
افتتاحية العدد
معامل دالة يف م�سار املجل�س

على للتعليم. عالن عن اإر�ساء املجل�س الأ 2006: الإ 30 يوليوز 
10 فرباير 2006: اإ�سدار الظهري ال�رشيف القا�سي باإعادة تنظيم 

على للتعليم. املجل�س الأ

على للتعليم. 2006: تن�سيب املجل�س الأ 14 �ستنرب 
واإر�ساء  املجل�س  اأع�ساء  بني  التعارف  لقاء   :2006 نونرب   4

القواعد املنهجية لعمله.

النظام  م�رشوع  يف  التداول   :2006 دجنرب  وفاحت  نونرب   30
الداخلي للمجل�س وفتح باب الرت�سيح للع�سوية باللجان الدائمة، 

وىل. مبنا�سبة انعقاد الدورة العادية الأ

27 و28  فرباير وفاحت مار�س 2007: اعتماد الراأي حول تاأهيل 
التعليم العتيق باملغرب، خالل الدورة العادية الثانية للمجل�س.

2007: الندوة الوطنية حول "املدر�سة وال�سلوك  23 و24 ماي 
 املدين".

2007: امل�سادقة على راأي املجل�س يف  16 و17 و18 يوليوز 
مو�سوع دور املدر�سة يف تنمية ال�سلوك املدين، خالل الدورة 

العادية الثالثة للمجل�س.

واقع مهنة  التداول يف مو�سوع   :2007 نونرب  و14  و13   12
ول حول  الأ للتقرير  الت�سميم املف�سل  التدري�س والتكوين، تقدمي 

ق�سايا  حول  والتداول  والتكوين،  الرتبية  منظومة  واآفاق  حالة 

ا�ستغال املجل�س خالل  اآفاق  ولوية يف  الأ والتكوين ذات  الرتبية 

الدورة العادية الرابعة.

الكربى  تقدمي وتدار�س املحاور   :2008 فرباير  و27  و26   25
�سا�سية  الأ املحاور  عر�س   ،2009 �سنة  بر�سم  املجل�س  لتقرير 

بهيئة  "الرتقاء  مو�سوع:  يف  املجل�س  مقرتح  م�رشوع  عداد  لإ

ومهنة التدري�س والتكوين" وال�ستماع اإىل النقابات التعليمية يف 

املو�سوع مبنا�سبة الدورة العادية اخلام�سة للمجل�س.

ول حول  اعتماد ال�سيغة النهائية للتقرير الأ  :2008 مار�س   24
حالة منظومة الرتبية والتكوين واآفاقها.

ول للمجل�س اإىل العلم ال�سامي  رفع التقرير الأ  :2008 اأبريل   16
جلاللة امللك.
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ن�رشة املجل�س
على للتعليم الأ

�سنة  منذ  املغرب،  انخرط  "لقد 
�سامل  اإ�سالح  يف   ،2000
منطلقا  الرتبوية،  ملنظومته 

للرتبية  الوطني  امليثاق  يف 

طار  الإ بو�سفه  والتكوين، 

من  امل�رشوع،  لهذا  املرجعي 

اأن العملية التقوميية للمنظومة 

من  اأ�سا�سيا  مقوما  ت�سكل 

�سالح. و�سمن هذا  مقومات الإ

على  بالدنا  حر�ست  املنظور، 

للتقومي  وطنية  هيئة  اإحداث 

واقرتاحية  ا�ست�سارية  د�ستورية  موؤ�س�سة  باعتباره  للتعليم،  على  الأ املجل�س  لدى 

الراأي  تبادل  والتخ�س�سية،  التمثيلية  مكوناته  بف�سل  يتيح،  وف�ساء  وتقوميية، 

املتعدد وال�ستناد اإىل اخلربة، يف كل ما يهم ق�سايا الرتبية والتكوين، وذلك يف 

انفتاح دائم على التجارب الدولية الرائدة يف هذا املجال.

بني  التالزمية  العالقة  هذه  جت�سيد  على  للتعليم  على  الأ املجل�س  من  وحر�سا 

�سالح الرتبوي وتقوميه، ويف اإطار املهام املوكولة اإليه، متكن، يف هذا الظرف  الإ

ول حول حالة املنظومة الوطنية  الوجيز منذ اإعادة تنظيمه، من اإ�سدار تقريره الأ

للرتبية والتكوين واآفاقها.

ول حاجة للتاأكيد على اأن عملية تقومي املنظومات الرتبوية، لكي تتم على نحو 

التعليمية  ال�سيا�سات  توجيه  على  امل�ساعدة  يف  ملمو�سا  اأثرا  حتقق  ولكي  ناجع، 

والرفع املطرد من جودة الرتبية والتكوين، ينبغي اأن ترتكز على اأربعة مقومات 

اأ�سا�سية:

التطوير  اإىل  تهدف  قيمة  بو�سفه  بالتقومي،  اجلماعي  القبول  يف  اأولها  • يتمثل 
العلمي  للبحث  م�ستمرا  وجمال  متقا�سمة،  تكون  اأن  تتوخى  وثقافة  والتقدم، 

التخ�س�سي، ول�سيما يف ميدان الرتبية والتكوين، الذي يطرح �سعوبات خا�سة 

حينما يراد قيا�سه وتقوميه وفق موؤ�رشات قابلة للتكميم.      

منهجيا  موؤ�س�سة  للتقومي،  واأدوات  اآليات  اعتماد  يف  فيكمن  الثاين،  املقوم  • اأما 
وعلميا، تت�سم بال�سفافية وامل�سداقية، وتاأخذ بعني العتبار �رشوط املنظومة 

الرتبويني  الفاعلني  انتظارات  وكذا  املوؤ�س�سات،  وطبيعة  للتقومي  اخلا�سعة 

وال�رشكاء، ول�سيما اآباء التالميذ واأ�رشهم. 

املتفاعل  �سغاء  والإ املنتظم  التبادل  ماأ�س�سة  يف  الثالث  املقوم  ويتحدد   •
امل�سطلعة  الهيئة  بني  م�سافة،  قيمة  لتحقيق  امل�سرتك  الهدف  على  واملبني 

بالتقومي وبني القطاعات واملوؤ�س�سات امل�رشفة على الرتبية والتكوين، وذلك من 

منطلق اأن عملية التقومي لي�ست جمرد ر�سد لالختاللت، ولكن دورها ينبغي اأن 

جنازات وتطويرها، والبحث  �سا�س، نحو ا�ستدراك التعرثات وتوطيد الإ يتجه، بالأ

امل�ستمر عن كل ما من �ساأنه اأن يدفع باملنظومات الرتبوية اإىل حت�سني اأدائها 

ومردوديتها.     

تقوية  يف  �سهام  الإ على  التقومي  قدرة  يف  فيكمن  خري،  والأ الرابع  املقوم  اأما   •
الرتبويني،  والفاعلني  القرار،  �سانعي  باإخبار  املدر�سة،  ق�سايا  حول  التعبئة 

اإذكاء نقا�س مو�سع  الواقع الرتبوي والتكويني، يف اجتاه  واأ�رش املتعلمني عن 

الرتبية  موؤ�س�سات  اإجنازية  وحت�سني  بتطوير  الكفيلة  ال�سبل  حول  وبناء 

والتكوين"  

  مقتطف من كلمة الرئي�س املنتدب للمجل�س يف افتتاح 

ول للتقومي )يوم 17اأبريل 2008( امللتقى العلمي ال�سنوي الأ
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�سياق اإعداد التقرير:

 11 يف  املوؤرخ   1.05.152 رقم  ال�رشيف  الظهري  ملقت�سيات  طبقا 

 10 ل  )املوافق   1427 حمرم 

املجل�س  يقوم   ،)2006 فرباير 

عن  تقرير  »باإعداد  للتعليم  على  الأ

للرتبية  الوطنية  املنظومة  حالة 

املهمة  �سمن  واآفاقها«،  والتكوين 

تروم  التي  به،   املنوطة  التقوميية 

الدائمني  والتقومي  التتبع  �سمان 

والنتائج  املعتمدة  �سالحات  لالإ

خمتلف  وا�ستك�ساف  املح�سلة، 

تقدم  لتحقيق  املتاحة  ال�سبل 

املنظومة.   

