارف والكفايات
إ
أ�ن تلعب أ �كادميية حممد ال�ساد�س للغة العربية دورا مهما ،بو�صفها م ؤ��س�سة وطنية تُعنى بالنهو�ض 
بهذه اللغة ،و أ�ن تعمل يف تكامل مع املنظومة الرتبوية ،من أ �جل تي�سري تعلمها على نحو ناجع.
ُعد تراثا م�شرتكا
وبالرجوع إ �ىل التجربة ،حديثة العهد ،يف تدري�س  أالمازيغية ،ونظرا لكون أالمازيغية ت ُّ
وملكا جلميع املغاربة ،تربز اليوم أ �همية إ �قرار إ �طار عمل وطني وا�ضح ،كفيل بتحديد و�ضعها يف
املنظومة الرتبوية .يف هذا ال�صددُ ،ينتظر حتقيق تقدم مهم يف أالورا�ش املختلفة التي أ �طلقها املعهد
امللكي للثقافة أالمازيغية خالل ال�سنوات أالخرية ،وال�سيما فيما يتعلق بالتهيئة اللغوية أللمازيغية
واعتماد حرف تيفيناغ ،و إ�عداد الكتب واملعينات الديداكتيكية ،وتكوين املدر�سني ،ودعم البحث  .
وبنف�س اجلهد ،يتعني على ال�سلطات الرتبوية ،املركزية واجلهوية واملحلية ،أ �ن تنفذ عملية وا�سعة
النطاق من أ
 �جل حت�سني م�ستوى التحكم يف اللغات احلية ،وال�سيما يف الثانويات إالعدادية
والثانويات أ
الت�هيلية .وهكذا ،ال بد من و�ضع خمطط مديري للتحكم يف اللغات أالجنبية ،يكون
معززا أب�هداف ملمو�سة ت�ضمن جناحه ،وي�ضم بع�ض املكونات أال�سا�سية ،من قبيل :جتديد تقنيات
التدري�س؛ الرتكيز على كفايات التوا�صل الكتابي وال�شفهي؛ التكوين امل�ستمر للمدر�سني؛ الدعم
الرتبوي يف جمال تعلم اللغات ،تطوير االختبارات وتعميمها...
المجل�س  أ
العلى للتعليم • التقرير ال�سنوي

2008

71

االجزء األول  :إنجاح مدرسة للجميع

بذلك ،ميكن حتديد أ �هداف وا�ضحة وواعدة للمنظومة ،تتمثل يف متكني أ �غلبية املتعلمني من
التحكم ،بفر�ص متكافئة ،يف اللغة العربية ويف لغتني أ �جنبيتني على أالقل؛ هدف قد ي�صبح
الحقا� ،رشطا للح�صول على ال�شواهد اجلامعية .كما أ �ن من م�س ؤ�ولية املنظومة الرتبوية الوطنية
تزويد اقت�صاد وديبلوما�سية بالدنا ،أ �ي�ضا ،أب�عداد كافية من ال�شباب املتوفرين على الكفايات الالزمة
للتحكم يف لغات القوى االقت�صادية النا�شئة ،التي �ستحتل مكانة متميزة يف عامل الغد.
ويف جمال الهند�سة البيداغوجية ،ينبغي أ �ن ي�صبح برنامج تدري�س اللغات أ �كرث طموحا ،و أ�ن يحدد
أ�هدافا على م�ستوى كل �سلك .ومن أ
�ش�ن تدبري تدري�س اللغات أ �ن يتقوى باعتماد دينامية للتقومي
امل�ستمر للمكت�سبات وتركيز اجلهود على التقدم امللمو�س يف نتائج التح�صيل لدى التالميذ ،والقيمة
امل�ضافة للتعلمات.
 .4.3التوجيه و�إعادة التوازن بني امل�سالك

إ�ن الانتقادات أال�كثر حدة ،الموجهة للمنظومة ،هي تلك التي ت ؤ�اخذها على عدم ملاءمتها المفتر�ضة
أ�و احلقيقية مع حاجات التنمية .ومن أ
ال�ضعيف لدماج خريجي بع�ض التخ�ص�صات
�ش�ن املعدل
إ
وامل�سالك اجلامعية أ �ن ي�سهم يف عدم املالءمة هاته ،التي ال ميكن أ �ن تقع م�س ؤ�وليتها على املدر�سة
وحدها .والواقع أ �ن النمو املتوا�ضع للن�سيج االقت�صادي لبالدنا ،وعدم قدرته على إ �حداث املزيد من
منا�صب ال�شغل لفائدة ال�شباب امل ؤ�هل ،ي�سهم بدوره يف تقلي�ص فر�ص العمل بالن�سبة خلريجي
خمتلف أال�سالك التعليمية.
من ثم ،وبعيدا عن النظرة ال�ضيقة النفعية� ،سيكون من أالهمية ،بالن�سبة لنمو بالدنا وم�ستقبل
�شبابنا ،أ �ن يتم العمل على تقوية التكامل بني املدر�سة واالقت�صاد .واحلال أ �ن مثل هذا الطموح ،لن
يتحقق اليوم بدون اتخاذ مبادرات �شجاعة تهم وظيفة التوجيه داخل املنظومة ،وكذا دون العمل،
ب�رسعة ،على إ �عادة التوازن بني م�سالك الرتبية و التكوين.
أ
م�س�لة التوجيه ،ب�صفة خا�صة ،بالن�سبة للتعليم الثانوي والعايل ،كما تهم امل�سالك وكذا
تُط َرح
كمن الرهان اليوم يف حتقيق هدفني اثنني:
كفايات التالميذ والطلبة .و َي ُ
• العمل ،على م�ستوى املنظومة ،من أ �جل التحكم يف التدفقات وعك�س اجتاهها احلايل ،بهدف
توجيه ثلثي التالميذ والطلبة إ �ىل التكوينات العلمية والتقنية وفق ما جاء به امليثاق؛
• العمل ،بالن�سبة للتعلمات والكفايات ،على متكني التالميذ والطلبة من اكت�ساب روح النقد
واملبادرة ،وروح املقاولة واحلركية ،والثقافة االقت�صادية.

لهذا الغر�ض ،ميكن الرتكيز على ثالثة جماالت رئي�سية:

وحرف امل�ستقبل ،ب إ�عطاء أالولوية للبعد
• القيام بعمل ا�ست�رشايف حول فر�ص ال�شغل ومهن ِ
اجلهوي ،بو�صفه أالكرث مالءمة للتفكري يف املهن والتوظيفات ،مع احتفاظ ال�سلطات املركزية
مبهام اعتماد التكوينات ،وت�صور املناهج والربامج ،واعتماد ال�شهادات .لهذه الغاية ،ف إ�ن العمل
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اال�ست�رشايف والتوقعي ،الذي تقوم به حاليا الهيئات املكلفة بالتكوين املهني يف إ �طار التعاون
بني خمتلف قطاعات الرتبية والتكوين ،ي�ستحق التثمني واملوا�صلة .و�سيكون من املفيد تفعيل
مر�صد مالءمة التعليم العايل للمحيط االقت�صادي واملهني ،املن�صو�ص عليه يف املادة  79من
القانون رقم  .01-00ويتعني أ �ن ت�ستلهم تكوينات امل�ستقبل التطورات التي ي�شهدها العامل يف
هذا املجال ،وال�سيما فيما يتعلق بتقوية اجلذوع امل�شرتكة ،و إ�دراج التكوين متعدد التخ�ص�صات
 �مكانيات من أ
�ش�نها جتاوز التقادم ال�رسيع الذي يطبع
( ،)polyvalenceوالثقافة العامة؛ إ
املعارف التقنية ومتكني املتعلمني من و�سائل لتكوين متجدد مدى احلياة.
أ
مب�س�لة التوجيه ،أ
 �ىل غاية
• االهتمام املبكر
 �ي منذ ال�سنة الثانية من املدر�سة إالعدادية ،إ
التعليم اجلامعي ،تبعا ملا ين�ص عليه امليثاق ،وذلك دون رهن اختيار وم�ستقبل التالميذ.
بيد أ �نه ميكن إ �عادة توجيه املتعلمني ،كلما دعت ال�رضورة إ �ىل ذلك ،من أ �جل ت�صحيح امل�سار
وم�ضاعفة حظوظ النجاح لديهم.
• و�ضع الو�سائل الكفيلة ب إ�حداث نظام ناجع للتوجيه .أ
ولن التوجيه يرتكز أ �وال على أ
الت�طري
والعالم ،ف إ�نه يتعني أ �ن تو�ضع رهن إ ��شارة م ؤ��س�سات التعليم الثانوي أالدوات الالزمة لذلك،
إ
وتزويدها باملزيد من امل�ست�شارين يف التوجيه ،مع ال�سهر على م�شاركة هيئة التدري�س يف
هذه العملية .ثم إ �ن تفعيل ال�شبكات املحلية للرتبية والتكوين ،من أ
�ش�نه أ �ن يوفر للمنظومة  
�آلية مهمة يف تدبري التوجيه وتن�سيقه ،وذلك مع انفتاح م�ستمر على املحيطني االقت�صادي
واالجتماعي.
عالوة على ذلك ،ينبغي تقوية التن�سيق على ال�صعيد الوطني بني أالعمال التي تقوم بها خمتلف
القطاعات احلكومية املتوفرة على م ؤ��س�سات لتكوين أالطر وتلك التي يقوم بها قطاعي التعليم
العايل والتكوين املهني .وعلى �صعيد اجلهات ،يتعني توجيه العمل نحو التن�سيق بل وجتميع
خمتلف م ؤ��س�سات التكوين ما بعد البكالوريا ،وفق ما ين�ص عليه القانون املنظم للتعليم العايل،
بغاية إ �ر�ساء اجل�سور وتقويتها ،وبهدف التوظيف الناجع للبنيات التحتية واملوارد ،و إ�عطاء بعد أ �كرث
و�ضوحا للمنظومة الوطنية للرتبية والتكوين.
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 .IIIزمن الفعل  :توفري املوارد الالزمة للنجاح

أللمة كامل احلق يف أ �ن ي�ساورها القلق بخ�صو�ص و�ضعية مدر�ستها .إ �ال أ �ن هذا ال�شعور يظل غري
ذي جدوى ،ما مل ي�صاحبه فعل أ �كرث إ �يجابية ل�صالح املدر�سة.
يتعني ا�ستغالل الفر�صة املتاحة اليوم أ
 �مام بالدنا ،واالنخراط بكل عزم يف زمن جديد للفعل،
مير بال�رضورة عرب املزيد من التعبئة وتوفري إالمكانات ،إ ��ضافة إ �ىل انخراط أ �كرب ألل�رسة الرتبوية
وللمجتمع يف إ �جناح إال�صالح.
� .1إعطاء دفعة جديدة للرافعات الناجعة للتعبئة حول املدر�سة

