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جاء تطبيق امليثاق يف �صياق تراكم النقائ�ص التي �صعت عمليات 

الوثيقة.  تو�صيات هذه  مرتكزة على  اإىل جتاوزها،  الإ�صالح 

الالزم  من  اأ�صبح  الإ�صالحات،  ع�رشية  من  اأكرث  مرور  وبعد 

فح�ص ما حتقق من تقدم ومن مكت�صبات، مع اإبراز الختاللت 

وال�صعوبات التي متت مواجهتها، من اأجل تقييم درجة جناح 

هذا التطبيق ب�صكل �صمويل، والتعرف على دعامات ورهانات 

الرتبية التي تتطلب تدخال فعال يف ال�صنوات املقبلة. 

ورغم اجلهود املبذولة، فقد اأبانت عدة تقارير وطنية ودولية 

واملتعددة  املتواترة  الختاللت  من  جمموعة  الرتبية،  حول 

اأوجهها. وهكذا، اأ�صبحت املدر�صة عر�صة لالنتقاد من قبل 

الرتبوية  ال�صيا�صات  وفاء  عدم  من  ي�صتكون  الذين  الفاعلني 

املتعاقبة بوعودها والتزاماتها. اأما ال�صورة التي يروجها احل�ص 

امل�صرتك حول املدر�صة، فهي �صورة موؤ�ص�صة يف و�صعية اأزمة، 

ت�صتهدفها النتقادات من كل جانب، وتعتربها م�صدر باقي 

املتعلمني  توؤهل  ل  التي  القت�صادية،  الأزمة  مثل  الأزمات، 

ل�صوق ال�صغل، والأزمة الثقافية، التي مل تعزز ال�صلوك املدين 

يف  ف�صلت  التي  الجتماعية،  والأزمة  النا�صئة،  لالأجيال 

مهمتها الرتبوية القا�صية بتكوين مواطن م�صوؤول. 

يف هذا ال�صياق، تبدو احلاجة �رشورية لإثارة �صوؤال م�صتقبل 

املنحازة.  وغري  املو�صوعية  التقييمات  من  انطالقا  املدر�صة 

واحلال اأنه با�صتثناء تقرير املجل�ص الأعلى للتعليم ل�صنة 2008 

وبع�ص  التالميذ  مكت�صبات  حول  الأبحاث  وتقييمات 

التقييمات الداخلية مبوؤ�ص�صات هنا وهناك، فاإننا ل نتوفر على 

تقييم �صامل اأجنز بطريقة منتظمة ومو�صوعية. 

الثغرات  اأي�صا  امليثاق، متليه  اأن تقييم تطبيق  البيان،  وغني عن 

هذا  باأن  علما   ،2011 �صنة  د�صتور  تطبيق  عملية  تخللت  التي 

الأخري خ�ص احلق يف الرتبية مبكانة هامة �صمن حقوق الإن�صان 

اجليدة،  احلكامة  مبادئ  على  الد�صتور  اأكد  فقد  الأخرى. 

اإدراجها  يتعني  التي  املبادئ  وهي  والتقييم،  املحا�صبة  وعلى 

عديدة  خطابات  فاإن  وللتذكري،  الرتبوي.  النظام  عمل  يف 

وهكذا،  وطنية.  اأولوية  الرتبية  من  اجلاللة، جعلت  ل�صاحب 

»ت�صخي�صا«   2013 غ�صت   20 بتاريخ  امللكي  اخلطاب  و�صع 

ودعا  برمته،  الوطنية  الرتبية  قطاع  يعرفها  التي  لل�صعوبات 

القيام  اإىل  الرتبوي،  بالنظام  والفاعلني  القرار  اأ�صحاب  كل 

بـ »وقفة« واإجراء »اختبار �صمري« حول م�صاألة املدر�صة. 

لقد اأ�صبح التقييم الإجمايل وال�صامل لتطبيق امليثاق على 

مدى اأكرث من ع�رشية )من �صنة 2000 اإىل �صنة 2013(، اأمرا 

والبحث  والتكوين  الرتبية  نظام  تاأ�صي�ص  لإعادة  �رشوريا 

التغريات  العتبار،  بعني  ياأخذ  اأن  عليه  ويجب  العلمي؛ 

وتغريات  الوطني  امل�صتوى  على  الكربى  املجتمعية 

بالعامل  العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية  منظومات 

وكذلك مقت�صيات تربية القرن الواحد والع�رشين. 

فقد عرف املجتمع املغربي حتولت اجتماعية عديدة، جتلت 

يف التزايد امل�صتمر لل�صاكنة احل�رشية، وحلاجيات التمدر�ص، 

ورغبة اأكرب لدى الأ�رش يف متكني اأبنائها من تربية ذات جودة، 

يف اإطار جمتمع ينتظر الفعالية والإن�صاف من نظامه الرتبوي. 

العتبار،  بعني  والتكوين  الرتبية  منظومة  تاأخذ  اأن  ويجب 

الراغبني  ال�صباب  منتظرات  التغريات احلا�صلة على م�صتوى 

يف ال�صتقاللية، واملدركني ل�صعوبة ولوج �صوق ال�صغل. ول 

ميكن حتقيق هذا املنظور، بدون البلورة والإقرار لرتبية ذات 

جودة، جتدد مقاربة التعلمات جلعل اأجيال املتعلمني واثقني 

بامل�صتقبل. 

اإن نظام الرتبية والتكوين والبحث العلمي اأ�صبح اأ�صا�صيا يف 

الكفايات  م�صتوى  من  الرفع  يف  �صاهمت  التي  العوملة  ظل 

املهنية املطلوبة من قبل �صوق ال�صغل وقطاع القت�صاد الوطني 

الطامح يف الرتقاء داخل ال�صوق العاملية وكذلك تقدم اقت�صاد 

وتندرج  الإعالم.  وتكنولوجيا  املعرفة  على  فاأكرث  اأكرث  قائم 

عنه،  ال�صادرين  والتكوين  الرتبية  النظام وجودة  هذا  هيكلة 

وم�صاهمته يف اإنتاج املعرفة، يف �صميم هذا املطلب الأ�صا�صي. 

اإىل  اجلديدة،  القت�صادية  النماذج  يف  التاأمالت  تدفعنا  كما 

النموذج  داخل  الرتبية  حتتلها  التي  املكانة  يف  التفكري  اإعادة 

القت�صادي للبالد. 

من  م�صتند  على  يتوفر  بلد  كل  اأن  احلديثة  الدرا�صات  وتبني 

الطبيعي،  والراأ�صمال  املنتج،  الراأ�صمال  هي:  اأ�صول  ثالثة 

والراأ�صمال »الالمادي« )1(. ويتاألف هذا الأخري من مكونات 

ملوؤ�ص�صات  وتقدم  التنمية،  على  امل�صاعدة  ال�رشوط  تي�رش 

الب�رشي  وللراأ�صمال  الالزمة  ال�صتغال  اإمكانيات  احلكامة 

القيمة املتوقعة. وبذلك، �صتكون املدر�صة عبارة عن موؤ�ص�صة 

ال�صتثمار  و�صيوجد  الالمادي.  الراأ�صمال  لتنمية  مفتاح   –

تـقـديـم
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والبحث  والتكوين  الرتبية  طريق  عن  الب�رشي  الراأ�صمال  يف 

باإدماج  املطالب  القت�صادي  النموذج  �صميم  يف  العلمي، 

الراأ�صمال املعريف والذهني ب�صكل كلي. 

عرب  والدراية  املعرفة  ي�صجع  الذي  البلد  فاإن  وهكذا، 

موردا  يدعم  املتعلمني،  من  عدد  لأكرب  بالن�صبة  الرتبية، 

مهما من اأجل ازدهار املواطنني واإنتاج الراأ�صمال الب�رشي 

عامل  يدعم  كما  اقت�صادية؛  ال�صو�صيو  للتنمية  ال�رشوري 

الإدماج والتما�صك الجتماعي وير�صخ، بالتايل، النفتاح 

على العامل. 

مطلبا  امليثاق  تطبيق  تقييم  اأ�صبح  ال�صياق،  هذا  و�صمن 

م�صتعجال و�رشطا �رشوريا لتقدير الإجنازات امللمو�صة وحتليل 

اأو�صى به هذا الأخري، وذلك من اأجل فتح  اإزاء ما  الفوارق 

اآفاق تاأهيل املنظومة الرتبوية وتطويرها. 

امليثاق  دعامات  على  املرتكز  التقرير  هذا  من  الهدف  اإن 

)وهو الأول من نوعه بخ�صو�ص هذه امل�صاألة باملغرب(، هو 

تقييم الفوارق بني اأهداف امليثاق املذكور والنتائج املح�صل 

بفرتة  املتعلقة  العملية  هذه  حمدودية  اإىل  الإ�صارة  مع  عليها، 

اإىل  التقرير  هذا  ويطمح  التطبيق.  فرتة  من  الع�رشية  تتجاوز 

تف�صري الفوارق قدر الإمكان، مع تاأكيد املكت�صبات والنتائج 

دينامية  من  حدت  التي  العوائق  اإغفال  دون  الإيجابية، 

الإ�صالح املن�صو�ص عليها بامليثاق. 

التحليل  واأدوات  منهجية  • مقاربة 
ن�صري اإىل اأن التقييم املنجز يف هذا التقرير، يرتكز على امليثاق 

الذي يعترب وثيقة اأ�صا�صية ومرجعا رئي�صيا. 

تربوي،  نظام  اأي  تقييم  اأن  تعترب  مقاربة  يتبنى  تقرير  وهو 

واملادية  املالية  املوارد  اأي  مدخالت،  وفق  يتم  اأن  يجب 

والب�رشية واملوؤ�ص�صاتية املعباأة، وخمرجات، اأي ما حققه النظام 

الرتبية  نظام  التقييم  ي�صمل  ونتائج.  اإجنازات  من  الرتبوي 

والتكوين باأنظمته الفرعية )قطاعاته( وهي: الرتبية الوطنية، 

والتعليم العايل )مبا يف ذلك تكوين الأطر(، والبحث العلمي 

والتكوين املهني. 

التي  املكت�صبات  التقييم  هذا  فيه  يحدد  الذي  الوقت  ويف 

حتققت على مدى ع�رشية تطبيق امليثاق، دون ادعاء الإحاطة 

التي  والعوائق  الإكراهات  اإبراز  اإىل  ي�صعى  فاإنه  ال�صاملة، 

حالت دون حتقيق اأهداف امليثاق، وكذلك التاأثريات ال�صلبية 

الناجمة عن اختاللت النظام الوطني للرتبية والتكوين. 

فهو  و�صامل.  وا�صرتجاعي  تراكمي  بتقييم  يتعلق  الأمر  اإن 

الإ�صالحات  لتطبيق  الكربى  املراحل  يتتبع  لأنه  تراكمي، 

يعالج  لأنه  ا�صرتجاعي،  وهو  امليثاق.  يف  عليها  املن�صو�ص 

ابتداء  وذلك  الع�رشية،  تتعدى  فرتة  خالل  احلا�صل  التطور 

من �صنة 2000. وهو �صامل، لأنه ل يقف على كل تفا�صيل 

اإكراهات  ال�صامل  التقييم  هذا  واجه  وقد  امليثاق.  تو�صيات 

غياب  ففي  والكيفية.  الكمية  املعطيات  توافر  مبدى  مقرتنة 

الكمية  املعطيات  قواعد  بولوج  ي�صمح  اإعالمي  نظام 

املتجان�صة والتي حتظى بامل�صداقية الف�صائية والزمنية، ا�صطر 

هذا العمل التقييمي اإىل اعتماد معطيات متفرقة وخام، بذلت 

الهيئة الوطنية للتقييم جمهودا كبريا لتنظيمها م�صبقا، وبالتايل 

ت�صحيحها. 

امليثاق،  لتطبيق  ال�صامل  التقييم  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 

مبختلف  مقرتنة  قطاعية  تقييمات  على  يركز  اأن  يجب 

وبكل  العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية  منظومة  جوانب 

اأن هذه  الداخلية واخلارجية. واحلال  مكوناتها ومردوديتها 

التقييمات القطاعية واملنجزة ب�صكل ن�صقي ومنظم منعدمة. 

للمجل�ص  الو�صعية موكولة  لهذا، �صتكون مهمة جتاوز هذه 

عرب   ،)CSEFRS( العلمي  والبحث  والتكوين  للرتبية  الأعلى 

جهازه الهيئة الوطنية لتقييم نظام الرتبية والتكوين والبحث 

تطبيق  بتقييم  القيام  اأجل  ومن   .)INE–SEFRS(العلمي

امليثاق، ركز هذا التقرير على بع�ص التقييمات القطاعية، يف 

التح�صيل  لتقييم  الوطني  الربنامج  تقييم  مثل  توافرها،  حال 

الدرا�صي PNEA الذي اأجنز على امل�صتوى الوطني �صنة 2008، 

الهيئة  قبل  من  الدويل  امل�صتوى  على  املنجزة  والتقييمات 

الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي IEA )2( ما بني �صنتي 2000 

و2011 )الجتاهات يف الدرا�صة الدولية للريا�صيات والعلوم(  

 )PIRLS التالميذ )3(  لقراءة  الدولية  والدرا�صات   TIMSS

1995. كما  والتي داأب املغرب على امل�صاركة فيها منذ �صنة 

العلوم  2003 حول  �صنة  املنجز  البحث  تقييمات  على  ركز 

احلقة، ويف �صنة 2006 حول العلوم الإن�صانية، والتي وفرت 

والتكوين  الرتبية  لنظام  الداخلية  املردودية  لتقييم  معطيات 

بالإدماج،  متعلقة  اأبحاث  على  واأي�صا  العلمي،  والبحث 

اأجريت بثالث جامعات، واأبحاث حول م�صارات خريجي 

عن  ف�صال  اخلارجية،  املردودية  لتقييم  املهني،  التكوين 

على  كذلك  التقرير  هذا  واعتمد  اأخرى.  بحوث  معطيات 

للتقييم  الوطنية  الهيئة  قامت  التي  الوزارات  اأق�صام  معطيات 

بتجميعها، اعتمادا على القاعدة الطولية للرتبية BLE وقاعدة 
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املنجزة  والدرا�صات  واملنوغرافيات  الدميوغرافية  املعطيات 

حول الرتبية باملغرب. 

لتقييم  ال�رشورية  الكيفية  املعطيات  نق�ص  من  وللتخفيف 

حول  درا�صات  اإجناز  مت  تكميمها،  ميكن  ل  التي  اجلوانب 

البتدائي  مدر�صي  اإدراك  حول  للراأي  وا�صتطالع  احلكامة 

هذا  اأغنت  التي  الدرا�صات  وهي  امليثاق،  لتطبيق  والثانوي 

التقرير )4(. وقد مهدت هذه املمار�صة الطريق لإر�صاء ثقافة 

العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية  لنظام  مواكبة  تقييمية 

التقييم  بدور  هنا  للتذكري  وامل�صاهمة يف حت�صينه. ول حاجة 

وعامال  الرتبوية  ال�صيا�صات  مل�صايرة  رافعة  بو�صفه  وفائدته 

للمجتمع  اإعالمية  اأداة  بو�صفه  واأخريا  امل�صتمر،  للتجديد 

حول و�صعية مدر�صته. 

