
افتتاحية العدد

على للتعليم، يف اخلطاب ال�سامي مبنا�سبة عيد العر�ش. عالن عن اإعادة تنظيم املجل�ش الأ 2006: الإ 30 يوليوز 
اإ�سدار الظهري ال�رشيف القا�سي باإعادة تنظيم املجل�ش.  :2006 10 فرباير 

على للتعليم، بالق�رش امللكي بالدار البي�ساء. تن�سيب جاللة امللك للمجل�ش الأ  :2006 14 �ستنرب 
2006: لقاء التعارف بني اأع�ساء املجل�ش واإر�ساء القواعد املنهجية لعمله. 4 نونرب 

وىل للمجل�ش، 30 نونرب وفاحت دجنرب 2006: التداول يف م�رشوع النظام الداخلي للمجل�ش وفتح باب الرت�سيح لع�سوية جلانه الدائمة. الدورة العادية الأ

ولية مل�رشوع  ر�سية الأ الدورة العادية الثانية، 27 و28 فرباير وفاحت مار�ش 2007: امل�سادقة على النظام الداخلي للمجل�ش، ت�سكيل مكتب املجل�ش، تقدمي الأ

راأي املجل�ش يف »دور املدر�سة يف تنمية ال�سلوك املدين« وامل�سادقة على الراأي املتعلق بتاأهيل التعليم العتيق باملغرب.

وىل للمجل�ش حول »املدر�سة وال�سلوك املدين«. 2007: تنظيم الندوة الوطنية الأ 23 و24 ماي 
الدورة العادية الثالثة، 16 و17 و18 يوليوز 2007: امل�سادقة على راأي املجل�ش يف مو�سوع دور املدر�سة يف تنمية ال�سلوك املدين.
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ن�رشة املجل�س
على للتعليم الأ

بالدرجة  تقع  مهمة  بوظائفها  مثل  الأ وا�سطالعها  باملدر�سة  النهو�ش  »يعد 

وىل على عاتق الفاعلني الرتبويني، غري اأن كون الرتبية والتكوين �ساأن يهم  الأ

اجلميع، يجعل هذه املهمة م�سوؤولية جمتمعية متقا�سمة، ت�سائل دور كل طرف 

يف دعم املدر�سة ويف الرفع من موؤ�رشات مردوديتها. 

بنائها،  لأ الدرا�سي  للم�سار  اليقظ  التتبع  يف  �رش  الأ دور  ت�ساءل  م�سوؤولية  	•
طبيعية،  �رشاكة  عرب  لتعلماتهم،  البيداغوجي  التدبري  ح�سن  يف  �سهام  والإ

الفعل  قدرات  وتنمية  والنخراط  التنظيم  من  املزيد  اإىل  اليوم  حتتاج 

والتاأثري. 

�رشاكة  اإطار  يف  عليها،  يتعني  التي  املحلية،  اجلماعات  ت�سائل  اأنها  كما  	•
املدار�ش  عقار  جمال  يف  جديدة  م�سوؤوليات  تتحمل  اأن  للقرب،  تعاقدية 

وجتهيزاتها و�سيانتها، �سمن نهج قوامه جعل ق�سايا وم�ساريع موؤ�س�سات 

الرتبية والتكوين يف قلب ان�سغالتها وبراجمها للتنمية املحلية.

اخلا�ش  التعليم  موؤ�س�سات  اأي�سا  ت�سائل  اأن  امل�سوؤولية  هذه  �ساأن  ومن  	•
الدولة، عرب �رشاكة تلتزم مبوجبها ب�سوابط وا�سحة  للتعاقد مع  امل�ستعدة 

تخ�ش املقاربة البيداغوجية، وجودة التعلمات، وتكلفة التمدر�ش، والتقومي، 

وت�ستفيد يف املقابل من اآليات للدعم، باعتبار تخويلها ال�سطالع بخدمة 

عمومية. 

�رشاكات  اإطار  يف  القت�ساديني،  الفاعلني  اأي�سا  ت�ساءل  امل�سوؤولية  ونف�ش  	•
ا�ستعمال  واإتقان  املمهننة،  وامل�سالك  الكفايات  تطوير  �سا�ش،  بالأ تتوخى، 

التكنولوجيات الع�رشية وتقوية البحث العلمي وت�سجيع المتياز والبتكار.  

عالم  الإ وو�سائل  والنقابية  ال�سيا�سية  الهيئات  دور  ياأتي  ذلك،  جانب  اإىل  	•
ال�سمعية –	الب�رشية، بو�سفها �رشيكا اأ�سا�سيا يف اإغناء النقا�ش الدميقراطي 

ق�سايا  حول  املجتمعية  التعبئة  ح�سد  ويف  املتعدد،  الراأي  على  املفتوح 

املدر�سة. 

اإطالق  يف  �رشوريا  املدين  املجتمع  هيئات  دور  يظل  ال�سياق،  نف�ش  يف  	•
مبادرات متنوعة، ت�سهم يف الرفع من موؤ�رشات التمدر�ش، ويف تر�سيخ قيم 

اليقظ لعملها؛ مما  املواطنة، وال�ستجابة لبع�ش حاجات املدر�سة والتتبع 

ي�ستدعي تو�سيع نطاق ال�رشاكة مع هذه الهيئات، واملزيد من حفزها وتطوير 

اإجنازيتها.

