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   ا������ت: أو�

إعطـاء نفس جديــد إلصــالح المنظــومة الوطنيــة للتربيــة  إطارفي 

في افتتاح دعا جاللة الملك ، تهاومردودي وتحسين جودة المدرسة المغربيـة ،التكويــنو

ن تسارع  إلى بلورة مخطط استعجالي أل « :الحكومة  2007ألكتوبر  الدورة البرلمانية

فعيل األمثل لمقتضيات الميثاق، لتعزيـز ما تم تحقيـقه، و تدارك ما فات، من خالل الت

تنسيق مع المؤسسة يوي، وذلك بتشاور والناجعة لهذا القطاع الحاعتماد الحلول الشجاعة وو

 .»الدستورية، التمثيلية، للمجلس األعلى للتعليم 

السهر على الحكومة إلى  اللتهدعا ج، 2008 يوليوز 30بتاريخ  في خطاب العرشو

ضرورة انخراط الجميع فيه بقوة، حتى ال يخلف  مؤكدا على ،هذا البرنامج حسن تفعيل

    . المغرب موعده مع هذا اإلصالح المصيري

، والسيما وزارة التزام الحكومةترجمته العملية في هذا التكليف الملكي وجد ولقد 

الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، ووزارة التشغيل والتكوين  التربية

  . المذكور البرنامج تنفيذو ببلورة المهني

تنفيذ هذا في نطاق اختصاصاته، في من جهته و ،المجلس األعلى للتعليم أسهم كما

    :التكليف الملكي السامي

حيث وقف ، هاوآفاق والتكوين لتربيةل نيةالوط المنظومةتقريره األول حول حالة  من خالل - 

واقترح بعض المبـادئ والتوصيات التي يمكن أن  ،على عناصر تشخيص المنظـومة

     ؛األفق المنظوره أوراش التجديد ذات األولوية في جوتُ

الدورة ، سواء أثناء ء البرنامج االستعجاليإلى إغنا ترميبتقديم مالحظات واقتراحات و - 

أعضاء  قدمهاالتي  المساهمات، أو من خالل 2008 بعة للمجلس ليوليوزالعادية السا

خالل ملخص تركيبي عنها والتي تم عرض  ، وكذا الهيئة الوطنية للتقويم،وخبراته المجلس

�2008����  9��ر	� الجلسة العامة المنعقدة .    

  

مقترحات المالحظات والالتوصية ببلورة  نالجلسة ع نفسأسفرت أشغال  قدو  

في  متضمنةالالمجاالت والمشاريع بعض التركيز فيها على  تمي، وجهة نظر في المدلى بها

 . البرنامج

اإلشارة إلى أن المالحظات والمقترحات المتعلقة بالبرنامج االستعجالي تجدر 

، واالمتيازالمتعلق بحفز المبادرة  ،المحور الخامس أدناهسيتم إدراجها ضمن للتكوين المهني 

بتكامل المنظومة  همن وإقتناعا ،مع المقاربة التي اعتمدها المجلس في تقريره األولانسجاما 
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وضرورة تمتين الجسور بينها، في إطار نظرة  وتناسق مكوناتها، ،الوطنية للتربية والتكوين

  .شمولية تتجاوز المقاربة القطاعية

� و�����ت ����: ���������  �� �� إ
  

 اإلدالء بتقديره، يود المجلس ينمالمقد ينرى للبرنامجقبل الوقوف على المحاور الكب

 :  كما يلي ،همافي شأن العامة ، وتوصياتهاإلجمالي

وراش العمل ذات األولوية، أل في استهداف فحوى وجودة العمل المنجز، تثمين •

بالنسبة للسنوات األربع القادمة، وفي حرص على انسجامها عموما مع توجهات 

التقرير األول للمجلس األعلى مقترحات ومع  الميثاق الوطني للتربية والتكوين،

ية في المشاريع المقترحة، واعتبار أن الموازنة بين الطموح والواقع، للتعليم

، والتدبير الدينامي المتدرج لعمليات التنفيذ، والتقويم مقاربة تطبيقها ونجاعة

ومن  فة،ستشكل القواعد الحاسمة لتحقيق النتائج المستهدللنتائج المحصلة، السنوي 

 المنشود؛االنعطاف النوعي ثم 

من جهة ، والفعلية بين بَؤر االستعجال من جهة، ،ضرورة التمييزلدعوة إلى ا •

    .طويلة األمد التي تتطلب معالجة  الهيكلية اإلشكالياتبين أخرى، 

، على باألساس، خالل السنوات األربع المقبلة الجهود تركيزيتعين  من تم، 

حقيق الفعلي التوفي مقدمتها،  استثنائيةسريعة والقضايا التي تستوجب معالجة 

 15إللزامية التعليم بمواصفات الجودة لكل األطفال المغاربة إلى غاية استيفائهم 

ي سلكى المعارف والكفايات األساسية في إعادة التركيز علسنة من العمر، و

 بلورةلواالستناد إلى الخبرة، ، مع مواصلة االجتهاد والتشاور االبتدائي واإلعدادي

  ؛ليات واالختالالت التي ما تزال تعترض المنظومةالحلول المالئمة لإلشكا

تثمين تخصيص وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

لتشجيع المبادرة والتميز بالثانوي التأهيلي  من برنامجها العلمي حيزا هاما

إلنصاف على إعمال مبدأ ا توخيعلى ضرورة المجلس تأكيد والجامعة، مع 

سواء تعلق األمر  ،وتكافؤ الفرص في مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج

 بالمتعلمين، أم بمجاالت االستهداف الترابية؛ 

اص، الذي تشجيع تنمية العرض التربوي للتعليم الخ أهميةعلى  المجلس تأكيد •

و دوره أو جودته، والدعوة إلى يتسم حاليا بال تجانسه، سواء من حيث وضعه أ
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وآخر تعاقدي مع خاص حر لتمييز بين تعليم دعمه ضمن منظور يقوم على ا

  .الدولة

فإلى جانب التعليم الخاص القائم، الذي سيواصل مزاولة نشاطه في إطار القواعد  

ا أي نشاط حر، يدعو المجلس إلى استشراف االقتصادية والقانونية التي يخضع له

آفاق جديدة تفسح المجال لمؤسسات للتعليم الخاص تربطها عالقات تعاقدية مع 

الدولة، تلتزم بموجبها هذه المؤسسات باحترام ضوابط واضحة فيما يخص 

على أن تستفيد في . المقاربة البيداغوجية، والجودة، وتكلفة التمدرس، والتقويم

ن آليات خاصة للدعم، باعتبار تخويلها صالحية االضطالع بخدمة المقابل، م

القائمة لمؤسسات العمومية اتدبير  يتم ربط دورها أو اختزاله فيدون أن . عمومية

   .في البرنامج االستعجالي مقترحكما هو 

في إطار هذا الوضع الذي يقع بين القطاع الخاص والقطاع العمومي،      

مؤسسات فضاء للتجديد واالستباق البيداغوجي وتشجيع يتعين أن تشكل هذه ال

كما أن عليها أن تلتزم باحترام . االمتياز في مجموع مكونات المنظومة التربوية

المبادئ األساسية للخدمة العمومية، التي يجب أن تُميز مختلف األنشطة التعليمية، 

حمل الدولة مسؤولية والسيما تلك المرتبطة بالتعليم اإللزامي، بوصفه تعليما تت

  .    ضمان تعميمه بمقومات الجودة على كافة األطفال المغاربة

ومن أجل تجاوز الهوة القائمة في الموارد وفي األداء بين قطاعي التعليم العمومي 

، والسيما متناول كليهما في نفس المعايير في الجودة تحقيقوالخاص، يتعين جعل 

لذلك، فإن الدولة مدعوة إلى مواصلة دعمها الوازن . بالنسبة للتعليم اإللزامي

   ؛والقار للتعليم العمومي

التأكيد على أهمية تبني تدبير دينامي، متعدد السنوات لألهداف والوسائل التي جاء  •

روع، بناء على بها البرنامجان، كفيل بتحيين فرضيات العمل على مستوى كل مش

التقويم المرحلي للنتائج المحصلة قصد االستدراك المنتظم، و تسريع وتيرة 

 ؛اإلنجاز

 قدماقتناعا من المجلس بأن نجاح المدرسة المغربية يعد رهانا متقاسما، وبأن أي ت •

ملموس لن يتم تحقيقه دون االنخراط القوي والمستديم للجميع، فإنه يدعو كافة 

بالمنظومة التربوية،  مباشرةغير مباشرة أو بصفة  والمؤسسات المعنية القطاعات

وكذا األسرة التربوية كافة، ألن تسهم في إنجاح هذين البرنامجين، في إطار نهج 

  .  مشترك يروم دعم إصالح المدرسة المغربية
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على  ،في اإلدالء بمالحظاته واقتراحاته ،، يود المجلس التركيزسبقما  في ضوء

 : المرتبطة على الخصوص بما يليبعض مجاالت ومشاريـع البرنامج 

 ؛النهوض بتعليم أولي جيد •

 ؛من العمر سنة 15إلى غاية استيفائهم   األطفال المغاربة لجميعجيد إلزامي تحقيق تعليم  •

في الثانوي التأهيلي والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين حفز المبادرة واالمتياز  •

  ؛المهني

 الكفايات التحكم فيو ،التدريس ومهنة هيئةب المرتبطة أساسا معالجة اإلشكاليات األفقية •

 ؛التمركز والالمركزيةالنهج تعميق و ،اللغوية

 الموارد الماليةو ،ونجاعة التدبير الريادة ، والسيماالشروط الحاسمة للنجاح •

كل حسب موقعه ودوره ضمن مختلف  ،المهنيةالفاعلين بواجباتهم كل والتزام   ،الالزمة

 .مستويات المنظومة

    تعميم تعليم أولي جيد: لثاثا

التعليم األولي ضمن  رمشروع تطويلالبرنامج  إدراج أهميةيؤكد على  إن المجلس، إذ

 ، المقاربة التقليديةتغلب عليها تكاد المشروع  هذا أن التدابير المقترحة في يعتبرفإنه ، أولوياته

وعدم ارتكازها على التجديدات الجوهرية الكفيلة بتجاوز العوائق أبانت عن محدوديتها، التي 