اأجزاء  خم�صة  يف  التقرير  هذا  ينتظم  الأ�صا�ص،  هذا  وعلى 

وهي: 

.  يخ�ص�ص اجلزء الأول لتعبئة املوارد من خالل التمويل والطاقة  I 

ال�صتيعابية والتاأطري البيداغوجي وتكوين املدر�صني والدعم 

الجتماعي للتالميذ والطلبة. 

الإ�صالح  ولتطبيق  للحكامة  حتليال  الثاين  اجلزء   II.  يت�صمن 

البيداغوجي وكذلك لتعبئة الفاعلني. 

املنجزة من خالل  الإ�صالحات  نتائج  الثالث  اجلزء  .  يعالج  III 

وامل�صاهمات  واجلامعي  املدر�صي  النظام  وتو�صيع  تعميم 

املبذولة من قبل القطاع اخلا�ص والتكوين املهني وحماربة 

الأمية. 

عرب  املتجلية  املنجزات  تقييم  على  الرابع  اجلزء  .  يعمل  IV 

والبحث  والإدماج  والإن�صاف  التالميذ  مكت�صبات 

العلمي ومناخ املدر�صة. 

العجز،  ومكامن  املكت�صبات،  فيحدد  اخلام�ص  اجلزء  .  اأما  V 

وكذلك  حتديات امل�صتقبل. 

)1( World Bank, Where is the Wealth of Nations? Measuring 
capital for the 21st Century. World Bank, Washington DC, 2006.  
)2( International Association for Evaluation of Educationnal 
Achievement. 

)3( TIMSS : Trends in International Mathematics and Science 
Study. PIRLS : Progress in International Reading Literacy Study. 

)4( ملزيد من التفا�صيل، انظر املذكرة املنهجية.

املراجــع 

هند�سـة التقر يـر

ال�ستثمار

تعبئة املوارد

اأولويات التطبيق

احلكامة والإ�صالح 

والتعبئة حول 

الإ�صالح

النتائج

التعميم وتو�صيع 

التمدر�ص

الإجنازات

 املردودية واملكت�صبات

 وجو املدر�صة

 والإن�صاف والإدماج

والبحث العلمي

التحديات

املكت�صبات واملعيقات 

وحتديات امل�صتقبل
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ت�صكل تعبئة املوارد اأحد الأبعاد التي توؤثر على تعميم التعليم، 

وعلى اأداء نظام الرتبية والتكوين والبحث العلمي.

وتظل الدولة املمول الرئي�صي للرتبية والتعليم العايل والتكوين 

املهني.

الدولة  التي خ�ص�صتها  امليزانية  اأن  ال�صدد، يالحظ  ويف هذا 

بـ 22 مليار  ارتفعت  املهني  والتكوين  العايل  والتعليم  للرتبية 

درهم متداول، حيث انتقلت من 24.8 مليار درهم متداول 

 .2011 �صنة  متداول  مليار درهم   62 اأكرث من  اإىل   2001 �صنة 

لقد مت التطبيق الكامل، خا�صة يف فرتة املخطط ال�صتعجايل، 

بالزيادة  املتعلقة  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  لتو�صية 

ال�صنوية املتو�صطة يف امليزانية الإجمالية لنظام الرتبية والتكوين 

بـ 5% على الأقل.

امليزانية  يقارن  الذي   )IEA( املطلق  اجلهد  موؤ�رش  بلغ  ولقد 

الوطنية  بالرثوة  والتكوين  الرتبية  لنظام  املخ�ص�صة  الإجمالية 

اأعلى م�صتوياته خالل �صنتي 2010 و2011 حيث جتاوز %7.1. 

اإل اأنه انخف�ص �صنة 2013 لي�صتقر يف %6.96.

وب�صفة عامة، يبني حتليل تطور التكلفة الفردية على م�صتوى 

الأ�صالك التعليمية الثالثة اأن املجهودات قد تركزت، ب�صكل 

وا�صع، على م�صتويي التعليم البتدائي والإعدادي، وخا�صة 

يف فرتة تطبيق املخطط ال�صتعجايل. 

ذات  امل�صالك  يف  الواحد  الطالب  فيكلف  اجلامعة،  يف  اأما 

يف  نظريه  يكلفه  ما  اأ�صعاف  ثالثة  املحدود  ال�صتقطاب 

امل�صالك ذات ال�صتقطاب املفتوح.

غياب  ويف  وميزانيتها،  للدولة  املالية  للقدرات  ونظرا 

اإجماع وطني حول بدائل اأخرى لتمويل الرتبية، وخا�صة 

حول التخلي التدريجي والتمييزي عن جمانية التعليم، فاإن 

باتت  والتكوين،  الرتبية  نظام  متويل  م�صادر  تنويع  م�صاألة 

تفر�ص نف�صها بحدة.

التعليم  منو  على  �صاعدت  قد  املر�صودة  الو�صائل  كانت  واإذا 

اجلماهريي نتيجة تطبيق كل من امليثاق واملخطط ال�صتعجايل، 

فاإن ن�صبة التاأطري ظلت متوا�صعة. وللتذكري، فاإن هذا الأخري 

ل يقت�رش على عدد التالميذ لكل اأ�صتاذ فح�صب، واإمنا ي�صمل 

للتالميذ،  املخ�ص�ص  العمل  كوقت  اأخرى،  عنا�رش  اأي�صا 

وطرق التعلم املعتمدة، وجودة التعليم.

كما مير جناح الإ�صالح، عرب نظام تكوين اأ�صا�صي وم�صتمر 

جودة  وحت�صني  املهنة،  تبجيل  اإىل  يهدف  للمدر�صني 

التدري�ص ورفع مردوديته. اإل اأن ما جتدر الإ�صارة اإليه بهذا 

ال�صدد، هو اأن املجهود املبذول من اأجل تكوين املدر�صني، 

دون  يظل  ال�رشورية،  البيداغوجية  القدرات  واإك�صابهم 

به  الذي يحظى  التكوين  اإن  تربية عالية اجلودة.  متطلبات 

ما  وهو  والتنظيم؛  الن�صجام  اإىل  يفتقر  اليوم،  املدر�صون، 

يحد من اآثاره الإيجابية على م�صتوى تاأهيل املتعلمني.

التعليم،  اأمام  امل�صاواة  لعدم  املولدة  العوامل  على  وللتاأثري 

وتطبيق مبداإ تكافوؤ الفر�ص، مت اإر�صاء دعم اجتماعي لفائدة 

املدر�صية، واإعطاء منح  املطاعم  التالميذ املحرومني، كاإن�صاء 

درا�صية للتالميذ، وتوفري النقل املدر�صي، وتقدمي الدعم املايل 

لآباء التالميذ لإبقاء اأبنائهم يف املدر�صة، عالوة على املبادرة 

امللكية »مليون حمفظة«.

ن�صبة  زيادة  يف  �صاهمت  قد  الأعمال  تلك  اأن  املوؤكد  ومن 

والإعدادي،  البتدائي  التعليم  يف  املتمدر�صني  التالميذ 

واأعطت نف�صا جديدا لتعميم التمدر�ص الإجباري، واإبقاء اأكرب 

عدد ممكن من التالميذ يف النظام التعليمي. ومع ذلك، فاإن 

بع�ص ال�صعوبات، وخا�صة منها حتديد التالميذ امل�صتهدفني، 

ما تزال توؤخر منو تعميم التعليم الإجباري.

I. تعبئة املوارد

 الر�صم البياين 1

)effort absolu( تطور موؤ�رش اجلهد املطلق

امل�صدر: معطيات قوانني املالية واملندوبية ال�صامية للتخطيط - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�ص الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

ابتداء  املهني  التكوين  �رشيبة  اإيرادات  للمنظومة  الإجمالية  امليزانية  •  ت�صمل 
من �صنة 2002.
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يرتبط تطبيق الإ�صالح بحكامة املكونات الثالثة لنظام الرتبية 

مراحل  ثالث  ال�صدد،  هذا  يف  منيز،  اأن  وميكن  والتكوين. 

م�صرتكة بني تلك املكونات: مرحلة 2000-2001، ومرحلة 

2002-2008، ومرحلة 2013-2009.

1.احلكامة

اإن غياب روؤية وهند�صة �صموليتني ملنظومة الرتبية والتكوين 

وقت اإقرار الالمركزية والالمتركز يف قطاع الرتبية والتكوين 

وتاأ�صي�صا على ذلك،  الرتبوية.  املنظومة  ان�صجام  قد حد من 

اأن تتمكن مكونات الرتبية والتكوين،  �صيكون من املنا�صب 

وطنية  مرجعية  اأطر  على  الرتكاز  من  والرتابية،  املحلية 

وفق  ذاته،  تنظيم  اإعادة  من  منها  واحد  كل  متكن  متجددة، 

�صالحياته وخ�صو�صياته، واأهدافه اخلا�صة.

يف  ت�صجيلها  ينبغي  التي  الأوىل  املالحظات  اإحدى  اأن  غري 

تقم  مل  املختلفة  الوزارية  القطاعات  اأن  هي  املجال،  هذا 

بتعزيز  الكفيلة  التنظيمية  بالتغيريات  املركزي  ال�صعيد  على 

الأخرى،  املركزية  بامل�صالح  تربطها  التي  العالقات  دينامية 

وبالكيانات الالمركزية وغري املمركزة.

لقد مت اختزال اأو جتديد البنيات الوظيفية التي كانت موجودة 

قبل الإ�صالح، دون اأن يكون لذلك تاأثري حقيقي على القيم 

اتخاذ  �صل�صلة  ا�صتمرت  ولهذا،  واملنهجيات.  والأنظمة 

القرار التي تربط الإدارة املركزية بامل�صتويات الالمركزية يف 

ال�صتغال كما كانت من قبل.

من  العديد  �صاحبة  هي  املركزية  الهيئات  بقيت  وهكذا، 

القرارات، لأن نقل �صالحياتها واخت�صا�صاتها لالأكادمييات 

اجلهوية للرتبية والتكوين كان متوقفا على اإجراءات مرافقة مل 

تتخذ. وقد و�صعت وزارة الرتبية الوطنية �صنة 2004، بدعم 

من التعاون الكندي، اإطارا ا�صرتاتيجيا لتنمية النظام الرتبوي، 

من  �صامل  اإجرائي  برنامج  اإىل  يرتجم  الإطار مل  ذلك  اأن  اإل 

�صاأنه اأن يعبئ جميع الفاعلني. وقد جاء الربنامج ال�صتعجايل 

ملعاجلة هذا الو�صع، جزئيا، غري اأنه مل يجدد بدوره.

�رشوريا،  ذلك  كان  كما  تعالج،  مل  احلكامة  رهانات  اإن 

النظام  مكونات  تربط  التي  العالقات  �صل�صلة  طول  على 

م�صاءلة  يجب  ولذلك  منها.  واحد  كل  وتهيكل  ببع�صها، 

اآليات ال�صفافية، واآليات اتخاذ القرار، واحلكامة، والقيادة، 

والتقا�صم، وتبادل الإجراءات، ومراجعتها بغية الو�صول اإىل 

تدبري فعال وناجع.

الثالثة  القطاعات  م�صت  التي  املتكررة  التغيريات  اإن 

املهني(،  والتكوين  العايل،  والتعليم  الوطنية،  )الرتبية 

اأ�رشت  قد  املتتالية،  والوزارية  احلكومية  التعديالت  ب�صبب 

التنظيمية  املكت�صبات  ملراكمة  ال�رشورية  بال�صتمرارية 

الت�صيري  على  �صلبا  ذلك  اأثر  وقد  والبيداغوجية.  والإدارية 

اجليد للنظام الرتبوي، وحال دون ا�صتمراره يف النمو بطريقة 

يف  ارتباكا  التغيريات  تلك  حتدث  عندما  خا�صة  مالئمة، 

اإيجابية  بابتكارات  تاأتي  اأن  دون  البيداغوجية،  العمليات 

تخ�ص �صري املوؤ�ص�صات املدر�صية واجلامعية. 

اإن اإعطاء دينامية جديدة للعمل اجلماعي اأمر �رشوري ملراكمة 

القانونية  الن�صو�ص  كل  مراجعة  يتعني  ولذا،  املكت�صبات. 

والتنظيمية التي و�صعت منذ �صنة 2000، واإ�صالحها ق�صد 

تو�صيح اأكرب ملهام الهيئات والفاعلني على ال�صعيدين املركزي 

بغية �صمان  اأدق لأدوارهم ووظائفهم،  والو�صطي، وحتديد 

�صري فعال وناجع لنظام الرتبية والتكوين والبحث العلمي.

2. الإ�سالح البيداغوجي

اأدخل  قد  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  تطبيق  كان  اإذا 

الدرا�صية،  املناهج  على  مهمة  واإ�صالحات  جديدة،  هند�صة 

فاإن الظروف وال�رشوط لإنتاجها وتطبيقها قد اعرتاها بع�ص 

للمناهج،  الكلية  الهند�صة  على  �صلبا  ذلك  اأثر  وقد  اخللل. 

وهيكلة  تلقينها،  ينبغي  التي  الأ�صا�صية  املعارف  حتديد  وعلى 

من�صجم  اإطار  غياب  فاإن  ذلك،  على  وزيادة  التعلمات. 

التي  الدرا�صية  للمناهج  الإبداعي  الطابع  و�صعف  لالإدماج، 

الكفايات،  ح�صاب  على  املحتويات  حول  ممركزة  بقيت 

املتعلم،  لدى  واملكان  الزمان  تهيكل  التي  املواد  وتهمي�ص 

وتلقن قيم املواطنة، والت�صامح، وحقوق الإن�صان، كل ذلك 

يج�صد جمموعة من احلدود التي عرفها الإ�صالح البيداغوجي.

II. احلكامة والإ�سالح البيداغوجي
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3. التعبئة من اأجل الإ�صالح

الأول  جزئه  يف  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  يوؤكد 

من  اأن  وواجباتهم،  واجلماعات  الأفراد  حلقوق  املخ�ص�ص 

ملواقيت  والن�صباط  »املواظبة،  والطلبة  التالميذ  واجبات 

اجلانب  هذا  تقييم  ويعني  ونظمها«.  وقواعدها،  الدرا�صة، 

م�صاءلة مناخ املدر�صة.

اأن توفر مناخا  ت�صتطيع  املدار�ص  فاإذا كانت بع�ص  وبالفعل، 

ل  الآخر  بع�صها  يف  ي�صود  الذي  املناخ  فاإن  للتعلم،  مالئما 

حتفز  مدر�صية  حلياة  مالئم  حميط  توفري  على  دائما،  ي�صاعد، 

التالميذ على التعلم.

الأ�صا�صية،  مبادئه  يف  امليثاق،  دعا  فقد  اأخرى،  ناحية  ومن 

اإىل التعبئة الوطنية من اأجل اإ�صالح املدر�صة، مهيبا يف ذلك 

بالفاعلني يف النظام الرتبوي، وباجلهات املعنية. لكن ال�صورة 

كما  واجلامعة،  املدر�صة  عن  الفاعلني  هوؤلء  لدى  ال�صائدة 

يتجلى ذلك من ت�رشيحاتهم اأثناء جل�صات ال�صتماع، لي�صت 

اإيجابية متاما. ولعل تلك ال�صورة التي يتقا�صمها اجلميع، هي 

التي تف�رش �صعف التعبئة من اأجل حت�صني املدر�صة. وتك�صف 

التي  اجلوهرية  الختاللت  اأن  الإن�صات،  جل�صات  نتائج 

دون  حالت  التي  هي  والتكوين  الرتبية  منظومة  تتخلل 

املخطط  - وحتى  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  تطبيق 

وي�صائل  لهما.  املحددة  الزمنية  اجلدولة  وفق  ال�صتعجايل - 

هذا الواقع ال�صيا�صة الرتبوية، وال�صرتاتيجية املعتمدة لتطبيق 

الإ�صالحات ق�صد تدارك التاأخر، وت�صحيح النواق�ص.
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كل  يف  حا�رشا  الرتبية  تعميم  كان  امليثاق،  تطبيق  فرتة  طيلة 

ومع  الرتبوية.  للمنظومة  كبريا  حتديا  ي�صكل  لأنه  الربامج، 

مت  الذي  والتقدم  حتقيقها،  مت  التي  املكت�صبات  فرغم  ذلك، 

اإحرازه على م�صتوى التعليم البتدائي والتمدر�ص الإجباري، 

فاإن عملية تعميم التمدر�ص مل تكتمل بعد.