يتعني أ �ن يرتكز النف�س اجلديد إلل�صالح على رافعات فعالة للتعبئة حول املدر�سة؛ تعبئة ال بد أ �ن
تكون اليوم منظم ًة ب�شكل أ �ف�ضل ،هادفة ،وخا�ضعة للتقومي لكي تت�سم بالفعالية.
بالفعل ،من املفيد أ �ن تتم التعبئة االجتماعية حول املدر�سة ب�شكل ّ َ
منظم ،و أ�ن تدخل اليوم يف إ �طار
الن�شاط العادي ملديري امل ؤ��س�سات التعليمية وامل�س ؤ�ولني على التدبري الرتبوي عموما ،وكذا الدوائر
الوا�سعة للفاعلني املحليني ولل�سلطات املحلية واملجتمع املدين.
وهكذا� ،ستتوافر كل أ �كادميية ،وكل نيابة تعليمية ،وكل م ؤ��س�سة على بنك للم�شاريع واملبادرات
املفتوحة على ال�رشاكة والتعبئة؛ بنك يتيح فر�صة اال�ستجابة ال�رسيعة لكل حاملي أالفكار واجلهود
والمكانات .كما أ �ن التعبئة من أالعلى قد ت�صبح أ �كرث فعالية ،إ �ذا متكنت من حتقيق التنا�سق يف متثل
إ
امل ؤ��س�سة املدر�سية ،وتنظيم النقا�ش العمومي حولها ،و إ��ضفاء املزيد من النجاعة على عمل الف�ضاءات
امل ؤ��س�ساتية للت�شاور والتعبئة (جمال�س التدبري ،وجمعيات �آباء و أ�ولياء التالميذ على وجه اخل�صو�ص).
تعترب الفعالية يف التعبئة حول املدر�سة أ
م�س�لة مت�صلة بح�سن اال�ستهداف كذلك .ف إ�ذا كان من
امل ؤ�كد أ �ن املدر�سة يف حاجة للجميع ،ف إ�ن من م�صلحتها أ �ي�ضا أ �ن تنجح يف تعبئة فاعلني متميزين
حول بع�ض الق�ضايا ذات أالولوية .يف هذا ال�صدد ،هناك أ �ربعة ف�ضاءات مركزية لهذه التعبئة
املن�شودة ،يتعني اليوم تفعيلها وتن�شيطها وهي :املجتمع الرتبوي ،امل�ستفيدون من املدر�سة ،املجتمع
املحلي ،أ
والمة برمتها .أ �ما الق�ضايا مو�ضوع التعبئة ،فيمكن أ �ن تتخذ أ ��شكاال عدة ،كدعم امل�شاريع
ل�صالح املدر�سة والتالميذ؛ تقومي نتائج التعلم والتح�صيل؛ تقدمي احل�سابات؛ الدفاع عن امل ؤ��س�سة
املدر�سية؛ واليقظة جتاه املخاطر املحتملة.
إ �ن إ �خ�ضاع التعبئة لعملية التتبع والتقومي ،من أ
�ش�نه أ �ن ي�سمح بالرفع من فعاليتها ،وبالتعريف أ �كرث
بو�سائلها ،وبت�شجيع ومواكبة الفاعلني فيها على نحو أ �ف�ضل .فزيادة على وجوب خ�ضوع الف�ضاءات
امل ؤ��س�ساتية املخ�ص�صة للت�شاور وال�رشاكة للم�ساءلة ،ميكن جتريب تقدمي ح�سابات التعبئة ب�شكل
مفيد على م�ستوى املدر�سة ،ومن طرف ال�سلطات الرتبوية املحلية واجلهوية .كما ميكن أ �ن ت�شكل
دينامية التعبئة مو�ضوع مبادرات رمزية ،اعرتافا للفاعلني أالكرث إ �خال�صا أ
والكرث فعالية يف هذا
امليدان (جوائز ،ومكاف�آت) ،بغر�ض االرتقاء بالتعبئة و�ضمان ا�ستمراريتها.
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 .2من �أجل تعاقد ثقة وارتقاء مع هيئة التدري�س

ُعد أال�رسة الرتبوية الفاعل الرئي�س يف أ �ي تغيري للمنظومة .ومتثل هيئة التدري�س مرجعا ومعيارا
ت ُّ
للثقة يف مدر�ستنا .أ
وال�رسة التعليمية املغربية اليوم هي أ
 �كرث ا�ستعدادا ،وحر�صا على م�ستقبل
املدر�سة يف بالدنا   .
إ�ن عقد التقدم من أ �جل املدر�سة مير بال�رضورة عرب تعاقد ثقة مع هيئة التدري�س والتكوين .ومن أ
�ش�ن
جديدا ل�صالح
مثل هذا التعاقد ،الذي أي�تي كتعبري عن التقاء خ�صب إللرادات ،أ �ن يعطي نف�سا
إ
والعداد مل�ستقبل البالد .وميكن أ �ن يرتكز هذا التعاقد على ثالثة م�ستويات مرتابطة:
املدر�سة ،إ
• دينامية للحوار االجتماعي املنتظم يف قطاعات الرتبية والتكوين ،مع احلر�ص على م�صلحة
التالميذ ،وعلى حقهم يف تعليم جيد؛
• النهو�ض مبهنة التدري�س ومهننتها وتثمينها ،وحفز املدر�سني وتكوينهم ،وحت�سني ظروف عملهم،
و إ�عادة االعتبار ل�سلطتهم الرتبوية؛
• االلتزام امل�شرتك أب�هداف حمددة وملمو�سة وقابلة للتقومي يف حت�سني أ �داء منظومة الرتبية
والتكوين.
أ
املجل�س العلى للتعليم وجلانه حاليا ،بتن�سيق مع قطاعات الرتبية والتكوين  ،
لهذا الغر�ض ،يعمل
بال�سهام يف بلورة م�رشوع ت�صور جديد لالرتقاء
والنقابات التعليمية ،على إ �عداد مقرتحات كفيلة إ
بهيئة ومهنة التدري�س والتكوين .وي�ستند املجل�س يف إ �عداد مقرتحاته وتو�صياته ،التي �سيتدار�سها
ويعتمدها خالل دورته املقبلة ليوليوز  ،2008على نتائج ا�ستطالع ر أ�ي املدر�سني حول مهنتهم،
وعلى ا�ستلهام التجارب الدولية الرائدة يف هذا املجال ،وكذا على مقاربة ت�شاركية وت�شاورية مع كل
الفاعلني واملعنيني من أ �جل النهو�ض بهاته املهنة ،يف إ �طار إ �جناح مدر�سة للجميع.
 .3جمهود مايل �إ�ضايف  :نحو اعتماد قانون �إطار و�صندوق
لدعم التعليم املدر�سي