 . التي تعترض النهوض بهذه الحلقة الحاسمة في المسار الدراسي للمتعلمين

دون بلورة منظور  ،حدوث تغيير فعلي في التعليم األولي ، سيكون من الصعبهكذا

 اقتصار ، من قبيلباعتماد الصيغ المعتادة التي جرى العمل بها لحد اآلنو ،واضح بيداغوجي

  : على البرنامج

 ؛)حجرة  3600 ال تتعدى( ياالبتدائمؤسسات التعليم في  فتح أقسام مدمجة  •

 أهيلال يمكن أن تستجيب لمتطلبات الت، )����ت x 3أ�م  5(وين للتك مدد قصيرةتخصيص  •
 ؛والمربين لمربياتل المتين

 ؛للتعليم األولي  في توسيع العرض التربوي على الخواص الرهان •

من  لمتوخاةال يسمح بتحقيق األهداف امما ، للمشروع المرصود غالف الماليالمحدودية  •

 ال تتجاوزللطفل سنوية تكلفة فردية يخصص حيث إنه، وعلى سبيل المثال،  .التعليم األولي

تي وال، الجودة المتوخاةبمتطلبات التمدرس و مما يجعلها ال تفي .درهم 600إ��  500
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درهم، في ضوء المعايير  6000 تصل إلى ما يناهزسنوية فردية تكلفة  ستلزمت

 .الدراسات الوطنية بعضالمستخلصة من 

ومع استحضار المجلس للجهود المبذولة في بلورة هذا المشروع، فإنه يقترح مراجعة 

ويوصي، على الخصوص، بابتكار . توجهاته، على نحو يضمن تحقيق األهداف المسطرة له

نموذج جديد لتعليم أولي مغربي، يكون مدخال حقيقيا لتعليم جيد للجميع، ورافعة لتكافؤ 

كما يدعو إلى إعمال مبدأ التمييز . وضمان تكوين متين وناجع للفاعلين التربويينالفرص، 

  .اإليجابي بهدف توسيع ولوج التعليم األولي أمام كافة األسر، بتكلفة مناسبة وفي ظروف جيدة

5�ن �/&��� 4) و32 2�$1 ا'0/�ل ا�-��,$� +�  ، أنو�)ا'&%�$# ه!ا ا� ��ذج �� �اد ��و

��>ة ��;�دة ا��ا9%6، 9/�ص �&5�674،� �$�ت4)  و9��ا=/�ت و�%��  :ا��&%��6 أ+�+� 9�� �) ا��<&

البنايات والفضاءات الضرورية، في ضوء حاجات األطفال : البنيات التحتية •

  خصوصياتهم؛   و

االستعدادات والمؤهالت مرجعية الغايات، األهداف العامة، : ور التربوي والمحتوياتالمنظ •

  ؛واألدوات واألنشطة البيداغوجية ما قبل المدرسية، المقاربات التربوية

لفائدة المربيات والمربين، وإعادة التأهيل  التكوين األساس والمستمر: التأطير والتكوين •

 .التربوي رالمنظو مقوماتبع والتأطير، في انسجام مع وهيئة التت

للتجريب والتقويم خالل وسيكون من المفيد إخضاع التصور الجديد لهذا المشروع  

على أن يفضي ذلك إلى وضع برنامج عمل ناجع مرحلة تنفيذ البرنامج االستعجالي، 

 .  زمةومتماسك وقابل للتعميم، تُرصد له الموارد البشرية والمالية الال

  لجميع األطفال المغاربة جيد إلزاميتعليم تحقيق : رابعا

  من العمرسنة  15م يفائهإلى غاية است 

في مسار  التي يكتسيها هذا الورش الحاسم واالستعجالية القصوى اعتبارا لألهمية

مع طموح البرنامج لتوسيع العرض  هوبتجا بديي ، إذ، فإن المجلسإنجاح المدرسة المغربية

الدولة بضمان تمدرس جيد  التزامضرورة على يؤكد و رغم الصعوبات القائمة، ،التربوي

مضاعفة  فإنه يدعو إلى، من العمر سنة 15غاية استيفائهم األطفال المغاربة إلى لجميع 

 ،هذا الهدفل من أجل التحقيق األمثل والشامل ،الجهود المعبر عنها في البرنامج االستعجالي

  :الجوانب األساسية التالية تستهدف ،استثنائية أحيانا ،اتخاذ تدابير ناجعةفي اتجاه وذلك 
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  سلكالمن كل  حسب أهدافرف والكفايات األساسية والمكتسبات اللغوية تدقيق المعا •

في هذين  استثمار نتائج برنامج تقويم التعلماتيمكن  لهذا الغرض،. االبتدائي واإلعدادي