الأويل  التعليم  �صلك  منو  بقي  املبذولة،  املجهودات  رغم 

�صعيفا، وخا�صة يف الو�صط القروي. اأما يف الو�صط احل�رشي، 

القطاع اخلا�ص هو الذي يتكلف به على نطاق وا�صع.  فاإن 

وي�صكل الطابع الثنائي )تقليدي/ع�رشي( لهذا التعليم عائقا 

دون ان�صجامه وجودته. ويبقي منط التعليم الأويل التقليدي 

هذا  تالميذه.  اأعداد  يف  امل�صجل  النخفا�ص  رغم  مهيمنا 

التعليم،  هذا  تطبع  والرتابية  الجتماعية  الفوارق  تزال  وما 

والبنات  القرويني،  الأطفال  حرمان  اإىل  بالتايل،  وتوؤدي، 

ال�صغريات منه.

اأنه ما يزال  اإل  لقد حتقق تعميم الرتبية يف التعليم البتدائي، 

والتاأهيلي.  الإعدادي  الثانوي  التعليم  �صلكي  �صامل يف  غري 

يف  امل�صجل  التعميم  تقدم  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  ذلك،  ومع 

الو�صط القروي، وبالن�صبة للبنات، يكت�صي دللة مهمة.

اإل  املهني  والتكوين  النظامية  غري  الرتبية  تتكلف  ل 

ويغادرون  الدرا�صة،  ينقطعون عن  الذين  بالتالميذ  جزئيا 

املدر�صة. وتبعا لذلك، ت�صتمر هاتان الظاهرتان، النقطاع 

عن الدرا�صة واخلروج من املدر�صة، يف تغذية الأمية التي 

التي  الأهداف  عك�ص  على  ال�صباب  بني  حموهـا  يتـم  مل 

حددها امليثاق.

ويعرف التعليم العايل من جهته تزايدا غري منظم يف اأعداده؛ 

كما يعرف ت�رشبات مهمة تعيق منو اجلامعات العمومية.

عرف متدر�ص الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 و15 �صنة 

تزايدا م�صتمرا خالل ع�رشية الإ�صالح، كما عرفت دمقرطة 

باحلد  تعزيزه  يتعني  تقدما  الإجباري،  التمدر�ص  الرتبية، عرب 

من الت�رشبات الناجتة عن التكرار والهدر املدر�صي.

III. التعميم والتو�سيع

 الر�صم البياين 2

تطور ن�صب ولوج ال�صنة الأوىل من التعليم البتدائي

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني -  معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�ص الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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والتعليم  الوطنية  الرتبية  يف  اخلا�ص  القطاع  م�صاهمة  وتبقى 

العايل، رغم منوها، مركزة يف املدن الكربى، دون اأن تتمكن 

من بلوغ الأهداف التي و�صعها امليثاق.

لقد ح�صل، بدون �صك، تطور مهم يف اجتاه النهو�ص بالرتبية 

اإىل  ن�صري  اأن  التحليل، لبد  نهاية هذا  اأنه، يف  للجميع. غري 

بع�ص العوامل التي حالت دون حتقيق اأهداف امليثاق:

من  املهني  والتكوين  الرتبية  بني  التمف�صل  غياب  •  لقد حد 
ا�صرتاتيجية حت�صني  من  العمومي، وخا�صة  العمل  ان�صجام 

اجلهود الرامية اإىل تعميم الرتبية، واحلد، ب�صكل جوهري، 

من الهدر املدر�صي، واخلروج من املدر�صة.

املعوزة،  الأ�رش  منها  تعاين  التي  الجتماعية  ال�صعوبات  •  اإن 
تعميم  جمهود  تعرقل  القروي،  الو�صط  يف  وخا�صة 

التعليم  م�صتوى  على  جليا  ذلك  ويالحظ  التمدر�ص، 

من  للحد  اإجراءات  اتخاذ  ي�صتدعي  ما  وهو  الإعدادي؛ 

تاأثرياتها ال�صلبية.
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الرتبية  لنظام  جوهريني  بعدين  واحلكامة  الأداء  ي�صكل 

والتكوين، ويعك�صان مردوديته وفعاليته. 

1. تقييم املكت�صبات

فيما يخ�ص تقييم مكت�صبات التالميذ والأداء املدر�صي، يتعني 

التوقف عند نتائج الدرا�صة املنجزة يف اإطار الربنامج الوطني 

همت  درا�صة  وهي  2008؛   )PNEA( املكت�صبات  لتقييم 

اأربعة م�صتويات )الرابعة وال�صاد�صة ابتدائي، والثانية والثالثة 

التالميذ يف  تقييم مكت�صبات  الهدف منها  اإعدادي(؛ وكان 

الريا�صيات والعلوم واللغتني العربية والفرن�صية. 

�صبيل  على  ولي�ص  املثال  �صبيل  على  الدرا�صة،  تلك  وتبني 

ال�صنة  تالميذ  من   %40 عليها  ح�صل  التي  النقط  اأن  احل�رش، 

ذلك،  من  العك�ص  وعلى  املعدل.  تفوق  ابتدائي  ال�صاد�صة 

ح�صل 92% من تالميذ ال�صنة الثانية اإعدادي و84% من تالميذ 

ال�صنة الثالثة اإعدادي يف الريا�صيات على نقط تقل عن املعدل 

بكثري. ويف الفيزياء والكيمياء، بلغت تلك الن�صب 83% يف 

اإعدادي، يف  الثالثة  ال�صنة  و86% يف  اإعدادي،  الثانية  ال�صنة 

الوقت الذي جتــاوزت 90% يف علـوم احليـاة والأر�ص،  يف  

امل�صتويـني معا.

يف  الدولية  )الجتاهات   TIMSS الدرا�صة  وتوؤكد 

الدرا�صة  عنها  ك�صفت  التي  النتائج  والعلوم(  الريا�صيات 

لقد  الريا�صيات:  يف  التالميذ  اأداء  بخ�صو�ص   PNEA

ابتدائي  الرابعة  ال�صنة  تالميذ  مكت�صبات  م�صتوى  تراجع 

بني �صنة 2003 و�صنة 2011، حيث انتقل من 347 نقطة اإىل 

335 نقطة يف الريا�صيات، ومن 304 نقطة اإىل 264 نقطة 

يف العلوم.

ابتدائي  الرابعة  ال�صنة  تالميذ  فاإن   ،TIMSS درا�صة  وح�صب 

مل يح�صلوا على نقط جيدة يف الأ�صئلة التي تتطلب الإجابة 

عليها تعبئة املعارف. اأما يف ال�صنة الثانية اإعدادي، فاإن النتائج 

اأ�صا�صا على ال�صتدلل  التي تقوم  املح�صل عليها يف الأ�صئلة 

�صعيفة.

اعترب امليثاق الوطني للرتبية والتكوين متكن التالميذ املغاربة 

تعزيز  اأن  تعليم جيد. ذلك  لتعميم  اأمرا �رشوريا  اللغات  من 

تدري�ص اللغتني العربية الفرن�صية، واللغات الأجنبية، وحت�صينه 

ي�صكالن حتديا جوهريا لل�صيا�صات الرتبوية يف املغرب. اإل اأن 

مكت�صبات التالميذ يف مادتي العربية والفرن�صية التي ك�صفتها 

نتائج الدرا�صة PNEA )2008( تبني اأن اأغلبية التالميذ الذين 

�صاركوا يف تلك الدرا�صة مل يتمكنوا من احل�صول على املعدل.

م�صتوى  تدهور  يف  ت�صاهم  التي  العوامل  من  جمموعة  هناك 

التعليم  اللغات، كعدم ال�صتفادة من  التالميذ يف  مكت�صبات 

الأويل، والتاأخر املدر�صي املرتبط بالدخول املتاأخر اإىل ال�صنة 

الأوىل من التعليم البتدائي اأو بالتكرار، واملحيط البيداغوجي 

التاأطري، والغالف  الق�صم الواحد، ون�صبة  التالميذ يف  كعدد 

والنفاد  التعليمية،  املوؤ�ص�صات  وحالة  للمدر�ص،  الزمني 

ال�صو�صيو-ثقايف  واملحيط  والت�صال،  الإعالم  تقنيات  اإىل 

لالأ�رشة.

2. مناخ املدر�صة واجلامعة

اأجريت  التي   PIRLSو TIMSS الدرا�صات  معطيات  تفيد 

املغرب  املدر�صة يف  مبناخ  واملتعلقة  امليثاق،  خالل ع�رشية 

قد  املغربية  املدر�صة  مناخ  اأن  الن�صباط،  برهان  ارتباطا 

وتك�صف   .2012 و�صنة   2001 �صنة  بني  تدهورا  عرف 

ال�صنة  يف  التالميذ  من   %60 اأن  الدرا�صات  تلك  نتائج 

اإعدادي  الثانية  ال�صنة  تالميذ  من  و%49  ابتدائي،  الرابعة 

يدر�صون يف مدار�ص ت�صود فيها م�صاكل الن�صباط والأمن 

يف  والغ�ص  الدرا�صة،  مواعيد  عن  والتاأخر  )كالغياب، 

المتحانات، والغوغائية، والتهديد، اإلخ.(.

تلك  �صملتهم  الذين  التالميذ  جمموع  من  فقط   %14 اإن 

الدرا�صات هم الذين يدر�صون يف مدار�ص ل تعرف انت�صارا 

وا�صعا لتلك ال�صلوكات. كما اأن اجلامعة العمومية لي�صت 

الروح  انعدام  عن  الناجتة  امل�صاكل  عن  مناأى  يف  بدورها 

اجلامعية،  الأحياء  مناخ  على  �صلبا  يوؤثر  ما  وهو  املدنية؛ 

ويولد �صورة �صلبية عن اجلامعة.

IV. الأداء
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3. الإن�صاف

جيني  موؤ�رش  يقي�صها  كما  الرتبية،  يف  الالم�صاواة  تناول  مت 

عدد  متو�صط  تقدير  على  اعتمادا  كمي؛  منظور  من   ،GINI

�صنوات التمدر�ص اخلا�صة بال�صاكنة البالغة من العمر 15 �صنة 

فاأكرث.

البالغة  املغربية  ال�صاكنة  لتمدر�ص  املتو�صط  امل�صتوى  يقدر 

من العمر 15 �صنة فاأكرث �صنة 2010 بـ 4.72 �صنة متدر�ص يف 

املتو�صط. وقد عرف هذا امل�صتوى زيادة تناهز �صنة واحدة 

من  اأدنى  تظل  ولكنها   ،1982 �صنة  منذ  �صنوات  كل ع�رش 

�صنة(   7,1( النامية  البلدان  يف  املالحظ  املتو�صط  امل�صتوى 

والبلدان املتقدمة )11 �صنة(.

للتمدر�ص  املتو�صطة  املدة  اأن  اإىل  الإ�صارة  تنبغي  ذلك،  ومع 

ارتفاعا  عرفت  قد  �صنة   24–15 العمرية  بال�رشيحة  اخلا�صة 

 ،1994 �صنة   4,49 اإىل   ،1992 �صنة   3,23 من  وانتقلت  قويا، 

لتبلغ 6,87 �صنة 2010. وبذلك يت�صح، اأن ال�صباب املرتاوحة 

اأعمارهم بني 15 و24 �صنة قد ا�صتفادوا من دينامية الإ�صالح 

التي عرفتها الع�رشية الأخرية، وبال�صبط من تعميم التمدر�ص 

الأ�صا�صي.

والذكور  الإناث  بني  الالم�صاواة  عرفت  الذي  الوقت  ويف 

من  بها  اخلا�ص  جيني  موؤ�رش  انتقل  حيث  بطيئا،  انخفا�صا 

0,86 �صنة 1982 اإىل 0,66 �صنة 2010، بقيت الالم�صاواة بني 

الو�صط القروي والو�صط احل�رشي بارزة للعيان، وذلك رغم 

النخفا�ص الذي �صجلته يف تلك الفرتة )اإذ انتقل موؤ�رش جيني 

من 0,92 اإىل 0,72 يف الو�صط القروي، ومن 0,64 اإىل 0,47 

التمدر�ص  �صنوات  معدل  ارتفع  وقد  احل�رشي(.  الو�صط  يف 

يف الو�صط احل�رشي اأكرث مما ارتفع يف الو�صط القروي )بربح 

2,42 �صنة درا�صية مقابل 1,78(.

4. الندماج املهني

لتح�صني جودة التعليم العايل، يرى امليثاق اأن التقييم والتقييم 

وموؤ�رش  الندماج  لتح�صني  الأ�صا�صيتان  الأداتان  هما  الذاتي 

املردودية الداخلية واخلارجية لنظام الرتبية والتكوين.

وح�صب املعطيات التي توفرها درا�صات ال�صغل التي تنجزها 

املندوبية ال�صامية للتخطيط، فاإن خريجي اجلامعات يعرفون 

ن�صبة بطالة مرتفعة منذ بداية الع�رشية )23.44% �صنة 2011(. 

ومع ذلك، فاإن املعلومات املتوافرة ل ت�صمح بقيا�ص م�صتوى 

تقدم  ول  املزاول،  والعمل  اخلريجني  موؤهالت  بني  التطابق 

وامل�صالك،  ال�صهادات،  م�صتوى  حول  دقيقة  معطيات 

واملوؤ�ص�صات املعنية بالبطالة اأكرث من غريها.

اإن حتليل املعطيات املتعلقة بخريجي النظام الرتبوي والتكوين 

املهني، وكذا معطيات الدرا�صة التي اأجنزت حول الندماج 

املهني خلريجي 3 جامعات يربز بع�ص املالحظات املهمة:

املدر�صة  لتاركي  بالن�صبة  �صعبا  يبدو  املهني  الندماج  اإن 

عن  كاملنقطعني  �صعيف،  تاأهيل  مب�صتوى  يتمتعون  الذين 

النظام  يغادرون  الذين  اأولئك  منهم  وخا�صة  الدرا�صة، 

التمدر�ص الإجباري. واأكرث من ذلك،  اإنهاء  الرتبوي قبل 

فاإن الرتبية غري النظامية، يف امل�صتوى البتدائي، ل ت�صتعيد 

�صوى 30% من املنقطعني عن الدرا�صة، ول تتمكن اإل من 

اإعادة اإدماج جزء �صغري منهم يف املدر�صة النظامية اأو نظام 

التكوين املهني. 