�رشاكة  تر�سيخ  اإىل  اليوم  مدعوة  والتكوين  الرتبية  منظومة  فاإن  ثم،  من 

ذلك،  اأجل  ومن  املدر�سة.  م�سوؤوليته جتاه  فيها كل �رشيك  يتحمل  موؤ�س�ساتية 

يتعني اأن تكون هذه ال�رشاكة اأول منظمة، تعاقدية وم�ستدمية؛ وثانيا اأن تقوم 

للتقومي، كي  اأن تكون خا�سعة  ولوية؛ وثالثا  الأ ورا�ش ذات  الأ ا�ستهداف  على 

تت�سم بالنجاعة والفعالية.«   

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

الندوة الوطنية حول ال�رشاكة املوؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية

)21-22 اأكتوبر 2008(
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من اأجل نهج �رشاكة موؤ�س�ساتية يف خدمة ق�سايا املدر�سة املغربية، 

يومي  العمومية،  اأن�سطته  اإطار  يف  للتعليم  على  الأ املجل�ش  نظم 

21-22 اأكتوبر 2008 بقاعة املعار�ش والندوات التابعة ملكتب 
ال�رشاكة  حول  الثانية  الوطنية  ندوته  البي�ساء،  بالدار  ال�رشف 

املوؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة 

بتعاون  وذلك  املغربية، 

الوطنية  الرتبية  وزارة  مع 

وتكوين  العايل  والتعليم 

ووزارة  العلمي  والبحث  طر  الأ

املهني  والتكوين  الت�سغيل 

ملقاولت  العام  والحتاد 

العامة  واملديرية  املغرب 

للجماعات املحلية. 

ياأتي تنظيم هذه الندوة مواكبة 

اإ�سالح  مل�سارات  املجل�ش  من 

والتكوين،  الرتبية  منظومة 

اإىل  باخل�سو�ش،  وي�ستند، 

املجل�ش  ي�رشف  التي  الدرا�سة 

من  مببادرة  اإجنازها،  على 

املخت�سة  الدائمة  جلنته 

عداد  الإ �سياق  يف  وال�رشاكة،  واملالية  امل�ؤ�س�ساتية  بالق�سايا 

ملقرتحاته حول ا�سرتاتيجية وطنية لل�رشاكة املوؤ�س�ساتية من اأجل 

املدر�سة،  لتنمية  اأ�سا�سية  رافعة  باعتبارها  املغربية،  املدر�سة 

وعامال حا�سما يف الرفع من جودتها.

يف  املعنيني  الفاعلني  خمتلف  اإ�رشاك  على  املجل�ش  حر�ش  وقد 

واجلماعات  احلكومية،  القطاعات  ول�سيما  الندوة،  هذه  اأ�سغال 

املقاولت  جانب  اإىل  والنقابات،  ال�سيا�سية  حزاب  والأ املحلية، 

واملوؤ�س�سات العمومية وهيئات املجتمع املدين واجلمعيات املهنية 

عالم ال�سمعية-الب�رشية واملكتوبة. وو�سائل الإ

جمال  يف  دوليني  ملخت�سني  متميزا  ح�سورا  الندوة  عرفت  كما 

املدير  بنايان،  هيف  ال�سيد  منهم  ول�سيما  الرتبوية،  ال�رشاكة 

رئي�سة  بوتان  نيكول  وال�سيدة  ردنية،  الأ التعليم  ملبادرة  التنفيذي 

اأمينته  توركوت  جوزيه  وال�سيدة  بكبيك،  للرتبية  على  الأ املجل�ش 

موؤ�س�سة  رئي�سة  اأربوليدا،  دي  كولبريت  فيكي  ال�سيدة  وكذا  العامة، 

وال�سيد  بكولومبيا،  للتعليم  �سابقة  ووزيرة  اجلديدة«  »املدر�سة 

وال�سيد  باملغرب،  »األف«  برنامج  على  امل�رشف  مو�سكني،  جو�سوا 

املتحدة  بالوليات  بين�سيلفانيا  بجامعة  اأ�ستاذ  فاكرن،  دانيال 

مية ومدير مركز تعليم  مريكية ومدير املركز الدويل ملحاربة الأ الأ

الكبار ببن�سيلفانيا كذلك. 

 ملف العدد :
ال�رشاكة امل�ؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية 

ول  التدري�ش والتكوين، تقدمي الت�سميم املف�سل للتقرير الأ التداول يف مو�سوع واقع مهنة وهيئة   :2007 12و13 و14 نونرب  الرابعة،   الدورة العادية 

ولوية يف اآفاق ا�ستغال املجل�ش، وتتعلق اأ�سا�سا ب 1. التعبئة  حول حالة واآفاق منظومة الرتبية والتكوين، والتداول حول ق�سايا الرتبية والتكوين ذات الأ

4. العتمادات ال�رشورية  3. الرفع من كفايات التحكم اللغوي   2. تعميم تعليم اأويل ذي جودة   جناح م�رشوع املدر�سة املغربية اجلديدة   املجتمعية لإ

دارة الرتبوية وم�رشوع املوؤ�س�سة و7. ت�سجيع التفوق الدرا�سي. مية  6. الإ جناح اإ�سالح منظومة الرتبية والتكوين 5. ت�رشيع وترية حماربة الأ لإ

عداد  �سا�سية لإ الأ 2009، عر�ش املحاور  ل�سنة  لتقرير املجل�ش  الكربى  2008: تقدمي وتدار�ش املحاور  25 و26 و27 فرباير  العادية اخلام�سة،  الدورة 

م�رشوع مقرتح املجل�ش يف مو�سوع: »الرتقاء بهيئة ومهنة التدري�ش والتكوين« وال�ستماع اإىل النقابات التعليمية يف املو�سوع.

