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تقديم:
سياق التقرير وأهدافه
ينطلــق المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،فــي تقريــره عــن « التربيــة علــى القيــم
فــي المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي» ،مــن اعتبــارات أساســية ،فــي مقدمتهــا
كونهــا:
•أحد مرتكزات الحياة اإلنسانية في جانبيها الفردي واالجتماعي؛
•توجــد فــي صميــم انشــغاالت الدولــة والمجتمــع ،وفــي صلــب النقــاش العمومــي حــول المدرســة
وأدوارهــا االجتماعيــة والثقافيــة والتأهيلية؛
•تمثل أحد مداخل تكوين وتأهيل الرأسمال البشري وتنميته بشكل مستدام؛
ً
يكال لبنية وظائف المدرســة ،وال ســيما وظيفتها المتعلقة بالتنشــئة االجتماعية
•تشــكل
مكونا ُم َه ً
والتربيــة والتثقيــف ،واإلدمــاج االجتماعــي والثقافــي للمتعلميــن والمتعلمــات ،وتقويــة الروابــط
االجتماعيــة ،وتحقيــق تماســك المجتمــع.
يعتبر المجلس إعداد هذا التقرير فرصة مواتية:
•لمســاءلة وتعميــق النظــر فــي قــدرة المنظومــة التربويــة علــى االضطــاع بوظائفهــا فــي
التنشــئة والتربيــة ،مــع التأكيــد علــى أن التربيــة علــى القيــم تعــد مســؤولية متقاســمة تضطلــع بهــا
المدرســة ،إلــى جانــب األســرة ووســائل اإلعــام ،وباقــي المؤسســات التــي تــؤدي وظائــف ذات
صلــة بالتربيــة والتثقيــف والتأطيــر ،فــي إطــار تكامــل األدوار مــع اختــاف الوظائــف؛
•لتقديــم مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات الغايــة منهــا تعزيــز التربيــة علــى القيــم ،واالرتقــاء
بجودتهــا علــى المســتويات التنظيميــة والمؤسســاتية والبشــرية والتربويــة والماديــة ،علمـ ًـا بــأن
ذلــك يشــكل أحــد المســارات القويــة والوازنــة فــي الرفــع مــن مؤشــرات النمــو االقتصــادي،
وتحســين أوضــاع األفــراد ،واالرتقــاء المســتمر بمؤشــرات التنميــة البشــرية والبيئيــة.
َي َتبنَّ ــى المجلــس فــي تصــوره للتربيــة على القيم مقاربة شــاملة تســتدعي األبعاد النفســية والســلوكية
واالجتماعيــة والمدنيــة والثقافيــة والبيئيــة ،والجوانــب المرتبطــة باللغــات والمعــارف والكفايــات ،مــع
إعطــاء أهميــة خاصــة للوســائط التكنولوجيــة الجديــدة اعتبـ ً
ـارا للمكانــة الوازنــة التــي أضحــت تحتلهــا لــدى
األجيــال الحاليــة ،وخصوصـ ًـا فــي حياتهــا ومواقفهــا وتمثالتهــا للــذات وتفاعلهــا مــع الغيــر.
يندرج هذا التقرير في سياق وطني ودولي متحول بمرجعيات جديدة للتربية على القيم.
وطنيـ ًـا ،شــهد المغــرب مجموعــة مــن اإلصالحــات المؤسســاتية والتشــريعية ،تُ ِّوجــت بدســتور ،2011
الــذي أفــرد لمنظومــة القيــم المشــتركة التــي علــى مختلــف مكونــات األمــة التشــبع بهــا والتحلــي
بفضائلهــا ،عنايــة خاصــة ،ســواء فــي ديباجتــه أم فــي العديــد مــن فصولــه ،فــي مقدمتهــا :ارتــكاز الحيــاة
االجتماعيــة علــى قيــم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،والحريــة والكرامــة والمســاواة بيــن الجنســين،
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والمواطنــة المســؤولة؛ وتبــوأ الديــن اإلســامي مكانــة الصــدارة فــي الهويــة المغربيــة؛ والتشــبث
بالوحــدة الوطنيــة والترابيــة ،وتالحــم مقومــات هويتهــا المتعــددة المكونــات والمتنوعــة الروافــد؛
والتشــبث بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والوســطية والتســامح واإلبــداع والحــوار والتفاهــم المتبــادل بيــن
الثقافــات والحضــارات اإلنســانية.
فــي نفــس الســياق ،تؤكــد الخطــب الملكيــة علــى األهميــة القصــوى لترســيخ دولــة الحــق والقانــون
والمؤسســات ،والتــازم القائــم بيــن الديمقراطيــة والتنميــة البشــرية والبيئيــة؛ وتعزيــز قيــم الســلوك
المدنــي ،مــع التشــديد علــى دور المدرســة فــي تنميــة التربيــة علــى القيــم.
وعلــى صعيــد التحــوالت المجتمعيــة ،فقــد انخــرط المجتمــع المغربــي فــي المنظومــة الدوليــة
ومواثيقهــا المتعلقــة بحقــوق االنســان والمــرأة والطفــل ،والقضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد
المــرأة ،والمســاواة بيــن الجنســين ،ومناهضــة التعذيــب ،وحقــوق ذوي اإلعاقــات وذوي الوضعيــات
الخاصــة ،وبرامــج اإلدمــاج التدريجــي ألطفــال األجانــب المقيميــن بالمغــرب فــي وضعيــة قانونيــة،
عــاوة علــى تثميــن التعــدد الثقافــي واللغــوي.
الم ِخلــة بمختلــف الحقــوق
فــي ارتبــاط بذلــك ،ينــدرج هــذا التقريــر فــي ســياق يعــرف تنامــي الظواهــر ُ