ول  الأ التقرير  اإ�سدار  وياأتي 

دولية  حتولت  �سياق  يف  للمجل�س 

البلدان،  مردودية  فيها  اأ�سحت 

التنمية  م�ستوى  على  ول�سيما 

الب�رشية، مرتبطة ب�سكل وثيق باأداء 

منظوماتها الرتبوية، كما اأ�سبح البحث 

عن الكفاءات يتجاوز احلدود اجلغرافية، واأ�سحت �سيادة اقت�ساد املعرفة 

اأمرا واقعا.

النحو  على  التعليم  يف  بدورها  ت�سطلع  املغربية  املدر�سة  تزال  ما  هل 

�سهام يف تر�سيخ جمتمع  مثل؟ هل تربي املدر�سة اأجيال قادرة على الإ الأ

فراد لولوج احلياة املهنية على اأكمل وجه؟ هل تنجح  مواطن؟ هل ُتعد الأ

فعال يف لعب دورها بو�سفها ف�ساء لتكافوؤ الفر�س وتعميم املعرفة؟ ثم 

ما العمل من اأجل اإجناح مدر�سة للجميع؟

ت�ساوؤلت حول م�ستقبل املدر�سة املغربية العمومية، �سعى تقرير املجل�س 

حتليلية  عمليات  عرب  عنها،  جابة  الإ واآفاقها  املنظومة  حالة  حول 

جنازات الفعلية وللتعرثات التي  وا�ست�رشافية، ارتكزت على ت�سخي�س لالإ

ما تزال قائمة، لتخل�س اإىل مقرتحات ملالءمة املقاربة املتبعة لتدبري 

اإ�سالح املنظومة، بال�ستناد اإىل مبادئ جديدة للتطبيق، والرتكيز على 

اأولويات ومداخل عمل دقيقة، وبناء تعاقد ثقة مع هيئة التدري�س؛ تعاقد 

كفيل بال�سري نحو اأفق جديد للمدر�سة املغربية.

منهجية اإعداد القرير

على بني  الأ للمجل�س  ول  الأ التقرير  اإعداد  املعتمدة يف  املنهجية  تزاوج 

املقاربتني ال�سمولية واملو�سوعاتية يف تعدد اأبعادها، هادفة اإىل اقرتاح 

�ساءات للخيارات العمومية يف ميدان الرتبية والتكوين، واإىل  بع�س الإ

�سهام يف اإذكاء نقا�س دائم وبناء، مبني على وقائع دقيقة ومعطيات  الإ

ملمو�سة.   

بني  امل�سرتكة  الق�سايا  ملختلف  تناولها  يف  ال�سمولية  املقاربة  تكمن 

�سالك، مبا يف ذلك اعتمادها  مكونات املنظومة، وح�سب القطاعات والأ

البيداغوجية  اجلوانب  تر�سد  وموؤ�رشات  اإح�سائية  معطيات  على 

والتكوينية والتاأطريية. 

املو�سوعاتية،  املقاربة  اأما 

مو�سوعة  على  فركزت 

هذا  يف  خ�ست،  حمددة 

التقرير، هيئة ومهنة التدري�س 

درا�سة  اأجل  ومن  والتكوين. 

اإعداد  ا�ستند  الق�سايا،  هذه 

الهيئة  اأعمال  على  التقرير 

وعلى  للتقومي،  الوطنية 

الجتهاد اجلماعي املتقا�سم 

مبختلف  املجل�س  داخل 

اإىل  �سافة  بالإ مكوناته، 

من  �سبكة  على  اعتماده 

املعايري  تراعي  املوؤ�رشات 

الدولية املعمول بها يف هذا 

ال�ساأن، بتحليل ملمو�س ياأخذ 

خ�سو�سيات املنظومة بعني 

درا�سات  واإجراء  العتبار، 

مقارنة مع املنظومات الرتبوية الدولية.

مكونات وم�سامني التقرير

ول للمجل�س من اأربعة اأجزاء متكاملة: يتكون التقرير التقوميي الأ

على  ويقف  وتركيبية،  اأفقية  نظرة  يقدم  ول،  الأ اجلزء  عام ميثل  تقرير 

يتناول  كما  والتكوين،  للرتبية  الوطنية  ملنظومتنا  �سا�سية  الأ ال�سمات 

مداخل  ويربز  كراهات،  الإ وي�سخ�س  وجناحاتها،  نقائ�سها  بالتحليل 

�سالح، وال�رشوط املالئمة  التغيري املمكنة قبل اقرتاح بع�س اأولويات الإ

لتحقيقها.

لتقدمي  وي�سعى  للتقرير،  العلمية  القاعدة  ي�سكل  حتليلي،  ثان  جزء 

ما  ول�سيما  ملدر�ستنا،  والكيفي  الكمي  داء  لالأ وبتجرد،  �سامل،  تقومي 

والكفايات  املعارف  واكت�ساب  الفر�س،  وتكافوؤ  الرتبية،  بولوج  يتعلق 

�سا�سية، عالوة على تقومي املزايا التي تعود بها املنظومة على بالدنا  الأ

بالنظر اإىل املوارد املر�سودة لها، واعتبارا ملتطلبات جناعتها الداخلية 

واخلارجية.

داء  جزء ثالث عبارة عن اأطل�س مبياين، يت�سمن ما يناهز مائة موؤ�رش لالأ

وخرائط،  وجداول  بيانية،  ر�سوم  �سكل  يف  للمنظومة،  والنوعي  الكمي 

مرفوقة ب�رشوحات وتو�سيحات.

املوارد  م�ساألة  على  يركز  التدري�س،  مهنة  حول  مو�سوعاتي  رابع  جزء 

الب�رشية اخلا�سة باملدر�سة، اعرتافا بالدور احلا�سم للمربي يف م�رشوع 

�سالح. لذلك، يتوخى اإبراز �سورة مو�سوعية عن عامل املدر�س، واإعادة  الإ

حتديد دوره، وحاجاته، و�رشوط عمله، وحمفزاته.

على للتعليم ، �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل يتو�سط اأع�ساء مكتب املجل�س الأ
 

 يوم تقدمي التقرير جلاللته 
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الراهنة  احلالة  نظرة عامة عن  يقدم  ف�سال  جمال،  بالإ التقرير،  يت�سمن 

واآخر  لت�سخي�س املنظومة،  الرئي�سة  العنا�رش  للمدر�سة املغربية بعر�س 

جناح مدر�سة للجميع يف �سكل مداخل عمل  يهدف اإىل تقدمي اآفاق فعلية لإ

ا�ست�رشافية.