ول للمجل�ش حول حالة منظومة الرتبية والتكوين واآفاقها. اعتماد ال�سيغة النهائية للتقرير الأ  :2008 24 مار�ش 
ول للمجل�ش اإىل العلم ال�سامي جلاللة امللك. رفع التقرير الأ  :2008 اأبريل   16

الدورة العادية ال�ساد�سة، 21، 22 و23 يوليوز 2008: تدار�ش م�رشوع الربنامج ال�ستعجايل للقطاعات املكلفة بالرتبية والتكوين؛

عداد لبلورة وجهة نظر املجل�ش يف الربنامج ال�ستعجايل، واإ�سدارها يف نهاية اأكتوبر 2008.    2008: الإ 9 �ستنرب 
2008: تنظيم الندوة الوطنية حول ال�رشاكة املوؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية. اأكتوبر  21 و22 

الدورة العادية ال�سابعة، 24، 25 و26 نونرب 2008: تدار�ش امل�ساألة اللغوية يف املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين.
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اجلل�سة االفتتاحية

املنتدب  الرئي�ش  ال�سيد  من  كل  بكلمات  الندوة  هذه  افتتاح  متيز 

على للتعليم وال�سيد وزير الرتبية الوطنية وال�سيد وزير  للمجل�ش الأ

على  اإجمال  الكلمات  هذه  ركزت  وقد  املهني،  والتكوين  الت�سغيل 

الق�سايا التالية:

دور  ت�سائل  ومتقا�سمة  جمتمعية  م�سوؤولية  باملدر�سة  النهو�ش   .1
اجلميع يف دعمها والرفع من موؤ�رشات مردوديتها؛

2. تر�سيخ �رشاكة موؤ�س�ساتية منظمة تعاقدية وم�ستدمية وخا�سعة 
ولوية؛ ورا�ش ذات الأ للتقومي، ت�ستهدف الأ

اأو�سع ف�ساء موؤ�س�سي واجتماعي  املدر�سة  اعتبار  النطالق من   .3
واأعقد  والتاأهيل  الندماج  عمليات  اأهم  �سمنه  تتفاعل  م�سرتك 

ا�سرتاتيجيات التغيري الجتماعي؛

فاعلة،  وازنة،  موؤ�س�سية  �رشاكة  نهج  اجلميع يف  تعبئة  4. �رشورة 
ربوع  امتداد  على  مدر�سة  كل  يف  �سالح  الإ اإرادة  ت�سند  ودائمة 

الوطن؛ 

اإحكام  و�سوابط  واآليات  منهجيات  وجتويد  وعقلنة  تخطيط   .5
ال�رشاكة املوؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة؛

6. التاأكيد على املوقع املحوري لل�رشاكة يف الربنامج ال�ستعجايل 
روح  لتج�سيد  اأ�سا�سية  رافعة  باعتبارها  الوطنية،  الرتبية  لوزارة 

التعبئة اجلماعية حول املدر�سة؛

املوؤ�س�ساتية مع  ال�رشاكة  املهني على  التكوين  اعتماد منظومة   .7
التنمية  يف  م�ساهمتها  وحتقيق  املنظومة  لتطوير  �رشيك  من  اأكرث 

القت�سادية والجتماعية للبالد.

وىل اجلل�سة العامة االأ

ول للندوة حول مائدة  انتظمت اأ�سغال اجلل�سة ال�سباحية من اليوم الأ

م�ستديرة ناق�ست مفهوم ال�رشاكة واأهدافها ورهاناتها، �سارك فيها 

املدر�سي،  التعليم  يف  الدولة  كاتبة  لعبيدة،  لطيفة  ال�سيدة  من  كل 

وال�سيد مولي حفيظ العلمي، رئي�ش احتاد مقاولت املغرب، وال�سيد 

اليعقوبي، مدير  اإدري�ش  وال�سيد  �سبق،  الأ املالية  برادة، وزير  حممد 

والتكوين  الت�سغيل  بقطاع  اخلا�ش  والقطاع  البيداغوجي  التن�سيق 

)الف(  برنامج  على  امل�رشف  مو�سكني،  جو�سوا  وال�سيد  املهني، 

باملغرب. وقد اأوكلت مهمة تن�سيط املائدة امل�ستديرة لل�سيد اإدري�ش 

العلوي املدغري.

اقرتاحات  امل�ستديرة  املائدة  هذه  حماور  يف  التداول  فرز  اأ وقد 

همها يف ما يلي: تتلخ�ص اأ

ال�رشائح  مبختلف  املجتمع،  فاعلي  كل  انخراط  �رشورة   .1
الت�سارك  ثقافة  اإر�ساء  عرب  املدر�سة،  حول  ال�رشاكة  يف  عمار،  والأ

وتعزيز النفتاح والتوا�سل بني املدر�سة وحميطها؛

يجابي  الإ للتفاعل  بالن�سبة  املقاولت  دور  اأهمية  تاأكيد   .2
وعطاءات  قدرات  لتنمية  القت�ساديني  والفاعلني  املدر�سة  بني 

الطرفني؛ 

ذات  الرتبوية  ال�سريورة  جمالت  على  ال�رشاكة  تركيز  �رشورة   .3
ال�سلة بالنجاح املدر�سي؛  