المركز الوطني مع بتعاون المجلس الهيئة الوطنية للتقويم لدى  نجزهتذي ، الالسلكين

 ؛ة التربية الوطنيةوزارلالمتحانات والتقويم التابع ل

والمعارف  اللغويالتحكم  مستوى تحسين مع التركيز على ،الرفع من جودة التعلمات •

 ؛األساسية

تنويع مقارباته وحاجاتهم، بوضعيات التالميذ مع ومالءمته  ،الدعم البيداغوجي تقوية •

عن  وتحديد مدده واألطراف المسؤولة والرفع من الغالف الزمني المخصص له، وآلياته،

 ؛إنجازه

والشركاء، وبناء عالقات أكثر قربا مع الجماعات  والمتعلمين واألسر تعبئة المدرسين •

 ؛ لصالح المدرسة المحلية

فائدة ل المدرسيتنويع آليات الدعم مع  ،التكرارظاهرة والحد من المدرسي محاربة الهدر  •

إرساء كذا و .ةألطفال المنتمين لألسر والمناطق التي تعاني وضعية اجتماعية صعبا

في إنجاح  مختلف القطاعات والهيئات المعنية  كفيلة بضمان إسهام شراكات مؤسساتية

 للجميع؛ جيدلزامي تعليم إهدف 

مع تأكيد أهمية تركيز الجهود على جودة التعلمات، وعلى االحتفاظ باألجيال التي ستلج  •

المدرسة حديثا، فإنه ال يمكن، في نظر المجلس، تجاهل مصير شريحة مهمة من األطفال 

م بالمدرسة أصال، أو عدم التحاقهلواليافعين المتواجدين خارج المنظومة التربوية، إما 

مبادرة إلعادة إدماجهم في المدرسة، أو تمكينهم  ةبسبب انقطاعهم عن الدراسة، وبدون أي

  .من بديل تكويني معين

ة المنجزة في السنوات األخيرة، ومن ثم، فإن قطاع التربية غير النظامية، بتجاربه الغني

غير أنه يتعين تقويم هذه التجارب، . يعد جديرا بإدراجه ضمن األوراش ذات االستعجال

على نحو يفضي إلى اعتماد حلول مجددة إلعادة إدماج األطفال المستهدفين في أسالك 

   .المدرسة النظامية، أو تمكينهم من متابعة تكوينات موازية

وتجدر اإلشارة إلى أن المجلس قد توصل بطلب رأي من الوزير األول حول السياسات 

لنظامية، وسيصدر رأيه في والمقاربات الواجب اعتمادها في مجال التربية غير ا

 .2009في غضون سنة  الموضوع

مضاعفة المجهود المتعلق بإحداث الداخليات لتشمل اإلعداديات القائمة، والسيما في  •

 ؛المناطق التي تتطلب ذلك، بدل االقتصار على اإلعداديات الجديدة كما ورد في البرنامج
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نحو  ،تمكين التالميذ، والسيما في نهاية التعليم اإللزامي، من نظام فعال لإلعالم والتوجيه •

أطر ومستشارين مؤهلين باألعداد مع  توفير ، الثانوي التأهيلي أو التكوين المهنيالتعليم 

 ؛الكافية، وكذا بأدوات علمية الستكشاف الميوالت والمؤهالت

الكتب و البرامج من خاللسواء  ،الثقافة العامةتنمية االهتمام بالجوانب المتعلقة ب •

أو التقنيات الحديثة لإلعالم  ،المكتبات المدرسية وأ نشطة المندمجة،األ وأالمدرسية، 

    ؛...واالتصال

إحداث وكالة  فكرةفي إعادة النظر إلى  ، يدعو المجلسوعالقة بتوسيع العرض التربوي

 فعالإشراك  مقاربة ترابية تقوم على نحوبدل ذلك،  ،مركزية للبنايات، واالتجاه

سكن النقل المدرسي وتوفير و ةوالصيانز والتجهي ءالبناعمليات للجماعات المحلية في 

 .في العالم القروي وعلى األخص ،المدرسين

  

أما بالنسبة لمدرسة االحترام التي يتضمنها البرنامج، فإن المجلس إذ يشجع على كل 

التدابير الرامية إلى ترسيخ المواطنة والممارسة الديمقراطية وثقافة الحقوق والواجبات في 

ة والتكوينية وفي فضاءاتها، فإنه يذكر بالمقترحات والتوصيات التي سبق المؤسسات التعليمي

، "دور المدرسة في تنمية السلوك المدني"في موضوع  2/07له اإلدالء بها في رأيه رقم 

أن يسهم بالتدريج في تحقيق األهداف  معتبرا أن من شأن استثمارها وتجسيدها العملي

  .المتوخاة من هذا المشروع

 يحفز المبادرة واالمتياز في الثانوي التأهيلي والتعليم العالي والبحث العلم :خامسا

  والتكوين المهني

  :هيليأالثانوي الت - 1

A;> B�;�ا� #$�%&�� ��C'9$� ا�;� IE;$1 ا�H&$�ز  ;�DEFا إJK L��K�-ا9$� �;>دةا�<E �-C،  ��

 A$-M6$%2��ت ا���K�Nق إ�>اث ا���ت ا�&/�K�Qإلى توضيح الفرق بين عيا في نفس الوقتدا، و ،

تفاديا ألي وذلك ، تدقيق المواصفات المميزة لكل واحدة منهماو ،الثانوياتهذين النوعين من 