باإجنازات  متباينة،  ح�سيلة  �سكل  يف  املنظومة  حالة  تلخي�س  وميكن 

حقيقية واختاللت ما تزال قائمة:

جنازات: الإ

التعليم  يف  التمدر�س  ن�سبة  بلغت  الرتبية:  ولوج  تعميم  م�ستوى  على 

ت�ستقبل   - 2006-2007؛  الدرا�سي  املو�سم  خالل   94% البتدائي 

 ،2000 ب�سنة  مقارنة  اإ�سايف،  طفل  مليون  يقارب  ما  حاليا  املنظومة 

اليوم  املتواجدين  املتعلمني  من  ون�سف  مليون   6 يفوق  ما  اأ�سل  من 

ناث  فيها؛ - تقل�ست فوارق ن�سب التمدر�س بني املناطق، وبني الذكور والإ

بالن�سبة للفئة العمرية 6-11 �سنة؛

القيام  مت  مثال،  املدر�سي،  للتعليم  بالن�سبة  البيداغوجي:  امل�ستوى  على 

املدر�سي  الكتاب  تعددية  واعتماد  والربامج،  للمناهج  �ساملة   مبراجعة 

�سالك؛ - مراجعة نظام التقومي والمتحانات وال�سواهد يف  يف خمتلف الأ

�سالك؛ بالن�سبة للتعليم العايل، مت اإر�ساء الهند�سة البيداغوجية  خمتلف الأ

الوحدات  نظام  واعتماد  متنوعة  وتكوينات  م�سالك  اإحداث  مع  اجلديدة، 

واملجزوءات؛ بالن�سبة للتكوين املهني، مت، ب�سفة خا�سة، جتديد هند�سة 

نظام التكوين املهني العمومي واخلا�س، واعتماد املقاربة بالكفاءات، 

مع اعتماد مرونة اأكرب يف مدد التكوين.

واملوؤ�س�ساتي  القانوين  طار  الإ حتديث  مت  احلكامة:  م�ستوى  على 

لزامي،  للمنظومة منذ 2000، ول�سيما باإحداث قوانني كل من التعليم الإ

اجلهوية  كادمييات  الأ واإحداث  اخل�سو�سي،  التعليم  ويل،  الأ التعليم 

للرتبية والتكوين وتنظيم التعليم العايل، والتكوين املهني. كما مت اعتماد 

اجلهوية  كادمييات  الأ انطالق  مع  الالمتمركزة،  للحكامة  جديد  منوذج 

البيداغوجية  ا�ستقاللية اجلامعة على امل�ستويات  2003، وتكري�س  �سنة 

دارية واملالية.  كادميية والإ والأ

الختاللت: 

النوعي  ثر  الأ ظل  املنظومة،  اإ�سالح  م�سار  يف  امل�سجلة  حرازات  الإ رغم 

املجتمع  ولدى  التعليمية  الف�ساءات  يف  ملمو�س  غري  املكت�سبات  لهذه 

و�رشكاء املدر�سة، وذلك بالنظر اإىل ا�ستمرار عدد من النقائ�س والتعرثات، 

اإذ ما تزال بع�س املوؤ�رشات الكمية والكيفية للمنظومة تعاين من الق�سور، 

واملردودية  اجلودة  و�سعف  والتكرار،  للهدر  املرتفعة  الن�سب  جتليها 

الداخلية واخلارجية للمنظومة. ويعترب التقرير اأن �سعف هذه املوؤ�رشات 

�سا�س، اإىل خم�سة حمددات رئي�سية تتمثل يف:  يرجع، بالأ

م�ساألة اإ�سكالية احلكامة: تظل احلاجة ملحة للمزيد من نقل امل�سوؤوليات 

وال�سالحيات اإىل م�ستوى اجلهات؛ وتقوية اجل�سور والتنا�سق يف ما بني 

اأمام ا�ستمرار  اإر�ساء �سبكات الرتبية والتكوين؛  مكونات املنظومة، واىل 

التعليمية(، دون  )املوؤ�س�سات  �سفل  الأ دارة( نحو  )الإ على  الأ التخطيط من 

موؤ�س�سة  بكل  اخلا�سة  وامل�ساكل  املحلية  ولويات  والأ للحاجات  مراعاة 

عالم؛ و�سعف فعالية  تعليمية. ف�سال عن عدم توفر نظام �سامل وفعال لالإ

مع  ان�سجامها  وعدم  التدبري،  وجمال�س  اجلهوية  كادمييات  الأ جمال�س 

منطق التدبري الت�ساركي على ال�سعيد املحلي.

م�ساألة انخراط املدر�سني: ن�سبة مهمة من املدر�سني يعتربون اأن التكوين 

�سالح، ول�سيما  �سا�س ل ي�ستجيب يف حمتوياته ومناهجه مل�ستجدات الإ الأ

املخ�س�سة  امليزانية  �سعف  مع  البتدائي،  التعليم  ملدر�سي  بالن�سبة 

حمدودة،  عمل  بو�سائل  التفتي�س،  هيئة  يف  العددي  النق�س  للتكوين؛ 

البنايات  تدهور  وتوجيههم؛  وتاأطريهم  للمدر�سني  مواكبتها  و�سعف 

الكتظاظ؛  الديداكتيكية؛  الو�سائل  يف  نق�س  وجتهيزاتها؛  املدر�سية 

�سافة اإىل غياب تدبري للموارد الب�رشية  ق�سام متعددة امل�ستويات؛ بالإ الأ

مبني على النتائج وامل�ساءلة، وعلى احلفز امل�ستحق للمدر�سني.

تكوين  مالءمة  عدم  ول�سيما  البيداغوجي:  النموذج  مالءمة  م�ساألة 

نق�س  للربامج؛  الكمي  الت�سخم  البيداغوجية؛  امل�ستجدات  مع  املدر�سني 

افتقاره  مع  الرتبوي  العر�س  اأحادية  املتجددة؛  الديداكتيكية  الو�سائل 

للتكيف مع اخل�سو�سيات املحلية؛ �سعف حتكم التالميذ يف اللغات.

املنظومة  متويل  م�سادر  تنويع  حمدودية  املالية:  املوارد  م�ساألة 

نفاق الرتبوي عن كل تلميذ؛ اإ�سكالية تر�سيد املوارد؛  الرتبوية؛ �سعف الإ

�ساآلة نفقات ال�ستثمار مقابل نفقات الت�سيري...

اإذ يالحظ نق�س يف  املدر�سة:  والتعبئة اجلماعية يف  الثقة  م�ساألة 

اأهم مكونات  الريادة يف خمتلف م�ستويات املنظومة ونق�س يف تعبئة 

حميط  املحلية،  النخب  التالميذ،  واأولياء  )اآباء  وفعالياته  املجتمع 

املدر�سة  حول  املتداول  التمثل  تراجع  ذلك  يف  مبا  عالم..(،  الإ املدر�سة، 

بكونها مل تعد اأداة لالرتقاء الجتماعي، ومدر�سة توحي للمجتمع ب�سورة 

اأقل جاذبية عنها )تدهور البنايات، بع�س مظاهر العنف، حالت الغياب 

املتكرر، فر�س الدرو�س اخل�سو�سية..(.

مداخل عمل وخال�سات

اأورا�س  ثالثة  يف  اإجمالها  وميكن  املمكنة،  التغيري  مداخل  التقرير  يربز 

نوعية ذات اأولوية للعمل كما يلي:

لزامية التعليم اإىل متام 15  ول، يهدف اإىل التحقيق الفعلي لإ الور�س الأ

�سنة من العمر، من خالل:

اأفق  يف  الفر�س  لتكافوؤ  اأف�سل  لتفعيل  ويل  الأ التعليم  تعميم  على  العمل 

2015؛

حماربة الهدر املدر�سي يف البتدائي، والرتكيز على املعارف والكفايات 

�سا�سية، وتقوية الدعم الرتبوي والجتماعي للتالميذ؛ الأ

عدادي، وتاأهيل املوؤ�س�سات املتواجدة، وبناء ما يكفي   دعم التاأطري بالإ

الرتبوي وتنويعه  العر�س  اإىل  حت�سني  �سافة  من موؤ�س�سات جديدة، بالإ

�سورة ملداولت اجلل�سة العامة للمجل�س



�

 

2009

11 2008 10 1.05.152

1427

 •

 •

 •

 •

 •

1
3 2�

4
2



2008 3
�

2008

103
1.05.152 13

2006 10 1427 11

TIMSS PIRLS IEA

 •

 •

 •

 •
 •

 •

 •

 •

 •

 •

52  •

 –  –

 •

18  •

  •�
900 26

 –



�

اأن�سطة املجل�س

ول للتقومي امللتقى العلمي ال�سنوي الأ

على للتعليم، ب�رشاكة مع  نظمت الهيئة الوطنية للتقومي لدى املجل�س الأ

جامعة حممد اخلام�س ال�سوي�سي اأيام 17 و18 و19 اأبريل 2008 بكلية 

للتقومي يف مو�سوع  ول  الأ ال�سنوي  امللتقى  بالرباط،  وال�سيدلة  الطب 

»تقومي منظومات الرتبية والتكوين يف خمتلف اأبعاده«.