والمكانات ال�رضورية لنجاحها .ففي  
إ�ن تقدمي الدعم الفعلي للمدر�سة يعني كذلك إ �مدادها بالو�سائل إ
كافة أ �نحاء العامل يتطلب إال�صالح الرتبوي تكلفة مرتفعة ،يرجع إ �ىل املجموعة الوطنية حتملها.
ويف حالة املغرب ،ف إ�ن كلفة إ ��صالح املدر�سة باهظة فعال ،خا�صة و أ�ن هذه أالخرية تواجه اليوم حتديا
مزدوجا؛ يتمثل يف ت�رسيع ا�ستدراك تعرثاتها ،واالنخراط يف �سريورة اجلودة واالمتياز .و�سيكون
على املدر�سة أ �ي�ضا ا�ستقبال أ �عداد متزايدة من التالميذ ،واالحتفاظ بهم ،وال�سيما متكينهم من
أ�ح�سن ال�رشوط البيداغوجية ال�رضورية لنجاحهم.
يف هذا ال�صدد ،يجدر أ
الت�كيد على أ �ن م�صري م�شاريع التحديث والتنمية التي انخرطت فيها بالدنا،
 �ىل حد كبري ،بنجاح املدر�سة .وبذلك ،تظل املدر�سة حمددا أ
 ��سا�سيا جلميع النجاحات
يرتبط إ
املن�شودة� ،سواء تعلق أالمر بتناف�سية االقت�صاد ،أ �م مبكافحة الفقر والفوارق االجتماعية ،أ �م بربوز
مواطنَة م�س ؤ�ولة ،أ
َ
  �م باالنخراط يف اقت�صاد املعرفة ،أ �م بتعميق امل�سل�سل الدميقراطي.
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جديد ل�صالح املدر�سة اليوم تعبئة موارد يف حجم هذا الرهان
 �عطاء نف�س 
لذلك ،ي�ستدعي إ
إ
 ��ضايف للدولة أ
 �وال ،وجمهود ل�رشكاء منظومة الرتبية والتكوين ،وال�سيما
والطموح؛ جمهود إ
اجلماعات املحلية ،املجتمع املدين ،وعامل املقاولة.
يف هذا أ
ال�ش�ن ،يتعني توجيه املجهود املايل إال�ضايف للدولة عرب �آلية خا�صة للتمويل والربجمة�  ،ضمن
ميزانية الدولة .ولكي تكون هذه آ
اللية معبئة ووا�ضحة ،ينبغي لها أ �ن تندرج يف قانون إ �طار يحدد
أالهداف العامة ويربمج العمليات والو�سائل ،و أ�ن ت�ستند إ �ىل �صندوق  يخ�ص�ص لدعم م�شاريع
و�سيلة لعطاء م�صداقية للمخطط إال�ستعجايل املرتقب.
إال�صالح .وهو ما �سي�شكل أ �ف�ضل
إ
�ش�ن هذه آ
ومن أ
اللية ا�ستقطاب التمويالت العمومية إال�ضافية ،وكذا م�ساهمات خمتلف ال�رشكاء
 �طار الربجمة و�آلية التمويل،
اخلوا�ص وامل ؤ��س�سات املانحة ،لفائدة املنظومة الرتبوية .و�ستُتيح إ
 ��سا�سا على أالورا�ش  ذات أالولوية املتعلقة بالتعليم املدر�سي ،ر ؤ�ية أ
برتكيزهما أ
 �كرث و�ضوحا يف
التخطيط ،ومرونة أ �كرب يف التدبري ،وتقوميا أ �ف�ضل للنتائج.
و�سيخ�ص�ص �صندوق دعم التعليم املدر�سي لتمويل أ
 �ورا�ش  اال�ستثمار ذات قيمة م�ضافة ،من
قبيل البنيات التحتية املدر�سية ،والتجهيزات البيداغوجية والديداكتيكية ،وعمليات التكوين ودعم
القدرات والبحث واالبتكار الرتبوي.
إ�ال أ �ن هذا املجهود املايل إال�ضايف ،ينبغي أ �ن يواكبه جمهود من نوع �آخر ،ال يقل أ �همية عنه ،يهم
واجهة الف�ضاءات املمكنة لرت�شيد إالنفاق الرتبوي العمومي .ذلك أ �ن املنظومة تتوفر على جماالت
هامة إللقت�صاد ،يتعني ا�ستغاللها .وعلى جميع مكونات املنظومة أ �ن تبا�رش عملية تر�شيد طرق
ا�شتغالها ،وال�سيما يف ما يتعلق بتدبري أالغلفة الزمنية ،وحفز إالنتاجية ،وتطوير معايري البناء
والتجهيز وتدبري املمتلكات ،ومكافحة أ ��شكال التبذير ...ويكمن الهدف الرئي�س من ذلك ،يف إ �يجاد
هوام�ش مالية جديدة ميكن توظيفها و إ�عادة ا�ستثمارها يف م�شاريع مبتكرة.
وال أ
يت�تى النقا�ش حول تعبئة موارد جديدة ل�صالح املدر�سة العمومية دون إال�شارة إ �ىل إ ��شكالية
التعليم اخلا�ص وملكانته �ضمن املنظومة الرتبوية الوطنية .وبحكم الطابع احل�سا�س  للم ؤ��س�سة
املدر�سية ،يتعني االنكباب على التفكري يف الو�سائل الكفيلة بالتوفيق بني حرية التعليم اخلا�ص،
وبني املبادئ الكربى للمرفق الرتبوي العمومي .ويتعلق أالمر يف هذا امل�ضمار ،أ
بالت�كيد على وظيفة
املراقبة وال�ضبط التي تقع على عاتق ال�سلطات املكلفة بالرتبية والتكوين ،مع موا�صلة ت�شجيع تعليم
خا�ص م�س ؤ�ول وذي جودة.
و إ�ذا كان من الالزم أ
الت�كيد على ت�شجيع قطاع التعليم اخلا�ص ،ف إ�نه ينبغي التمييز بني تعليم خا�ص يعمل
ح�سب منطق ال�سوق ،و�آخر تعاقدي ي�ضطلع مبهام املرفق العمومي .ففي مقابل ا�ستفادته من حرية
امل�رشوع الرتبوي ،يزاول التعليم اخلا�ص التعاقدي ن�شاطه يف إ �طار اتفاقيات وا�ضحة مع الدولة ،ويخ�ضع
لرقابة ال�سلطات الرتبوية ،يف ما يتعلق بامل�ضامني واالمتحانات وال�شواهد ،كما يعتمد ال�شفافية التامة يف
معامالته وح�ساباته .ويف كل أالحوال ،لي�س هناك ما قد يربر اليوم يف بالدنا القبول با�ستمرار الهوة ،يف
املوارد ويف أالداء ،بني املدر�سة العمومية والقطاع اخلا�ص ؛ إ �ذ ينبغي أ �ن يكون يف متناول كال القطاعني
حتقيق نف�س املعايري يف اجلودة ،وال�سيما بالن�سبة للتعليم إاللزامي .ومن أ �جل هذه الغاية اجلوهرية ،ف إ�ن
الدولة مدعوة إ �ىل موا�صلة دعمها الوازن والقار للتعليم العمومي.
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خــاتـم ـ ــة
إ�جناح مدر�سة للجميع :ذلك هو الطموح أال�سا�سي الذي يحمله هذا التقرير ،والغاية املثلى التي
أ
املجل�س العلى للتعليم .كما أ �ن �سبيل حتقيق هذا الهدف يعد وا�ضحا ومعروفا
ينتظم حولها عمل
لدى اجلميع؛ �سبيل إ �ذا ما مت ال�سري فيه منذ آ
الن ،بجعل املتعلم وحاجاته يف قلب اجلهود املبذولة،
وبنهج حكامة جيدة للمنظومة ،ف إ�نه �سيف�ضي ،أ
بالت�كيد ،إ �ىل إ �جناح املدر�سة التي ي�ستحقها �شبابنا،
والدماج.
وتتطلبها تنميتنا؛ مدر�سة ت�ضطلع بوظائفها يف التعليم والرتبية إ
و إ�ذا كان هذا التقرير يقدم ت�شخي�صا حلالة املدر�سة يتحرى املو�ضوعية ،وير�سم معامل طريق امل�ستقبل،
ف إ�ن بلوغ هذا الهدف مير ،بال�رضورة ،عرب الفعل ،وااللتزام بتحقيق نتائج ملمو�سة على كل
أ
بتالمذتها لطول وقت ممكن ،وتزودهم باملعارف والكفايات ،وبقواعد
امل�ستويات :مدر�سة حتتفظ
ال�سلوك التي متكنهم من التحكم يف م�صريهم املدر�سي ثم االجتماعي ،وتتيح لهم بيئة بيداغوجية
ومادية ت�ستجيب حلجم ا�ستثمار أالمة يف تعليمهم ،وتتالءم مع مواهبهم ،يف مراعاة للحاجات
التنموية للبالد  .
إ�ن مدر�سة بهذه املوا�صفات هي اليوم يف املتناول� ،رشيطة أ
 �ن يتم دعم عملية إال�صالح بزخم
متوا�صل ،وبحكامة جيدة وم�س ؤ�ولة ،ومبوارد يف م�ستوى الرهانات.
إ�ن إ �عطاء نف�س جديد إلل�صالح أ ��ضحى واقعا ما فتئت ت ؤ�كده إالرادة امللكية ال�سامية با�ستمرار.
لذلك ،يتعني اليوم على امل�ضطلعني بريادة القطاعات املكلفة بالرتبية والتكوين مواكبة هذه الدينامية،
بالطالق آ
الين لور�ش تفعيل إ �لزامية تعليم جميع أالطفال املغاربة ،إ �ىل غاية بلوغهم � 15سنة
إ
من العمر ،ولور�ش ا�ستقاللية الثانوية أ
الت�هيلية ،واجلامعة ،والتكوين املهني ،وانخراطها يف عالقات
ش �يجاد احللول الناجعة للق�ضايا أالفقية للمنظومة ،وال�سيما منها احلكامة
تعاقدية ،ثم لور� إ
اجليدة امل�س ؤ�ولة ،والتحكم يف الكفايات اللغوية ،وتثمني مهنة املدر�س.
ومن أ
�ش�ن حتقيق تغيريات �رسيعة وملمو�سة يف هذه أالورا�ش ،مع دعمها بربجمة مالئمة ،أ �ن يعزز
�سريورة إال�صالح .كما أ �ن إ �ثبات القدرة على حتقيق جناحات فعلية يف هذه أالورا�ش� ،سيي�رس الحقا
القيام باال�ستدراكات الالزمة.
ولكي جتد هذه الدينامية أ �ثرها الفعلي على أ �ر�ض الواقع ،يتعني أ �ن يرتكز تدبري إال�صالح على
تر�سيخ م�س ؤ�ولية الفاعلني يف املنظومة؛ م�س ؤ�ولية هيئة التدري�س التي برد االعتبار ملهنتها ،وجتديد
مهامها ،واملواكبة امل�ستمرة حلاجاتها ومتطلباتها املهنية� ،ستتمكن من متلك هذه التغيريات
 ��رس  املتعلمني ،التي ال يوازي أ
وجت�سيدها الفعلي يف الف�صل الدرا�سي؛ م�س ؤ�ولية أ
الت�كيد على
حقها يف خدمة تربوية عمومية ذات جودة� ،سوى حر�صها على القيام بواجبها يف التعبئة واليقظة
والتدخل لفائدة املدر�سة؛ م�س ؤ�لية الدولة أ �ي�ضا ،التي عليها موا�صلة الدعم املكثف ملدر�ستها ،مع
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تركيزها ،تدريجيا ،على اال�ضطالع بدورها يف ال�ضبط والتخطيط اال�سرتاتيجي ،وتوفري �رشوط
توطيد الثقة يف املدر�سة.
و أ�خريا ،ولكي تكون هذه الدينامية ذات م�صداقية ،من�سجمة وم�ستدمية ،ف إ�نها ت�ستلزم موارد مالية
أ
ح�رصيا لورا�ش جتديد التعليم املدر�سي .و�ستدرج املوارد املالية إال�ضافية،
مالئمة ،يتم تخ�صي�صها
التي �سيتم ر�صدها إ �ىل نهاية الوالية الت�رشيعية احلالية� ،ضمن قانون إ �طار ،وعرب �صندوق خا�ص،
يحدث لدعم هذه أالورا�ش املجددة .ذلك أ �ن إلل�صالح تكلفة؛ تكلفة متكن من املالءمة بني ما هو
مرغوب فيه وما هو ممكن التحقيق ،مع العلم أب�ن جتاهل هذا املعطى قد يعر�ض م�سار إال�صالح
إلخفاقات مل يعد من املمكن لبالدنا القبول بها.
إ�ن إ �جناح مدر�سة للجميع تظل اليوم إ �مكانية قابلة للتحقق ،أ �كرث من أ �ي وقت م�ضى ،بالنظر إ �ىل
قوة االهتمام بق�ضايا املدر�سة وحجم الطاقات املو�ضوعة رهن إ ��شارتها ،و أ�همية مكانتها يف النقا�ش 
حاليا ،لعطاء نف�س جديد إلل�صالح ،فر�صة �سانحة
الوطني .و ُيعد التقاء عدد من ال�رشوط املواتية،
إ
إلجناح املدر�سة املغربية اجلديدة .ومن ثم ،يجدر باجلميع� :آباء ،وتالميذ ،ومدر�سني ،وم�س ؤ�ولني،
وكل املواطنني ،ا�ستثمار هاته الفر�صة.
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امللحق األول  :ملخـص
إ�ن مدر�ستنا اليوم هي ور�ش مفتوح .أ
ولنها تهم م�صري �ستة ماليني من أ �بناء بالدنا ،ومتثل املحدد
وت�ست�ثر بح�صة مهمة من املوارد املالية الوطنية ،أ
أ
ولن تدبريها
أالكرث ح�سما يف توجيه م�سار الفرد،
القومي يعترب �رشطا �رضوريا لتحقيق تنمية ب�رشية عالية؛ ف إ�نها تقع غالبا يف �صميم كل آ
المال،
ح�سا�س بالحباط ،أ �حيانا .لكنها تظل دائما مثار ت�سا ؤ�الت م�رشوعة.
وت�شكل حمط إ �
إ
أ
فال�رس اليوم ،ومعها املتعلمون والفاعلون الرتبويون ،يطرحون أ ��سئلة ال منا�ص من تقدمي أ �جوبة
عنها ،يف عامل حتتدم فيه التناف�سية يوما بعد يوم؛ عامل أ ��ضحت فيه مردودية البلدان مرتبطة
ارتباطا وثيقا أب�داء منظوماتها الرتبوية ،و أ��صبح فيه البحث عن الكفاءات يتجاوز احلدود اجلغرافية،
و أ��ضحت فيه �سيادة اقت�صاد املعرفة أ �مرا واقعا .فهل ما تزال مدر�ستنا ت�ضطلع بدورها يف تعليم
أ�بناء بالدنا ،على النحو أالمثل ،ب إ�ك�سابهم املعارف والكفايات أال�سا�سية ،التي ت ؤ� ِّمن جناحهم يف
احلياة؟ هل تربي املدر�سة أ �جياال قادرة على إال�سهام يف تر�سيخ جمتمع مواطن؟ هل تُعِ ُّد أالفراد
لولوج احلياة املهنية على أ �كمل وجه ،كل بح�سب م ؤ�هالته؟ هل تنجح فعال يف لعب دورها،
بو�صفها ف�ضاء لتكاف ؤ� الفر�ص وتعميم املعرفة؟
ش �يجابي حول م�ستقبل مدر�ستنا،
كل هذه الت�سا ؤ�الت ،وعديد غريها ،أ ��سهمت يف إ �ذكاء نقا� إ
جم�سدة بذلك تزايد االهتمام باحلالة الراهنة للمنظومة .وحتى يتحول هذا االهتمام إ �ىل تعبئة
أ
املجل�س العلى
�شاملة وفعالة حول املدر�سة ،ويكون مبنيا على أ ��س�س متينة ووقائع موثوقة ،ف إ�ن
للتعليم يعر�ض نظرته حول املدر�سة ،يف �صيغة مقت�ضبة تلخ�ص املحاور أال�سا�سية لتقريره ال�سنوي
أالول عن حالة املنظومة و�آفاقها.
تتوخى هذه امل�ساهمة حول املدر�سة املغربية تقدمي ت�شخي�ص للمنظومة بني إالجنازات الفعلية التي
أ�حرزتها ،والتعرثات التي ما تزال قائمة .وحتاول ،أ
بال�سا�س ،الوقوف على االختالالت الكربى التي
تعوق تطور املنظومة ،والتي من أ
�ش�ن إ �يجاد حلول ناجعة لها أ �ن يكون له وقع فعلي على باقي
إال�صالحات التي انخرطت فيها بالدنا ،منذ �سنوات .كما تقرتح هذه امل�ساهمة مالءمة املقاربة املتبعة
لتدبري إ ��صالح املنظومة ،باال�ستناد إ �ىل مبادئ جديدة للتطبيق ،والرتكيز على أ �ولويات دقيقة ،وبناء
تعاقد ثقة ،كفيل بال�سري نحو أ �فق جديد للمدر�سة املغربية.
 .1نتائج واعدة حققتها املدر�سة املغربية ،رغم وجود بع�ض االختالالت