  .لدى الرأي العامفي شأنهما لبس 

ويدعو إلى منح الثانويات التأهيلية استقاللية تدريجية، وتمكينها من وسائل العمل،  

  .تشجع على حفز المبادرة والتفوق ،متنوعة ومجددة تربويةشاريع م بانخراطها في الكفيلة

الفاعلين البيداغوجيين،  بينالتشاور  المستندة إلىومن شأن المقاربة بالمشروع، 

على  والمعالجة األفضل للصعوباتالتعبئة الضرورية،  تتيحوالسلطات التربوية والشركاء، أن 
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دة لتحسين مردودية الثانويات التأهيلية، مع المستوى المحلي، ومن ثم استكشاف سبل جدي

  .تجاوزها التي يتعينقياس التقدم المحرز، وتحديد العوائق 

على  المجلسيؤكد  تكافؤ الفرص،  ضرورة تشجيع االمتياز، في مراعاة لمبدأوإلى جانب 

   :المكونات التالية بالتركيز أساسا علىوذلك مؤشرات الجودة في هذا السلك، ب االرتقاء
 ؛يع العرض التربوي لتمكين التالميذ من خيارات بيداغوجية متعددةتنو •

في إطار تخويلها استقاللية ، التأهيلية الثانوياتتمكين و  إقرار العمل بمشروع المؤسسة، •

 تربويةمشاريع  لالنخراط في من الوسائل التحفيزية واآلليات الضروريةتدريجية، 

فوق والتنوع واالمتياز، في تالؤم مع المحيط تشجع على المبادرة والت ،متنوعة وتكوينية

 ؛االقتصادي واالجتماعي

المختبرات والمكتبات والفضاءات الثقافية من قبيل  ،ةاألساسيبعض المرافق  تنمية •

 والرياضية؛

في الشعب العلمية  على األخص، ووجودة التعلمات الرفع من المقومات البيداغوجية •

 على التوجه أكثر نحو الشعب العلمية والتقنية؛ حفز المتعلمينوواللغات،  والتقنية

 تطوير وتوسيع التعليم الثانوي التأهيلي التقني؛ السعي إلى •

، في من حيث طرقه وأساليبه وتنظيمه ،االمتحاناتالتقويم ونظام العمل على مراجعة  •

 ؛والمقاربات البيداغوجية المناهج والبرامجالتجديد الذي هم عالقته ب

، وحفز التبريز وإعادة تأهيله باعتباره لتكوين وإعادة تأهيل األطر التربوية إقرار برنامج •

 .يوفر أجود أساتذة الثانوي التأهيلي

  :التعليم العالي والبحث العلمي - 2

التي يعتزم  في إطار الدينامية، وإلصالح الجامعيلحالية لا تجربةالفي ضوء 

تقويمية  لجامعي، يقترح المجلس القيام بقراءةالبرنامج االستعجالي تقويتها لتعميق اإلصالح ا

ومن شأن . حيز التنفيذ 01.00القانون رقم لة منجزات الجامعة منذ دخول واستشرافية لحصي

نية هذا التقويم أن يبرز مكتسبات اإلصالح، وأن يمكِّن من اقتراح التعديالت التنظيمية والقانو

وتخويلها االضطالع الفعلي بكامل  ،اتامعاستقاللية الج والتدبيرية الالزمة الستكمال

ضمن منطق العمل بالنتائج، المدعم  ،تالدولة والمقاوال معاختصاصاتها، والسيما التعاقد 

   .بآليات ناجعة للقيادة والتقويم

من فوبالفعل، . أعداد وقدرات أساتذة التعليم العالي الرفع منكما يدعو المجلس إلى 

كون لركود أعداد األساتذة خالل السنوات األخيرة، بفعل ندرة مناصب التوظيف، تالمرجح أن 
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من جهة، ونتيجة عملية المغادرة الطوعية من جهة أخرى، انعكاسات سلبية على جودة 

قد تتفاقم مع التزايد المرتقب ألعداد الطلبة في  وهي انعكاسات. التدريس وعلى تأطير الطلبة

  . المقبلة غضون السنوات

لذلك، يعتبر المجلس أنه من المستعجل استباق الحاجيات من الموارد البشرية للتعليم 

  .ؤهلينتكوين جيل جديد من األساتذة والباحثين الم فياآلن،  الشروع منذالعالي، مع 

من ناحية أخرى، ومن أجل تعزيز حفز األساتذة الباحثين، وضمان تنمية مستديمة 

   .   ترقيتهم المهنيةمسار لقدراتهم، فإن المجلس يرى أنه من الضروري توسيع سلم تطورهم و

طويل  العم تُعدلعلمي، البحث ا تنمية أن يعتبر المجلسفإن  ،وبالنسبة للبحث العلمي

وطنية  إستراتيجيةكفيلة باإلعداد لبلورة تكون  ،دابير أولية في البرنامجت اتخاذ يتطلب ،النفس

بمشاركة كل األطراف المعنية، والسيما أكاديمية  ،واالبتكارلمواصلة النهوض بالبحث العلمي 

  .ذات االهتمام واالختصاص ،الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

    : من خالل البرنامج االستعجالي لهذا القطاع تطوير التكوين المهني - 3  

التي يقوم عليها البرنامج  الدعامات الخمس األساسية إيجابيا كون المجلسيسجل 

 المشاريع ، تنفتح علىدراسات بما يرتبط بها منتطوير التكوين المهني، ب الخاصاالستعجالي 