ال�سلة  ذات  القانونية  للن�سو�ش  ال�رشيعة  املالءمة  اإىل  الدعوة   .4
باملجال لال�ستجابة الناجعة للمتطلبات اجلديدة ملحيط املدر�سة؛  

5. متتني ال�رشاكات القائمة لدعم التكوين بالتناوب؛
العايل  التعليم  وقطاع  الوزارة  لدى  ا�ست�ساري  جمل�ش  اإحداث   .6
انتظارات  قاعدة  على  بال�رشاكة  الرتقاء  يف  للتفكري  كف�ساء 

طراف؛ الأ

7. الرفع من متثيلية الفاعلني القت�ساديني واملهنيني يف جمال�ش 
كادميية وجمال�ش اجلامعات وداخل  دارية لالأ التدبري واملجال�ش الإ

اللجنة الوطنية للتعليم العايل.

اجلل�سة العامة الثانية

ميدان  يف  ودولية  وطنية  جتارب  عر�ش  مت  اجلل�سة،  هذه  خالل 

ال�رشاكة يف جمال الرتبية والتكوين، عرب عرو�ش خلرباء دوليني من 

ولفاعلني  مريكية،  الأ املتحدة  والوليات  وكولومبيا  وكندا  ردن  الأ

ويل ومتدر�ش  جمعويني وطنيني ي�ستغلون يف جمال دعم التعليم الأ

عر�ش  عن  ف�سال  اأ�سا�سا،  التكوين  وتاأهيل  مية  الأ وحمو  الفتيات 

ال�رشكاء  وخمتلف  الوطنية  الرتبية  قطاع  بني  ال�رشاكة  حل�سيلة 

الوطنيني والدوليني. 

وقد خل�ست العرو�ص املقدمة حول التجارب الدولية املذكورة اإىل 

فكار، وال�سيما منها:  بلورة عدد من االأ

ردنية، مت اإبراز اأهمية دور ال�رشاكة يف حت�سني  1. بالن�سبة للتجربة االأ
التعليمية والتخطيط ال�سرتاتيجي  ال�سيا�سة  التعليم وتطوير  نوعية 

القائمة  ال�رشاكات  على  بالرتكيز  وذلك  والتقومي،  املتابعة  ونظام 

�رشة واملجتمع املحلي واملحيط اخلارجي، مع  ما بني املدر�سة والأ

اإيجابية  نتائج  اأفرزت  التي  ال�ستك�سافية  املدار�ش  مبادرة  عر�ش 

ملمو�سة يف ما يخ�ش تاأهيل البنيات التحتية التكنولوجية وتنمية 

اأ�سغال الندوة 

هداف والرهانات«: اأ�سغال املائدة امل�ستديرة »ال�رشاكة: املفهوم، الأ
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القدرات املهنية وتطوير �سناعات التكنولوجيات الرقمية واعتماد 

املناهج املحو�سبة، مع التاأكيد على اأهمية التقومي املنتظم لنتائج 

واآثار ال�رشاكات على خمتلف اجلوانب الرتبوية واملادية. 

ال�رشاكة  على  الوقوف  مت  مريكية،  االأ التجربة  يخ�ش  ما  ويف   .2
تنبني على عالقة  اإذ  الرتبوية،  للمنظومة  اأ�سا�سيا  مقوما  بو�سفها 

ع�سوية بني املدر�سة واملحيط املجتمعي، ول�سيما يف ما له عالقة 

منه  وفر  الأ بالق�سط  واجلماعات  الوليات  تتكفل  الذي  بالتمويل، 

مريكية بالذكر بع�ش  مقارنة بالتمويل الفدرايل. وخ�ست التجربة الأ

قبل  من  التعليمية  املوؤ�س�سات  دعم  على  القائمة  ال�رشاكة  جمالت 

ومالية  واجتماعية  اقت�سادية  موؤ�س�سات  تكفل  واجلماعة؛  الولية 

�رش املعوزة من اأجل الرفع من م�ستوى تعلم اأبنائها؛ اإ�رشاك  بدعم الأ

واإحداث مدار�ش  التعلم؛  والتالميذ يف دعم  الطالب  املتطوعني من 

ابتدائية لالمتياز يديرها باحثون جامعيون.

ال�رشاكة  على  الرتكيز  فقد مت  الكندية،  بالتجربة  يتعلق  وفيما   .3
الهيئات  وخمتلف  املدر�سة  بني  ما  اخلربة  تبادل  على  القائمة 

واملوؤ�س�سات واملقاولت، وعلى ال�ستثمار امل�سرتك للموارد املالية 

للبحث  وم�ساريع  جمددة  م�ساريع  اإر�ساء  مع  والب�رشية،  واملادية 

اأ�سا�ش  على  املدين  املجتمع  اإ�سهام  على  والتاأكيد  املعارف،  ونقل 

التطوع، ماديا وب�رشيا ومعرفيا.

على  فيها  الرتكيز  مت  فقد  الك�ل�مبية،  للتجربة  بالن�سبة  اأما   .4
Nueva	Escuela يف الرتقاء بجودة  جتربة املدر�سة اجلديدة 

�سا�سي، خا�سة، على م�ستوى التدبري والبيداغوجيا؛ وعلى  التعليم الأ

مقاولت  من  واخلا�ش  العمومي  القطاعني  بني  ال�رشاكة  جتارب 

وقد  الغذائية...(،  ال�سناعة  )النقل،  خدماتية  وموؤ�س�سات  و�رشكات 

الدولة واملدار�ش احلكومية، من  العالقات بني  اأهمية متتني  برزت 

�رشاكات  اإطار  يف  اخلا�سة  التعليم  وموؤ�س�سات  الدولة  وبني  جهة، 

تلزم القطاع اخلا�ش بامل�ساركة يف ت�سيري املدار�ش احلكومية، ويف 

تخطيط ال�سيا�سات الرتبوية. 