لــدى األطفــال والفتيــان والشــباب ،ذكـ ً
ـورا وإناثـ ًـا ،داخــل المدرســة وخارجهــا ،بمــوازاة مــع تنامــي مبــادرات
المجتمــع المدنــي الراميــة إلــى تعزيــز التنميــة المجتمعيــة بــكل أبعادهــا ،وتوســع فاعليتــه فــي ترســيخ
منظومــة القيــم ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان ،وحمايتهــا وتعزيزهــا.
أمــا الســياق الدولــي ،فيحيــل أساسـ ًـا علــى المكانــة المتناميــة التــي أضحــت تحتلهــا التربيــة علــى القيــم
ضمــن االســتراتيجيات األمميــة ،فــي عالــم مطبــوع بتحــوالت عميقــة وســريعة ،لهــا أكبــر األثــر علــى
تواتــر األزمــات واهتــزاز المرجعيــات ،وبــروز ظواهــر وإشــكاليات تهــدد الهويــات الحضاريــة علــى اختالفها؛
كمــا تهــدد التوازنــات البيئيــة واالجتماعيــة ،والديمقراطيــة والمواطنــة فــي ُبعدهــا المحلــي أو العالمــي
بوجــه عــام ،مــن قبيــل التدهــور التدريجــي للبيئــة والتحــوالت المناخيــة ،والحــروب والنزاعــات الداخليــة
والخارجيــة ،وتنامــي التعصــب والكراهيــة والعنــف ،والتطــرف واالنغــاق العقــدي واإليديولوجــي؛
عــاوة علــى تغيــرات الهــرم االجتماعــي لــكل مجتمــع وظهــور حاجــات وأنمــاط جديــدة للحيــاة.
فــي اســتحضار لمجمــوع هــذه الســياقات ،يؤكــد هــذا التقريــر علــى أن منظومــة القيــم المشــتركة
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور ،تشــكل المرجعيــة األساســية لمصفوفــة القيــم التــي علــى المدرســة
المغربيــة تنشــئة وتربيــة األجيــال المتعلمــة علــى فضائلهــا .وهــي المرجعيــة المنفتحــة علــى التوجهــات
القيميــة الدوليــة وعلــى القيــم الكونيــة.
يســتند هــذا التقريــر إلــى توجهــات الرؤيــة االســتراتيجية  ،-2030 2015التــي وضعــت المدرســة فــي
صلــب المشــروع المجتمعــي ،وأدرجــت وظيفتهــا فــي التربيــة علــى القيــم فــي صلــب التحقيــق الفعلــي
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لرافعــات التغييــر الهادفــة إلــى بنــاء المدرســة الجديــدة القائمــة علــى اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص،
والجــودة ،واالرتقــاء بالفــرد والمجتمــع.
تتمثــل األهــداف األساســية مــن تخصيــص المجلــس لهــذا التقريــر حــول التربيــة علــى القيــم بالمنظومــة
الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،فــي اإلســهام بمــا يلــي:
•تمكيــن المنظومــة التربويــة مــن تعزيــز االضطــاع بإحــدى وظائفهــا األساســية المتمثلــة فــي
التنشــئة االجتماعيــة والتربيــة؛
•مســاعدتها علــى االرتقــاء المســتمر بجــودة نســقها التكوينــي فــي تكامــل بيــن بنــاء المعــارف
وتنميــة المهــارات وترســيخ القيــم؛
•تيســير قــدرة المدرســة علــى تمكيــن المتعلميــن والخريجيــن مــن اندماجهــم السوســيو ثقافــي
والقيمــي؛
•تطويــر أســاليب عملهــا التربــوي ونظــام العالقــات داخــل فضاءاتهــا ،وبيــن مؤسســات التربيــة
والتكويــن والبحــث وبيــن محيطهــا ،علــى نحــو يرســخ البعــد القيمــي وثقافــة الحقــوق والواجبــات؛
•جعــل المنظومــة التربويــة رافعــة مــن رافعــات االرتقــاء بمجتمــع تســوده منظومــة القيــم
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور.