  .وحاجات سوق الشغل ،وين مع متطلبات الحياة المهنيةفي مالءمة للتك ،التنموية الكبرى

التقارب بين الجامعة والتكوين اتجاه البرنامج نحو تعزيز إذ يشجع  ،ن المجلسإو

إرساء شبكات  والسيما عبر ،يدعو ، فإنهعلى الخصوص في إطار اإلجازة المهنية ،المهني

مع النسيج و المنظومة التربويةمع تقوية الممرات والجسور المزيد من إلى ، التربية والتكوين

 ، والسيمافاعلين االقتصاديينللتبرز الحاجة إلى إشراك أكثر  ،صددفي هذا ال .االقتصادي

 .تعاني من هشاشة النسيج االقتصاديبالمناطق التي 

  : يلي لما  إيالء عناية أكبر علىيؤكد المجلس من ناحية أخرى، 

 التدفقات تطورعلى نحو يواكب ، ة االستيعابيةوالطاق التكوينيمواصلة توسيع العرض  •

   واألعداد المقبلة والطلب المتزايد؛

ترسيخ النهج القائم على تنويع مسالك التكوين المهني ذات الصلة بالقطاعات الواعدة  •

 ؛ومهن المستقبل
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، يكون هدفه بيداغوجي متالئم مع متطلبات التكوين والحياة المهنية وضع مخطط •

الكفايات اللغوية  جودة التكوينات الممهننة، وتحسين مستوى التحكم في من فعالراألساس، 

 ؛لمتدربيندى ال

  قوم على حفزهمتوالسيما المكونين، جديدة للموارد البشرية، العمل على نهج مقاربة  •

التكوينات الجديدة، وتزويد الجيل الجديد منهم بتكوين تأهيلهم المستمر في تالؤم مع و

 أساس متين؛

 ابتكارعبر في إطار توجهات الميثاق، وذلك  ،لتكوينباالعقود الخاصة تدبير نظام ح إصال •

بدور أساسي في تدبيرها،  االجتماعيون يضطلع الفرقاء ،في هذا الشأن آليات جديدة

 ؛ومالءمة اإلطار القانوني المتعلق بتنظيم التكوين أثناء العمل على هذا األساس

التكوين بالتدرج : ية لبعض المشاريع الرائدة من قبيلالعمل على إنجاز عمليات تقويم •

تجربة ، لمتدربينوالمكتسبات التكوينية واللغوية ل المهني؛ المقاربة باعتبار الكفاءات

 ...اإلجازة المهنية

  

  ��ـ��ت ا,;�ـ.� اCDE��ـ�&��: 4�د4�

ليم العالي والتع االستعجالي لوزارة التربية الوطنية المجلس أن إدراج البرنامج يرى 

، والسيما الموارد معالجة اإلشكاليات األفقيةمشاريع تروم ل وتكوين األطر والبحث العلمي،

في أولية خطوة د ع، يالبشرية، والتحكم في اللغات، والحكامة، ضمن أولويات المرحلة المقبلة

      .لها لمالئمةاتجاه إيجاد الحلول ا

الناجعة لهذه  بلورة الحلولأن ا اإلطار، هو في هذ ،غير أن ما ينبغي التأكيد عليه

مقاربة تشاركية وتشاورية مع ب كذلك مدعمة منهجية؛ رصينة وهادئةتتطلب منهجية القضايا، 

وبالوسائل الالزمة والتدابير  معززة بالخبرة، وعلين التربويينالفرقاء االجتماعيين، والفا

التي  الجديدة بعض المفاهيم وهو ما يتطلب التعامل مع. ملية، الكفيلة بضمان حسن التطبيقالع

 التوظيف"، "األستاذ المتحرك" ،"التدبير الجهوي للموارد البشرية" جاء بها البرنامج، من قبيل

وفق مستلزمات هاته المقاربة، وكذا وغيرها، " ضافية اإلجباريةالساعات اإل"، "بالتعاقد

مدى قابلية إمكانية العمل بها ومدى بالمعايير المتعارف عليها، للنظر في  ،لتجريبل هاإخضاع

 .تعميمها

ينبغي أن  ،إشكالية هيئة ومهنة التدريس والتكوينمعالجة إن ف، انطالقا من ذلك

لتنمية إقرار برنامج  ،البرنامج االستعجاليتطبيق ، وخالل في المدى القريبتستهدف 
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المؤهالت والكفايات المهنية للفاعلين التربويين، باعتماد تكوين أساس ومستمر متينين، وفي 

 .يتجه بمهنة التدريس والتكوين نحو المهننة تصور جديد المدى المتوسط والبعيد، إرساء

   :علىباألساس، يقوم و

 ؛التزامها بمسؤولياتها التربويةترسيخ حفز هاته الهيئة و •

 ؛تحسين ظروف مزاولتها لعملها •

 ؛األدوارالمهام ومن حيث تنوع الكفايات و ،واستشراف آفاقها هنةمال هذهمواكبة مستجدات  •