على الرغم من بع�ض االختالالت ،الناجتة عن عقود من الرتدد والتقلبات يف اخليارات الرتبوية
اال�سرتاتيجية؛ ف إ�ن مدر�ستنا جنحت ،مع ذلك ،يف التغلب على الكثري من النقائ�ص ،التي ظلت
تتخللها .وتتج�سد هذه النجاحات ،التي غالبا ما تكون بارزة من الناحية الكمية ،والتي أ �ر�ست
اللبنات الكفيلة بالتوجه نحو ور�ش الرفع من اجلودة ،يف جماالت أ ��سا�سية ،تهم :حتديث إالطار
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القانوين وامل ؤ��س�ستي للمدر�سة؛ تعميم ولوج الرتبية؛ تطوير املوارد؛ التجديد البيداغوجي؛ و إ�ر�ساء
لبنات حكامة جديدة للمنظومة.
وهكذا ،فقد اقرتبت املنظومة من رفع رهان تعميم التعليم .ومل يكن حتقيق هذا الهدف أ
بالمر
الهني ،بالنظر إ �ىل امل�سار ال�سابق للمنظومة :فقد بلغت ن�سبة التمدر�س يف �سلك التعليم االبتدائي
 %94خالل املو�سم الدرا�سي  .2007-2006ويوجد اليوم ،ما يفوق مليون طفل إ ��ضايف باملدر�سة،
 �عداد امل�سجلني بالثانوي إالعدادي أ
 �ن أ
مقارنة باملو�سم الدرا�سي  ،2001-2000كما أ
والت�هيلي
 �ي�ضا يف رفع رهان امل�ساواة ،مبا أ
تطورت بن�سبة  %40يف نف�س  الفرتة .وجنحت املنظومة أ
 �ن
التعميم واكبه تقدم ملحوظ يف تقلي�ص الفوارق يف ولوج الرتبية؛ بحيث أ ��ضحت اليوم ن�سبة
متدر�س الفتيات القرويات تقارب عتبة التكاف ؤ� بني اجلن�سني .كما تقل�ص التباين بني املجالني القروي
واحل�رضي ،بارتفاع ن�سبة متدر�س الفتيان بالو�سط القروي ،مبا يكاد يعادل نف�س الن�سبة امل�سجلة
بالو�سط احل�رضي.
وقد واكب تعميم التمدر�س ودمقرطة الرتبية تطور يف املوارد الب�رشية واملادية واملالية املخ�ص�صة
للمنظومة ،حيث مت إ �حداث  7000من�صب �شغل �صايف إ ��ضايف للتدري�س .وهو ما أ ��سهم ن�سبيا
يف الرفع من أ
الت�طري .كما تزايد عدد املدار�س االبتدائية بـ  1000وحدة مدر�سية منذ �سنة .2000
وبالن�سبة لقطاع التكوين املهني ،فقد مت رفع العر�ض التكويني وتنويع م�سالكه ومالءمتها ،على
ِّ
امل�شغلني ،مما أ �دى إ �ىل م�ضاعفة عدد
نحو ي�ستجيب لتزايد الطلب� ،سواء من طرف املتدربني أ �و
املتدربني يف غ�ضون ال�سنوات ال�سبع املن�رصمة .عالوة على ذلك ،عرفت ميزانية الدولة املر�صودة
لقطاع الرتبية والتكوين زيادات مطردة منذ �سنة  ،2000لي�صل حجم التحمالت العمومية إ �ىل ما
يفوق  37مليار درهم �سنة .2008
وقد �شهدت اجلوانب البيداغوجية بدورها تطورات ملحوظة؛ حيث متت مراجعة املناهج والربامج
مبختلف أ
 ��سالك التعليم املدر�سي ،وكذا �صياغة معينات ديداكتيكية جديدة ،واعتماد الكتاب
أ
تدري�س المازيغية يف التعليم االبتدائي  .
املدر�سي املتعدد ،و إ�دماج مواد تعليمية جديدة ،و إ�دراج
كما متت إ �عادة التنظيم البيداغوجي ،وال�سيما بربط التعليم إالعدادي بالثانوي ،و إ�ر�ساء جذوع
م�شرتكة يف ال�سنة أالوىل من الثانوي أ
الت�هيلي .وعلى م�ستوى التعليم العايل ،مت إ �ر�ساء الهند�سة
البيداغوجية اجلديدة و إ�حداث عدد من امل�سالك والتكوينات ،مما �سمح بتحقيق املزيد من املرونة
واملالءمة مع اخليارات الفردية للطلبة يف م�ساراتهم اجلامعية ،ومع متطلبات االقت�صاد الوطني.
إ�ىل جانب ذلك ،جنحت املنظومة يف إ �ر�ساء لبنات حكامة جديدة المتمركزة ،وذلك يف اجتاه مالءمة
أ�ف�ضل للحاجات اجلهوية واملحلية ،وا�ستجابة أ �جنع للم�شاكل على �صعيد امل ؤ��س�سات التعليمية،
وف�سح املجال أ �مام إ �طالق املبادرات على خمتلف امل�ستويات  .وقد جت�سد هذا التوجه اجلديد ،على
اخل�صو�ص ،يف نقل بع�ض ال�صالحيات املتعلقة بالتخطيط وبتدبري املوارد الب�رشية ،والتمويل ،وتتبع
�سري امل ؤ��س�سات التعليمية إ �ىل أالكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين .وات�سع هذا النهج لي�شمل
اجلامعات ،التي أ ��ضحت تتمتع ،بدورها ،با�ستقاللية أ �كرب على امل�ستويات البيداغوجية أ
والكادميية
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والدارية واملالية .وبالفعل ،ف إ�ن اجلامعة املغربية اليوم حتظى بو�ضع متميز يخول لها حرية وا�سعة
إ
يف �صياغة عر�ضها الرتبوي ،وال�سيما إ �حداث م�سالك وتكوينات جديدة ،وتنويع م�صادر التمويل.
 .2تعرثات حقيقية ما تزال قائمة

 �ر�ساء لبنات منوذج بيداغوجي جديد يف ال�سنوات أالخرية .و أ�بانت
لقد مكن إال�صالح من إ
 �مكانات هامة للم�ضي قدما يف ور�ش 
املنظومة ،والفاعلون فيها ،عن قدرة حقيقية على تعبئة إ
إال�صالح ،وتعزيز البنيات التحتية الرتبوية ،وو�ضع هياكل م ؤ��س�ساتية وتنظيمية واعدة يف م�سار
حتديث املدر�سة.