المحور األول:
التربية على القيم بالمنظومة التربوية ،واقع وتحديات
الواقع
مكتســبات عــدة حققتهــا المنظومــة التربويــة المغربيــة فــي مجــال التربيــة علــى القيــم ،ســواء علــى
مســتوى مشــاريع إصالحهــا أم علــى مســتوى السياســات العموميــة فــي مياديــن التربيــة والتكويــن
والبحــث ،يمكــن عــرض أهمهــا فيمــا يلــي:
أ.

دســتور المملكــة الــذي ينــص فــي الكثيــر مــن فصولــه علــى مقتضيــات تهــم ترســيخ ثوابــت األمــة
ومنظومتهــا القيميــة؛

ب .الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن الــذي نــص علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي توجــه نظــام
التربيــة والتكويــن ،تتعلــق فــي مجملهــا بقيــم العقيــدة اإلســامية والمواطنــة المتســمة باالعتدال
والتســامح ،وحــب المعرفــة واإلبــداع ،وروح المبــادرة اإليجابيــة ،وأطــر العمليــة التربويــة ضمــن
نســق مــن الحقــوق والواجبــات ،التــي تهــم األفــراد والجماعــات والمؤسســات؛
ب .إدمــاج متــدرج للتربيــة الوطنيــة وللتربيــة علــى حقــوق اإلنســان ،والتربيــة علــى المواطنــة ،وثقافــة
المســاواة بيــن الرجــال والنســاء ،وقيــم التســامح ،والتربيــة علــى احتــرام البيئــة ،وإدمــاج مبــادئ
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مدونــة األســرة ،فــي المقــررات والمضاميــن الدراســية ،وبرامــج التكويــن األســاس والمســتمر
للفاعليــن ،فــي ارتبــاط بالرصيــد التشــريعي واالجتماعــي المحــرز فــي مياديــن اجتماعيــة عــدة؛
ج.

الــرأي الصــادر عــن المجلــس األعلــى للتعليــم حــول « دور المدرســة فــي تنميــة الســلوك المدني»،
والــذي ارتكــز علــى التوجيهــات الــواردة فــي الرســالة الملكيــة بتاريــخ  ،2007التــي ربطــت الغايــة
المثلــى مــن تنميــة الســلوك المدنــي بتكويــن المواطــن المتشــبث بالثوابــت الدينيــة والوطنيــة،
والمتمســك بهويتــه بشــتى روافدهــا ،المتشــبع بقيــم التســامح والتضامــن والتعايــش ،وبالقيــم
الديمقراطيــة ،فــي انفتــاح علــى القيــم الكونيــة.

د.

الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح  ،2030 - 2015التــي جعلــت ضمــن غايــات المنظومــة التربويــة
ضــرورة اعتبــار التربيــة علــى القيــم الديمقراطيــة والمواطنــة الفاعلــة وفضائــل الســلوك المدنــي،
ً
ً
اســتراتيجيا ال محيــد عنــه.
خيــارا
والنهــوض بالمســاواة ومحاربــة كل أشــكال التمييــز،