الجيل الجديد منهم، بتكوين أساس  آفاق استشراف، ولمدرسين الحاليينلمستمر لتأهيل اال •

 دقيقة معاييروبكفايات الالزمة، رف والمعاوفق مرجعية واضحة لل ،متين مستمرو

  .المهني متعارف عليها للتقويم والترقيو

فإن المجلس يؤكد على ولضمان االلتزام بهذا التصور الجديد من قبل المعنيين به، 

وعلى نحو  ومع مختلف تمثيلياتها، ،التدريس هيئةثقة وارتقاء مع أهمية جعله بمثابة تعاقد 

هذا ووسائل التنفيذ الكفيلة بالنجاح في  ،التقنية والتشاركيةنونية والقايستوفي المستلزمات 

 .حاسمالمشروع ال

شكالية اإلوإن كان يعتبر أن هذه  ،، فإن المجلسويةاللغ الكفايات لتحكم فيللنسبة باو

 ،التركيز ه يدعو إلى، فإنمسؤولية المدرسة السياسية واالجتماعيةوأبعادها  تتجاوز، في عمقها

المتعلقة  ، والسيماةاللغويفي الكفايات المرتبطة بالتحكم الجوانب  على ،المرحلة الحالية في

والتكوينية  ،)طرائق التدريس، المضامين ، الحصص الدراسية(المقومات البيداغوجية منها ب

بوصفها ، )المراقبة المستمرة واالمتحانات(والتقويمية  ،)التكوين األساس والمستمر للمدرسين(

  .في صميم مهام المدرسة تقع وانبج

كما تستدعي الجرأة  مبتكرة،ومقاربة هادئة صحيح أن معالجة هذا الموضوع تتطلب  

غير أن ذلك ال يمنع من اتخاذ بعض التدابير . في الحلول المقترحة والوقت الكافي لبلورتها

أكد على بعضها والتي سبق أن التي يقترح إدراجها ضمن البرنامج االستعجالي،  ،الفورية

   : ومنها باألساس، التقرير األول للمجلس

، تبعا لمستلزمات جودة تدقيق الساعات المخصصة لتدريس اللغات حسب األسالك •

في  وذلك ،الناجحة   التعلمات، ووفق المعايير التي أثبتت نجاعتها في األنظمة التربوية
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الساعات المخصصة لتدريس اللغات، اتجاه تجاوز المفارقة القائمة بين الغالف الزمني لعدد 

 ؛وبين النقص الواضح في إتقانها والتحكم فيها لدى المتعلمين

والثانوي، موضوع مجهود  االبتدائي، والسيما في لغة التدريسبوصفها  ،العربية جعل •

 ؛أدوات قياس مستويات التحكم فيها وتطوير تدريسها ائقتحديث طربنوعي مكثف؛ 

 ،والتأطيرية الشروط التنظيمية والبيداغوجية والتكوينيةالمزيد من توفير  هفي اتجا عملال •

فتح المجال أمام أعداد متزايدة من و ،في المنظومة التربويةاألمازيغية  تدريس دعمل

في إطار رؤية واضحة  وذلك ،مع المعهد الملكي للثقافة األمازيغية عاونتب ،هاالتالميذ لتعلم

تقف على الحصيلة الحالية لتدريس األمازيغية، بمكتسباتها  ومتقاسمة قدر اإلمكان،

 ؛ وصعوباتها، وتستشرف وضعها المستقبلي في المنظومة التربوية

على  ،جنبيةللرفع من مستوى التحكم في اللغات األ موجهومتكامل إعداد مخطط اإلسراع ب •

 ؛فالهد هذا بلوغأن تشكل المدرسة االبتدائية نقطة االنطالق في  أساس

العمل على وضع أطر مرجعية للكفايات اللغوية حسب اللغات، سواء في التعليم المدرسي  •

 أو الجامعي؛

اللغوية  هاوتقوية قدرات ،تكوين هيئة التدريس في اللغات برنامج لتعميقاعتماد  •

 .في هذا المجالوالبيداغوجية 

ام في بلورة من أجل اإلسه واجتهاده ويجدر التذكير بأن المجلس سيواصل أعماله 

  . 2009بمهنة وهيئة التدريس والتكوين، في أفق دورته العادية ليوليوز  تصور جديد لالرتقاء

رؤية استشرافية جديدة فيما يتعلق بالسياسة اللغوية، فإن المجلس �-��رة أما بالنسبة 

   .2010سنة  غضونسيسهم برأيه في هذا الموضوع في 

يتطلب الورش  هذاالمجلس يرى أن ، فإن الالتمركز والالمركزيةب يتعلق أما في ما

فسح المجال أمام من أجل  ،لتقليص التدريجي من التدبير الممركزا يتوخىبذل مجهود نوعي 

 :مزدوجهدف  وفي اتجاه تحقيق ،أجوبة محلية متنوعة تتجاوز النمطية

بين اإلدارة  ، والسيمااالختصاصاتتوضيح وتعميق مسار الالتمركز وتوسيع االستقاللية  •

في مختلف مستويات وترسيخ المسؤولية والمحاسبة  ،المركزية واألكاديميات والنيابات

  ؛المنظومة
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جماعات قربا مع القائم على بناء عالقات أكثر  ،إطالق دينامية لنهج المركزي متدرج •