وعلى الرغم من هذه املكت�سبات أالكيدة ،فال أ �حد ميكنه اليوم أ �ن يتجاهل اختالالت منظومتنا
الرتبوية الناجتة ،أ
بال�سا�س ،عن عدد من إال�صالحات املجه�ضة قبل أ �وانها ،أ �و املطبقة على نحو
انتقائي ،وعن تقاطب إ �يديولوجي طاملا رجح كفة اعتبارات ظرفية خا�صة ،على ح�ساب م�صلحة
املتعلمني.
فكثري من أالطفال ما يزالون يغادرون املدر�سة دون م ؤ�هالت ،كما هو أ
ال�ش�ن بالن�سبة ملا يناهز
 400000تلميذ انقطعوا عن الدرا�سة يف ال�سنة املا�ضية ،أ
 �كرث من ن�صفهم يف �سلك التعليم
أ
ال�سو�سيو-اقت�صادية ل�رس املتعلمني ،أ ��سا�سا .ين�ضاف إ �ىل ذلك أ �ن ن�صف
االبتدائي؛ نتيجة للظروف
جماعاتنا القروية فقط تتوافر على إ �عدادية واحدة  .
وتبقى ظاهرة التكرار ،التي تغذي �صفوف املنقطعني عن الدرا�سة ،م�صري قرابة كل تلميذ من أ ��صل
خم�سة يف ال�سلك االبتدائي .أ �ما أالمية فما تزال ن�سبها مرتفعة ،حتول دون ا�ستفادة اقت�صادنا
وجمتمعنا من طاقات هي يف أ �م�س احلاجة إ �ىل اكت�شافها .من ناحية أ �خرى ،يبقى تعميم التعليم
أالويل جد حمدود ،وتظل جودة عر�ض الرتبية ما قبل املدر�سية حكرا ،يف الغالب ،على بع�ض 
أال�رس .واحلقيقة أ �ن مدر�ستنا مل ترق بعد إ �ىل أ �ن ت�صبح م ؤ��س�سة لالندماج بفر�ص متكافئة.
عالوة على ذلك ،ما تزال عدة نقائ�ص بيداغوجية وتنظيمية قائمة؛ فجودة التعلمات أال�سا�سية،
(القراءة ،الكتابة ،احل�ساب ،والتحكم اللغوي) ،وطرائق التدري�س ،واملعينات الديداكتيكية تظل
حمدودة بالن�سبة للتالميذ الذين يتمكنون من البقاء يف املنظومة .وكمثال على ذلك �ضعف
التحكم يف اللغات ،مع ن�سبة هامة من التالميذ الذين ال يتقنون لغة التدري�س (العربية) ،على الرغم
من ا�ستفادتهم من � 3800ساعة من تعلم اللغة العربية على امتداد مراحل التعليم إاللزامي.
أ�ما التوجيه املدر�سي ف إ�نه ي ؤ�دي ،يف كثري من أالحيان ،إ �ىل تغليب كفة ُّ
ال�شعب أالدبية على ح�ساب
ال�شعب العلمية  .كما أ �ن حمدودية مالءمة كفايات بع�ض اخلريجني ملتطلبات احلياة املهنية ما
فتئت تغذي معدل العاطلني من حاملي ال�شواهد  .وبالن�سبة ملدر�سينا و أ��ساتذتنا ،ف إ�نهم ال يحظون
بالتكوين والدعم الكافيني ،للقيام باملهام املنوطة بهم على الوجه أالمثل.
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 .3بع�ض املحددات املف�رسة ألهم اختالالت املنظومة

عرا�ض ل�شكاليات أ �عمق ت�ستدعي االنكباب عليها؛ ذلك
إ�ن االختالالت �سالفة الذكر ،ما هي إ �ال أ �
إ
أ�ن إال�صالح امل�ستدمي ملدر�ستنا يتطلب ،أ �وال وقبل كل �شيء ،ت�شخي�ص االختالالت املعيقة ل�سري
منظومتنا ،والتي �سيكون ملعاجلتها أ
بالت�كيد أ �ثر إ �يجابي على جمموع إال�صالحات اجلارية  .وتتلخ�ص
أ�هم هذه االختالالت فيما يلي:
• إ��شكالية احلكامة على خمتلف امل�ستويات :على الرغم من نهج منوذج للحكامة أ �كرث مرونة
وب�صالحيات أ �و�سع على م�ستوى أالكادمييات اجلهوية ،ف إ�ن املنظومة مل تتمكن بعد من فتح
أ
بع�ض الورا�ش ال�صعبة ،من قبيل إ �ر�ساء �آليات لتقومي الفاعلني فيها وتر�سيخ م�س ؤ�ولياتهم،
مبا ميكن من حفز اجلميع على بدل املزيد من اجلهود لتح�سني أ �دائها .كما حتتاج املنظومة
أ�ي�ضا إ �ىل تر�سيخ �آليات مالئمة للقيادة وال�ضبط ،و إ�ىل تطوير هياكل التدبري على م�ستوى
أالكادمييات وامل ؤ��س�سات التعليمية؛ ذلك أ �ن من مكامن �ضعف �آليات قيادة املنظومة كذلك،
عدم توافرها على نظام �شامل وفعال إللعالم يت�سم باالن�سجام ،والتحيني امل�ستمر واال�ستجابة
املنتظمة ملتطلبات التدبري والتقومي والقيادة� ،ضمن ر ؤ�ية مندجمة تقوم على التن�سيق واملعرية
بني خمتلف قطاعات الرتبية والتكوين.
يف ارتباط بذلك ،ف إ�ن التخطيط العمودي ،من قمة املنظومة إ �ىل قاعدتها ،وت�ضخم الهياكل،
 �هدار للموارد ،كما هو
 �ىل تكري�س  نهج متفرق وجتزيئي إلل�صالحات ،و إ�ىل إ
قد يف�ضيان إ
أ
ال�ش�ن بالن�سبة إلل�صالح البيداغوجي ،الذي مل يواكبه تكوين مالئم للمدر�سني ،أ �و أ �ي�ضا بناء
م ؤ��س�سات دون تزويدها بالتجهيزات أال�سا�سية.
• ظروف مزاولة مهنة التدري�س وانخراط املدر�سني :يبدو أ �ن درجة التزام املدر�سني وتعبئتهم
وانخراطهم يف إال�صالح الرتبوي تظل متباينة وغري كافية ،بالنظر إ �ىل الدور احلا�سم له ؤ�الء
الفاعلني يف االرتقاء باملدر�سة .والواقع أ �ن هذا االنخراط املحدود يرتتب عنه أ �ثر �سلبي على
أ�داء املنظومة ،وال�سيما على جودة التعلمات والقدرة على االحتفاظ باملتعلمني .يعود ذلك
بالدرجة أالوىل ،إ �ىل النق�ص امل�سجل يف تكوين أ
وت�طري املدر�سني ،الذين ي�ضطلعون مبهمة ما
فتئت تزداد �صعوبة وتعقيدا؛ ذلك أ �ن املدر�سني يواجهون اليوم ظروف عمل �صعبة ،ال يتم
إ�عدادهم دائما للتكيف معها .هذا ف�ضال عن أ �ن �ضعف �آليات التقومي وامل�ساءلة ،والتدبري املبني
على النتائج ،ي ؤ�دي إ �ىل نوع من احليف إ �زاء املدر�سني أالح�سن أ �داء ،يف مقابل عدم حما�سبة
امل�س ؤ�ولني عن إالخفاقات والنقائ�ص.
• منوذج بيداغوجي أ �مام �صعوبات املالءمة والتطبيق :إ �ذا كانت املنظومة قد با�رشت بنجاح العديد
من إال�صالحات البيداغوجية والهيكلية ،و أ�ر�ست أ
 �قطابا لالمتياز ،من قبيل املعاهد العليا
املتخ�ص�صة ،وعدد من الثانويات أ
الت�هيلية اجليدة ،ونظام ناجع للتكوين املهني ...ف إ�ن املدر�سة
واجلامعة ما تزاالن مل تتمكنا بعد من توفري تعليم وتكوين بطرائق وم�ضامني وظروف عمل،
يف م�ستوى املعايري املتعارف عليها يف هذا أ
ال�ش�ن .ومن بني أالمثلة على �صعوبات مالءمة
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وتطبيق النموذج البيداغوجي الواقع احلايل لتدري�س اللغات؛ حيث إ �ن املنظومة مل تنجح
بعد يف متكني املتعلمني من التحكم يف الكفايات اللغوية .ينطبق ذلك على حمدودية
إ�تقان ا�ستعمال املتعلمني للغة العربية ،التي ظل جمال ا�ستعمالها الفعلي �ضيقا للغاية ،لبلوغ
أ
تدري�س المازيغية يف املنظومة الرتبوية يظل يف
م�ستوى جيد من إالتقان .ثم إ �ن إ �دراج
حد ذاته حديثا وحمدودا؛ مما يجعل من أ
م�س�لة تقوميه أ �مرا مبكرا .كما ينطبق ذلك على
تعلم اللغات أالجنبية ،التي يعد التحكم يف ا�ستعمالها مفتاحا �رضوريا لالندماج يف املجتمع
احلديث والعامل املهني الع�رصي.
• املوارد املالية و إ��شكالية توزيعها :على الرغم من أ �ن املوارد املر�صودة للمنظومة عرفت ارتفاعا ملحوظا
يف ال�سنوات أالخرية ،ف إ�ن إالنفاق الرتبوي ،بح�سب كل تلميذ ،يظل جد حمدود ،ال يتعدى
ن�صف حجم إالنفاق بالبلدان املماثلة .كما أ �ن املوارد املر�صودة ينق�صها التوزيع أالمثل ،وتخ�ص�ص
اعتمادات أ
 �قل مل�شاريع تطوير و�صيانة ال�شبكة املدر�سية والرفع من جودة الرتبية والتكوين.
والنتيجة هي أ
 �ن اال�ستثمارات تبقى جد حمدودة يف االرتقاء بالعملية البيداغوجية داخل
الف�صل الدرا�سي (معينات ديداكتيكية ،تكوين املدر�سني ،التجهيزات أال�سا�سية) .واىل جانب

هذه النقائ�ص ،يظل تنويع موارد متويل املنظومة جد حمدود؛ حيث إ �ن الدولة ما تزال تتحمل
الق�سط أالكرب من التمويل ،يف حني تظل م�ساهمة اجلماعات املحلية وقطاع التعليم اخلا�ص جد
حمدودة.
• �ضعف التعبئة حول املدر�سة :يبدو أ �ن انخراط أال�رسة الرتبوية يف �سريورة حياة املدر�سة ما فتئ
يعرف تراجعا ،يف الوقت الذي تتزايد فيه حدة ال�صعوبات التي تعاين منها امل ؤ��س�سة التعليمية،
مغذية بذلك احللقة املفرغة ل�ضعف التعبئة ونق�ص اجلودة .يف هذا ال�صدد ،ي�سائل بع�ض 
الباء أ
آ
وال� أ
رس �داء املدر�سة ،وقيمة ال�شواهد التي متنحها ،يف أت�مني م�ستقبل أ �بنائهم ،وال�سيما
بالنظر إ �ىل الن�سبة املرتفعة لبطالة اخلريجني .ومن جتليات �ضعف التعبئة كذلك ،كون بع�ض 
أ
الدرا�سي لبنائها ،خ�صو�صا يف
أال�رس ،ولعوامل متعددة ،ال تقوم بدورها يف تتبع امل�سار
املحطات احلا�سمة من هذا امل�سار.
للمنظومة أ
بالت�كيد جانب من امل�س ؤ�ولية يف تراجع التعبئة ،بالنظر إ �ىل �ضعف اجلهود املبذولة لتقوية
جاذبية املدر�سة ،وتنظيم حوار م�ستمر مع �آباء و أ�ولياء التالميذ ،ومالءمة العر�ض الرتبوي للظروف
االجتماعية واالقت�صادية ألل�رس  وللخ�صو�صيات املجالية ،ومنح فر�صة ثانية أللطفال املنقطعني
عن الدرا�سة .كذلك ،ف إ�ن غياب ريادة قوية متكن من التح�سي�س مب�شاكل املدر�سة وحفز خمتلف
املتدخلني للم�ساهمة يف حل م�شاكلها ،يحرم املدر�سة من تالقي خمتلف إالرادات التي من أ
�ش�نها
ال�سهر على ال�سري أالمثل لها ودعم إ �دارتها الرتبوية .ويف الواقع ،ف إ�ن املدر�سة يف أ �م�س احلاجة إ �ىل
دعم فعلي ميكنها من االرتقاء بظروف التدري�س والتعلم والتخفيف من عبئ امل�شاكل التي تعرت�ضها،
وال�سيما تلك اخلارجة عن م�س ؤ�وليتها ،وما أ �حوجها كذلك إ �ىل اهتمام وم�ساعدة أالو�ساط الفكرية
والعالمية وال�سيا�سية بالبالد.
إ
المجل�س  أ
العلى للتعليم • التقرير ال�سنوي