تقدمي  مت  فقد  ال�طنية،  التجارب  ببع�ش  املتعلق  ال�سق  ويف   .5
املدر�سي  التعليم  قطاع  بني  ال�رشاكة  حول  الوطنية  احل�سيلة 

املوؤ�س�ساتية  لل�رشاكة  امل�ستقبلية  فاق  الآ ور�سم  ال�رشكاء  وخمتلف 

اأربع  �سهادات  اإىل  العامة  اجلل�سة  ا�ستمعت  فيما  القطاع،  هذا  يف 

املجال  فتح  مع  امليدان،  هذا  يف  جتربتها  حول  وطنية  جمعيات 

خرى التي مل يتح احليز الزمني للندوة ال�ستماع  اأمام اجلمعيات الأ

ل�سهاداتها ملوافاة املجل�ش مبلخ�ش عن جتاربها.

تكوين  جانب  ويل  االأ للتعليم  ال�طنية  الهيئة  جتربة  همت  هكذا، 

جتربة  وركزت  ويل،  الأ التعليم  يف  متخ�س�سني  ومربني  مربيات 

من  كل  انخراط  اأهمية  على  القرويات  الفتيات  متدر�س  دعم  جلنة 

الدولة والوزارة الو�سية لتح�سني ظروف متدر�ش الفتيات القرويات 

الثانوي  �سلك  ا�ستكمالهن  غاية  اإىل  املنظومة  يف  بقائهن  لإ

التاأهيلي.

و�سع  اأهمية  جانبها،  من  والعمل،  املراأة  جمعية  جتربة  واأكدت 

�سا�سي الذي يجب اأن تلعبه كل من  اأهداف حمددة لل�رشاكة، والدور الأ

اجلماعات املحلية والقطاعات احلكومية يف توفري البنيات التحتية 

بالن�سبة  للربح  مدرة  اأن�سطة  وخلق  امل�ستمر  والتكوين  للتكوين 

فيما  النظامية.  غري  والرتبية  مية  الأ حمو  برامج  من  للم�ستفيدين 

الذي  احليوي  الدور  اإجناز  وجمعية  اجل�رش  جمعية  جتربة  اأبرزت 

ت�سطلع به املقاولت يف دعم املدر�سة املغربية من خالل تاأهيل 

البنيات التحتية وجتهيز املوؤ�س�سات، وكذا تاأطري التالميذ من خالل 

دورات تكوينية حول بع�ش جوانب العمل املقاولتي. 

ال�ر�سات

ربع ور�سات،  �سغال اليوم الثاين من الندوة، فقد انتظمت حول اأ ما اأ اأ

همها: �سفرت عن تو�سيات من اأ اأ

الفر�س  وتكاف�ؤ  التعليم  لتعميم  كرافعة  ال�رشاكة   .1
وت�سجيع التف�ق:

ح�سب  ال�رشكاء  اأدوار  حتدد  وا�سحة  حكومية  ا�سرتاتيجية  •	اإعداد 
اختالف نوعيتهم وجمالت تدخلهم؛

يف  والقروي  احل�رشي  املجال  بني  اجلغرايف  التباين  مراعاة  	•
حتديد اأهداف ال�رشاكة؛

جناز  والإ برجمته  يتم  ما  بني  املوازنة  �سمان  على  احلر�ش  	•
الفعلي؛

واملدر�سة  املحلية  اجلماعات  بني  املوؤ�س�ساتية  ال�رشاكة  اإدراج  	•
انخراط  لتي�سري  اجلماعي،  امليثاق  مكونات  �سمن  املغربية 

اجلماعات املحلية فعليا يف دعم اإ�سالح املنظومة الرتبوية؛

على  ال�رشاكة  تدبري  يف  والالمركزية  الالمتركز  نهج  اعتماد  	•
ال�سعيد اجلهوي واملحلي؛

•	تاأهيل اجلمعيات والفاعلني الرتبويني لتعزيز قيامهم باأدوراهم 
يف ميدان ال�رشاكة على نحو فعال؛

وحتقيق  وتطويرها  ال�سابقة،  ال�رشاكة  جتارب  ا�ستثمار  	•
ا�ستمراريتها؛

ال�رشاكات،  ونتائج  �سري  وتقومي  لتتبع  وناجع  قار  نظام  و�سع  	•
ومتكني خمتلف م�ستويات التدبري من ا�ستثمار هذه النتائج.