 .االضطالع بالجوانب المتعلقة بالبنايات والتجهيزات المدرسية في اتجاه تخويلها ،المحلية

   �U 6QVQوط ��+�6 �� ;�ح: �����ت �7���� : 4��&�

 طريق علىمواتية اليوم من أجل وضع المدرسة المغربية يعتبر المجلس بأن الفرصة 

  .تفويت هذه الفرصة وغير المقبول سيكون من المؤسف لذلك .الجودة والنجاح
  

ومن أجل إنجاح البرنامج االستعجالي، وتجسيد توصيات المجلس األعلى للتعليم على 

 : ، وهيعلى توفير ثالثة شروط حاسمة للنجاح الحرصح رقتيأرض الواقع، فإنه 

 ،المسؤوليةب الكامل على االضطالع ناائمالق المحكم التدبيرالناجعة و الريادةترسيخ  :أوال

بالنتائج والتدبير  ،والتمكن من كفايات التخطيطالقدرة على التعبئة وحشد طاقات التغيير، و

  . لمحاسبةلخاضع لا

 بانتقاء أفضل للقائمين ،تدبير المنظومةعلى مختلف مستويات  وينبغي أن تتحقق هذه الريادة

بين مختلف التعاقد  عالقاتتنمية و والتواصل،ت التدبير تقوية قدراوبعلى الشأن التربوي، 

نهج كذا بو، التفعيل األمثل للبرنامج ، على نحو يضمنوبينها وبين محيطها ،مكونات المنظومة

  ؛هأسلوب التقويم السنوي لمسار إنجاز

في هذا اإلطار، يقترح المجلس  :والضروري لتمويل البرنامجالتحصين الفوري  :ثانيا

التعامل مع البرنامج االستعجالي بوصفه مشروعا قائم الذات، يندرج في المدى المتوسط، 

. في منأى عن إكراهات الميزانية االعتياديةيجب أن تكون ويستلزم حاجيات وموارد خاصة، 

خاص، يحظى بتمويالت عمومية منتظمة أن يتم تمويل هذا البرنامج عبر صندوق  على

. ومعروفة، وبتدبير ناجع وشفاف، لتغطية مجمل التكاليف االستثمارية المباشرة لمشاريعه

ومن شأن السمة التوقعية لهذه الموارد أن تمكن القائمين على تدبير البرنامج االستعجالي من 

ت، والتعبئة المنتظمة، حسب الحاجة التخطيط الفعال لعمليات التنفيذ، واستباق الحاجيات والنفقا

   .للتمويالت اإلضافية الداعمة

  

هذا مصداقية ضمان لا حاسم شرطايعد  وتفعيله هذا الصندوق إحداثالمجلس أن  يرى، من تم

 .بلوغ أهدافهو البرنامج

  

 :لحرص علىبا وذلك ،تجاه المدرسة واجباتهممسؤولياتهم والفاعلين بكافة  التزام :ثالثا 

  ؛ت ذات الصلةجعل تنفيذ البرنامج مسؤولية حكومية، تسهم فيه كل القطاعا •
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 تجاه ،جميع المعنيين، والسيما معاعتماد مقاربة تشاركية و ،تأمين المناخ المالئم للتنفيذ •

 وذلك في اتجاه. وإغنائه تدارسه وتدقيقهالفاعلين التربويين والفرقاء االجتماعيين في 

يضمن ، كفيلة بتملكها من طرف الجميع، وعلى نحو متقاسمة قدر اإلمكان االلتزام بأهداف

 ؛التطبيق اتفي عملي ، كل من موقعه،ألطراف المعنيةالمختلف  االنخراط الفعال

تقوية الشراكات المؤسساتية مع شركاء المدرسة، والسيما الجماعات المحلية والمقاولة  •

  .المجتمع المدني وهيئات

مهما تكن نجاعة يؤكد أنه  ،ذههيدلي بوجهة نظره  وهو ،، فإن المجلسإجماالو

ما يمكن أن تعرفه من و وضرورتها،ومهما تكن أهميتها تيارات والمشاريع المقدمة، االخ

 الدخول الفعليهو  ،اليوم التربية والتكوينلمنظومة فإن األهم بالنسبة  ،استدراكاتتعديالت و

بطرق أكثر  ،التنفيذ األمثل والشامل في حازمةنجاز، ضمن سيرورة جديدة وفي زمن اإل

 ؤوليةمساليتحمل طرف فـاعل وكل  كلوعلى نحو يجعل  ،والتقويم نجاعة في التطبيق

  .المدرسة المغربية إنجاحتجاه  المنوطة به

السياسات  لبفي ص ندرجانيإذ يؤكد أن البرنامجين االستعجاليين،  ،إن المجلسو

يضع نفسه رهن  ، فإنهالوزارات المعنيةمسؤولية صميم في  قعتنفيذهما ي كما أنالعمومية، 

، في نطاق اختصاصاته االستشارية والتقويمية مختلف القطاعات ذات الصلة إشارة

   . الجديدة المدرسة المغربية إنجاح واالقتراحية، من أجل اإلسهام في 

  