2008

85

االجزء األول  :إنجاح مدرسة للجميع

 .4ما هي مداخل العمل من �أجل �إجناح مدر�سة للجميع؟

يف �ضوء ت�شخي�ص مكامن اخللل ،وا�ستخال�ص الدرو�س ،يتعني اليوم االنتقال إ �ىل الفعل ،باتخاذ
الالزمة لعطاء نف�س جديد إلل�صالح؛ ذلك أ �ن ال�رشوط تعد مواتية اليوم لالنخراط بكل
التدابري
إ
جديدة لعادة أت�هيل مدر�ستنا ؛ مرحلة كفيلة بتج�سيد �آثار إال�صالح يف
حزم و إ�رادة يف مرحلة
إ
عمق الف�صل الدرا�سي وامل ؤ��س�سة التعليمية ،وك�سب رهان اجلودة ،و إ�حراز نتائج ملمو�سة ،يكون
وقعها مبا�رشا على املتعلمني .لتحقيق هذه الغاية ،يتعني مالءمة املقاربة املعتمدة يف تدبري ق�ضايا
املدر�سة ،بالعمل على التحديد الدقيق ملهامها ،وباالرتكاز على منطق جديد يف التطبيق ،وعلى
موجهة وا�ضحة ومعلنة.
مبادئ ِّ
يف هذا ال�صدد ،يتعني اليوم حتديد مهمة املدر�سة املغربية ،على نحو يجعلها ت�شكل أ �فقا م�شرتكا
أ
بال�ش�ن الرتبوي ،وذلك بتزويد مواطني الغد باملعارف والكفايات والقدرات االجتماعية
ملختلف املعنيني
أال�سا�سية ،التي من أ
�ش�نها أ �ن تتيح لهم النجاح يف م�رشوع حياتهم ،تبعا الختياراتهم ال�شخ�صية.
من هذا املنطلق ،ترتكز مهمة املدر�سة على تعليم املعارف والكفايات أال�سا�سية للمتعلمني حتى
يتمكنوا من حتقيق طموحاتهم الفردية ،وذلك ب�ضمان اكت�ساب املعارف التي تهدف إ �ىل تن�شئة
املتعلم و إ�عداده للحياة العملية؛ تلك هي أالهداف التي ميكن ،على أ
 ��سا�سها ،م�ساءلة املدر�سة
واحلكم عليها   .
يف ارتباط مبالءمة املقاربة ،ينبغي اعتماد منطق جديد لتطبيق إال�صالح ،يقوم على امل�شاريع
والنتائج ،ال على املرا�سم والقرارات العمودية .ومن أ
�ش�ن هذه املقاربة العملية ،إ �ذا ما مت اختبارها بدقة،
وتقومي �آثارها وتعميمها ،أ �ن ت�ساعد على القيام با�ستدراكات و إ�حداث تغيريات عميقة وم�ستدامة
للمنظومة ،ترتكز ،أ
موجهة:
بال�سا�س ،على خم�سة مبادئ ِّ
• إ�عادة تركيز االهتمام على التعليم إاللزامي :وذلك مبحورة اجلهود على أ ��سالك هذا التعليم ،عرب
متابعة خا�صة أللجيال املقبلة التي تلج املنظومة الرتبوية للمرة أالوىل ،انطالقا من الدخول
املدر�سي املقبل؛
• التطبيق املنهجي للمقاربة الت�صاعدية يف التخطيط ويف ر�صد املوارد :من خالل حتديد أالهداف
باالنطالق من امل�ستوى املحلي ،أ �ي من اجلماعات املحلية ،مع الرت�سيخ الفعلي مل�س ؤ�ولية املدبرين
املحليني للمنظومة ،وفق مهام حمددة؛
• جعل املتعلم واحتياجاته يف قلب إال�صالح :با�ستهداف الف�صل الدرا�سي( ،التخفيف من
االكتظاظ ،ودعم التالميذ) ،و إ�ر�ساء �آليات لتتبع توفر ال�رشوط البيداغوجية أال�سا�سية،
(املدر�سون ،و�سائل العمل ،الكتب)...؛
أ
الت�صدي لهم العوائق أ �مام حتقيق
• إ�زالة إالكراهات اخلارجة عن م�س ؤ�ولية املدر�سة :حيث إ �ن
مردودية جيدة( ،حالة البنايات ،امل�شاكل االجتماعية للتالميذ ،ال�سلوكات الالمدنية) ،من أ
�ش�نه
أ�ن ميكن املدر�سة من اال�ضطالع مبهمتها على الوجه أالمثل.
• ر�صد املوارد الالزمة لتحقيق اجلودة املطلوبة.
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 .5ثالثـة ف�ضاءات ذات �أولوية للعمل
 .1.5جبهة تكاف ؤ� الفر�ص ،بالتفعيل احلقيقي إللزامية تعليم
جميع أ
الطفال املغاربة �إىل غاية بلوغهم � 15سنة من العمر

أ
املدر�سة ،لكرب مدة
يتمثل الرهان احلايل يف رفع حتدي دمقرطة التعليم باحلفاظ على التالميذ يف
ممكنة  .يتطلب حتقيق هذا الهدف إ �جناز م�شاريع تخ�ص أال�سالك الثالثة للتعليم إاللزامي:
• التدخل على م�ستوى التعليم االبتدائي :من خالل بلوغ هدفني اثنني :التعميم التام للتمدر�س،
وحت�سني معدل االحتفاظ بالتالميذ يف املنظومة .يظل حتقيق هذين الهدفني رهينا بتنويع
العر�ض  الرتبوي والرفع من جودته ،يف مدر�سة متعددة أال�ساليب ،مع ت�شجيع أالن�شطة
الرتبوية والثقافية والريا�ضية املندجمة ،والعناية باملتعلمني ذوي احلاجات اخلا�صة ،وكذا
بالرتكيز على املعارف أال�سا�سية (القراءة والكتابة واحل�ساب) ،عرب نهج مقاربة بيداغوجية
تراعي حاجات وخ�صو�صيات كل متعلم على حدة ،وتعزيز الدعم الرتبوي ،بو�صفه أ �جنع بديل
للتكرار.
• التدخل على م�ستوى التعليم إالعدادي :متر دينامية هذه احللقة احلا�سمة من املنظومة ،عرب
توطيد دور املدر�سة إالعدادية يف تر�سيخ املعارف والكفايات أال�سا�سية ،وتنمية ا�ستقاللية
التالميذ ،يف إ �طار إ �عدادهم ملمار�سة مواطنتهم ،ومتكينهم من اكت�شاف مهاراتهم الفردية.
وميكن حتقيق هذه أالهداف بتعزيز أت�طري إالعداديات ،واالنخراط يف برامج جريئة لتو�سيعها
وجتديدها ،والرفع من ن�سبة تغطيتها بالو�سط القروي ،و إ�عادة االعتبار لدبلوم التعليم
إالعدادي.
• التدخل على م�ستوى التعليم أالويل :ميكن أ �ن تنتظم املبادرات الالزم اتخاذها يف هذا أ
ال�ش�ن
حول هدفني اثنني :إ �ر�ساء مفهوم بيداغوجي جديد لتعليم أ �ويل ع�رصي ،يراعي هويتنا الوطنية
وخ�صو�صياتنا الثقافية؛ و إ�جناز م�شاريع رائدة ،يتم على أ ��سا�سها اختبار هذا املفهوم اجلديد،
يف اجتاه العمل على تعميمه تدريجيا إ �ىل غاية .2015
اللزامي
 .2.5جبهة ا�ستقاللية اجلامعة واالمتياز يف التعليم ما بعد إ
ويف التكوين املهني

إ�ن الثانويات أ
الت�هيلية ،التي من املنتظر أ �ن ت�ستقبل أ �عدادا متزايدة من ال�شباب املغاربة ،يف حاجة
إ�ىل إ �عدادها لرفع ح�صتها من التحدي الرتبوي .وذلك ،ب إ�عطائها ا�ستقاللية أ �و�سع ،ومدها بو�سائل
عمل تخول لها االنخراط يف برامج تربوية أ �كرث تنوعا .ومن أ
�ش�ن جودة وتنوع هذه امل�شاريع أ �ن
يعزز تطور الثانويات أ
الت�هيلية املغربية ،يف اجتاه البحث امل�ستمر عن االبتكار واالمتياز .ومن بني
املبادرات الواعدة يف هذا أ
ال�ش�ن ،إ �ر�ساء ثانويات مرجعية ،و إ�حداث �شعب متخ�ص�صة يف املهن أ �و
الريا�ضة أ �و اللغات...
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أ�ما على م�ستوى التعليم العايل ،ف إ�ن تطوير اجلامعة ي�ستدعي تعميق ا�ستقالليتها من خالل ثالثة
مناح :أ
 �ولها ا�ستثمار كل إالمكانات التي ين�ص عليها القانون رقم  ،01-00واالرتقاء ب�آليات
احلكامة اجليدة ،وا�ستك�شاف ف�ضاءات جديدة لال�ستقاللية ،يف اجتاه جامعة أ �كرث إ �نتاجية ،تكون
 �طار عالقة
يف م�ستوى رهانات التناف�سية الدولية ،وذلك ،بناء على م�شاريع يتم تقوميها ،يف إ
تعاقدية مع الدولة.