جانب من امل�ساركني يف الندوة
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2. ال�رشاكة لالرتقاء باجل�دة واملردودية والتناف�سية: 
يف  ال�رشكاء  انخراط  تي�رشرِّ  وا�سحة  تنظيمية  قواعد  و�سع  	•

ال�سريورة الرتبوية بكاملها )بناء الربامج، التكوين، التقومي...(؛

•	ماأ�س�سة التداريب داخل املقاولت؛

التكوينية  املوؤ�س�سات  متكني  جل  لأ التدبريية  امل�ساطر  تب�سيط  	•
واجلامعية من تقدمي خدمات داخل املقاولت؛

وطنية  ا�سرتاتيجية  �سمن  و�سيَّغها  ال�رشاكة  �سيا�سة  و�سع  	•
متكاملة، وكذا ا�سرتاتيجيات جهوية تكون من�سجمة معها؛

•	اعتماد �رشاكات جديدة حول برامج للتكوين امل�ستمر اأثناء العمل 
اإعداد  اإىل  اأي�سا  الهتمام  وتوجيه  واملكونني،  املدر�سني  لفائدة 

للتكوين  منظمة  �سبكات  واإر�ساء  التكوين،  هند�سة  يف  املخت�سني 

امل�ستمر؛

اأ�سا�سي يف التكوين امل�ستمر؛ اإ�سهام اجلامعة ك�رشيك  •	تقوية 

دارات ومدر�سي التعليم اخلا�ش بعني  •	اأخذ احلاجات التكوينية لإ
العتبار يف برامج ال�رشاكة الداعمة للتكوين امل�ستمر؛

الفنية«  »املقاولة  لي�سمل  ال�رشيكة  املقاولة  مفهوم  تو�سيع  	•
و»املقاولة الثقافية« و»املقاولة العلمية«؛

ا�ستثمار  يف  الرتبوية  املنظومة  م�سوؤولية  على  التاأكيد  	•
وتعميمها. ويف  املجال  هذا  يف  ال�رشاكة  م�ساريع   نتائج 

التحتية وجتديد  البنيات  اأجل تاأهيل  ال�رشاكة من   .3
الف�ساءات وتنمية احلياة املدر�سية واجلامعية:

والقروية  احل�رشية  املجالت  باقي  لت�سمل  ال�رشاكات  تعميم  	•
نتاجية؛ قطاب ال�سناعية والإ البعيدة عن مركز الأ

•	اإيجاد حلول م�سطرية قانونية للتعامل املايل واملادي ملجال�ش 
التدبري، لت�رشيف املوارد املالية؛

•	تخ�سي�ش ن�سبة حمددة من مداخيل ال�رشكاء القت�ساديني لدعم 
املدر�سة املغربية؛

اأثناء عقد ال�رشاكات؛ •	الهتمام باإدماج ذوي احلاجات اخلا�سة 

وتقومي  نظامية  بكيفية  وبراجمها  ن�سطة  الأ ح�س�ش  اإدماج  	•
التحتية  البنيات  اإدراج  مع  فيها،  والطلبة  التالميذ  اإجنازات 

والتجهيزات ال�رشورية يف ت�ساميم بناء املوؤ�س�سات؛

نتاجية  الإ املوؤ�س�سات  واأطر  اجلامعيني  الطلبة  اإ�رشاك  �سبل  •	بحث 
النظامية  غري  والرتبية  ويل  الأ التعليم  دعم  يف  ال�رشكاء  وباقي 

املدر�سية  احلياة  اأن�سطة  وتفعيل  املدر�سي  والدعم  مية  الأ وحمو 

واجلامعية؛

•	اإقرار م�رشوع �سبكات املوؤ�س�سات التعليمية )عمومي/خ�سو�سي، 
عمومي/عمومي وخ�سو�سي/خ�سو�سي(.

4. ال�رشاكة لتط�ير اقت�ساد وجمتمع املعرفة:  
مراكز  مع  عالية  م�سافة  قيمة  ذات  �رشاكات  عقد  اإىل  الدعوة  	•
البحث العاملية، على اأ�سا�ش مبداأ الفائدة املتبادلة، مبا يخول تعبئة 

يجابي لهذه  ثر الإ قدرات بلدنا يف جمال البحث العلمي، وتقوية الأ

ال�رشاكات على جامعتنا واقت�سادنا؛ 

على  وتفعيلها  العلمي  البحث  لتنمية  وطنية  ا�سرتاتيجية  •	اإر�ساء 
امل�ستويات الوطنية واجلهوية، يف اإطار �رشاكات موؤ�س�ساتية حمددة 

وهادفة؛

العلمي  البحث  والتنظيمية ملوؤ�س�سات  املالية  ال�ستقاللية  •	تقوية 
تدبري  جمال  يف  موؤ�س�ساتية  �رشاكات  بلورة  على  قادرة  لتكون 

م�ساريع البتكار والبحث التنموي، يف اإطار تعاقدات، ول�سيما مع 

الدولة واملقاولة؛  

يخ�ش  ما  يف  والتنظيمي  القانوين  طار  الإ تقوية  �رشورة  	•
العر�ش  ومالءمة  والبتكار،  العلمي  البحث  جمال  يف  ال�رشاكات 

والطلب، ول�سيما يف جمال البحث التنموي؛

املوارد  وكفايات  قدرات  وتنمية  الباحث  مهنة  جاذبية  تقوية  	•
طار لتدعيم موؤ�س�سات البحث؛ الب�رشية العاملة يف هذا الإ

مبختلف  التعليمية  املوؤ�س�سات  بني  ما  ال�رشاكات  ت�سجيع  	•
م�ستوياتها واأ�سالكها، يف اإطار تقوية اجل�سور واملمرات بني مكونات 

املنظومة، مع احلر�ش على تفعيل �سبكات الرتبية والتكوين.

على هام�س الندوة

 19 من  املمتد  �سبوع  الأ خالل  للتعليم،  على  الأ املجل�ش  ا�ست�ساف 

على  اإىل 25 اأكتوبر 2008، ال�سيدة نيكول بوتان، رئي�سة املجل�ش الأ

للرتبية بالكيبيك، وال�سيدة جوزيه توركوت، اأمينته العامة، يف اإطار 

انعقاد الندوة الوطنية حول ال�رشاكة املوؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة 

املغربية. 