ارتكزت اأعمال هذا امللتقى حول اأربع حماور اأ�سا�سية:

• ممار�سات التقومي عرب امل�ستويات؛

• التقومي: ثقافته، وجهاته، منهجياته وغاياته؛

•  مهنة التقومي: موا�سفاتها ومتط لبات ممار�ستها؛

•  تقومي النجاح املدر�سي.

ول للتقومي امللتقى ال�سنوي الأ

نظمت هذه املحاور يف �سكل �ست حما�رشات عامة، وت�سعة و�ستني عر�سا، 

وثالث ور�سات م�سنفة ح�سب املحاور اأعاله. واعتربت هذه املحا�رشات 

والتطبيقية يف  النظرية  للتعرف على بع�س اجلوانب  للم�ساركني  فر�سة 

الطالع على  وكذا  ولتبادل اخلربات،  الرتبوية  املنظومات  تقومي  جمال 

مر على م�ستوى التقرير التقوميي، نالحظ  نكباب يف اأول الأ واإذا اأردنا الإ

اأنه تطرق اإىل خم�س جوانب جوهرية. 

احلاجيات  مع  وجتاوبها  التعليم  م�سالك  بتطور  يتعلق  ول  الأ البعد 

املجتمعية-القت�سادية؛ وهكذا، بعد ت�سجيل التقرير لدينامية ايجابية 

تتجلى يف كون  العوائق  اأبرز عددا من  التعميم،  م�سل�سل  ما يخ�س  يف 

التعليم العام العمومي، وخ�سو�سا منه التعليم البتدائي، ي�سطدم اأمام 

�سعوبات  يعرف  العايل  التعليم  واأن  اجتماعية-اقت�سادية؛  حواجز 

تتجلى يف حمتوى ا�ستيعابه واكتظاده وم�ستوى تاأطريه وعدم و�سوح 

العر�س  التكوين املهني يعاين من �سعف  واأن  م�سالكه وطرق تقوميه؛ 

اإ�سكالية  يعرف  عامة،  ب�سفة  اخلا�س،  التعليم  واأن  للطلب؛  بالن�سبة 

�سباب اقت�سادية. �سعف الطلب بالن�سبة للعر�س وذلك لأ

�سا�س اإىل تنظيم امل�سالك  اأما اجلانب الثاين من التقرير، فانه يتطرق بالأ

�سلبية يجب حماربتها.  املدر�سي، وهي ظاهرة  والهدر  التكرار  وق�سية 

�سالحات. �سارة اإىل اأن التقرير يفتح الباب اأمام بع�س الإ وجتدر الإ

الق�سية الثالثة التي يتطرق لها التقرير تهم اجلودة املرتبطة بالكتاب 

يربز  وهكذا  اللغات.  وتعليم  البيداغوجية  والطرق  والربامج  املدر�سي، 

و�ساع. فكار التي ميكن اأن ت�ساهم يف اإ�سالح الأ التقرير بع�س الأ

اأ�سا�سا  مر  اجلانب الرابع يف التقرير يهم الهيكلة التنظيمية، ويتعلق الأ

باإ�سكالية الالمركزية والالمتركز مع فتح املجال لبع�س التوجهات يف 

احللول.

على  وين�س  والتمويل،  ال�رشاكة  ق�سية  اإىل  التقرير  يتطرق  واأخريا، 

يخ�س  فيما  ويفتح،  النظام  متويل  يخ�س  ما  يف  اجل�سيمة  احلاجيات 

التعليم العايل، اإمكانية اللجوء اإىل موارد موازية.

�سبع  اخلال�سة يف ما يخ�س هذه الق�سايا اخلم�س هو اأن التقرير و�سع الأ

على الكثري من العوائق التي يواجهها نظامنا الرتبوي، مع تدقيق الكثري 

�سا�سية؛ لكن ل  الأ الذي يج�سد املرجعية  الق�سايا بالن�سبة للميثاق  من 

بد من التاأكيد، وهذا اعتقادي الرا�سخ، اأن بع�س الق�سايا ل زالت تتطلب 

نتجه  اأن  نحاول  واأن  بها  يتعلق  ما  يف  النف�س  نراجع  اأن  جميعا  منا 

نحو تو�سيحها واأخذ راأي املواطنني فيها واإيجاد بع�س احللول يف ما 

يخ�سها.

العربية  اللغة  متوقع  واإ�سكالية  اللغة  تهم  نظري  يف  وىل  الأ الق�سية 

مازيغية؛ ففي هذا املجال، ميكن اأن  جنبية واللغة الأ بالن�سبة للغات الأ

ن اأن هناك تقارب يف ما يخ�س بع�س الق�سايا، لكن التوافقات  يقال الآ

�سا�سية املطروحة. ل زالت �سئيلة بالن�سبة للت�ساوؤلت الأ

�سكالية الثانية تهم التوجيه والنتقاء، حيث اأن املغرب ل زال يعاين  الإ

اإىل خيار مبداأ  الدول  الذي تتوجه فيه جل  الوقت  الق�سية يف  من هذه 

الفر�س بعيدا عن بع�س املواقف  النتقاء، لكن مع احرتام مبداأ تكافوؤ 

ال�سعيفة  للطبقات  بالن�سبة  واقعيا  وال�سلبية  ظاهريا  »الدميوقراطية« 

اقت�ساديا.

اأن  حيث  بالتمويل  تتعلق  انتباهنا  اإثارة  تفر�س  التي  الثالثة  الق�سية 

ال�سلطات العمومية ل تتوفر، يف اعتقادي، على الو�سائل املالية ملواجهة 

ومطالبة  النفقات  تر�سيد  �رشورة  هناك  احلال،  بطبيعة  احلاجيات. 

الدولة باملزيد من اجلهد، لكن اعتقد �سخ�سيا اأن كل هذا غري كاف للدفع 

بنظام تربوي-تكويني يتما�سى مع روح املواطنة وحاجات املجتمع. 

بدل  الن�سبية  املجانية  ق�سية  النقا�س  طاولة  على  نطرح  اأن  ميكن  لذا، 

جباري  ل وا�سح: بغ�س النظر عن التعليم الإ من املجانية الكلية. الت�ساوؤ

ولياء  الذي يجب اأن يبقى جمانيا بالكامل، األ ميكن مطالبة م�ساهمة الأ

الفر�س؟  تكافوؤ  مبداأ  احرتام  مع  خرى  الأ �سالك  لالأ بالن�سبة  التكلفة  يف 

مكانية على ذلك وامل�ساهمة التدريجية  املجانية بالن�سبة ملن لي�س له الإ

خرين مع العلم اأن هذا يتطلب حماربة الر�سوة واملح�سوبية. بالن�سبة لالآ

خرية مرتبطة بالتمويل برت�سيد التدبري وبالتمويل  الق�سية الرابعة والأ

وتتعلق مب�ستوى الالمركزية والالمتركز يف القرار. ال�سوؤال املطروح هو 

التايل: اأمل يحن الوقت اإىل التفكري يف اإعطاء املوؤ�س�سة التعليمية ب�سفة 

عامة ال�سخ�سية املعنوية وحرية التدبري املايل؟ 

�سا�سية لنظامنا  اخلال�سة هو اأننا اأمام تقرير تقوميي يطرح الق�سايا الأ

�سا�سية على طاولة  �سكاليات الأ الرتبوي. ولقد جتراأت على طرح بع�س الإ

النقا�س.        