هـ .خطــط وبرامــج تفعيــل الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح التربــوي ،التــي أعدتهــا القطاعــات الحكوميــة
للتربيــة والتكويـــن ســنة  ،2015والتــي تركـــز فــي مجملهــا علـــى تعزيــز النزاهــة والقيــم فــي
المدرســة ،والتمكيـــن مـــن التعلمـــات التــي تتيـــح تملــك القيــم والسلـــوك المـــدني ،وتحمــــل
المســؤولية تجـــاه المدرســـة واالرتقـــاء بهـــا.
رغــم أهميــة هــذه المكتســبات ،فــإن الواقــع يكشــف جملــة مــن الصعوبــات واالختــاالت التــي تتجلــى
فــي تعــدد برامــج التربيــة علــى القيــم ،مــع االفتقــار إلــى التنســيق وترصيــد المكتســبات ،ومحدوديــة
المالءمــة المنتظمــة ألغلــب المضاميــن والوثائــق المرجعيــة مع المســتجدات التشــريعية والمؤسســاتية
والمعرفيــة الحاصلــة فــي البــاد وفــي الصعيــد العالمــي ،والتفــاوت بيــن أهــداف البرنامــج الدراســي
وواقــع الممارســة التربويــة فــي المدرســة ،والتعــارض وضعــف االنســجام بيــن القيــم التــي تتمحــور
حولهــا المــواد الدراســية؛ عــاوة علــى محدوديــة نجاعــة الطــرق التربويــة المعتمــدة فــي تحقيــق األهداف
المتوخــاة ،ونــدرة الشــراكات بيــن المدرســة وبيــن المحيــط فيمــا يتعلــق ببرامــج وأنشــطة التربيــة علــى
القيــم.
تقــود التشــخيصات الســابقة وغيرهــا مــن خالصــات العديــد مــن التقاريــر الوطنيــة حــول ظواهر الســلوك
المنافــي لمنظومــة القيــم المدرســية ،إلــى اســتخالص عــدة إشــكاليات تمثــل تحديــات كبــرى أمــام
المدرســة المغربيــة ودورهــا فــي التربيــة علــى القيــم ،يمكــن حصرهــا فــي أربــع مفارقــات أساســية،
هــي:
أ.

اتســاع الهــوة بيــن الخطــاب حــول القيــم والحقــوق والواجبــات ،وبيــن الممارســة الفعليــة لهــا،
بالنظــر الســتفحال الســلوكات المخلــة بالقيــم داخــل المدرســة وفــي محيطهــا.

ب .تبنــي مؤسســاتي لبرامــج متتاليــة كبــرى للتربيــة علــى القيــم ،مقابل ندرة أو شــبه غيــاب التقييمات
ً
ســببا فــي هــدر الطاقــات
المنتظمــة لهــذه البرامــج ،ممــا يضعــف ســيرورات اإلصــاح ،ويكــون
واإلمكانيــات.
ج.

رهــان قــوي علــى أدوار الفاعليــن(ات) التربوييــن(ت) ،مقابل ضعف تكوينهم األســاس والمســتمر،
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فــي مجــال القيــم والتربيــة عليهــا ،ومــا لــه مــن آثــار علــى ممارســاتهم التربويــة وانخراطهــم فــي
إنجــاح اإلصالحــات ذات الصلــة.
د.

تأكيــد األدوار الوازنــة لمحيــط المدرســة فــي التربيــة علــى القيــم ،مقابــل محدوديــة قــدرة المدرســة
المغربيــة علــى تنميــة الشــراكات فــي هــذا الشــأن ،خصوصــا فــي عالقــة بتنميــة أدوار الحيــاة
المدرســية والجامعيــة ،فــي عالقــة بمشــروع المؤسســة.

التحديات
ً
تمكُّــن المنظومــة
ارتباطــا باالختــاالت واإلشــكاليات الســابقة ،هنــاك أربعــة تحديــات تســائل مــدى َ
التربويــة الوطنيــة مــن تطويــر قدراتهــا المعرفيــة والتربويــة والمؤسســاتية والبشــرية المتعلقــة بالتربيــة
علــى القيــم:
التحــدي األول :يتعلــق بمــدى قــدرة المنظومــة التربويــة علــى المســاهمة الفعليــة فــي تنميــة وتأهيــل
الرأســمال البشــري ،اعتبـ ً
ـارا لكــون التربيــة والتعليــم والتكويــن ومنظومــة المعرفــة واللغــات تمثــل إحــدى
القــدرات األساســية الفاعلــة فــي تطويــر وتحســين اإلمــكان البشــري ،ال ســيما علــى مســتوى الكفايــات
والقــدرات القيميــة والمهــارات الســلوكية ذات الصلــة.
التحــدي الثانــي :يتعلــق بمــدى قــدرة المنظومــة التربويــة علــى بلــورة وتطويــر نمــوذج مرجعــي منســجم
للتربيــة علــى القيــم يتكامــل مــع باقــي الوظائــف المدرســية األخــرى فــي التعليــم والتعلــم ،والتكويــن
والتأطيــر ،والبحــث ،إلــخ.
التحــدي الثالــث :يتعلــق بضــرورة العمــل علــى تكويــن جيد للفاعليــن(ات) التربويين(ات) ،علــى اختالفهم،
خصوصـ ًـا فــي مجــال التربيــة علــى القيــم ،ال ســيما وأن المنظومــة القيميــة المدرســية ال تســتهدف
المتعلميــن والمتعلمــات وحدهــم ،بــل الفاعــل(ة) التربــوي(ة) أيضـ ًـا.
التحــدي الرابــع :يخــص عمــل المنظومــة التربويــة علــى تطويــر شــراكاتها المؤسســاتية مــع المحيــط،
وقدرتهــا علــى االســتثمار الجيــد إلمكاناتــه المعرفيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والماديــة.