امل�سوؤولني  من  عدد  مع  الكندي  للوفد  عمل  تنظيم جل�سات  وقد مت 

فكار  الأ تبادل  خاللها  مت  الندوة،  انعقاد  هام�ش  على  املغاربة، 

راء حول الق�سايا الرتبوية ذات الهتمام امل�سرتك، وا�ست�رشاف  والآ

اآفاق �رشاكات عمل وتبادل اخلربة. ومن بني امل�سوؤولني الذين التقت 

بهم ال�سيدة بوتان وال�سيدة توركوت:  

العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزير  خ�سي�سن،  اأحمد  ال�سيد  	•

اإحدى ور�سات الندوة
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طر والبحث العلمي؛ وتكوين الأ

بالدار  الثاين  احل�سن  جامعة  رئي�ش  بركاوي،  حممد  ال�سيد  	•
البي�ضاء؛

للرتبية  اجلهوية  كادميية  الأ مدير  احلايف،  الدين  ن�رش  ال�سيد  	•
والتكوين بجهة الدار البي�ساء الكربى؛

عمال  لالأ ال�ساد�ش  حممد  موؤ�س�سة  من�سق  البقايل،  يو�سف  ال�سيد  	•
الجتماعية للرتبية والتكوين؛ 

احل�سن  كادميية  لأ الدائم  ال�رش  اأمني  الفهري،  الفا�سي  عمر  •	ال�سيد 
الثاين للعلوم والتكنولوجيا.

كما قامت ال�سيدة بوتان وال�سيدة توركوت بزيارة املكتبة الوطنية 

داري  الإ بالطاقم  التقت  حيث  للتعليم  على  الأ واملجل�ش  للمملكة، 

للمجل�ش.

وقد عقدت ال�سيدة بوتان وال�سيدة توركوت جل�سة عمل مع الرئي�ش 

للمجل�ش  العام  مني  الأ بح�سور  للتعليم،  على  الأ للمجل�ش  املنتدب 

ومدير الهيئة الوطنية للتقومي، خ�س�ش لتدار�ش �سبل التعاون بني 

الق�سايا امل�سرتكة  اأنه قد مت حتديد  اإىل  �سارة  الإ املجل�سني. وجتدر 

ويل، واحلكامة، والتق�مي،  خالل هذا الجتماع، ول�سيما التعليم االأ

والتعبئة ح�ل املدر�سة، وتكاف�ؤ الفر�س، عالوة على تبادل اخلربات 

يف ما يتعلق بطرق ا�ستغال املجل�سني. 

جانب من احل�سور خالل اجلل�سة اخلتامية للندوة

ف�ساء الراأي املتعدد
الرتبية  منظومة  حول  للتعليم  على  الأ للمجل�ش  ول  الأ التقرير  ن�ش 

املنظومة،  منها  تعاين  التي  الختاللت  على  واآفاقها،  والتكوين 

احلكامة؛  اإ�سكالية  هي  رئي�سية  حمددات  خم�ش  يف  ح�رشها  حيث 

النموذج  مالئمة  عدم  وكذا  التدري�ش؛  هيئة  انخراط  وحمدودية 

البيداغوجي؛ وقلة املوارد املالية؛ واأخريا اأزمة الثقة اجلماعية يف 

املدر�سة والتعبئة حولها.

ويف معر�ش تناوله مداخل التغيري، والتي اأجملها يف ثالثة اأورا�ش 

ال�رشاكة  دور  على  منا�سبة  من  اأكرث  يف  التقرير  اأكد  اأولوية،  ذات 

وعلى  حميطها،  على  ومنفتحة  ع�رشية  مدر�سة  بناء  يف  الفاعلة 

جماعات  من  املجتمع  وفعاليات  مكونات  خمتلف  تعبئة  اأهمية 

حملية، وهيئات منتخبة، واأ�رش وجمعيات اآباء، ومقاولت وجمتمع 

مدين، يف فك العزلة التي تواجهها املدر�سة املغربية.

فتحقيق اإلزامية التعليم مثال اإىل غاية �سن اخلام�سة ع�رشة يظل رهينا 

باإ�رشاك حقيقي للفاعلني وال�رشكاء يف تعزيز تاأطري املوؤ�س�سات، بدءا 

برامج  والنخراط يف  الثانوي،  التعليم  غاية  واإىل  ويل  الأ بالتعليم 

بالو�سط  تغطيتها  م�ستوى  والرفع من  لتو�سيعها وجتديدها  جريئة 

�سافة اإىل اإ�سهامهم يف تنويع العر�ش الرتبوي والرفع  القروي، بالإ

ن�سطة املندجمة. من جودته وحتفيز الأ

التاأهيلي  الثانوي  التعليم  من  بكل  والمتياز  املبادرة  حفز  اأما 

واجلامعة  الثانوية  ا�ستقاللية  تثمني  فيقت�سي  واجلامعي، 

عالقات  ربط  عرب  لها،  جديدة  �رشاكات  ف�ساءات  وا�ستك�ساف 

جمال  اأن  كما  اخلا�ش.  القطاع  اأو  الدولة  وبني  بينهما  تعاقدية 

وللنمو  للتنمية  قاطرة  اليوم  باعتباره  والبتكار،  العلمي  البحث 

اتخاذ  املغربية  القت�سادي، ل حميد عنه، وي�ستدعي من اجلامعة 

املقاولتي  الن�سيج  مع  وثيق  بتعاون  وجمددة،  خالقة  مبادرات 

ف�ساءات  مع  م�سافة  قيمة  ذات  �رشاكات  اإبرام  اإىل  اأي�سا  وال�سعي 

البحث والتجديد العاملية، مع متكينها من ا�ستغالل اآليات حتفيزية 

ُل يف اإطار خمطط  وت�سجيعية حقيقية، مالية وجبائية وم�سطرية ُتَفعَّ

وطني للبحث والبتكار، ت�ساهم يف بنائه و�سمان ا�ستمراريته كل 

الهيئات املهتمة به اأو املخت�سة. 