عبد العايل بنعمور

على للتعليم ع�سو املجل�س الأ
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ول للمجل�س حول حالة واآفاق منظومة  �سكل التداول يف م�رشوع التقرير الأ

عداد م�رشوع مقرتح  �سا�سية لإ الرتبية والتكوين، وكذا عر�س املحاور الأ

املجل�س يف مو�سوع »الرتقاء بهيئة ومهنة التدري�س والتكوين«، النقط 

�سا�سية يف جدول اأعمال دورة فرباير 2008. الأ

ويف م�ستهل اأ�سغال هذه الدورة، اأكد ال�سيد الرئي�س املنتدب للمجل�س على 

ودالة يف  قوية  ي�سكل حلظة  للمجل�س  ول  الأ ال�سنوي  التقرير  اأن م�رشوع 

م�سار اإ�سالح املدر�سة املغربية ويف النقا�س الدائر حول هذا امل�سار، من 

قرار الطبيعي باملعيقات، حتى يت�سنى ا�ستخال�س  اأجل ر�سد املكت�سبات والإ

الدرو�س والعرب، يف اإطار التفكري الهادئ والر�سني فيما ينبغي القيام به 

يف اجتاه م�ستقبل املدر�سة املغربية.

وثيق  بتعاون  اأجنز  الذي  للمجل�س،  ول  الأ التقرير  مب�رشوع  ارتباط  ويف 

يتعلق  ما  والتكوين، ول�سيما  بالرتبية  املكلفة  القطاعات احلكومية  مع 

ح�سائيات والوثائق ال�رشورية، مت عر�س  باإمداد املجل�س باملعطيات والإ

�سكال  حمتواها  يف  للتداول  العامة  اجلل�سة  على  ربعة  الأ التقرير  اأجزاء 

وم�سمونا. 

يف  همت  م�ستفي�سة  مناق�سات  للتقرير  ربعة  الأ جزاء  الأ تقدمي  تلت  وقد 

جمملها اجلوانب التالية: 

املهني،  التكوين  تية:  الآ للجوانب  للتقرير  املحدود  للتناول  التنبيه   •
والبعثات  اخلا�س  التعليم  مية،  الأ وحماربة  النظامية  غري  الرتبية 

التمويل،  اللغات،  اجلهوية،  املناهج  المتحانات،  نظام  جنبية،  الأ

احلكامة، التعبئة، ال�رشاكة، والتعاقد؛ 

الرتبويني  الفاعلني  ولباقي  للمدر�سني،  اأكرب  حيز  اإعطاء  اإىل  الدعوة   •
داريني، والتالميذ كذلك؛  والإ

اعتماد  للمجل�س، تفر�س  ول  الأ للتقرير  التاأ�سي�سية  الطبيعة  اأن  اعتبار   •
مقاربة  مبثابة  يجعلها  ب�سكل  ودقيقة،  وا�سحة  منهجية  مقومات 

مرجعية متعارف عليها يف التقارير املقبلة؛ 

كل  تغطية  بدل  الق�سايا  من  حمدود  عدد  على  التقرير  يف  الرتكيز   •
مكونات منظومة الرتبية والتكوين؛ 

التدري�س  اإيالء عناية خا�سة لواقع املدر�سة وظروف  اقرتاح �رشورة   •
بالو�سط القروي.

يف  املجل�س  مقرتح  م�رشوع  عداد  لإ �سا�سية  الأ املحاور  يخ�س  وفيما 

للجل�سة  قدمت  والتكوين«،  التدري�س  ومهنة  بهيئة  »الرتقاء  مو�سوع 

العامة اأهم حماور امل�رشوع، ملخ�سة فيما يلي:

واملكونني  املدر�سني  عمل  تثمني  يف  املتمثلة  امل�رشوع،  اأهداف   •
وحفزهم، و�سمان حقوقهم، وحت�سني �رشوط عملهم، وتر�سيخ اللتزام 

توظيفهم  معايري  وتدقيق  تكوينهم  واإتقان  املهنية،  بواجباتهم 

وتقوميهم وترقيتهم، والرفع من مردوديتهم؛

اإىل  بال�ستناد  والتكوين،  التدري�س  ومهنة  هيئة  بواقع  التعريف   •
الراأي  ا�ستطالع  ونتائج  للمجل�س،  ول  الأ التقرير  من  الرابع  اجلزء 

املدر�سني  حول  والتكوين  الرتبية  قطاعات  وتقارير  املدر�سني،  حول 

واملكونني؛

والبحث  والتكوين  الكفايات  تهم  التي  املقرتحة،  التجديد  جمالت   •
والتقومي والرتقاء املهني؛ واحلقوق والواجبات املهنية، ودور املدر�س 

واملكون يف اإجناح املدر�سة املغربية اجلديدة؛ 

• التدابري املواكبة، املتعلقة ب�رشورة ر�سد العتمادات والو�سائل الالزمة 
جناح هذا امل�رشوع، وربطه مب�رشوع املدر�سة املغربية اجلديدة، ثم  لإ

على  العمل  بعد  دارة،  والإ والتدبري  التفتي�س  هيئتي  دور  على  التاأكيد 

ومهنة  بهيئة  امل�ستمر  الرتقاء  يف  وم�سوؤولياتهما  مهامهما  مالءمة 

التدري�س والتكوين؛

جناز، من خالل موا�سلة اإعداد م�رشوع راأي املجل�س بت�ساور  • م�سار الإ
اأفق  يف  الفاعلني،  وخمتلف  املعنية  اجلهات  مع  منتظمني  وتن�سيق 

ا�ستكماله يف غ�سون �سنة 2009.

النقابات  راء  لآ العامة  اجلل�سة  ا�ستمعت  ذاته،  باملو�سوع  ارتباط  ويف 

بت�سورها  دلء  لالإ والتلقائي  البناء  ا�ستعدادها  اأبدت  التي  التعليمية، 

الدورة العادية اأيام 25، 26 و27 فرباير 2008

بع�س التجارب الدولية منها جتربة الهيئة القطرية للتقييم، والتعرف على 

بع�س نظريات القيا�س وتقومي التالميذ داخل الق�سم باملدار�س الكندية، 

مت  كما  بلجيكا.  يف  التقومي  حول  الرئي�سية  الت�سورات  بع�س  على  وكذا 

التعرف على نظام �سمان اجلودة يف ال�سهادة العامة للتعليم الثانوي يف 

اململكة املتحدة، ثم على مو�سوع الفاعلية والتقومي يف امل�سهد اجلامعي 

الفرن�سي، وكذا نظام املراقبة باملدار�س داخل النظام الرتبوي بفرن�سا. 

ويف نهاية هذا امللتقى، اأفرزت اجلل�سة اخلتامية جمموعة من التو�سيات 

ميكن تلخي�س اأهمها فيما يلي: 

• حتفيز املكونني والباحثني على النكباب للبحث يف مو�سوع التقومي؛

• توحيد اأدوات تقومي املوؤ�س�سات املدر�سية لت�سبح عملية متعارف عليها 

من طرف اجلميع؛

• اإ�رشاك الطلبة الباحثني يف مثل هذه امللتقيات؛

• تنظيم ندوات تكوينية حول طرق وتقنيات التقومي؛

• تقوية احلكامة اجلامعية ال�ساملة بدمج عملية التقومي؛

• اأهمية ح�سور الفاعلني يف التقومي )اأ�ساتذة ومفت�سون( ق�سد التعريف 
بتجاربهم املهنية، مبا يف ذلك التاأكيد على التجربة النمودجية لتقومي 

التداريب بامل�ست�سفيات، يف اإطار ال�سعي اإىل حت�سني جودة التاأطري بهذا 

امليدان. 