المحور الثاني:
آفاق التطوير والتغيير
المبادئ الموجهة
أ.

نجــاح التربيــة علــى القيــم رهيــن بضــرورة ترســيخ منظومــة قيميــة ،تنســجم مــع الخيــارات األساســية
لألمــة المعبــر عنهــا فــي دســتور المملكــة ،وتُ ــوا ِزن بيــن الحقــوق والواجبــات ،وتجــد تجســيدها فــي
الممارســات والســلوكات؛

8

ب .التربيــة علــى القيــم مســؤولية مشــتركة بيــن المدرســة وبيــن باقــي الفاعليــن االجتماعييــن
والمدنييــن والمؤسســاتيين ،قائمــة علــى تكامــل األدوار ،واالســتدامة ،وتقييــم األثــر؛
ج.

التربيــة علــى القيــم وظيفــة أفقيــة للمدرســة ،ومقــوم مــن مقومــات جودتهــا ،لكونهــا تشــمل
مختلــف األطــوار واألســاك التعليميــة والتكوينيــة ،وتســتدعي اندمــاج مكونــات هــذه القيــم
الثقافيــة والفكريــة والدينيــة والتاريخيــة والجماليــة ،وتكامــل مقارباتهــا المنهاجيــة؛

د.

عامــل
ٌ
التنظيــم المؤسســاتي لبنيــات العمــل التربــوي داخــل المدرســة وبيئــة التعليــم والتعلــم
ي فــي نجــاح التربيــة علــى القيــم ،وأكثــر نجاعــة مــن الخطابــات النظريــة العامــة؛
محــور ٌ

هـ .جــودة التكويــن المتيــن والتأهيــل المالئــم للفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) ،بمــا فــي ذلــك تنميــة
بيداغوجيــات التربيــة علــى القيــم والقــدوة لديهــم؛
و.

البيئــة المدرســية المالئمــة لجــودة التربيــة والتعلمــات ،فــي انســجام مــع المواثيــق الدوليــة
والكرامــة ،الزمــة للتنميــة المســتمرة للتربيــة علــى القيــم.

مجاالت تطوير وتجديد التربية على القيم
يركز المجلس على سبعة مجاالت أساسية للتطوير والتجديد ،هي:
المجال األول :المناهج والبرامج والتكوينات
-

توضيــح الخيــارات والمقاربــات المتبنــاة فــي إدمــاج التربيــة علــى القيــم ضمــن المنهــاج المدرســي
ً
انطالقــا مــن
العــام ،وإعــداد أطــر ودالئــل مرجعيــة ،واختيــار مصفوفــة القيــم ذات األولويــة
المرجعيــات األساســية للمغــرب ،والســيما الدســتور ،مــع إدمــاج المقاربــة القيميــة والحقوقيــة
فــي المناهــج والبرامــج والوســائط التعليميــة ،وتعزيــز التربيــة علــى ثقافــة المســاواة ومحاربــة
التمييــز ،وغيرهــا ،وتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار التربــوي ،وخاصــة تنميــة مهــارات التواصــل واالنفتــاح
عبــر الوســائط التكنلوجيــة.

المجال الثاني :الوسائط المتعددة والفضاء الرقمي
-

تعزيــز أدوار الفضــاء اإلعالمــي بالمؤسســات التعليميــة ،واالســتثمار األمثــل للوســائط
المعلوماتيــة والثقافــة الرقميــة ،منــذ المراحــل األولــى للتعليــم ،فــي برامــج وأنشــطة التربيــة
علــى القيــم ،بمــا يضمــن للمتعلميــن(ات) اســتعمالها بشــكل َبنَّ ــاء ومثمــر ،وتنميــة الحــس النقــدي
واألخالقــي والمدنــي ،مــع إحــداث فضــاء رقمــي للمؤسســة التربويــة أو للمنطقــة التربويــة،
ينهــل منــه المتعلمــون(ات) المــوارد ذات الصلــة بمنظومــة القيــم المدرســية ،ويشــاركون فــي
النقــاش وتبــادل اآلراء حــول المواضيــع القيميــة المختلفــة.