يف هذا ال�صدد ،تنتظر اجلامعة املغربية حتديات كربى ترتبط بتطوير البحث العلمي واالبتكار،
بو�صفهما قاطرة للنمو االقت�صادي والتنمية .وهو خيار �رضوري ،ولي�س جمرد ترف فكري ،و إ�ن
تعلق أالمر مبجتمع يعاين من ن�سبة عالية من أالمية ،ومن �ضعف جودة التعليم أال�سا�سي .لذا،
تظل تنمية البحث العلمي هدفا يف متناول بلد كاملغرب؛ وذلك بالعمل على  ثالث واجهات
أ��سا�سية:
• تو�سيع القاعدة العلمية للبالد ،من خالل تعبئة املزيد من الباحثني املغاربة ،داخل الوطن وخارجه،
بل وتعبئة الباحثني أالجانب أ �ي�ضا ،عرب حمفزات علمية ومادية ،حول م�شاريع وطنية للبحث
العلمي  .
• مد القنوات واجل�سور مع املراكز العاملية لالبتكار العلمي ،ومواكبة حركية الكفاءات العلمية والتقنية
عرب خمتلف أ �رجاء العامل ،ب إ�برام �رشاكات ذات قيمة م�ضافة عالية مع مراكز البحث الدولية،
على أ ��سا�س مبد إ� الفائدة املتبادلة.
• توطيد أ �و إ �طالق مبادرات موجهة للبحث واالبتكار ،ت�ستهدف جماالت حمددة وذات قيمة
م�ضافة ،بتعاون مع الن�سيج املقاوالتي ،من قبيل البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا ،واالقت�صاد
الرقمي ،والطاقات املتجددة وال�صحة والبيئة ،...وت�سهيلها عن طريق �آليات ت�شجيعية من
قبيل :تدابري �رضيبية مالئمة ،عقود برامج ،ر أ��س  مال مخُ اطر ،حا�ضنات للمقاولة داخل
امل ؤ��س�سات اجلامعية...
 .3.5جبهة الق�ضايا أ
الفقية

تت�جل إ �ىل اليوم .وهي ق�ضايا من أ
يتعلق أالمر بالق�ضايا التي ما فتئت معاجلتها أ
�ش�ن إ �يجاد
حلول مالئمة لها ،أ �ن يكون له أ �ثر حا�سم على جودة املنظومة ،وتهم ،أ ��سا�سا:
• انخراط املدر�سني وتثمني مهنتهم :وذلك بحفز املدر�سني ،وتر�سيخ م�س ؤ�وليتهم وتدقيق مهامهم
يف اجتاه مهننتها ،باعتبارهم الفاعل أال�سا�سي يف إ �جناح العملية الرتبوية  .وتتمثل إالجراءات
الالزم اتخاذها يف هذا أ
ال�ش�ن يف بلورة تعاقد للثقة بني املدر�س  واملدر�سة ،بتقدمي أ
 �جوبة
جديدة مل�شاكل الغياب غري املربر والدرو�س اخل�صو�صية امل ؤ�دى عنها ،وا�ستعمال القطاع اخلا�ص
ملدر�سي القطاع العمومي.
• احلكامة القائمة على تر�سيخ امل�س ؤ�ولية :إ �ن الالمتركز ،وتو�ضيح امل�س ؤ�وليات وتدقيقها ،وتعميم
�رضورية لر�ساء نظام لقيادة املنظومة ،يقوم على تر�سيخ
ثقافة و�آليات التقومي ،تعد مقومات
إ
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امل�س ؤ�وليات لدى الفاعلني فيها .ويتمثل الهدف يف إ �عادة تنظيم املنظومة الرتبوية يف إ �طار
م ؤ��س�سات متو�سطة احلجم ،ت�سمح باملعاجلة الناجعة للم�شاكل .وتتمثل اخلطوة أالوىل
يف االجتاه نحو المتركز ترابي ووظيفي ،يتيح تخويل اال�ستقاللية إالدارية والبيداغوجية
للم ؤ��س�سات التعليمية ،مع احتفاظ إالدارة املركزية بتدبري اجلوانب اال�سرتاتيجية املرتبطة
بتوزيع املوارد ،وحتديد الت�صورات املتعلقة باملناهج والربامج ،والتن�شيط ،والتقومي ،يف حني
متنح للم ؤ��س�سات املزيد من املوارد ،ب إ�دارة تربوية وجمال�س للم ؤ��س�سات أ �كرث جناعة وفعالية.
أ�ما اخلطوة الثانية ،فتتمثل يف نهج المركزية تهدف إ �ىل إ ��رشاك أ �قوى و أ�و�سع للجماعات

املحلية يف حياة املدر�سة ،من خالل �رشاكات م�ستدامة مبنية على مبد إ� القرب؛ ت�ضطلع  
مبوجبها اجلماعات املحلية مب�س ؤ�وليات جديدة على م�ستوى البنايات والتجهيزات وال�صيانة
و أ�من امل ؤ��س�سات التعليمية .مما من أ
�ش�نه أ �ن ي�سمح للمدر�سة برتكيز االهتمام على مهامها
الرتبوية والثقافية ،وغريها من أالن�شطة املندجمة.
• التحكم يف اللغات :يتعني على املنظومة نهج مقاربة جديدة للرفع من كفايات إ �تقان املتعلمني
للغة الوطنية وللغتني أ �جنبيتني ،على أالقل .يف هذا ال�صدد ،تقت�ضي تقوية اللغة العربية ،يف
املقام أالول ،بذل جمهود خا�ص يتجه نحو حتديث طرق تدري�سها وتطوير �آليات معيارية
موجه للتحكم
لتقومي م�ستوى التحكم فيها بانتظام؛ وكذا تركيز اجلهود على إ �عداد خمطط ِّ
يف اللغات أالجنبيةُ ،يعنَى بتجديد تقنيات تدري�سها و إ�تقان الكفايات التوا�صلية؛ الكتابية
والتعبريية ،واعتماد برامج لتعميق تكوين املدر�سني يف اللغات ،وتقوية الدعم الرتبوي يف هذا
أ
ال�ش�ن .كما يتعني متكني أ �كرب عدد من التالميذ من تعلم أالمازيغية ،التي تعد تراثا م�شرتكا
جلميع املغاربة ،وبلورة إ �طار عمل وطني وا�ضح يحدد و�ضعها يف املنظومة الرتبوية.
• التوجيه الرتبوي و إ�عادة التوازن بني امل�سالك :من أ �جل مالءمة أ �ف�ضل للمدر�سة وحاجات املحيط
االقت�صادي ،يتعني مراجعة وظيفة التوجيه داخل املنظومة ،و إ�عادة التوازن بني امل�سالك
وحتديد الكفايات الواجب اكت�سابها من قبل املتعلمني ،يف ال�سلكني الثانوي والعايل .فعلى
م�ستوى امل�سالك ،يتعلق أالمر بعك�س  جمرى تدفقات نظام التوجيه ،يف اجتاه الرفع من
ن�سب التوجيه نحو امل�سالك العلمية والتقنية .وبالن�سبة للكفايات ،فيتعني الرتكيز على إ �ك�ساب
املتعلمني مهارات النقد واملبادرة واحلركية الثقافية واالقت�صادية ،وال�سيما عرب ت�شجيع التدريب
بالو�سط املهني واجلمعوي .ومن أ �جل ذلك ،ميكن أ �ن ينطلق العمل مبجهود ا�ستك�شايف ،على
امل�ستوى اجلهوي ،ملهن وحرف امل�ستقبل ،ومببا�رشة عملية التوجيه ابتداء من ال�سنة الثانية من
إالعدادي ،ف�ضال عن تقوية هذا النظام برفع عدد م�ست�شاري التوجيه ،وبتفعيل ال�شبكات
املحلية للرتبية والتكوين.
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 .6من �أجل تعاقد لتجديد الثقة يف مدر�سة للجميع،
وتعزيز تقدمها

إ�ن الفر�صة املتاحة اليوم لتجديد مدر�ستنا يجب أ �ن ت�ستثمر يف اجتاه الدخول يف زمن جديد؛
زمن الفعل والنتائج امللمو�سة ،وهو ما مير ،بال�رضورة ،عرب املزيد من التعبئة حولها ،وتوفري الو�سائل
الالزمة ،وتقوية انخراط أال�رسة الرتبوية يف م�شاريع تنميتها.

ولكي تكون التعبئة ناجعة ،وجب تنظيمها وحتديد �آلياتها و أ�هدافها ب�شكل أ �دق ،حتى ت�صبح
والدارة
مهمة طبيعية �ضمن الن�شاط العادي ملديري امل ؤ��س�سات التعليمية والفاعلني املحليني إ
الرتابية واملجتمع املدين  .من هذا املنظور� ،ستتوافر كل أ �كادميية ،وكل نيابة ،وكل م ؤ��س�سة ،على
بنك للم�شاريع واملبادرات املفتوحة على ال�رشاكة والتعبئة ،على نحو ميكنها من التجاوب مع
كل فكرة خالقة ،أ �و م�رشوع مبتكر .ومن امل ؤ�كد أ �ن «التعبئة من أالعلى» �ستكون أ �كرث فعالية إ �ذا
جنحت يف حتقيق نوع من االن�سجام لتَم ُّثل امل ؤ��س�سة التعليمية ،وتنظيم النقا�ش العمومي حول
املدر�سة ،وجعل الف�ضاءات امل ؤ��س�ساتية املحلية للت�شاور والتعبئة( ،جمال�س التدبري ،وجمعيات �آباء
التالميذ باخل�صو�ص) ،أ �كرث فعالية.
كما أ �ن دعم املدر�سة يرتبط بتمكينها من الو�سائل ال�رضورية لنجاحها .ففي خمتلف أ �رجاء العامل،
تتطلب إال�صالحات تكلفة �ضخمة تتحملها الدولة واملجتمع .وبالن�سبة للمدر�سة املغربية ،ف إ�ن
هذه التكلفة جد هامة ،بالنظر إ �ىل التحديات التي تواجهها ،وال�سيما حتدي تدارك أ
الت�خري
واالنخراط يف م�سار اجلودة واالمتياز .وال حاجة أ
للت�كيد على أ �ن اال�ستثمار يف تربية أ �بنائنا
ويف تكوين �شبابنا يعد ال�سبيل أالمثل لتهيئ غد أ �ف�ضل لبالدنا.
يف هذا ال�صدد ،يتعني توجيه املجهود املايل إال�ضايف عرب �آلية خا�صة للتمويل والربجمة،
�ش�ن هذه آ
يف �شكل �صندوق خا�ص أ �و قانون إ �طار .ومن أ
اللية ا�ستقبال التمويالت العمومية
 �طار ميزانية
إال�ضافية ،وكذا م�ساهمات خمتلف ال�رشكاء اخلوا�ص وامل ؤ��س�سات املانحة ،يف إ
الدولة ،قبل نهاية الدورة الت�رشيعية احلالية .و�ستُتيح هذه آ
اللية ،برتكيزها ،أ ��سا�سا ،على أالورا�ش 
ذات أالولوية املتعلقة بالتعليم إاللزامي ،ر ؤ�ية أ �كرث و�ضوحا يف الربجمة ،ومرونة أ �كرب يف التدبري،
 �ف�ضل للنتائج .كما أ
وتقوميا أ
 �نها �ست�شكل رافعة ال�ستقطاب املزيد من املوارد املالية وتنويع
م�صادرها .يف مقابل هذا املجهود املايل ،ينبغي تقوية تر�شيد املوارد من طرف القطاعات الو�صية
على املنظومة ،املدعوة إ �ىل ا�ستغالل املوارد و إ�مكانات عقلنة التدبري املتوفرة.
و أ�خريا ،ف إ�ن إ �جناح م�رشوع مدر�سة للجميع ي�ستدعي إ �ر�ساء تعاقد جديد مع هيئة التدري�س،
أ��سا�سه الثقة يف املدر�سة املغربية ،وتعزيز �سبل تقدمها؛ ذلك أ �ن أال�رسة الرتبوية ما فتئت تثابر،
ويف ظروف �صعبة أ �حيانا ،على إ �جناح أ �جيال توجد يف عهدتها .وميكن أ �ن ينتظم هذا التعاقد
حول دينامية حوار اجتماعي بناء بني خمتلف أالطراف املعنية ،قوامه �ضمان حق التالميذ يف
تعليم ذي جودة ،وجتديد مهنة التدري�س يف اجتاه مهننتها وتثمينها ،مع التعاقد على أ �هداف
حمددة وقابلة للتقومي والتطوير ،من أ
�ش�نها أ �ن جتعل هيئة التدري�س ت�ضطلع بدورها احلا�سم
يف إ �جناح إال�صالح العميق ملنظومة الرتبية والتكوين.
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امللحق الثاني:
الهيكلة العامة للمنظومة الوطنية  للتربية والتكوين