تالميذ اأع�ساء املجل�س خالل مناق�سة م�رشوع التقرير
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اأ�سغال اللجان الدائمة لدى املجل�س 

جلنة املناهج والربامج والو�سائط التعليمية يف

طر ) 18 يونيو 2008 ( جل�سة ا�ستماع وت�ساور مع مديري مراكز تكوين الأ

يف اإطار برنامج عمل �سنة 2008، وا�سلت اللجان الدائمة ال�ستغال على 

ولوية يف عمل املجل�س، يف اأفق اإعداد  عدد من الق�سايا واملوا�سيع ذات الأ

مقرتحات ب�سددها.

هكذا، وا�سلت جلنة املناهج والربامج والو�سائط التعليمية تعميق الدرا�سة 

اإعداد مقرتحات  اأجل  التدري�س والتكوين من  والبحث يف مو�سوع مهنة 

املجل�س حول الت�سور اجلديد لالرتقاء بهذه الهيئة. يف هذا ال�سدد، ويف 

املو�سوع  هذا  حول  الفاعلني  خمتلف  مع  الت�ساور  دائرة  تو�سيع  اإطار 

احليوي، مت تنظيم جل�سات لال�ستماع والت�ساور �سملت كال من النقابات 

املفت�سني،  وهيئة  الرتبوية،  طر  الأ تكوين  مراكز  ومديري  التعليمية، 

جل�سات  برجمة  و�ستتم  واملفت�سني.  للمدر�سني  املهنية  واجلمعيات 

اأجل ا�ستكمال مقرتحات املجل�س يف هذا  اأخرى مع باقي الفاعلني، من 

املو�سوع.  

�سالح، فقد وا�سلت الدرا�سة  اأما بالن�سبة للجنة ا�سرتاتيجيات وبرامج الإ

يف مو�سوع »الرفع من كفايات التحكم اللغوي، من خالل مناق�سة اأوراق 

املو�سوع  هذا  على  ال�ستغال  و�سي�ستمر  اأع�سائها.  بع�س  اأجنزها  عمل 

الغر�س،  لهذا  اأعدت  اأر�سية  وفق  املو�سوع  معاجلة  مداخل  باإغناء 

واإدارته،  املجل�س  باقي هيئات  مع   بتعاون  والدرا�سة،  البحث  وبتعميق 

وتو�سيع الت�ساور مع الفاعلني والباحثني واملتخ�س�سني يف هذا املجال، 

وكذا ا�ستثمار الوثائق والتجارب الوطنية  والدولية، وذلك من اأجل تقدمي 

مقرتحات املجل�س يف هذا ال�ساأن يف اأفق دورة نونرب 2009. 

جانب  واإىل  وال�رشاكة،  واملالية  املوؤ�س�ساتية  الق�سايا  للجنة  وبالن�سبة 

�سغال التح�سريية للندوة الوطنية حول ال�رشاكة املوؤ�س�ساتية  تقدمها يف الأ

اأكتوبر  �سهر  خالل  املجل�س  �سينظمها  التي  املغربية،  املدر�سة  اأجل  من 

الرتبية  منظومة  متويل  مو�سوع  على  ال�ستغال  وا�سلت  فقد  املقبل، 

اللجنة  نظمت  الت�ساركية،  باملقاربة  وعمال  ال�سدد،  هذا  يف  والتكوين. 

وىل مع املديرية العامة للجماعات املحلية وجمل�س  جل�ستي ا�ستماع، الأ

جهة الرباط �سال زمور زعري، والثانية مع الكنفدرالية العامة ملقاولت 

اإ�سهام هذه  الوقوف على واقع  املغرب. وقد مكنت هاتني اجلل�ستني من 

يف  امل�ستقبلي  ت�سورها  وعلى  الرتبوية،  املنظومة  دعم  يف  الفعاليات 

اآخرين،  هذا املجال. و�ستوا�سل اللجنة عقد جل�سات ا�ستماع مع فاعلني 

ق�سد تعميق البحث، الذي �سيف�سي اإىل اإعداد مقرتحات املجل�س يف هذا 

املو�سوع.       

اجلل�سة العامة بتاريخ 24 مار�س 2008

تبعا لنتائج اجلل�سة العامة للدورة العادية املنعقدة اأيام 26 و27 و 28 

الثنني  يوم  اجتماعا عاما  للتعليم  على  الأ املجل�س  2008، عقد  فرباير 

للتقرير  املعدلة  ال�سيغة  واعتماد  لتدار�س  خ�س�س   ،2008 مار�س   24

واآفاقها،  الوطنية للرتبية والتكوين  ول حول حالة املنظومة  الأ ال�سنوي 

يف اأفق رفعه اإىل العلم ال�سامي جلاللة امللك. 

كما متت مناق�سة مقرتح الربنامج التوا�سلي للمجل�س حول التقرير.

جلنة الق�سايا املوؤ�س�ساتية واملالية وال�رشاكة يف جل�سة ا�ستماع وت�ساور مع املديرية 

العامة للجماعات املحلية وجمل�س جهة الرباط  ) 26 يونيو 2008 (

واآفاق  واقع  فيها  تناولت  عرو�س  خالل  من  املو�سوع،  هذا  يف  ويل  الأ

املوارد  حول  ح�سائيات  الإ من  عدد  اإىل  ا�ستنادا  التدري�س،  وهيئة  مهنة 

والتقومي،  والتكوين  والكفايات  الهيئة،  املتوفرة، وظروف عمل  الب�رشية 

حتقيق  �رشورة  على  النقابية  الهيئات  عن  املتدخلني  كافة  اأجمع  وقد 

هيئة  وانخراط  تعبئة  وكذا  املهنية،  والوجبات  احلقوق  بني  التوازن 

�سهام يف جتديد مهنة التدري�س  �سالح، وعلى ا�ستعدادهم لالإ التدري�س يف الإ

دوار اجلديدة لهاته املهنة. والتكوين يف مواكبة لالأ
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لدى  بحاث  والأ الدرا�سات  العاملة مبديرية  طر  والأ الباحثني  فريق  �رشع 

املديرية،  اأدرجتها  درا�سات  ل�ست  املرجعية  املحددات  باإعداد  املجل�س 

اأفق  يف  العمل  اأولويات  �سمن  للمجل�س،  الدائمة  اللجان  مع  بتن�سيق 

مر بكل من: ا�ستغالها خالل 2008/2009، ويتعلق الأ

مية؛ • الرتبية غري النظامية وحماربة الأ

• تدري�س العلوم؛

نفاق الرتبوي؛ • الإ

• حمددات النجاح الدرا�سي؛

• تنويع العر�س الرتبوي؛

• حمددات النجاح الدرا�سي.

اللغوية«  الكفايات  يف  »التحكم  مو�سوع  من  كل  يف  الدرا�سة  وتتوا�سل 

وكذا اإعداد »ت�سور جديد لهيئة ومهنة التدري�س والتكوين«.