مغادري  من  كبري  يتمكن جزء  ل  الإعدادي،  امل�صتوى  ويف 

املدر�صة من احل�صول على مكان لهم يف نظام التكوين املهني 

التكوين. ويرتب  ال�صتيعابية املحدودة ملراكز  الطاقة  ب�صبب 

عن ذلك الو�صع تراكم اأعداد اخلارجني من املدر�صة قبل اإنهاء 

درا�صتهم الإجبارية، والذين ل يجدون اأي بديل للتكوين اأو 

الندماج يف احلياة العملية.

اأ�صا�صا على التكوين يف  اأما التكوين املهني، فاإن منطه القائم 

مركز التكوين يحد من تاأثريه، ومن فر�ص اندماج املتدربني 

ال�صباب، وذلك رغم التو�صع الذي يعرفه ذلك التكوين.

بفر�ص  فيتمتعون  العليا  امل�صتويات  من  اخلارجون  اأما 

م�صتوى  على  واحلا�صل  العملية.  احلياة  يف  لالندماج  اأكرب 

البكالوريا هو الذي يتوفر على اأكرب احلظوظ لولوج تكوين 

 %40 ي�صتطيع  بينما  التقني(،  )م�صتوى  ب�صهادة  ينتهي  بديل 

من اخلارجني من الثانوي التاأهيلي ولوج تكوين تاأهيلي.

ومع ذلك، فاإن خريجي التكوين املهني ذوي امل�صتوى العايل 

)التقني والتقني العايل( يندجمون اأح�صن مما يندمج نظراوؤهم 

ذوو امل�صتوى الأدنى )التخ�ص�ص والتاأهيل( بعد 48 �صهرا من 

تاريخ تخرجهم.

التي  املتو�صطة  املدة  تقدر  العايل،  التعليم  خلريجي  وبالن�صبة 

بعد  عمال،  يجدوا  اأن  قبل  النتظار،  حالة  يف  يق�صونها 

34 �صهرا من تاريخ تخرجهم، بـ 4 اأ�صهر، مع وجود فوارق 

بينهم ح�صب نوعية ال�صهادات التي يحملونها، واملوؤ�ص�صات 

التي تخرجوا فيها. وكقاعدة عامة، فاإن �صعوبات الندماج 

متيل اإىل الرتاجع كلما ارتفع م�صتوى الرتبية.

5. البحث العلمي 

ي�صكل البحث العلمي مكونا اأ�صا�صيا من مكونات الإ�صالح 

وما  تنظيمه  منط  وي�صاهم  امليثاق.  تطبيق  اإطار  يف  اجلاري 

يتوفر عليه من باحثني ومنتوج علمي وم�صتوى لالبتكار، يف 
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لولوج  الطريق  ميهد  حيث  للبالد،  العلمي  الراأ�صمال  تطوير 

اقت�صاد املعرفة والتحكم يف هذه الأخرية. 

عرب  التعليم  �صيا�صة  يف  هاما  منعطفا  امليثاق  �صكل  ولقد 

اإدراجه ملكون البحث يف الإ�صالح. عرفت بداية الع�رشية، 

البني وزارية  اإن�صاء »اللجنة   ،2001 وحتديدا يف �صهر يوليوز 

للبحث العلمي والتكنولوجي«، املكونة من ممثلي الوزارات 

املعنية بالبحث، حتت رئا�صة الوزير الأول. وقد كلفت هذه 

بال�صرتاتيجية  تتعلق  احلكومة،  اإىل  اقرتاحات  بتقدمي  اللجنة 

واقرتاح  املذكور  بالبحث  بالرتقاء  الكفيلة  والتوجهات 

الو�صائل املر�صودة ملختلف امل�صاريع و�صمانها. 

العلمي  للبحث  املوجه  اخلام  الداخلي  الإنفاق  ويعك�ص 

البحث املخ�ص�صة  باأن�صطة  املرتبطة  النفقات   )Dird( والتنمية 

من قبل الدولة والقطاع اخلا�ص والتعاون الدويل. وقد ارتفع 

هذا الإنفاق الداخلي ما بني 1999 و2010 من 455 1 مليون 

درهم اإىل 606 5 ماليني درهم، مما ميثل منوا متو�صطا �صنويا 

بن�صبة %12,3. 

وعلى الرغم من هذا التقدم امل�صتمر، فاإن الإنفاق الداخلي 

املحدد  اخلام  الداخلي  الناجت  من   %1 بلوغ  من  يتمكن  مل 

من قبل امليثاق. وبالفعل، فبالرغم من م�صاعفة ح�صة الناجت 

الع�رشية  والتنمية خالل  للبحث  املر�صودة  اخلام  الداخلي 

الأخرية، فاإنها مل تتجاوز 0,73% يف �صنة 2010. 

ومبا اأن اأعداد الأ�صاتذة الباحثني طيلة ع�رشية امليثاق مل ت�صجل 

التجديد  اأن  بينت  الدرا�صات  من  العديد  فاإن  دال،  ارتفاعا 

ال�صباب  الباحثني  بدينامية  يرتبطان �رشورة  العلمي  واملنتوج 

ال�صدد،  وبهذا  واإمكانياتهم.  املختربات  يف  ين�صطون  الذين 

اأقر تقييم العلوم الدقيقة ل�صنة 2003 باأن املغرب يتوفر على 

جمموعة من الباحثني الن�صيطني الذين ينتمون اإىل اجلامعات، 

مع انفتاح ملحوظ على اخلارج. واحلال اأن توجه تطور اأعداد 

العمري، وهذا  الهرم  يعك�ص حتول على م�صتوى  الباحثني، 

يف الوقت الذي مل يتمكن فيه اإحداث تكوينات الدكتوراه، 

يف اإطار نظام الإجازة–املا�صرت–الدكتوراه، من اإعطاء الدفعة 

املطلوبة للبحث العلمي. 

 728 مقابل  فقط،  دكتور   636 تكوين  مت   ،2009 �صنة  ففي 

�صنة 2000. ويف �صنة 2010، نوق�صت 680 اأطروحة، علما 

هو  كان  ال�صتعجايل  الربنامج  قبل  من  املحدد  الهدف  باأن 

للطلبة  املنح  بع�ص  توفري  اأن  كما  اأطروحة.   1 037 مناق�صة 

الباحثني ب�صلك الدكتوراه من ذوي ال�صتحقاق، مل ي�صاهم 

ب�صكل جوهري يف الرتقاء بالبحث داخل مراكز درا�صات 

هذه  على  احلا�صلني  اأعداد  زيادة  يف  وبالتايل،  الدكتوراه، 

ال�صهادة.

وعلى امل�صتوى الكمي، عرف املنتوج العلمي ارتفاعا مهما 

العلوم  جمال  يف  خا�صة   ،2012 �صنة  من�صور  مقال  بـ 282 3 

التي  نف�صها  الوترية  ي�صاير  مل  الرتفاع  هذا  اأن  غري  احلقة. 

العلمي  املنتوج  يتطور  )فلم  الكبري  املغرب  بلدان  عرفتها 

املغربي ما بني 2000 و2010 اإل بن�صبة 100% مقابل %800 

يف تون�ص و600% يف اجلزائر(. 

قدرت  فقد  والجتماعية،  الإن�صانية  العلوم  ح�صة   اأما 

 1997 �صنة  بني  ما  الفرتة  يف  الإجمايل  املنتوج  من  بـ %20 

و�صنة 2000. كما اأن التقييم املنجز �صنة 2006 حول العلوم 

الإن�صانية والجتماعية، مل يفته اإبراز اخل�صو�صيات التي متيز 

ال�صتغال  اأمناط  وكذا  املذكورة،  العلوم  التخ�ص�ص يف  حقل 

التقرير  اأجنز  ذلك،  مع  ومبوازاة  البحث.  مبمار�صة  املتعلقة 

ت�صخي�صا للمنتوج العلمي يف هذا املجال، مربزا العديد من 

التخ�ص�صية،  البحث  جمموعات  هيكلة  يف  املتمثلة  النقائ�ص 

املنتوج، وكذا يف و�صوح  ويف وترية الإ�صدارات، وجودة 

الروؤية وفق املعايري الدولية. 

ان�صجام  وجود  يتطلب  العلمي  للبحث  دفعة  اإعطاء  اإن 

العدة  اأن  املوؤ�ص�صاتي، واحلال  الإطار  م�صتوى  ومتا�صك على 

امل�رشفة على القطاع وطنيا، تت�صمن اأجهزة متعددة تتداخل 

ببلورة  الكفيلة  القرار  مراكز  حتديد  ي�صعب  وهنا  مهامها. 

املنظور املتعلق بالرتقاء بالبحث العلمي واملكانة التي يجب 

اأن يحتلها، بو�صفه اأداة لتطوير البالد، وقاطرة لإنتاج املعرفة 

يف اإطار التناف�صية العلمية على امل�صتوى الدويل. 

الباحثني  لأعداد  التدريجي  التقل�ص  اأن  البيان  عن  وغني 

امل�صتوى  على  اخللف  ل�صمان  اأ�صا�صي  كمخزون  ال�صباب 

خ�صو�صية  عن  ف�صال  العلمي،  املنتوج  و�صعف  الوطني، 

جمايل العلوم احلقة والعلوم الإن�صانية والجتماعية، ت�صتدعي 

واملتو�صط  الق�صري  املدى  على  ا�صرتاتيجية  حتديد  جميعها 

دينامية  خلق  اإىل  الرامية  الإجرائية  ال�صيغ  وكذا  والبعيد، 

جديدة داخل النظام الوطني للبحث العلمي وتوجيهه نحو 

اقت�صاد املعرفة ونحو التجديد والبتكار. 
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التغيريات  بع�ص  اإدراج  مت  كيف  امليثاق،  تطبيق  تقييم  يبني 

من خالل الإجراءات والتدابري التي �صمحت بتحقيق بع�ص 

وق�صورا  نق�صانا  عرفت  التطبيق  عملية  اأن  غري  املكت�صبات. 

بارزين، كما عرفت ور�صا كبريا لالإ�صالحات التي �رشع يف 

اإجنازها لكنها مل تكتمل.

1. املكت�صبات التي يتعني تعزيزها 

فعالية  اأجل  من  التعميم،  جمال  يف  املجهودات  تعزيز  •  ينبغي 
اأكرب 

تعميم  �صيا�صة  واتباع  اإطالق  مت  امليثاق،  تطبيق  خالل ع�رشية 

التعليم والدعوة اإىل تعزيزها لتحقيق هدف » الرتبية للجميع«، 

مع العمل على توجيه اجلهود نحو جتاوز النقائ�ص امل�صجلة. 

ذلك اأن تعزيز مكت�صبات التعميم، يعني معاجلة العوامل التي 

تعرقل ا�صتمرارية التالميذ باملدر�صة، ومكافحة الهدر املتمثل 

يجب  كما  الدرا�صة.  عن  والنقطاع  والتخلي  التكرار  يف 

اأجل حتقيق قفزة  التعلم والبيئة املدر�صية، من  حت�صني ظروف 

نوعية لفائدة دمقرطة التعليم. ول ميكن تعزيز التعميم بدون 

اإيالء اهتمام خا�ص للتعليم الأويل؛ ف�صعف هذا الأخري ي�صكل 

حجر عرثة اأمام املنظومة الرتبوية، ولهذا فاإن تطويره �صي�صمن 

النجاح املدر�صي وا�صتمراريته ب�صكل اإيجابي. 

•  ينبغي تعزيز ا�صتقاللية الأكادمييات واجلامعات من اأجل مزيد 
من امل�صوؤوليات امل�صرتكة 

اأقر الت�صور املنبثق عن القوانني املنظمة لالأكادمييات واجلامعات، 

ما ن�ص عليه امليثاق بخ�صو�ص الالمركزية وال�صتقاللية. ذلك 

وهو  احلكامة،  منط  يف  هام  تقدم  عن  تعرب  القوانني  هذه  اأن 

اإطارا  حددت  اأنها  واملالحظ  ذاته.  حد  يف  مكت�صبا  ميثل  ما 

موؤ�ص�صاتيا متقدما بالن�صبة لنمط ا�صتغال هذه احلكامة. ولهذا 

فهي تتطلب بع�ص التعديالت بعد مرور اأكرث من ع�رشية على 

الناجمة عن تطبيقها،  الإ�صكاليات  ب�صبب  اإ�صدارها، وذلك 

مثل العدد املت�صخم لأع�صاء جمل�ص اإدارة الأكادمييات وجمال�ص 

اجلامعات، اأو التنافر احلا�صل يف منط تعيني روؤ�صاء اجلامعات 

امل�صتوى  على  القوانني  هذه  جنحت  ذلك،  ومع  والعمداء. 

التنظيمي، يف تاأ�صي�ص ا�صتقاللية ميكن اعتبارها مك�صبا ينبغي 

واجلامعات،  بالأكادمييات  جهوية  حكامة  عليه  توؤ�ص�ص  اأن 

تكون م�صوؤولة وم�صتعدة للم�صاءلة. 

•  يجب تر�صيخ الدعم الجتماعي من اأجل مزيد من الإن�صاف 
باملدر�صة 

ت�صاهم  كيف  الرتبية،  جمال  يف  الالم�صاواة  حتليل  اأظهر 

اأجل  من  الجتماعي  للدعم  اآلية  وو�صع  التعميم  جمهودات 

حتقيق تكافوؤ الفر�ص جلميع الأطفال كي يلجوا املدر�صة، يف 

الإبقاء على التالميذ بهذه الأخرية، ويف التقلي�ص من حجم 

الالم�صاواة وتاأكيد عملية دمقرطة التعليم. 

لكنه  مبثابة مك�صب،  هو  الجتماعي  الدعم  اأن  املوؤكد  ومن 

يح�صل يف اإطار مت�صم بفقر الأ�رش و�صعف م�صتوى دخلهم، 

الدعم  تاأثري  على  وللحفاظ  القروي.  بالو�صط  خ�صو�صا 

الرفع  ا�صتدامته عرب  ال�صهر على  الجتماعي وتعزيزه، يجب 

من م�صتوى عي�ص الأ�رش املذكورة، بغر�ص متكني اأطفال هذه 

الفئات الجتماعية من ولوج املدر�صة والتقلي�ص، بالتايل، من 

الالم�صاواة يف الرتبية. ويقت�صي ذلك اإحداث اآليات لتطبيق 

هذه ال�صتدامة. 

وتنويعه اجلامعي  العر�ص  دينامية  • موا�صلة 
من  جديدة،  بيداغوجية  لهند�صة  اجلامعة  اإدراج  يرتكز 

اأ�صالك  املرتب يف  الإجازة–املا�صرت–الدكتوراه،  نظام  خالل 

وف�صول ووحدات، على مبادئ مراكمة الوحدات املكت�صبة 

خالل امل�صار الدرا�صي للطالب، وعلى تدويل النظام اجلامعي 

حركية  وت�صهيل  الوطنية  لل�صهادة  قيمة  اإعطاء  اأجل  من 

الطالب داخل الف�صاء اجلامعي الدويل. وقد عمل الإ�صالح 

البيداغوجي على اإعادة تن�صيط عر�ص التكوين وتنويعه، وهو 

ما �صكل فر�صة بالن�صبة للمدر�صني لتخاذ املبادرات والبتكار 

وقد  املتخ�ص�ص؛  واملا�صرت  بالإجازة  مهنية  م�صالك  اإجناز  يف 

�صجل بهذا ال�صدد، تقدم على م�صتوى متهني هذه امل�صالك، 

V. املكت�سبات والنقائ�ص وحتديات امل�ستقبل



تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين 2013-2000 18

كما �صاهمت املوارد املالية التي مت �صخها يف اإطار الربنامج 

ال�صتعجايل يف الفرتة املمتدة ما بني �صنتي 2009 و2012، يف 

يتعني  التي  الأهداف  وحتديد  البيداغوجي  الإ�صالح  تدعيم 

على اجلامعات حتقيقها بخ�صو�ص التمهني. 