المواطنة
ِ
المجال الثالث :الحياة المدرسية والجامعية والممارسات
-

إعــادة االعتبــار للحيــاة المدرســية والجامعيــة ،ومالءمــة اإليقاعــات الدراســية بشــكل يســهم فــي
تحقيــق أهــداف التربيــة علــى القيــم ،بمــوازاة تعميــم األنديــة التربويــة المختصــة فــي التوعيــة
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بالقيــم ،وتكريــس الممارســات الهادفــة إلــى ترســيخ الحــس الوطنــي واالنتمــاء المشــترك وطنيـ ًـا
ً
وعالميــا ،وتنميــة روح المبــادرة واإلبــداع والبحــث لــدى المتعلميــن(ات) فــي قضايــا القيــم ،مــن
المواطنــة فــي إطــار مشــروع المؤسســة ،وتمكينهــم مــن بنيــات
ِ
خــال المشــاريع والممارســات
وآليــات تضمــن لهــم التمثيليــة والمشــاركة الفعليــة فــي تدبيــر الحيــاة المدرســية ،وأنشــطتها
ومشــاريعها التربويــة ،مــع إعمــال مبــدإ المناصفــة بيــن الجنســين.
-

إرســاء آليــات للوســاطة وتدبيــر الخالفــات داخــل المؤسســات ،وفــك التوتــرات بالحــوار والتفــاوض،
والتشــجيع عليهمــا ،وإحــداث هيئــة مســتقلة وســيطة لخدمــة المتعلميــن(ات) واألطفــال ،ومراكــز
اإلنصــات لفائدتهــم علــى مســتوى المؤسســات أو المناطــق التربويــة.

المجال الرابع :الفاعلون(ات) التربويون(ات)
-

إدمــاج مؤشــرات محــددة فــي التربيــة علــى القيــم فــي اختبــارات قبــول األطــر اإلداريــة والتربويــة،
عنــد ولــوج المهــن التربويــة والتكوينيــة ،أو عنــد الترشــح لتحمــل المســؤوليات المختلفــة ،وتعزيــز
مناهــج التكويــن األســاس والمســتمر للفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) ،ببرامــج أو وحــدات قــارة فــي
هــذه التربيــة ،وتثميــن وتكريــم مــن يجتهــدون منهــم فــي أســاليب التربيــة القيميــة؛

-

إطــاق أوراش بيداغوجيــة ميدانيــة داخــل المؤسســات المدرســية والجامعيــة والتكوينيــة ،يشــارك
فيهــا مختلــف الفاعليــن(ات) المعنييــن المباشــرين ،بهــدف انخراطهــم المباشــر فــي تحديــد وبنــاء
تصورهــم التربــوي للمواطنــة والســلوك المدنــي داخــل المدرســة وخارجهــا ،ولثقافــة العيــش
المشــترك.

المجال الخامس :عالقة المؤسسة التربوية بالمحيط والشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين
والمجتمع المدني
-

تجديــد المدرســة ومؤسســات التربيــة والتكويــن لصيــغ الشــراكة والتعــاون مــع األســر ،وإشــراكها
فــي بلــورة المشــاريع والبرامــج التربويــة علــى القيــم ،بمــوازاة نهــج سياســات التقائيــة وشــراكات
مثمــرة مــع الفاعليــن المؤسســاتيين ،وهيئــات ومنظمــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي ،الحقوقية
والثقافيــة المهتمــة بقضايــا القيــم والتربيــة القيميــة ،وتنميــة التعــاون والعمــل المشــترك بيــن
المنظومــة التربويــة وبيــن المجالــس والهيئــات الوطنيــة المهتمــة ،والمراصــد ومعاهــد البحــث
الوطنيــة المختصــة والعاملــة فــي التنميــة البشــرية والمواطنــة ،والســلوك المدنــي ،إلــخ ،ومــع
الهيئــات والمنظمــات الدوليــة.