بحاث الدرا�سات والأ

التوا�سل والتوثيق، والتعاون وال�رشاكة  

1. التوا�سل والن�رش

على للتعليم جملة حتمل  جملة »املدر�سة املغربية«: �سي�سدر املجل�س الأ

اأهم  وتر�سد  والتكوين،  الرتبية  بق�سايا  تعنى  املغربية«،  »املدر�سة  ا�سم 

التطورات التي يعرفها البحث والتجديد يف هذا امليدان على ال�سعيدين 

اإىل  املجل�س  �سعي  اإطار  يف  املجلة  م�رشوع  ويندرج  والدويل.  الوطني 

الرتبية  كادميي حول خمتلف ق�سايا  العلمي والأ البحث والنقا�س  اإغناء 

املعنيني،  واملهتمني  الباحثني  خمتلف  مع  اجل�سور  ومد  والتكوين، 

تتبوئ مكانة مرجعية وذات قيمة م�سافة بني  على نحو يجعل املجلة 

�سدارات املتخ�س�سة يف ميدان الرتبية والتكوين. الإ

مر مبجلة علمية م�ستقلة، يقوم خطها التحريري على: ويتعلق الأ

• اللتزام مببداأ تعددية وجهات النظر، الكفيلة باإغناء النقا�س العمومي 
حول املدر�سة املغربية. لذلك، فهي لي�ست موجهة لتغطية اأن�سطة املجل�س 

بحاث التي تن�رش فيها تعرب عن اآراء  واإنتاجاته، كما اأن املقالت والأ

اأ�سحابها وحتت م�سوؤوليتهم؛

كخدمة  والرتبية  للمدر�سة  اجلوهرية  الق�سايا  خدمة  على  الرتكيز   •
عمومية، ول�سيما ما يهم الختيارات الرتبوية املطروحة؛

حاجات  مع  جتاوب  يف  كادميي،  الأ العلمي  العمل  ب�رشوط  اللتزام   •
املدر�سة، وان�سغالت وانتظارات الراأي العام والفاعلني واملتدخلني يف 

ال�ساأن الرتبوي.

قبيل  من  با�سمها،  من�سورات  �ست�سدر  اأنها  املجلة  هذه  مميزات  ومن 

»ملفات بيداغوجية« �ستعنى بتعميم املعرفة وتداولها على اأو�سع نطاق، 

بحاث الرتبوية املتميزة. ومعجم ملفاهيم الرتبية والتكوين، والأ

باملجل�س  اخلا�س  التوثيق  ملركز  النطالقة  اإعطاء  �سيتم  التوثيق:   .2
عن  يزيد  ما  انتقاء  ثم  حيث   ،2008 دجنرب  �سهر  نهاية  للتعليم  على  الأ

ن، وال�سرتاك يف قواعد معطيات اإلكرتونية ت�سع ما  300 موؤلف حلد الآ
يفوق مليون مرجع رهن اإ�سارة مرتادي املركز، تغطي زهاء 47 جمال 

تخ�س�سيا. 

3. التعاون وال�رشاكة: 

الرتبية  جمال  يف  الن�سيطة  الوطنية  للجمعيات  دليل  اإ�سدار  مت   •
والتكوين، بتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين 

طر والبحث  العلمي يف اإطار التعريف بها وباإ�سهامها يف النهو�س  الأ

باملدر�سة املغربية، وتوفري اآلية للتعاون والعمل امل�سرتك. 

• كما مت تكوين �سبكة وطنية للخرباء يف جمال الرتبية والتكوين، بتعاون 
والعلوم  للرتبية  املغربية  الوطنية  واللجنة  املغربية  اجلامعات  مع 

والثقافة واملر�سد الوطني للتنمية الب�رشية. ويف نف�س ال�سياق، اأجريت 

�سبل  لتدار�س  للمجل�س  مماثلة  وهيئات  دولية  منظمات  مع  ات�سالت 

التعاون امل�سرتك. 

ملخ�س

للتعليم  على  الأ املجل�س  تقرير  حددها  التي  التوجهات  مع  ان�سجاما 

وزارة  اأعدت   ،2008 �سنة  بر�سم  والتكوين  الرتبية  منظومة  حالة  حول 

طر والبحث العلمي برناجما  الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأ

ا�ستعجاليا للفرتة مابني 2009 و 2012، يرمي اإىل اإعطاء نف�س جديد 

�سالح منظومة الرتبية والتكوين. لإ

مقاربة جمددة  ينم عن  مبداأ جوهري موجه  على  الربنامج  هذا  ويرتكز 

ن ذاته، ويتجلى يف: وعملية يف الآ

الدعامات  وجعل  والتكوين،  الرتبية  منظومة  قلب  يف  املتعلم  جعل   •
خرى يف خدمته، وذلك بتوفري: الأ

التي تتيح للتلميذ  �سا�سية  - تعلمات ترتكز على املعارف والكفايات الأ

اإمكانيات التفتح الذاتي؛

طر والبحث  العلمي وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأ

الربنامج ال�ستعجايل 2012-2009
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�سالح املقرتح يف التقرير، على غرار ما  • التعبري عن التخوف من ف�سل الإ
ليات وو�سائل التنفيذ،  مت و�سفه بف�سل امليثاق، اإذا ما مل يتم توفري الآ

والتقنية،  الرباغماتية  ب"املقاربة  و�سفه  مت  ما  ا�ستمرار  حالة  ويف 

واخللفيات ال�سيا�سوية ال�سيقة ومتطلبات احل�سول على اإجماع جميع 

الفرقاء واملتدخلني".

• نعث التقرير بكونه جمرد تقرير اآخر ين�ساف اإىل ع�رشات التقارير التي 
ل  ت�سدر �سنويا باملغرب عن حالة منظومة للرتبية والتكوين، والت�ساوؤ

عن ماآل الت�سخي�سات املتعددة لواقع حال املنظومة التي وقفت عليها 

�سالح وما اقرتحته جلانها املختلفة من بدائل وت�سورات  منتديات الإ

عن  املنبثقة  اللجان  اأفرزته  ما  وكذا  الختاللت،  لتعديل  عالجية 

جراأة امليثاق وتطبيق  كادمييات من تو�سيات لأ دارية لالأ املجال�س الإ

الهامة  احل�سيلة  هذه  وموقع  تقوميية،  مقرتحات  ومن  �سالح،  الإ

نوعية  كاأورا�س  املجل�س  تقرير  عنها  اأعلن  التي  الثالثة  ورا�س  الأ من 

فق املنظور. بالن�سبة لالأ

م�ستوى تثمني عمل املجل�س 

وجودة التقرير

• التقرير كاأداة للت�سخي�س الدقيق للمنظومة، والعمل التقوميي كال�رشط 
ية �سيا�سة عالجية. ول لأ الأ

التقرير كوثيقة وطنية مرجعية يف تقومي منظومة الرتبية والتكوين،   •
باإ�سالح  واملعنيني  امل�سوؤولني  توجه  اأن  �سانها  من  وكاأر�سية 

املنظومة اإىل الق�سايا ذات الطابع ال�ستعجايل وت�ساعدهم على اتخاذ 

القرار ال�سائب.

�سكاليات، واملو�سوعية وال�سفافية يف  • متيز التقرير باجلراأة يف طرح الإ
معاجلة املوا�سيع. 

حول  مرقمة  ملعطيات  مرة،  ول  لأ ن�رشه،  هو  امل�سافة  التقرير  قيمة   •
التكرار والغياب واملناهج والهدر، بكل مو�سوعية وبعيدا عن خطابات 

الرتياح املعتادة.  

م�ستوى انتقاد التقرير �سكال 

وم�سمونا

التعرثات  اأ�سا�س  على للتعليم ببناء مقرتحاته على  اكتفاء املجل�س الأ  •
التي ك�سفها ميثاق الرتبية والتكوين.

دارة  • عدم اإ�سارة التقرير، مبا فيه الكفاية، اإىل تاأهيل واإعادة هيكلة الإ
التعليم  مرفق  تدبري  بخ�سو�س  الكربى  الت�سورات  وغياب  املدر�سية، 

ومقرتحات جديدة حول تدبري القطاع.

احلالية  القانونية  املنظومة  مراجعة  اإمكانية  اإىل  التقرير  اإ�سارة  عدم   •
داري واملايل  لقطاع الرتبية والتكوين، ول�سيما فيما يخ�س التدبري الإ

وال�رشاكة.