انطالق  �صنة  خالل  جديدة،  م�صالك  اعتماد  مت  وهكذا، 

ووزارة  اجلامعات  بني  التعاقد  اإطار  ويف  الربنامج،  هذا 

التعليم العايل ووزارة املالية. وكذلك �صمحت املوارد املالية 

املر�صودة، بتحفيز الأ�صاتذة على النخراط يف جتديد م�صالك 

تدعيم  اأجل  من  اخلارجية  املهنية  الكفاءات  وتعبئة  التكوين 

التكوين  تنويع  تعزيز  يجب  ذلك،  لكل  املعريف.  التاأطري 

ودعمه مبا يلزم من املوارد املالية والتاأطري. 

الرتبوي  النظام  داخل  املهني  التكوين  دور  • تر�صيخ 
عرف التكوين املهني تطورا كبريا، حيث اأ�صبح مكونا هاما 

من  ذلك  مكنه  وقد  والتكوين.  الرتبية  نظام  مكونات  من 

ميزة  على  يتوفر  فهو  التاأهيل؛  جمال  غنية يف  اكت�صاب جتربة 

مزدوجة �صمحت له بتطوير عدتني نعر�صهما كما يلي: 

اأ.  عمل على ال�صتجابة للطلب الجتماعي الداعي اإىل اإعادة 

الإدماج املهني لل�صباب املنقطعني عن الدرا�صة بنظام الرتبية 

وتاأهيلهم لولوج عامل ال�صغل، وذلك يف ال�صياق النتقايل 

املواكب للهدر املدر�صي. 

يعرفه  الذي  الهام  القت�صادي  التطور  اإطار  يف  ب.  قام 

الأ�صا�صي  املهني  التكوين  م�صتوى  على  بالتدخل  البلد، 

املقاولت  ومواكبة  العاملني  تاأهيل  اأجل  من  وامل�صتمر، 

يف تطوير قدرات مواردها الب�رشية املوؤهلة. 

ويقت�صي هذا املك�صب مزيدا من الرت�صيخ كي ي�صاهم التكوين 

املهني يف تدعيم التمف�صل بني قطاعي الرتبية الوطنية والتعليم 

نظام  مكونات  من  اأ�صا�صي  كمكون  دوره  ويلعب  العايل، 

الرتبية والتكوين. 

الإجرائي  املخطط  • و�صع خطوات 
عند  امل�صتحدث  ال�صتعجايل  الربنامج  اأن  التقييم  هذا  يفيد 

نهاية ع�رشية امليثاق، قد مكن من ت�رشيع وترية التدابري الواجب 

من  جمموعة  واجلامعات  لالأكادمييات  حدد  حيث  اتخاذها، 

التي يتعني حتقيقها، وفق م�صاريع ذات �صلة بكل  الأهداف 

م�صتويات الإ�صالح، وو�صع �صيغة للتقييم الذاتي مع قيا�ص 

اخلطوات  هذه  وتندرج  املذكورة.  الأهداف  حتقيق  ن�صب 

يعترب مك�صبا  ما  للميثاق، وهو  الكربى  التوجهات  اإطار  يف 

على م�صتوى منهجية الأجراأة، لكن يلزم، قبل ذلك، و�صع 

تخطيط ا�صرتاتيجي لتعزيز هذه اخلطوات. 

وت�صكل م�صاعي الربنامج الإجرائي لالإ�صالحات املوؤدية 

ينبغي  التي  والأهداف  اتخاذها،  الواجب  التدابري  اإىل 

حتقيقها، والتقييمات الداخلية التي يتعني اإجراوؤها، مقاربة 

مالئمة وفعالة لتطبيق الإجراءات وت�رشيع وترية اإجنازها. 

ويت�صح مما �صبق، اأن امليثاق اأدى اإىل حتقيق اإجنازات، و�صاهم 

يف اإحداث تغيريات، غري اأن تقييم فرتة تتعدى ع�رش �صنوات 

من الإ�صالحات، ي�صع اأمامنا اإ�صالحا غري مكتمل، ب�صبب 

متابعة  يف  النتظام  وعدم  ال�صرتاتيجي  التخطيط  غياب 

الربامج الإجرائية.

2. م�صكالت قائمة اأمام م�صار التغيري 

تطبيق  اإرادة  عن  يعرب  الذي  احلا�صل  التقدم  من  بالرغم 

تو�صيات امليثاق، ما زالت هناك اختاللت قائمة يف عملية 

للهدر  املرتفعة  والن�صبة  الإلزامي،  التعليم  فاإ�صكالية  التطبيق. 

والنق�ص  التالميذ،  مكت�صبات  و�صعف  املرتفعة،  املدر�صي 

بوا�صطة  للتعلم  املحدود  والولوج  املدر�صني،  تكوين  يف 

مردودية  و�صعف  احلكامة،  وتعرث  اجلديدة،  التكنولوجيا 

البحث، ت�صكل جميعها اأ�صا�ص ق�صور نظام الرتبية والتكوين. 

كما اأن الرتدد الذي طبع تطبيق تو�صيات امليثاق �صيدعم هذا 

الق�صور، بحيث �صتوؤدي كل هذه العوامل اإىل عدم ا�صتكمال 

املكت�صبات  ومراكمة  التقدم  تعزيز  ميكن  فكيف  الإ�صالح. 

ور�صم اآفاق جديدة من اأجل حت�صني منتظم ملردودية املدر�صة ؟ 

لقد مكن تقييم تطبيق امليثاق من التعرف على امل�صكالت 

اإجناز  يف  احلا�صل  التاأخر  لتدارك  معاجلتها  ينبغي  التي 

الإ�صالحات وت�صويب الختاللت، لتاأهيل نظام الرتبية 

امل�صتمرة  الدينامية  اإحياء  اأمام  الطريق  ور�صم  والتكوين 

بالقيادة وب�صيغة  املتعلقة  العتبارات  اأن  لالإ�صالح. ذلك 

مبا  يرتبط  ما  كل  اأي  التغيري،  واإدارة  الإ�صالحات  تطبيق 

ن�صطلح عليه بهند�صة التدبري واإدارة الأعمال التي توؤطر، 

وتدعم، ومتكن من انت�صار الهند�صة البيداغوجية )5(، هي 

التي �صتحدد روح هذا الإحياء للدينامية املذكورة و�صكله. 

التي  امل�صكالت  حول  ومب�صوؤولية  بوعي  الت�صاوؤل  وينبغي 

الإ�صالح  عملية  وكبحت  للتغيري  اجليدة  الإدارة  عرقلت 

ال�صمويل املتوقع على املدى البعيد. 

الإ�صالح  وت�صور  • احلكامة 
مما ل �صك فيه اأن اإعداد امليثاق قد �صكل منعطفا يف التاريخ 

احلديث لنظام الرتبية والتكوين، بفعل الإجماع الذي حتقق 

الآن  اأ�صبح  احلديث  لأن  ر�صمها،  التي  والتوجهات  حوله 

الن�ص  هذا  اأثار  ذلك،  ومع  بعده.  وما  امليثاق  قبل  ما  حول 
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وبعده  ت�صوره  بخ�صو�ص  الأفكار  من  جمموعة  املوؤ�ص�ص 

العملي، وذلك يف �صوء تقييم تطبيقه. فقد حدد �صمن بع�ص 

والإ�صالح  املهني  والتكوين  بالتعميم  املتعلقة  الدعامات 

التي  الأرقام  بدقة  الأهداف، وبني  البيداغوجي جمموعة من 

بخ�صو�ص  اأعلن،  كما  الإجناز.  �صنة  وكذلك  بلوغها  ينبغي 

ال�صرتاتيجية  والتوجهات  املبادئ  عن  الأخرى،  الدعامات 

التوجه  نظام  داخل  يندرج  ما  بني  التاأرجح  وهذا  الكربى. 

بديال  العملي، جعله  النظام  داخل  يندرج  وما  ال�صرتاتيجي 

عن الربامج العملية. وبدا وكاأن هذا الن�ص يكفي ذاته بذاته 

لالإجناز  بجدولة  مقرتنة  اإجرائية  خمططات  اإىل  يحتاج  ول 

وبخطوات لقيادة التغيري وب�صيغة للتتبع والتقييم. 

عدة  يف  العمل  بو�رش  امليثاق،  تطبيق  خالل  اأنه  واملالحظ 

وتعني  متماثلة.  وغري  ومتقطعة  جمزاأة  بطريقة  لكن  اأورا�ص، 

خمطط  لو�صع   )2009 )�صنة  ال�صتعجايل  الربنامج  انتظار 

م�صتويات  وكل  امليثاق  توجهات  جمموع  ملعاجلة  عملي 

منظومة الرتبية والتكوين، وذلك من اأجل اإعطاء نف�ص جديد 

لعملية التطبيق املذكورة. 

مف�صلة،  لتو�صيات  اإدراجه  خالل  من  امليثاق  برز  وقد 

والتوجهات  املبادئ  ير�صم  ولي�ص كميثاق  كربنامج عمل 

ذلك،  عن  ونتج  والبعيد.  املتو�صط  املديني  على  الكربى، 

خ�صوع تطبيقه من قبل امل�صوؤولني، ملنطق تقني �صببي، من 

جتلياته مثال، الإقرار باأنه فور الإعالن عن اإ�صالح املناهج، 

يتعني على املدر�صني تطبيقه، مما �صيوؤدي اإىل حت�صني ح�صيلة 

التالميذ )6(. 

يقت�صي  تعددية،  طبيعة  من  تربوي  اإ�صالح  تبني  اأن  والواقع 

م�صارا معقدا ومتنوعا، يتطلب اأول قبول الفاعلني وا�صتيعابهم 

له، ثم التحكم فيه وامتالكه قبل تطبيقه.

ال�رشوري  امل�صار  هذا  يعترب  الإ�صالحات،  لتطبيق  وبالن�صبة 

لتحقيق نتائج اإيجابية على م�صتوى مكت�صبات التالميذ، اأمرا 

اأ�صا�صيا بالن�صبة لقيادة التغيري واإجناح هذا الإ�صالح الذي ل 

اأو على املدى الق�صري، بل يتحقق مع مرور  يربز تاأثريه فورا 

الإ�صالحات  تتطلبه  الذي  البطء  اإىل  اأ�صفنا  ما  واإذا  الوقت. 

لتظهر نتائجها، كال من املنطق متعدد الأوجه للمنخرطني يف 

احلكامة  واختاللت  الفاعلني  خمتلف  ومقاومات  الإ�صالح 

وثغرات قيادة التغيري، فاإن كل ذلك �صيوؤدي اإىل تاأخري هذه 

الإ�صالحات وتاأجيلها. 

حتقيق  يف  حتدد  قد  امليثاق  هدف  فاإن  اآخر،  جانب  ومن 

والتكوين  للرتبية  الثالثة  للقطاعات  ومتزامن  �صامل  اإ�صالح 

مبختلف  العايل(  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  )الرتبية 

مكوناتها، خالل ع�رش �صنوات، مع مدها بتوجهات تتجاوز 

هذه الع�رشية. فهل ميكن اعتبار ما جاء يف هذه الوثيقة مبالغا 

يف الطموح، بالنظر اإىل ما يتطلبه ذلك من تغيريات هيكلية 

متعددة ومتزامنة؟ ويف الواقع، فاإن عدم اعتبار زمنية اإ�صالح 

مبادئه  حددت  الذي  امليثاق  عر�ص  احلجم،  بهذا  تربوي 

الأجراأة  اإىل خماطر  والبعيد،  املتو�صط  املديني  على  وتو�صياته 

املتجزئة على املدى الق�صري. 

•  ل توجد املدر�صة يف مركز اهتمامات اجلماعتني الوطنية واملحلية 
من  و2008   2000 �صنتي  بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل 

اأ�صا�صي، على و�صع  ب�صكل  الهتمام  ان�صب  امليثاق،  تطبيق 

واملناهج  الربامج  لإ�صالح  والإعداد  املوؤ�ص�صاتية،  الهياكل 

البيداغوجية. وقد تطلب ذلك قيادة حمددة واتخاذ القرارات 

تنعك�ص  مل  ولهذا،  فوق.  من  والتدابري  الإجراءات  وتبني 

الإ�صالحات دائما على الف�صل الدرا�صي. 

الأوىل  امل�صوؤولة  هي  تظل  الو�صية  الوزارات  اأن  �صحيح 

اإجنازات نظام  عن تطبيق هذه الإ�صالحات وجناحها، وعن 

القطاعات  تعبئة  بدور  تقوم  التي  فهي  والتكوين.  الرتبية 

يف  املدر�صة  جلعل  املجهودات  وتوحيد  الأخرى،  الوزارية 

الرتبية،  تنمية  وتقت�صي  الوطنية.  اجلماعة  اهتمامات  �صلب 

خمتلف  مبادرات  م�صاهمة  القروي،  الو�صط  يف  خ�صو�صا 

التجهيزات والبنيات  لتوفري  الوزارات والهيئات وتوحيدها 

التحتية ال�رشورية ملحيط املدر�صة، مثل الكهرباء واملاء ال�صالح 

حماربة  و�صيا�صات  املدر�صية  وال�صحة  والطرق،  لل�رشب، 

الفقر واله�صا�صة، والرفع من م�صتوى عي�ص الفئات املعوزة. 

فنجاح املدر�صة، وبالرغم من كونه خا�صعا مل�صوؤولية القطاع 

الو�صي، يظل تابعا حتما للجماعة الوطنية. لذلك، تعترب تعبئة 

القطاعات احلكومية من اأجل تنمية املدر�صة اأمرا �رشوريا. 

كل  داخل   – الأ�صفل  من  املدر�صة  تغيري  فاإن  وهكذا، 

مركز  يف  جعلها  فقط  يقت�صي  ل   – وق�صم  موؤ�ص�صة 

اجلماعة  داخل  وتر�صيخها  الوطنية  اجلماعة  اهتمامات 

هذه  تتحمل  اأن  على  العمل  اأي�صا،  يتطلب،  بل  املحلية، 

اجلماعة م�صوؤوليتها جتاه املدر�صة وتالميذها، وذلك عمال 

باحلكمة الإفريقية التي تقول: »يجب تعبئة قرية بكاملها 

لرتبية طفل«.