المجال السادس :البحث العلمي والتربوي
-

دعــم البحــث التربــوي فــي مجــال قضايــا القيــم والتربيــة علــى القيــم وإدماجهــا فــي المشــاريع
البحثيــة ،وتوســيع الشــراكات والتعــاون بيــن مراكــز البحــث الوطنيــة وبنياتــه ذات الصلــة بالتنميــة
البشــرية والبيئيــة واالســتراتيجيات التربويــة واالجتماعيــة ،وبيــن المراكــز المماثلــة علــى الصعيــد
الدولــي ،واســتثمار نتائــج هــذا البحــث فــي تطويــر برامــج التكويــن األســاس والمســتمر لمختلــف
الفاعليــن(ات) التربوييــن (ات) ،وتعميــم البحــوث والدراســات والتقاريــر الوطنيــة حــول الموضــوع،
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بغايــة اســتثمار السياســات العموميــة لهــا فــي تطويــر منظومــة التربيــة علــى القيــم.
-

بلــورة منظومــة قيميــة داخليــة للبحــث العلمــي تجمــع بيــن قيــم الجــودة والصرامــة العلميــة،
والقيــم ذات الصلــة بأخالقيــات البحــث العلمــي ،تشــكل إطـ ً
ـارا مرجعيـ ًـا لمجمــوع ممارســات البحــث
العلمــي والتربــوي بوجــه عــام،

المجال السابع :الفئات في وضعية إعاقة وفي وضعيات خاصة والفئات المعرضة
أو الحاملة للهشاشة
-

تعزيــز سياســات تعميــم التمــدرس والتكويــن ،وتحقيــق اإلنصــاف والمســاواة وضمــان الحــق فــي
التربيــة لفائــدة جميــع المتعلميــن(ات) ،وضمنهــم الفئــات مــن ذوي اإلعاقــات أو فــي وضعيــات
خاصــة والفئــات المعرضــة أو الحاملــة للهشاشــة ،وذلــك فــي إطــار العمــل علــى رفــع كافــة أســباب
التهميــش والالمســاواة التــي قــد يعانــي منهــا األطفــال والشــباب ،والتــي تؤثــر علــى مواقفهــم
القيميــة وتمثالتهــم ،وتقويتهــا بمهــام الدعــم النفســي  -التربــوي ،والمســاعدة االجتماعيــة.

-

بلــورة برامــج عمــل فــي إطــار سياســة تربويــة تكوينيــة لفائــدة األطفــال والشــباب المغاربــة فــي
المهجــر ،تســتثمر ثقافــات وطنهــم األم فــي مجــال القيــم والثقافــة ،قصــد تمكينهــم مــن قيــم
مجتمعهــم األصلــي ،وصقــل مواهبهــم وقدراتهــم ومهاراتهــم المتعــددة ،وضمــان إســهامهم
فــي حــوار الثقافــات وتواصلهــا فــي بيئــات المهجــر.

توصيات ختامية
أوال :وضع برنامج عمل وطني وجهوي للتفعيل
-

المبــادرة ،فــي المــدى القريــب ،بوضــع برنامــج عمــل وطنــي وجهــوي ،وعلــى صعيــد كل مؤسســة
للتربيــة والتكويــن والبحــث ،يتضمــن التدابيــر واإلجــراءات الكفيلــة بتفعيــل المقترحــات والتوصيــات
المتضمنــة فــي هــذا التقريــر ،وذلــك بمختلــف مســتويات المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن
ّ
والبحــث العلمــي ،مــع اإلشــراك الفعلــي للفاعليــن(ات) التربوييــن(ات) واالجتماعييــن ،بمــا فــي
ذلــك األســر والمتعلميــن(ات) علــى اختالفهــم فــي مالءمتهــا مــع الســياق الجهــوي ،واالجتهــاد
فــي ابتــكار األســاليب المناســبة للتفعيــل.

-

اســتثمار أول فرصــة ســيتم فيهــا إجــراء مراجعــة للمناهــج والبرامــج ،إلدمــاج مقترحــات هــذا التقريــر
حــول التربيــة علــى القيــم ضمــن المناهــج والبرامــج المقبلــة.

ثانيا :إعداد ميثاق تربوي تعاقدي وطني للتربية على القيم مؤطر للتدابير التربوية والشراكات
-

إعــداد ميثــاق تربــوي تعاقــدي وطنــي للتربيــة علــى القيــم بمختلــف أبعادهــا ،فــي إطــار مقاربــة
تشــاركية ،يتضمــن مصفوفــة القيــم المشــتركة ،وأهــداف التربيــة علــى فضائلهــا وغاياتهــا،
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والتزامــات المدرســة وشــركائها فــي التأطيــر والتربيــة علــى القيــم ،ويتــم االحتــكام إليــه فــي
مالءمــة المناهــج والبرامــج المدرســية والتكوينــات الجامعيــة ،وتأهيــل أدوار الفاعليــن(ات)
التربويين(ات)،وفــي إعــداد مشــروع المؤسســة ،وغيــر ذلــك.
ثالثا :إطار مرجعي عام لمنظومة القيم المستهدفة ومجاالت التربية عليها
-