26

25

24

23

22

21

20

امل�سالك الق�صرية

اجلذع امل�شرتك

19

معهد التكنولوجيا
التطبيقية

التكنولوجي و املهني

الثانوية

مدر�سة التعليم أالويل
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امللحق الثالث :معالم وأرقام مفتاحية
 .Iال�سياق الدميغرايف ملنظومة الرتبية والتكوين
مجموع ال�سكان القانونيني ( إ�ح�صاء )2004
  
ال�ساكنة الن�شيطة الم�شتغلة في منظومة التربية والتكوين

*29 891 708

حوالي  %4من المجموع ال إ�جمالي
لل�ساكنة الن�شيطة
أ�زيد من 6 535 000

عدد الم�ستفيدين من منظومة التربية والتكوين

*

امل�صدر  :املندوبية ال�سامية للتخطيط)2004(  .

  

الداري
 .IIالتعليم املدر�سي  :عدد التالميذ واملدر�سني وهيئة الت أ�طري إ
الابتدائي

ال�سلك

الثانوي ال إ�عدادي  

الثانوي أ
الت�هيلي

عدد الم ؤ��س�سات التعليمية بالقطاع العام

6 970

1 381

717

عدد التلاميذ

3 939 177

1 404 175

681 369

(بما فيهم تلاميذ قطاع التعليم الخ�صو�صي)

329 874

55 571

43 119

129 123

54 391

34 874

13 713

12 899

10 948

عدد المدر�سين*
هيئة أ
الت�طير ال إ�داري

*هيئة التدري�س يف القطاع العمومي                                   .

امل�صدر  :كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي.2007 ،

عدد تلامذة أ �ق�سام ما فوق الثانوي أ
الت�هيلي
ما  فوق الثانوي أ
الت�هيلي

�ش.ت.ع

أ�.ت.م.ع

5 814

2 080

3 734
�ش.ت.ع � :شهادة التقني العالي
أ�.ت.م.ع  :أال�ق�سام التح�ضيرية للمدار�س العليا
امل�صدر  :كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي.2007 ،
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 .IIIاجلامعات :عدد الطلبة أ
وال�ساتذة الباحثني
مجال الدرا�سة

التعليم أال��صيل
العلوم القانونية والاقت�صادية والاجتماعية
ال�آداب والعلوم ال إ�ن�سانية
العلوم
العلوم والتقنيات
الطب وال�صيدلة
طب أال��سنان
علوم المهند�س
التكنولوجيا
التجارة والتدبير
علوم التربية (كلية علوم التربية)
الترجمة
المجموع

عدد الطلبة

عدد أال��ساتذة الباحثين

4 354

118

106 702

1 252

83 115

2 119

47 539

3 148

9 527

1 020

7 882

1 051

1 023

86

4 249

399

3 194

132

4 189

381

707

52

97

11

9 769

*272 578

**

*دون احت�ساب  98أ ��ستاذا باحثا مبعاهد البحث العلمي
**دون احت�ساب التعليم العايل اخلا�ص وتكوين أالطر والتكوين املهني ما بعد البكالوريا

امل�صدر :وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين أالطر والبحث العلمي.2007 ،

 .IVالتكوين املهني  :عدد املتدربني واملكونني

المكونين

الم ؤ��س�سات

القطاع العمومي

164717

6467

487

القطاع الخ�صو�صي

68159

6706

1470

المجموع

232876

12993

1957

المتدربين

امل�صدر  :قطاع التكوين املهني .2007
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أ�عداد املتدربني ح�سب قطاعات التكوين
عدد المتدربين

القطاع
ال إ�دارة والت�سيير و التجارة
ال�صناعة المعدنية والميكانيكية والكهربائية
البناء أ
وال��شغال العمومية
تكنولوجيات الاعلام و التوا�صل
الحلاقة والتجميل
ال�سياحة والفندقة
ال�صناعة التقليدية ال إ�نتاجية
الن�سيج أ
وال�لب�سة و الجلد
الفلاحة
الطبي و�شبه الطبي
ال�صيد البحري
قطاعات أ �خرى
المجموع

60 807
43 943
24 466
20 227
17 281
16 251
14 943
11 877
9 072
7 501
2 663
3 845

232 876
امل�صدر  :قطاع التكوين املهني .2007

 .Vمراكز تكوين أ
الطر الرتبوية

عدد الم ؤ��س�سات

عدد المتدربين

عدد أال��ساتذة  

مراكز تكوين المعلمين والمعلمات

34

1500

600

المراكز التربوية الجهوية
المدار�س العليا أ
لل��ساتذة

13

1454

344

6

المدار�س العليا أل��ساتذة التعليم التقني

2

*1493

674

مركز تكوين مفت�شي التعليم

1

**

26

مركز التوجيه والتخطيط التربوي

1

202

12

المراكز

* من بينهم  240متدربا يف الرتبية البدنية 379 ،متدربا يف �شعبة التربيز ،و 874متدربا يف ال�سنة اخلام�سة
** مل ُيك ِّون املركز أ �ي متدرب �سنة .2007

امل�صدر  :كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي.2007 ،

عدد خريجي �شعب التربيز ح�سب التخ�ص�صات
علوم
الريا�ضيات

علوم
الفيزياء

الفرن�سية

العربية

الفل�سفة

8

18

12

25

5

ر�سم البناء ال�صناعة الرتبية البدنية العلوم
امليكانيكي امليكانيكية والريا�ضية الطبيعية
4

1

20

9

الهند�سة
الكهربائية
5

االقت�صاد املجموع
والت�سيري
13

120

امل�صدر :كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي2007 ،
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 .VIاجلذوع امل�شرتكة و�شعب قطاعات التعليم والتكوين
اجلذوع امل�شرتكة وم�سالك التعليم الثانوي الت أ�هيلي

ال�سنة أالوىل
�سلك اجلذوع امل�شرتكة

�شعب التعليم الثانوي أ
الت�هيلي
التعليم أال�صيل
آ
الداب والعلوم إالن�سانية

املجموع

4

اجلذع امل�شرتك العلمي
اجلذع امل�شرتك التكنولوجي
التعليم أال�صيل
آ
الداب والعلوم إالن�سانية

ال�سنة أ
الوىل و ال�سنة الثانية
�سلك البكالوريا
امل�سالك

الفنون التطبيقية
العلوم االقت�صادية والت�سيري
العلوم التجريبية

8

العلوم الريا�ضية
العلوم والتكنولوحيا الكهربائية
العلوم والتكنولوحيا امليكانيكية
امل�صدر  :كتابة الدولة الكلفة بالتعليم املدر�سي.2007 ،

م�سالك التعليم العايل
ال�شعب املعتمدة

ال�سلك
الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا (باك)2+

72

�سلك إالجازة (باك )3 +

558

املا�سرت �سلك                      املا�سرت

288

(باك                      )5 +املا�سرت املتخ�ص�ص

109

ما�سرت العلوم والتقنيات

42

دبلوم مهند�س الدولة

62

دبلوم املدر�سة الوطنية للتجارة والت�سيري

34

دبلوم الرتجمة  للمدر�سة العليا للرتجمة

1

املجموع

1 166
امل�صدر  :قطاع التعليم العايل2007 ،
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م�سالك التكوين املهني ح�سب القطاعات
عدد ال�شعب

القطاع
إالدارة والت�سيري و التجارة
ال�صناعة املعدنية وامليكانيكية والكهربائية
البناء أ
وال�شغال العمومية
تكنولوجيات االعالم و التوا�صل
احلالقة والتجميل
ال�سياحة والفندقة
ال�صناعة التقليدية إالنتاجية
الن�سيج أ
واللب�سة و اجللد
الفالحة
الطبي و�شبه الطبي
ال�صيد البحري
قطاعات أ �خرى
املجموع

57
85
29
3
6
28
25
47
18
13
7
10

823
امل�صدر  :قطاع التكوين املهني2007 ،

 .VIIميزانية الدولة املخ�ص�صة لقطاع الرتبية والتكوين
ميزانية الرتبية والتكوين مبليارات الدراهم

34.8

الجمايل (ن�سبة مائوية)
ميزانية الرتبية والتكوين بالن�سبة للناجت الداخلي إ

5.8
امل�صدر   :وزارة املالية واخلو�ص�صة.2007 ،

توزيع امليزانية إالجمالية للرتبية
والتكوين بالن�سبة للناجت الداخلي إالجمايل ( %ن�سبة مائوية)
التعليم املدر�سي
التعليم العايل
التكوين املهني
حماربة أالمية
الرتبية غري النظامية

4.75
0.92
0.48
0.017
0.006

امل�صدر  :كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي  /وزارة املالية واخلو�ص�صة.2007 ،
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ميزانية الرتبية والتكوين بر�سم �سنة ( 2008مليار درهم)
الرتبية الوطنية
التعليم العايل
املجموع

31.4
6.1

37.5
امل�صدر  :قانون املالية ل�سنة .2008

توزيع ميزانية الرتبية والتكوين بر�سم �سنة  %( 2008ن�سبة مائوية)
الت�سيري
اال�ستثمار

93
7
امل�صدر  :قانون املالية ل�سنة .2008
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