الفاعلني  م�صاركة  • �صعف 
بينت الأبحاث التي اأجريت على املدر�صني وامل�صوؤولني عن 

يف  اأو  الإ�صالح  اأهمية  يف  النظر  يعيدوا  مل  اأنهم  احلكامة، 

جودة تو�صيات امليثاق، بل انتقدوا الظروف التي متت فيها 

عملية تطبيقه وكذا الطريقة التي هيكل بها الفاعلون ن�صاطهم 
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اأهداف الإ�صالح. ويعرب عدم  ورتبوا النظام الرتبوي لبلوغ 

امليثاق  تطبيق  ت�صور  بخ�صو�ص  املبحوثني،  الأ�صاتذة  ر�صى 

ون�صري  لديهم.  والتعبئة  احلافز  انعدام  عن  احلكامة،  وكذا 

فقط،  املدر�صني  على  تقت�رش  ول  معممة  احلالة  هذه  اأن  اإىل 

ذلك؟  ال�صبب يف  فما  الآخرين.  امل�صوؤولني  اأي�صا  ت�صمل  بل 

باعتبارها  الإ�صالحات  مع  التعامل  يف  يكمن  ال�صبب  اإن 

تعليمات منبثقة من فوق ولي�ص بو�صفها م�صاريع �صاهم فيها 

واحلال  ميتلكوها.  مل  اأنهم  وا�صحا  بدا  اإذ  الفاعلون،  هوؤلء 

تدبري  الق�صم ومنط  تنجز على م�صتوى  التغريات احلقيقية  اأن 

الإ�صالحات  جناح  فاإن  وبالتايل  احلكامة؛  ومنط  املوؤ�ص�صات 

رهني بانخراط الفاعلني على كافة م�صتويات منظومة الرتبية 

ترتكز  الذي  الت�صارك  مبداإ  تبني  يقت�صي  ما  والتكوين، وهو 

عليه قيادة التغيري وتفعيله. 

وعادة ما ل نهتم اأثناء تدبري الإ�صالحات بالفاعلني املكلفني 

فاعلني  دوما  يتطلب  الإ�صالح  لأن  املذكورة،  بالقيادة 

بالتناوب، يحملون روؤية م�صرتكة وفهما لأهدافه، انطالقا من 

ت�صخي�ص م�صرتك ملنظومة الرتبية والتكوين، ومن انخراط فعلي 

الدفاع عن الإ�صالح باحلجة  يف تغيري املدر�صة، وقدرة على 

والدليل وعن اقتناع. ويجب اأن يتواجد هوؤلء الفاعلون يف 

جميع م�صتويات امل�صوؤولية داخل النظام وامل�صاركة يف التغيري 

باعتبارهم مبتكرين ومنجزين مل�صاريع جمددة. 

والتقييم  اليقظة  اآليات  • نق�ص يف 
من بني نقط ال�صعف التي اأظهرها تقييم تطبيق امليثاق، غياب 

لنمط  املحددة  وال�صبط  اليقظة  باآليات  الإ�صالحات  مواكبة 

التتبع والتقييم؛ ذلك اأن تتبع تطبيق الإ�صالحات التي اأو�صى 

بها امليثاق، مل يرتكز على نظام اإعالمي عملي ي�صمن جتميع 

ال�صعب احلديث  يبدو من  املعلومات واملعطيات. وبالفعل، 

وذات  مالئمة  معلومات  توافر  بدون  جيدة  حكامة  عن 

تطوير  يف  �صعوبة  العايل  التعليم  قطاع  ويواجه  م�صداقية. 

نظام مندمج للمعلومات، يرتكز على اإطار مرجعي مفهومي 

وعلى تر�صانة من املوؤ�رشات، وي�صمح بقيا�ص خمتلف جوانب 

تدبريه وتقييمها. �صحيح اأن بع�ص اجلامعات تتوفر على نظام 

لتدبري الدرا�صة و�صوؤون الطلبة )APOGEE(، لكنه غري معمم. 

كما اأن وزارة الرتبية الوطنية تتوفر على نظام اإعالمي مندمج، 

معطيات  ليقدم  والعملية  الوظيفية  تفعيل جوانبه  يتعني  لكن 

قطاع  ويتوفر  الأن�صطة.  لتتبع  م�صداقية  وذات  �رشورية 

معلوماتية،  تطبيقات  عدة  على  جهته،  من  املهني،  التكوين 

الإعداد  حاليا  ويتم  موحد.  نظام  داخل  مدجمة  غري  اأنها  اإل 

لإدماج  اأر�صية  �صي�صكل  معلوماتي،  مل�رشوع  والتطوير 

معطيات تدبري خمتلف املتدخلني. 

تعزيز  من  والتكوين  الرتبية  نظام  �صي�صتفيد  وهكذا، 

اإقامة  ت�صجيع  ومن  املجال،  هذا  يف  احلالية  مكت�صباته 

واملعلومات  املعطيات  تبادل  من  معلوماتية متكن  �صبكات 

الثالثة  القطاعات  بني  امل�صرتكة  املجالت  خمتلف  يف 

للرتبية والتكوين، خ�صو�صا ما يتعلق بالتمدر�ص واجل�صور 

والتوجيه املدر�صي. وقد اأو�صى امليثاق بخلق »ثقافة حقيقية 

للتقييم«، على اعتبار اأن تقييم النظام ومكوناته مل يح�صل 

من قبل، با�صتثناء بع�ص عمليات الفتحا�ص املفرو�صة يف 

هذا الإطار، على موؤ�ص�صات التكوين املهني اخلا�صة. 

3. حتديات امل�صتقبل: تهييء مدر�صة الغد 

اإىل  والتكوين  الرتبية  منظومة  بدفع  الكفيل  امل�صعى  هو  ما 

اجلواب  اإن  اجلودة؟  �صكة  على  وجامعتها  مدر�صتها  و�صع 

ومع  التقييمي.  التقرير  هذا  اإطار  يتجاوز  ال�صوؤال  هذا  على 

ذلك، تربز من خالل املالحظات التي �صجلها هذا التقرير، 

والتي  املدر�صة،  م�صتقبل  تواجه  التي  الكربى  التحديات 

ينبغي على منظومة الرتبية والتكوين رفعها يف م�صتهل القرن 

الواحد والع�رشين. 

الدميوغرايف  • ال�صغط 
بداية  عند  املدر�صة  عرفته  الذي  الدميوغرايف  للتطور  كان 

)من  العمرية  الفئات  اأعداد  يف  الزيادة  على  تاأثري  الع�رشية، 

هذه  �صغط  و�صيوؤدي  �صنة(.   24 اإىل   18 ومن  �صنة   17 اإىل   15

الأعداد على املدر�صة البتدائية خالل انطالق الإ�صالح، اإىل 

تفاقم هذا الو�صع م�صتقبال حيث �صيطال م�صتويات الثانوي 

والعايل والتكوين املهني. ويجب اأن يوؤخذ هذا الجتاه بعني 

العتبار من قبل كل �صيا�صة م�صتقبلية للعر�ص املدر�صي.

العلمي والبحث  والتكوين  الرتبية  • متويل 
يبدو تاأثري املوارد التي مت �صخها يف منظومة الرتبية والتكوين 

مبختلف مكوناته وا�صحا للعيان على م�صتوى البنايات وجتهيز 

املجهود  هذا  �صمح  وقد  والبيداغوجية.  الإدارية  الف�صاءات 

املثمر للنظام الرتبوي بالتزود ببع�ص و�صائل التدبري التي متكنه 

تعبئة  بخ�صو�ص  امليثاق  توقعه  ما  لكن  خدماته.  حت�صني  من 

امل�صدر  هي  تقريبا  الدولة  ظلت  فقد  كلية.  ينجز  مل  املوارد 

اجلماعات  م�صاهمات  تكن  مل  وباملقابل  للتمويل؛  الوحيد 

املحلية اأو عمليات الت�صامن الجتماعي عرب ر�صوم الت�صجيل 

ذات  الجتماعية  ال�رشائح   « م�صاهمة  وكذا  العايل،  بالتعليم 

يف  عليه  من�صو�ص  هو  كما  املوعد  عند   ،» املرتفع  الدخل 

امليثاق. 
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وم�صوؤوليتها يف  الدولة  دور  اأكد  الأخري  هذا  اأن  �صحيح 

حتمل اأعباء تعميم التعليم الإلزامي، لكن التطور الدميغرايف 

ف�صال عن  والتكوين  الرتبية  نوعية يف  نقلة  ورهان حتقيق 

جميعها  تقت�صي  العلمي،  البحث  يحتاجها  التي  الدفعة 

تنويع امل�صادر املالية. 

وح�صب التوقعات، فاإن اأعداد الطلبة �صتتجاوز عتبة املليون 

احتفظنا  ما  واإذا  احلالة،  هذه  ويف   .2021 �صنة  من  ابتداء 

بفر�صية وجود م�صتوى للتاأطري مماثل مل�صتوى �صنة 2013، فاإن 

تقدير ميزانية التعليم العايل �صيتحدد يف زيادة اأ�صا�صية بحوايل 

�صعف امليزانية احلالية. 

لالإ�صالح  الدرا�صي كميدان  • الف�صل 
اأظهرت نتائج تقييم مكت�صبات التالميذ اأن تاأثري الإ�صالحات 

املذكورة. �صحيح  املكت�صبات  ف�صل يف حت�صني  قد  املتعاقبة، 

يكتمل.  لكنه مل  بالبتدائي،  التقدم  بع�ص  �صجل  التعميم  اأن 

عدة  اإىل  يرجع  الدرا�صة  عن  النقطاع  اأن  اأي�صا  و�صحيح 

عوامل، لكنه يظل بالأ�صا�ص مقرتنا مبدر�صة مل تفلح يف احلفاظ 

على تالمذتها، نظرا لفتقارها اإىل اجلودة. فاملدر�صة مطالبة 

كما  لالإكراه.  ف�صاء  ولي�ص  املتاحة  للفر�ص  ف�صاء  تكون  باأن 

التالميذ  جميع  لنجاح  املالئمة  الظروف  توفري  عليها  يتعني 

م�صرتكا  اأ�صا�صا  يكت�صبوا  لكي  الإلزامي،  التعليم  مرحلة  يف 

من  والتمكن  ال�صلوك  وقواعد  والكفايات  املعارف  يت�صمن 

والثقافة  الريا�صي  التجريد  اأ�ص�ص  واكت�صاب  التدري�ص  لغة 

اإذن، ل تنح�رش فقط يف  الرقمية اخلا�صعة للتاأطري. فامل�صاألة، 

كيفية الحتفاظ بالتالميذ داخل املدر�صة، بل وباخل�صو�ص يف 

كيفية متكني هوؤلء التالميذ عرب التعلم، من الأ�صا�ص ال�رشوري 

والتفكري  والتعبري  والكتابة  القراءة  تعلم  اأي  للمعارف، 

وا�صتخدام الآليات الرقمية والتكيف مع املحيط املتغري. 

واملمار�صات  املكت�صبات  بع�ص  اإر�صاء  يف  امليثاق  �صاهم  وقد 

البيداغوجية اجليدة، غري اأن العمل على تعميم الإ�صالح من 

التاأثري  الناجحة بخلق  للتجارب  البداية، مل ي�صمح  فوق منذ 

امل�صاعف املوؤدي اإىل مناف�صة النموذج. طبعا هناك »مبادرات 

ناجحة«، لكنها تظل مغمورة ب�صبب هيمنة املمار�صات التي 

ل ت�صمح بارتقاء املدر�صة. وبالتايل، األ يتعني يف هذه احلالة، 

الدرا�صي  بالف�صل  الناجحة  التجربة  من  يجعل  م�صعى  تبني 

منوذجا يحتذى، وجمال للمناف�صة؟ 

اأ�صا�ص  حتديد  اإعادة  يتطلب  الرتبوي  الرباديغم  تغيري  اإن 

م�صاريع  واإجناز  للتالميذ  اإك�صابها  يجب  التي  املعارف 

البتكار البيداغوجي داخل الف�صول الدرا�صية، عرب اإجراء 

تبنيها،  الواجب  للتعلمات  وت�صخي�ص  رائدة،  جتارب 

ا�صتنادا اإىل طرق فارقية تراعي الختالفات بني التالميذ. 

الأ�صفل،  من  الإ�صالح  انطالق  ي�صبح  الإطار،  هذا  ويف 

اأي من الف�صل الدرا�صي، اأمرا اإلزاميا. 

ت�صمن  التي  الإلزامي  التعليم  مدر�صة  هي  الغد  فمدر�صة 

تقييم  يتجلى يف  معريف �رشوري،  اأ�صا�ص  اكت�صاب  للتالميذ 

الرتبية  دمقرطة  حتقيق  يف  ي�صاهم  مما  الدرا�صية،  ح�صيلتهم 

والتعليم وتكافوؤ الفر�ص. 

اللغوية  • الإ�صكالية 
يعترب  الذي  للتالميذ،  اللغوي  النق�ص  املكت�صبات  تقييم  يربز 

اأحد العوامل املعيقة لعمليات التعلم. وكما بني التقييم امل�صتند 

اإليها يف هذا التقرير،  اإىل خمتلف معطيات الدرا�صات امل�صار 

فاإن مكت�صبات التالميذ �صعيفة يف القراءة والكتابة اإجمال، 

الرتبية  عليه  تنبني  الذي  الأ�صا�ص  ت�صكالن  اأنهما  واحلال 

بالثانوي  التدري�ص  لغة  بني  التباعد  اأ�صبح  فقد  ومنظومتها. 

التي  التدابري  من  وبالرغم  اإ�صكاليا.  بالعايل  امل�صتعملة  واللغة 

اللغوي  التدقيق  اختبارات  بع�ص اجلامعات لإر�صاء  اتخذتها 

ومراكز اللغات، فاإن م�صتوى طلبة التخ�ص�صات العلمية يف 

الفرن�صية، غالبا ما ل ير�صي املدر�صني، مما ي�صاهم يف النقطاع 

املكثف للطلبة عن الدرا�صة يف ال�صنة اجلامعية الأوىل. لذلك، 

يبدو تاأهيلهم اللغوي �صعبا، خ�صو�صا مع عدم توافر العدد 

الكايف ملدر�صي اللغات – كما وكيفا – وعدم مالءمة الطرق 

التعليمية حلاجيات هوؤلء الطلبة. 

العلوم  تدري�ص  لغات  تنويع  على  امليثاق  ن�ص  وقد 

والتكنولوجيا وحتقيق الن�صجام يف لغة التدري�ص بني التعليم 

»اأوفر  �صمان  اأجل  من  العايل،  والتعليم  التاأهيلي  الثانوي 

ن�ص  كما  للمتعلمني«.  واملهني  الأكادميي  النجاح  حظوظ 

على »تدري�ص الوحدات واملجزوءات العلمية والتقنية الأكرث 

ال�صعب  امل�صتعملة يف  باللغة  البكالوريا،  �صلك  تخ�ص�صا من 

التعليم  يف  اإليها  التالميذ  لتوجيه  املتاحة  والتخ�ص�صات 

امليثاق  دعا  الن�صجام  هذا  ولتحقيق  )املادة 114(.  العايل« 

للتعليم  اختيارية  �صعب  فتح  على  »تدريجيا  العمل  اإىل  اأي�صا 

العلمي والتقني والبيداغوجي، على م�صتوى اجلامعات باللغة 

اجليدة  البيداغوجية  املرجعيات  توافر  مع  موازاة  العربية، 

مل  التو�صيات  اأن هذه  114(. غري  )املادة  الأكفاء«  واملكونني 

تطبق حلد الآن. 

ويف جميع الأحوال، تظل الختيارات اللغوية غري حمددة 

بدقة، كما اأن التخطيط اللغوي الذي مينح لكل لغة )للعربية 

للغات  وكذلك  للبالد  ر�صميتني  كلغتني  والأمازيغية 

باعتبارها  والتكوين،  الرتبية  نظام  داخل  موقعا  الأجنبية( 
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لغة تدري�ص ولغة مدر�صة، مل يو�صح مبا فيه الكفاية. لذلك، 

فاإن عدم الن�صجام اللغوي املميز لنظام الرتبية والتكوين، 

يقت�صي اإعادة التفكري يف ال�صيا�صة اللغوية ببالدنا، يف اأفق 

حتقيق توازن دائم بني مبداإ العدالة اللغوية ومطلب التحكم 

يف اللغات الأجنبية. 