بلــورة إطــار مرجعــي لمنظومــة القيــم المدرســية ،التــي يتعيــن اســتهدافها فــي برامــج وأنشــطة
التربيــة القيميــة ،فــي اســتناد إلــى المرجعيــات التعاقديــة والتشــريعية األساســية للمجتمــع
المغربــي ،والســيما :الدســتور ،واالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب ،والمواثيــق
والعهــود الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق المصــرح بهــا للطفــل والمــرأة واإلنســان بوجــه عــام .يحــدد
هــذا اإلطــار المرجعــي نســق الحقــوق والواجبــات المتعلقــة بالمتعلميــن(ات) والفاعليــن (ات)
التربوييــن(ات) ،ومجــاالت التربيــة علــى القيــم ،فــي كل مــن :القيــم الدينيــة والوطنيــة؛ قيــم
المواطنــة المحليــة والعالميــة؛ قيــم المحافظــة علــى البيئــة وتنميتهــا المســتدامة؛ قيــم المجــال
المدرســي.

رابعا :تنويع المقاربات واألساليب في تفعيل المقترحات والتوصيات،
مع مراعاة تكاملها وانسجامها
-

تنويــع المقاربــات واألســاليب ،فــي إطــار التكامــل واالنســجام ،باعتمــاد مقاربــة وقائيــة لرفــع كل
أنــواع األســباب والعوامــل المؤديــة إلــى تبنــي ســلوكات مخلــة بالقيــم داخــل المدرســة ،ومقاربــة
قائمــة علــى التمييــز اإليجابــي لفائــدة الفئــات مــن ذوي اإلعاقــة ،وذوي الوضعيــات الخاصــة ،بمــا
فــي ذلــك فئــات المتعلميــن(ات) فــي الوســط القــروي واألوســاط المعرضــة للهشاشــة ،ومقاربــة
استشــرافية تســتهدف التطويــر الدائــم للفضــاءات والبنيــات ،والمناهــج والبرامــج ،والنصــوص
التنظيميــة ،والعالقــات التربويــة القائمــة ،وتنميــة المبــادرة ،مــع إرســاء خطــة مرجعيــة لتنشــيط
وتفعيــل المشــاريع التربويــة والتكوينيــة المبرمجــة فــي إطــار التربيــة علــى القيــم ،تُ ــوا ِزن بيــن
األنشــطة التفاعليــة ،واالنخــراط الميدانــي ،واالكتســاب المعرفــي ،واالبتــكار.

خامسا :تعزيز أدوار الرصد والتقييم المنتظم
-

إحيــاء تجربــة مرصــد القيــم ،وإحــداث مراصــد جهويــة وتعميمهــا علــى التعليــم العالــي والتكويــن
المهنــي ،مــع المالءمــات الالزمــة ،بمــوازاة اعتمــاد تقييمــات مؤسســاتية لتقييــم وقيــاس األثــر
ومــدى التمكــن مــن الكفايــات القيميــة المختلفــة المســتهدفة ،واالســتناد إلــى شــبكة للمؤشــرات
ذات الصلــة بالقيــم الرئيســة المعتمــدة فــي المنهــاج وفــي مشــروع المؤسســة ،وذلــك فــي
انســجام مــع تكامــل األهــداف المعرفيــة والمهاريــة والقيميــة.
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سادسا :من أجل إنجاح تفعيل توصيات التقرير
-

توفيــر اإلمكانــات البشــرية والمســتلزمات الماديــة والتشــريعية كافــة ،التــي يتطلبهــا تفعيــل
مقترحــات وتوصيــات هــذا التقريــر ،وفتــح أوراش علــى مســتوى المؤسســات التربويــة ألجــل
االطــاع علــى توجهــات المجلــس فــي الموضــوع ،فــي إطــار التعبئــة المســتمرة للفاعليــن(ات)
التربوييــن(ات) داخــل المدرســة وفــي محيطهــا؛

-

اســتثمار مقترحــات وتوصيــات هــذا التقريــر فــي تأطيــر النقــاش العمومــي فــي الموضــوع،
وتحديــد توجهــات البحــث العلمــي التربــوي ومؤسســاته ومجاالتــه ذات الصلــة بــه ،وتوجيــه
اإلطــار التشــريعي والقانونــي والمؤسســاتي المنظــم للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،وكــذا
السياســات العموميــة التربويــة ،مــع العمــل علــى تحيينــه وإغنائــه عنــد االقتضــاء.
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