• يف جمال املوارد الب�رشية، عدم اإ�سارة التقرير مبا فيه الكفاية ملو�سوع 
وم�سطرة  داريني  الإ امل�سوؤولني  مهام  وتو�سيف  دارية  الإ طر  الأ تكوين 

دارة الرتبوية، واإمكانية مراجعة الن�سو�س  اإ�سناد مهام امل�سوؤولية بالإ

دارة  طر الرتبية والتكوين فيما يتعلق باأطر التفتي�س واأطر الإ املنظمة لأ

اأو  طار  بالإ مر  الأ تعلق  �سواء  واملادي،  املايل  التدبري  واأطر  الرتبوية 

دارية. التكوين اأو باملهام اأو التخ�س�سات اأو بالتبعية الإ

�سارة اإىل املعاجلة القانونية املنظمة لقطاع التعليم  • اإغفال التقرير الإ
اخل�سو�سي، ول�سيما واأن بع�س البنود غري ممكن تفعيلها نظرا لعدم 

�سدور ن�سو�س تطبيقية ب�ساأنها، وعدم مالءمتها لواقع املمار�سة بهذا 

القطاع، خا�سة فيما يتعلق بامل�سادقة على ال�سواهد املح�سل عليها 

من  امل�سلمة  ال�سواهد  مع  ومعادلتها  اخلا�س  التعليم  موؤ�س�سات  من 

موؤ�س�سات التعليم العمومي.    

ارتباطها  من  ومتجردة  مغلقة  كبنية  املدر�سة  مع  التقرير  تعامل   •
ثم،  منية. من  والأ والثقافية  الجتماعية والقت�سادية  بنظم املجتمع 

اجليدة  احلكامة  ن  لأ جمد  غري  �سالح  الإ لتمويل  اإ�سافية  موارد  �سخ 

تقت�سي التعامل مع التعليم على اأنه قطاع يهم اجلميع... وهذا معناه 

كان  »فاإذا  اأولوياتها؛  �سمن  التعليم  بو�سع  مطالبة  الوزارات  كل  اأن 

بار وامل�سالك ل يدخل يف اخت�سا�سات وزارة الرتبية  بناء الطرق والآ

لزامية  الوطنية، فاإنه ميكن اأن يكون عائقا اأ�سا�سيا اأمام بلوغ اأهداف الإ

والتعميم. نف�س ال�سيء ينطبق على الكهرباء وعلى العديد من املجالت 

الوزارة الو�سية ولكنها حيوية بالن�سبة  التي ل تدخل يف اخت�سا�س 

للموؤ�س�سة التعليمية«.  

• تغييب التقرير مل�ساألة املناهج والربامج وحمتويات الكتب املدر�سية، 
ول�سيما فيما يتعلق مبنهاج تدري�س مادة التاريخ.

�سالمية«.    • يف ارتباط مب�ساألة املناهج، اأغفل التقرير »هيمنة املواد الإ

• طغيان املقاربة الكمية على التقرير، و�سعف العمل امليداين يف جتميع 
املعلومات.

اإغالق  ظاهرة  اأمام  التقرير  يف  التدري�س  مهنة  و�سعية  و�سوح  عدم   •
واجلهوية  الرتبوية  واملراكز  املعلمني  تكوين  مراكز  من  جمموعة 

�ساتذة. واملدار�س العليا لالأ

�سالحات ال�سابقة من قبل التقرير. • عدم حتديد امل�سوؤوليات يف ف�سل الإ

• عدم اإ�سارة التقرير اإىل م�ساألة جمانية التعليم.      

• اإغفال التقرير لقطاع التعليم العايل.  
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• غياب موقف وا�سح بالن�سبة مل�ساألة تعريب املنظومة.

تعاين  التي  البنيوية  �سكالت  الإ وتغييب  مازيغية،  لالأ التقرير  تهمي�س   •
مازيغية  منها، »والقرارات الرجتالية التي تتخبط فيها عملية اإدماج الأ

ية حلول ملعاجلة ذلك. يف التعليم«، وعدم اقرتاحه لأ

مازيغية، والتي  الأ اللغة  اأ�س�ست ملنهاج  التي  للمبادئ  التقرير  جتاهل   •
�سنوات،  خم�س  منذ  املدر�سية  والكتب  الوزارية  املذكرات  اعتمدتها 

مازيغية اإىل ما قبل هذه اخلم�س �سنوات.  وحماولته العودة باللغة الأ

واإدارة  تفتي�س ومدر�سني  التقرير، من هيئة  املعنيني من  راأي  اإق�ساء   •
تربوية، وطلبة كذلذ.

�سارة للتداعيات ال�سلبية للمغادرة الطوعية يف عالقتها  • اإغفال التقرير الإ
باخل�سا�س يف املوارد الب�رشية.

• عدم تعميم ملخ�س �سامل للتقرير على كل الفاعلني املعنيني، ول�سيما 
داريون. ن�ساء ورجال التعليم والإ

للمنظومة  الراهن  الو�سع  يف  التعليم  رجال  مب�سوؤولية  التقرير  اإقرار   •
ب�سكل حمت�سم فقط.

املواد  اأو  الكفايات  �سياغة  يف  تقليدية  مفردات  اإىل  التقرير  عودة   •
التعليمية كاحل�ساب والقراءة والكتابة، ب�سكل يعك�س الرغبة يف العودة 

داء ال�سابق والتقليدي للمدر�سة، بل ن�س على الزيادة يف احل�س�س  اإىل الأ

املعرفية  والكفايات  املواد  ح�ساب  على  الكفايات  لهذه  املخ�س�سة 

خرى. واحل�سية والثقافية الأ

• ات�سام اللغة التي اأجنز بها التقرير بانتقاء ا�سطالحي وتعبريي دقيق، 
حماول مراعاة حد اأدنى من املو�سوعية يف ر�سد واقع حال املدر�سة 

الواقع  املغربية... وكذا خلق نوع من الطمئنان والرتياح جتاه هذا 

بلغة املنجزات.

اإثارة عدة اختاللت كالكيفية  • ات�سام لغة التقرير كذلك باملهادنة يف 
فقية، م�سكل الغياب غري  املحايدة التي مت بها اقرتاح جبهة الق�سايا الأ

املربر، والدرو�س اخل�سو�سية املوؤدى عنها، وا�ستعمال قطاع التعليم 

اخلا�س ملدر�سي القطاع العمومي.

اآفاق يف امل�سار

اآخر  اإىل غاية  اأهم امل�ساريع املدرجة يف برنامج عمل املجل�س  من بني 

ال�سنة اجلارية:

• توقيع اتفاقيتني لل�رشاكة والتعاون مع كل من اللجنة الوطنية املغربية 
للرتبية والعلوم والثقافة واملر�سد الوطني للتنمية الب�رشية، يف �ستنرب 

ونونرب 2008 على التوايل.

دجنرب  يف  واأع�سائه  املجل�س  هيئات  اأمام  التوثيق  مركز  اأبواب  فتح   •
.2008

مع  بتعاون  اللغوية  الكفايات  يف  التحكم  حول  درا�سي  يوم  تنظيم   •
2008، يف  اللجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة يف �سهر دجنرب 

اإطار املغربية »ال�سنة الدولية للغات«.

�سنة  بداية  يف  املغربية«  »املدر�سة  جملة  من  ول  الأ العدد  اإ�سدار   •
.2009

على  املجل�س  اأ�رشف  التي  عمال  والأ الدرا�سات  من  جمموعة  اإ�سدار   •
اإجنازها يف بداية �سنة 2009. 

 الندوة الوطنية حول ال�رشاكة املوؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية: 21 و22 اأكتوبر 2008 

قاعة املعار�س مبكتب ال�رشف، الدار البي�ساء.