املدر�ص  مهنة  • حتول 
عرفت مهنة املدر�ص بامل�صتويني البتدائي والثانوي تطورات 

الأجيال  ت�صهدها  التي  التغريات  وتعترب  العامل.  عرب  عديدة 

احلالية للمتعلمني، وحتول ثقافة ال�صباب، وانتظارات املجتمع، 

والتوا�صل،  الإعالم  وتكنولوجيا  التعلم،  طرق  وتطور 

للموا�صفات  حمددة  عوامل  الرقمية،  الرتبوية  وامل�صامني 

الدور  من  املدر�ص  انتقل  وبهذا  التدري�ص.  ملهنة  اجلديدة 

التقليدي الذي يجعله ناقال للمعارف اأو جمرد معلم، اإىل دور 

املن�صط واملي�رش واملولد لف�صول املتعلمني، بحيث ميكنهم من 

اليوم  فمدر�ص  املطروحة.  للم�صاكل  احللول  البحث عن  فن 

اأ�صبح مطالبا بالتوفر على الكفايات التي ت�صمح له بتجديد 

طرق التعلم، وحتفيز ف�صول املتعلم، وتن�صيط جماعة الق�صم، 

وتوجيه التالميذ يف ا�صتعمال تكنولوجيا الإعالم. 

وينبغي اأن ي�صتبق النظام الرتبوي التطورات التي �صتعرفها 

مهنة املدر�ص م�صتقبال. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن التعليم عن 

للمدر�صني،  امل�صتمر  والتكوين  التاأطري  طبيعة  غري  بعد 

وهكذا،  البيداغوجي.  لالإتقان  وت�صاركا  متلكا  وحقق 

للتكوينني  جديدا  منطا  املهنة،  تطور  مقت�صيات  فر�صت 

ال�صتجابة  من  التعليم  يتمكن  حتى  وامل�صتمر،  الأ�صا�صي 

مل�صتلزمات اجلودة ومن تثمني مهنة التدري�ص. 

وعلى م�صتوى اجلامعة، تعرف مهنة املدر�ص ارتقاء من نقل 

املعارف التي اأ�صبحت متوافرة بغزارة على �صبكة الإنرتنيت، 

الطلبة  اأجل متكني  التعلم والتاأطري، من  التن�صيط وتوجيه  اإىل 

التعليم  اأن  البيان  عن  وغني  البحث.  بطرق  ال�صتئنا�ص  من 

بالطالب  العالقة  اإن  بحيث  التعلم،  و�صعيات  غري  بعد  عن 

اأ�صبحت تتم عرب و�صاطة تكنولوجيا الإعالم ملواجهة كثافة 

اأعداد الطلبة يف بع�ص امل�صالك. 

اأن  العايل  بالتعليم  املدر�ص  على  اآخر،  جانب  من  ويتحتم 

وملنتظرات  احلديث،  العامل  يف  املهنة  تتطلبه  ملا  ي�صتجيب 

الطلبة واملجتمع. وتتمحور هذه املنتظرات يف الوقت احلايل، 

على  احل�صول  فر�صة  الطلبة  لهوؤلء  تتيح  �صهادة  نيل  حول 

�صغل عند تخرجهم من اجلامعة، وهو ما يتطلب من املدر�ص 

التوازن بني  له بتحقيق  التوفر على موؤهالت جديدة ت�صمح 

التفكري النظري واملعرفة والثقافة والإتقان. ففي عامل يت�صارع 

البيداغوجية،  الطرق  املعارف والدرايات وتتطور  اإنتاج  فيه 

لتجديد  الالزمة  ال�صتعدادات  على  املدر�ص  يتوفر  اأن  يجب 

اإتقانه البيداغوجي. 

اأو  البتدائي  بالتعليم  �صواء  املدر�صني،  خطاب  اأن  والواقع 

وعدم  ال�صتياء  من  نوعا  عموما  يعك�ص  العايل،  اأو  الثانوي 

رئي�صيني  فاعلني  بو�صفهم  تعبئتهم  فاإن  لهذا،  الر�صى. 

مبنظومة الرتبية والتكوين، وا�صتثمار موؤهالتهم يف املمار�صة 

واجلامعية،  املدر�صية  احلياة  يف  وانخراطهم  البيداغوجية، 

جودة  لتح�صني  الأهمية  غاية  يف  دعامات  جميعها  ت�صكل 

التعلمات داخل الأق�صام، وبالتايل، حت�صني جودة مكت�صبات 

التالميذ. 

الدويل  التناف�ص  اختبار  اأمام  • اجلامعة 
�صمح تدويل الإنتاج العلمي بو�صع اجلامعات داخل عالقات 

الإطار،  هذا  يف  املغربية  اجلامعة  وتتحمل  متبادلة.  تناف�صية 

والثانية  تنموية  اأولهما  املجتمع،  جتاه  مزدوجة  م�صوؤولية 

ال�صلة  لربط  ف�صاء  اجلامعة  من  الأخرية  هذه  وجتعل  كونية. 

التكنولوجيا  ونقل  املعارف  حتيني  بغر�ص  الدويل،  باملجال 

والإتقانات البيداغوجية. 

التطور  بفعل  العامل �رشوريا  على  اجلامعة  انفتاح  اأ�صبح  لقد 

اجلامعات،  حلكامة  املنظمة  واملعايري  املقايي�ص  يف  احلا�صل 

يي�رش  الذي  البيداغوجي  والتنظيم  الب�رشية،  املوارد  وتدبري 

نقل  واأمناط  لأخرى،  جامعة  من  وانتقالهم  الطلبة  حركية 

بتنوع  ارتباط  التكوين يف  لربامج  امل�صتمر  والتنوع  املعارف 

ا�صتلهام  يتعني  لهذا،  العلمي.  الإنتاج  تقدم  وكذا  املهن 

يف  هاما  تقدما  حققت  التي  للجامعات  اجليدة  املمار�صات 

حتديث حكامتها، ويف عر�ص تكوينها، ويف توفري اخلدمات 

وتقدم املعرفة. 

املحددة  التكوينات  جودة  ومعايري  اجلامعات  ت�صنيف  اإن 

على  عالوة  والتقييم،  لالعتماد  الدولية  الأنظمة  قبل  من 

فهر�صة الإنتاج العلمي، تربز جميعها التفاوتات القائمة بني 

اجلامعات ذات الأداء العايل وبني اجلامعات الأخرى، ذلك 

اأن خمتلف اجلامعات عرب العامل تخ�صع اليوم للتقييم والعتماد 

والت�صنيف الدويل. 

املغربية لختبار  الو�صعية تعري�ص اجلامعة  �صاأن هذه  ومن 

الت�صنيف على امل�صتوى الدويل، وهو ما يدعو اإىل التفكري 

يف و�صع ا�صرتاتيجية وطنية لتطوير اإمكانات هذه اجلامعة 

اأوليا. فالرفع  اأن جنعل من هذا الأمر هاج�صا  دوليا، دون 

للمعايري  لال�صتجابة  جامعتني،  اأو  جامعة  م�صتوى  من 

الدولية، �صيكون منا�صبة لالرتقاء بالنظام اجلامعي، وخللق 
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املناف�صة ذات التاأثري امل�صاعف. وبذلك، �صت�صتقبل جامعة 

املجال  على  و�صتنفتح  الطلبة،  من  متزايدة  اأعدادا  الغد 

الدويل ب�صكل اأكرب. 

والت�صغيل  التمهني  • حتدي 
القت�صادي  القطاع  متطلبات  متزايد  ب�صكل  املدر�صة  تواجه 

ال�صغط  هذا  ويقت�صي  نف�صه.  الوقت  يف  املجتمع  ومنتظرات 

ح�صول التن�صيق والن�صجام بني قطاعات نظام الرتبية والتكوين 

اأجل  من  ال�صغل،  و�صوق  واملقاولت  القت�صاديني  والفاعلني 

ال�صتجابة للطلب الجتماعي املتمثل يف الإدماج املهني. 

ان�صجام  وجود  والت�صغيل،  املهنية  حتدي  رفع  ويتطلب 

القت�صاد  وعامل  والتكوين  الرتبية  نظام  بني  لالأدوار  وتقا�صم 

وحميط املقاولة و�صوق ال�صغل الذي يحدد حاجياته بو�صوح 

عرب مر�صد لل�صغل. 

الرقمية  الفجوة  • خطر 
هامة  معلوماتية  عدة  عر�ص  مت   »GENIE« برنامج  اإطار  يف 

البنية  وتوفري  بالإنرتنيت  الربط  من  املدار�ص  متكني  بغر�ص 

بالقاعات  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  لتجهيز  املعلوماتية  التحتية 

وذلك  الو�صائط،  متعددة  واحلقائب  باملعلوميات  اخلا�صة 

مت  الذي  الربنامج  هذا  واجهها  التي  الإكراهات  رغم 

ت�صوره كمبادرة وطنية، قبل اأن ينتقل اإىل املدار�ص البتدائية 

الوا�صع  العملية  املنتظر من هذه  والثانوية. وكان  والإعدادية 

الو�صط  مدار�ص  بني  الرقمية  الفجوة  خطر  ا�صتباق  نطاقها، 

الدمقرطة  حتدي  ورفع  القروي  الو�صط  ومدار�ص  احل�رشي 

الرقمية. 

هذا  تطبيق  عرفها  التي  الختاللت  عن  النظر  وبغ�ص 

الربنامج، فاإن تهييء جيل بكامله لكت�صاب ثقافة رقمية، ل 

اأي�صا  يتمثل  واإمنا  التكنولوجيا،  عامل  ولوج  يف  فقط  ينح�رش 

يف تربية الأطفال على النخراط يف ثورة الويب يف ن�صخته 

مت  الذي  الإنرتنيت  من  الثاين  باجليل  الأمر  ويتعلق  الثانية. 

اإىل م�صمون  الو�صائط،  متولد عن  النتقال من م�صمون  فيه 

موؤلف  اإنرتنيت جماعي  اإىل  اأخرى،  وب�صيغة  الفرد؛  يبتكره 

من ال�صبكات الجتماعية. 

لدى  اليقظة  ح�ص  تنمية  ينبغي  ال�صياق،  هذا  و�صمن 

التلميذ، وكذلك قدرته على التمييز بني الأمور املعرو�صة 

الالمدنية  ال�صلوكات  لتفادي  العنكبوتية،  ال�صبكة  على 

من  مواطنا  ي�صبح  ولكي  الفرتا�صي،  العامل  يقدمها  التي 

مواطني ال�صبكة املذكورة. ويتطلب ذلك، العمل يف اجتاه 

تغيري الرباديغم الرتبوي على م�صتوى طرق التعلم. 

املعرفة  • حتدي جمتمع 
عرف الإنتاج العلمي تقدما موؤكدا خالل ع�رشية امليثاق، غري 

الدويل. فغياب اجلماعة  امل�صتوى  باهتا على  اإ�صعاعه ظل  اأن 

بفعل  البحث  جمال  يف  الب�رشية  الإمكانيات  وتقل�ص  العلمية 

�صي�صكلون  الذين  ال�صباب  الباحثني  الأ�صاتذة  عدد  تراجع 

الإطار البديل، وكذلك �صعف مردودية درا�صات الدكتوراه، 

اأ�ص�ص تطوير  ينبغي رفعها لو�صع  تعلن جميعها عن حتديات 

البحث والإنتاج العلميني. 

واإذا كانت الإنتاجات املن�صورة بالإجنليزية يف جمال العلوم 

احلقة، قد متكنت من الظهور يف قاعدة معطيات املجالت 

الدولية، فاإن الأعمال يف جمال العلوم الن�صانية، املن�صورة 

يف الغالب باللغة العربية وغري اخلا�صعة لقواعد التحكيم 

�صيجد  املقت�صى،  وبهذا  دوليا.  بها  يعرتف  ل  العلمي، 

كبري  حتد  اأمام  قريب،  م�صتقبل  يف  نف�صه  العلمي  البحث 

ليحتل مكانه داخل جمتمع املعرفة. 

 حتدي اجلودة 

اإن تقييم الإ�صالح البيداغوجي وتكوين املدر�صني واحلكامة 

واخلارجية  الداخلية  واملردودية  التالميذ  ومكت�صبات 

للجامعات، �صت�صاهم جميعها يف اإبراز اإ�صكالية اجلودة. فاإذا 

كانت منظومة الرتبية والتكوين قد حققت تطورا اإيجابيا على 

احلكامة  لنمط  املالزمة  الرتبية  جودة  فاإن  التعميم،  م�صتوى 

التعليم والتعلمات  البيداغوجية وف�صاءات  والقيادة والطرق 

وتاأهيل املدر�صني، تظل حتديا رئي�صيا. 

الأرجح  على  �صيحتل  والتعلم،  اجلودة  حت�صني  فاإن  ولهذا، 

الوطني م�صتقبال. وقد  ال�صعيد  اأكرث من مركزية على  مكانة 

�صبق للميثاق اأن ر�صم توجها حيويا ملنح فر�ص اأف�صل للرتبية 

عرب تو�صيع الولوج اإىل املدر�صة، مع �صمان مزيد من الفر�ص 

ل�صتكمال التمدر�ص وحت�صني الإن�صاف وجودة التعلم. 

ولالإ�صارة، فاإن �صمان اجلودة يف جمال الرتبية يعرف تطورا 

ملحوظا يف خمتلف اأرجاء العامل. فقيا�ص اجلودة ينجز عرب 

البحوث الدولية والفتحا�ص والتقييمات واعتماد الربامج 

ومقايي�ص  معايري  بلورة  على  يعمل  كما  واملوؤ�ص�صات، 

البحث عن عالمة  التناف�ص حول  مالئمة. ولذلك، ظهر 

بالتايل،  والعتماد.  التقييم  هيئات  متنحها  التي  اجلودة 

اإىل  مدعوة  باملغرب  والتكوين  الرتبية  منظومة  اأ�صبحت 

ال�صتجابة ملقت�صيات اجلودة. 

)5( التي توؤطر الهند�صة البيداغوجية وتدعمها ومتكن من انت�صارها.
)6( الإقرار باأن تطبيق املدر�صني لإ�صالح الربامج فور الإعالن عنه، �صيوؤدي اإىل حت�صني ح�صيلة التالميذ.

املراجــع 
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ما هي النتائج التي ميكن ا�صتخال�صها من تقييم تطبيق امليثاق 

الذي ا�صتغرق اأكرث من ع�رشية ؟ 

العمليات  بع�ص  اإر�صاء  على  امليثاق  تن�صي�ص  من  بالرغم 

حامال  الأول،  املقام  ويف  اأ�صا�صا،  يظل  اأنه  اإل  الإجرائية، 

وم�رشوعه  مداها،  البعيد  فروؤيته  راهن.  ا�صرتاتيجي  لبعد 

الرتبية  عرفتها  التي  الأزمة  عن  ناجمان  الكبري،  الإ�صالحي 

عجز  يف  جتلت  والتي  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  خالل 

يت�صح  وكما  مر�صية.  اجتماعية  مردودية  اإجناز  عن  املدر�صة 

من هذا التقرير، فاإن جتليات هذه الأزمة ما زالت قائمة يف 

الوقت احلايل. 

�صحيح اأن تطبيق امليثاق قد اأدى اإىل حت�صن ملمو�ص للو�صعية، 

لكنه مل يخلق مع ذلك �رشوط التجديد والدينامية التي �صت�صع 

املدر�صة على �صكة التقدم امل�صتدمي وامل�صتمر. واإذا كان �صعف 

املدر�صي وكذا �صعف مردودية  والهدر  التالميذ  مكت�صبات 

جتليا  الأكرث  الختاللت  جميعها  تعك�ص  امل�صالك،  خمتلف 

الأخري  هذا  حكامة  فاإن  والتكوين،  الرتبية  نظام  �صمن 

ت�صمح  مل  وتنظيمها،  الإ�صالحات  وبلورة  ت�صور  وطريقة 

باإ�صفاء الفعالية على التغيري املاأمول، ول بخلق �رشوط حت�صني 

بني  التفاوت  كان  لذلك  واجلامعة.  املدر�صة  ملردودية  عميق 

تو�صيات امليثاق وتطبيقه وا�صحا وموؤكدا ول يقبل اجلدل. 

ويقت�صي هذا الإقرار تاأمال يف و�صعية املدر�صة واجلامعة ويف 

�صريورتهما املمكنة وم�صاهمتهما يف تطوير املجتمع. 

1.  تعترب الرتبية نتاجا لل�صيا�صات الرتبوية املتتالية. وبالتايل، فاإن 

البعيد  الإ�صالحات يف هذا املجال تدرج زمنيا يف املدى 

حتما يف  تندرج  احلكومية  الزمنية  اأن  والواقع  بال�رشورة؛ 

املديني الق�صري واملتو�صط. ويوؤدي هذا التفاوت الزمني اإىل 

الوليات  تغريات  تالحقها  التي  الإ�صالحات  ن�صج  عدم 

ال�صيا�صية للحكومات. وهكذا، فاإن الإ�صالحات ل تتوفر 

على الوقت الكايف وال�رشوري للتاأثري ب�صكل فعال. فكيف 

التغريات  رغم  الطويل،  املدى  على  فعليا  اإدراجها  ميكن 

وعمليات التناوب ال�صيا�صية؟ 

عملية  وجدت،  وحيثما  ال�صتقالل  بعد  املدر�صة  .  �صهلت  2

من  الأطفال  بداخلها  يتجاور  اإذ  الجتماعي؛  الختالط 

خمتلف ال�رشائح الجتماعية. ولهذا، �صاهمت يف الرتقاء 

�صاهمت  كما  املتعلمني.  من  جيل  من  لأكرث  الجتماعي 

انبثاق طبقة و�صطى.  املغربية ويف  الإدارة  اأطر  يف تكوين 

لكن، وابتداء من ثمانينيات القرن املا�صي، مل يحظ التزايد 

التدريجي للمتعلمني مبواكبة حت�صني اجلودة، وهو ما يتنافى 

مع متطلبات الدمقرطة احلقيقية، يف الوقت الذي تتعاظم 

فيه انتظارات الطبقة الو�صطى اجلديدة والفئات الجتماعية 

املعوزة التي ت�صع اآمال عري�صة يف ولوج اأبنائها للمدر�صة. 

وقد تولدت عن هذا التطور اأزمة ثقة حقيقية يف املدر�صة 

تراجع  يعترب  لهذا،  وجودتها.  وفاعليتها  دورها  ويف 

الجتماعي.  للتما�صك  بالن�صبة  خطريا  اأمرا  م�صداقيتها 

وكاأن  الأمر  وبدا  العمومية،  املدر�صة  عن  تخلت  فالنخبة 

يف  املعوزة،  للفئات  خم�ص�صة  اأ�صبحت  ملدر�صة  هذه 

الوقت الذي يفرت�ص اأن تخلق التقارب بني اأطفال خمتلف 

ميكن  فكيف  بينهم.  التفريق  بدل  الجتماعية  الأو�صاط 

املدر�صة  نف�ص  داخل  واأولئك  هوؤلء  بني  التما�صك  خلق 

كانت  �صواء  الجتماعية،  الرابطة  لبناء  مكانا  وجعلها 

مدر�صة عمومية اأو خا�صة؟ 

ومتعددة.  واحدة  املغربية  املدر�صة  كون  على  امليثاق  .  ن�ص  3

فهي واحدة اإذا ما انتظمت وفق مبادئ الإن�صاف وتكافوؤ 

الفر�ص و�صمنت تربية جيدة لكل التالميذ. وهي متعددة 

عمومية،  فهي  تتخذها.  التي  الأ�صكال  بفعل  ومتنوعة 

متخ�ص�صة  مربحة،  غري  خا�صة  جماعاتية،  خا�صة، 

عن  ف�صال  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  للتالميذ  بالن�صبة 

التكوين فيها. فكيف نر�صي هذا  تنوع م�صالكها وبرامج 

النموذج املن�صو�ص عليه يف امليثاق؟ 

كبرية،  لم�صاواة  والتكوين  الرتبية  منظومة  .  تخللت  4

والقروي(  احل�رشي  املجالني  )بني  وجهوية  اجتماعية 

التالميذ  بع�ص  نف�رش متكن  فكيف  النوع.  م�صتوى  وعلى 

اجلامعات  اأف�صل  ولوج  من  البكالوريا  على  احلا�صلني 

خامتة عامة
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عتبة  جتاوز  اآخرون  ي�صتطيع  ل  بينما  بنجاح،  الأجنبية 

ال�صلك البتدائي؟ 

اإىل  ت�صاف  التي  الجتماعية  الالم�صاواة  اأن  الوا�صح  من 

و�صعية  يف  للتالميذ  املقدم  البيداغوجي  الدعم  �صعف 

بني  الهائلة  للتفاوتات  مبكر  ب�صكل  املنتجة  هي  �صعبة، 

التالميذ، وهو ما ي�صاهم يف ت�صخيم انقطاع اأعداد هامة 

اإىل  عموما  ينتمون  والذين  الدرا�صة،  عن  التالميذ  من 

ال�رشائح الجتماعية املعوزة. اإن و�صعية املدار�ص بالو�صط 

املعوزة،  بالأو�صاط  التالميذ  درا�صة  وظروف  القروي 

النق�ص  جوانب  من  اأ�صا�صي  جانب  عن  وا�صحة  �صورة 

م�صتوى  على  فقط  مهددا  لي�ص  النظام  فهذا  الرتبوي. 

مهامه الداخلية، ونق�صد بها النجاح يف تربية كل اليافعني 

الجتماعية  مهمته  م�صتوى  على  اأي�صا  بل  وتكوينهم، 

املتمثلة يف جعل الرتبية و�صيلة لالإدماج والتما�صك واحلراك 

والختالط الجتماعي. فكيف جنعل من املدر�صة موؤ�ص�صة 

لالإدماج الجتماعي و�صمانة للتعاقد الجتماعي اأي�صا؟ 

.  ينبغي اإر�صاء التعاون والتما�صك بني خمتلف مكونات النظام  5

الرتبوي عرب: 

اأ. تربية وطنية حاملة مل�رشوع م�صتقبل املدر�صة؛ 

ب. تعليم عال ي�صمن تكوينا جيدا وبحثا ذا اإ�صعاع دويل؛ 

بنظام  مندجما  ويكون  بالتقدير  يحظى  مهني  ج.  تكوين 

الرتبية والتكوين؛ 

باملدر�صة  الرتقاء  اأجل  من  يعمل  جيد  خا�ص  د.  تعليم 

املغربية. 

لال�صتجابة  املكونات  هذه  كل  توافق  ن�صمن  فكيف 

ال�صيا�صية  التنمية  وملتطلبات  والأ�رش  املتعلمني  ملنتظرات 

والقت�صادية والجتماعية للبالد؟ 

لهذه  املتالئم  التمف�صل  هذا  من  انطالقا  املطلوب 

يف  املغربيتان  واجلامعة  املدر�صة  ت�صاهم  اأن  القطاعات، 

املطلب  هذا  يدمج  اأن  ويجب  الب�رشي.  الراأ�صمال  تنمية 

يقت�صي  الذي  الدميغرايف  التطور  للرتابط  ال�صرتاتيجي 

ا�صتمرارية املوارد املالية وتنويعها. 

م�صتويات  خمتلف  اعتماد  يجب  اآخر،  جانب  ومن 

احلكامة، تطبيقا ملبداأي امل�صوؤولية واملحا�صبة. فمن الالزم، 

عمليات  متنح  اأن  وطنية،  ق�صية  املدر�صة  اعتبار  �صوء  يف 

لكي  وامل�صوؤولية  ال�صتقاللية  فاعل  لكل  القرار  اتخاذ 

اأن  كما  الب�رشي.  الراأ�صمال  اإنتاج  منبت  املدر�صة  ت�صبح 

تدفع  وللجامعات،  لالأكادمييات  ال�رشورية  ال�صتقاللية 

والتوجيه ومهامهما،  الو�صاية  التفكري يف دور  اإعادة  اإىل 

ل�صمان التن�صيق والتنظيم بني خمتلف الأطراف، مع اإر�صاء 

هياكل اليقظة والتتبع والتقييم ملواكبة الإ�صالحات. 

والتكوين،  الرتبية  لنظام  حقيقية  قيادة  �رشوط  خلق  .  اإن  6

يقت�صي حتديد مهام امل�صتويات الو�صيطة بو�صوح، اأي مهام 

مديري الأكادمييات والنواب الإقليميني ومديري املدار�ص 

املدار�ص  مدراء  اأو  والعمداء  اجلامعات  روؤ�صاء  وكذلك 

العليا. ول ي�صكل هوؤلء الفاعلون روابط لنقل التطورات 

بدور  للقيام  مدعوون  هم  بل  فقط،  وطنيا  اأجنزت  التي 

املدر�صة واجلامعة  التغيري وجتديد  لقيادة  بالن�صبة  املوجهني 

على ال�صواء. فكيف ميكن تن�صيط دور هوؤلء الفاعلني من 

جديد لقيادة التغريات داخل املدر�صة واجلامعة؟ 

والتكوين.  التعلم  عليها  يقوم  ركيزة  املدر�صون  .  ي�صكل  7

وتكوينهم  امل�صتخدمني  هوؤلء  توظيف  �صيغ  فاإن  لذلك، 

ينبغي  ما  لتح�صني  حا�صمة  تعترب  وتقييمهم،  ومواكبتهم 

التعليم  بانتقال  للمدر�صة نقله لالأجيال اجلديدة وال�صماح 

واإبداعيتهم  التالميذ  تعلم  يي�رش  جديد  براديغم  اإىل  احلايل 

وميكنهم من حت�صني ح�صيلتهم الدرا�صية ب�صكل بارز. ومن 

الرتبوي  النظام  قدرة  حول  الت�صاوؤل  يجب  املنظور،  هذا 

على متتيع مهنة املدر�ص باجلاذبية والتقدير، لدعم انخراط 

كل املدر�صني واملكونني وحتفيزهم وتعبئتهم. 

.  توؤدي مواجهة نق�ص اجلودة الذي اأظهره تقييم مكت�صبات  8

التالميذ اإىل اإعادة النظر يف عمليات تعلم التالميذ احلالية، 

الذي  الأويل  للتعليم  الأ�صا�صي  الدور  ا�صتبعاد  دون  هذا 

ولذلك،  احل�صور.  على  للمواظبة  بالن�صبة  حا�صما  يعترب 

اأجل  البيداغوجية من  الإ�صالحات  ت�صور  ينبغي مراجعة 

الرقمي.  الع�رش  اإىل  املدر�صة  واإدخال  امتالك طرق جمددة 

تقدم  املدر�صة كي  توؤديه  اأن  يجب  الذي  الثمن  هو  وهذا 

لكل يافع مغربي، الكفايات الأ�صا�صية التي ت�صمح له باأن 

يكون م�صوؤول ومنتجا، كي ي�صتفيد ويفيد املجتمع. 

التي  امل�صكالت  حل  املدر�صة  جتديد  ا�صرتاتيجية  .  تقت�صي  9

تعيق م�صار موؤ�ص�صة �صتكون مثرية لالهتمام بف�صل جودة 

مدر�صة  ببناء  الأمر  ويتعلق  وتعلماتها.  الداخلي  و�صطها 

اأن  وينبغي  العامل.  على  والنفتاح  والإن�صاف  املواطنة 

لتكون  بها  الدفع  يف  للجامعة  اجلديدة  النطالقة  ت�صاهم 

منبتا  ولت�صبح  للبالد،  اقت�صادية  ال�صو�صيو  التنمية  قاطرة 

مبجتمع  املرتبط  التكنولوجي  والبتكار  العلمي  للبحث 

املعرفة املن�صود. 

.  لي�صت املدر�صة ملكا خا�صا للفاعلني الذين ين�صطون بها  10

الأخري  نزود هذا  للمجتمع. فكيف  بل هي ملك  فقط، 

بالآليات والو�صائل التي ت�صمح له مبمار�صة �صغط اإيجابي 
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اإن  امل�صتقبل؟  تتجدد وتتجه �صوب  لكي  املدر�صة،  على 

حتقيق ذلك رهني بالنخراط الفعلي وامل�صتمر لالأطراف 

واآباء  واجلهوية  املحلية  اجلماعات  اأي  املعنية،  اخلارجية 

التالميذ واملجتمع املدين وكذلك القطاع اخلا�ص. 

.  ل تعترب اإعادة النظر يف نظام الرتبية والتكوين حالة مغربية  11

باأزمات  متر  العامل  يف  الرتبوية  الأنظمة  فكل  خا�صة. 

نظر خمتلفة من حيث درجتها. ومع ذلك،  اإعادة  وبفرتة 

فاإن موؤ�رشات الإجناز تبني اأن املنظومة الرتبوية املغربية يف 

و�صعية خلل بارز، مل ينجح تطبيق امليثاق على مدى اأكرث 

من ع�رشية يف جتاوزه، بل، على العك�ص من ذلك، تفاقم 

هذا اخللل يف بع�ص الأحيان. ويتطلب هذا الإقرار مقاربة 

ل�صك  ومما  والتكوين.  الرتبية  اإ�صالحات  لإجناز  مالئمة 

الثورة  لكن  كبري.  اإ�صالح  اإىل  حاجة  يف  البلد  اأن  فيه، 

متوالية  اإ�صالحات  عرب  بال�رشورة  متر  املاأمولة،  الهادئة 

ينبغي  األ  هو:  و�صوؤالنا  امل�صتمر.  التح�صن  �صمان  ميكنها 

لتبني مثل هذا امل�صعى، تطوير البحث العملي والتجريب 

يف الرتبية، ما داما �صبه منعدمني حاليا؟ 

اإىل  ع�رشية،  من  اأكرث  مدى  على  امليثاق  تطبيق  .  اأدى  12

اإ�صالحات �صاهمت يف حتقيق بع�ص التقدم على م�صتوى 

للتالميذ،  الجتماعي  والدعم  بالبتدائي،  التعليم  تعميم 

واملجهود املايل املثمر، وتنويع عر�ص التكوين باجلامعة، 

وتطوير التكوين املهني. لكن تنفيذ هذا التطبيق مل ي�صمل 

كل تو�صيات امليثاق، ما دام الإ�صالح مل يكتمل. واأمام 

هذا الو�صع، ينبغي البحث عن نف�ص جديد، وفتح الآفاق 

طريق  خارطة  على  ت�صتند  م�صتمرة  اإ�صالحات  اأمام 

ا�صرتاتيجية، يتعني اإعداد م�صمونها يف اأقرب الآجال. 
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