املرتبطة  تلك  �سيما  ول  فقية،  الأ �سكاليات  بالإ يتعلق  وفيما 

باحلكامة القائمة على تر�سيخ امل�سوؤوليات، فاإن جتاوزها يقت�سي 
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الهيئة ال�طنية لتق�مي منظ�مة الرتبية والتك�ين لدى املجل�س: 

التقرير امل��س�عاتي بر�سم �سنة 2009

للجماعات  ووا�سعا  قويا  اإ�رشاكا  تعتمد  مو�سعة  لمركزية  نهج 

املحلية، وبناء �رشاكات م�ستدمية وقائمة على مبداأ القرب، وحتديد 

م�سوؤوليات جديدة منوطة بتلك اجلماعات، اإن على م�ستوى البنيات 

التحتية و�سيانتها، اأو على م�ستوى جتهيزات واأمن املوؤ�س�سات.

لذلك، فاإن لل�رشاكة يف دعم بناء مدر�سة مغربية حداثية ومتفاعلة 

البدء  اأ�سا�سيا، تقت�سي مقومات احلكامة اجليدة  مع حميطها دورا 

متو�سط  ا�سرتاتيجي  خمطط  واعتماد  لها  موؤ�س�ساتي  اإطار  بو�سع 

فعالة  نظم  واإر�ساء  لها،  وخدمة  املدر�سة  مع  لتطويرها،  املدى 

كل  لدى  امل�سوؤوليات  وتر�سيخ  نتائجها  وتقومي  وتتبع  لقيادتها 

الفاعلني يف حقلها.

درا�سة  اإجناز  اإىل  الرامية  للتعليم  على  الأ املجل�ش  مبادرة  ولعل 

م�ستفي�سة تهدف اإىل ت�سور اإطار ا�سرتاتيجي لتطوير ال�رشاكة لفائدة 

املدر�سة املغربية ومعها، تندرج يف �سياق حتقيق هذا املبتغى، اإذ 

تنطلق هذه الدرا�سة من ت�سخي�ش واقع احلال، ثم تتناول بالتحليل 

واملقارنة اأهم التجارب الدولية الوازنة يف هذا املجال قبل و�سع 

واقرتاح  املوؤ�س�ساتية  ال�رشاكة  لتطوير  ال�سرتاتيجي  املخطط  اأ�س�ش 

مقاربات تفعيله ومواكبته على اأر�ش الواقع.

يف  املجل�ش  نظمها  التي  الوطنية  الندوة  فاإن  ال�سياق،  نف�ش  ويف 

مو�سوع »ال�رشاكة املوؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية«، تعترب 

منا�سبة  هي  اإذ  الذكر،  ال�سالفة  الدرا�سة  اإجناز  يف  اأ�سا�سية  حمطة 

جمال  يف  الرائدة  والدولية  الوطنية  التجارب  بع�ش  على  للوقوف 

ال�رشاكة داخل حقل الرتبية والتكوين وفر�سة �سانحة لكل الفاعلني 

واملهتمني بهذا احلقل للتعبري عن رغبتهم واإ�سهامهم يف فك العزلة 

حتى  اخت�سا�ساتها،  تتجاوز  التي  املعوقات  ورفع  املدر�سة،  عن 

تتمكن من تركيز الهتمام على املهام الرتبوية والثقافية والعلمية 

ن�سطة املندجمة املنوطة بها. والأ

 توفيق الوزاين ال�سهدي

على للتعليم ع�سو املجل�ش الأ

اأن�سطة املجل�س

الدورة العادية ال�ساد�سة

اأيام 21، 22 و23 ي�لي�ز 2008 
 ،21 اأيام  ال�ساد�سة  العادية  دورته  للتعليم  على  الأ املجل�ش  عقد 

كرب من  2008 بالرباط، التي خ�س�ست احليز الأ 22 و23 يوليوز 
الرتبية  لقطاع  ال�ستعجايل  الربنامج  م�رشوع  لتدار�ش  اأ�سغالها 

وكذا  العلمي،  والبحث  طر  الأ وتكوين  العايل  والتعليم  الوطنية 

باعتبار  املهني،  التكوين  قطاع  لتطوير  ال�ستعجايل  املخطط 

الوطنية  للمنظومة  العميق  �سالح  الإ ل�سريورة  بالن�سبة  اأهميتهما 

للرتبية والتكوين.

للمجل�ش  املنتدب  الرئي�ش  نوه  الفتتاحية،  كلمته  معر�ش  ويف 

املجل�ش  تقرير  بهما  حظي  اللذين  الوا�سعني  والهتمام  بالتجاوب 

من طرف قطاعات الرتبية والتكوين وخمتلف الفاعلني الرتبويني 

العام  الراأي  لدى  اأثاره  الذي  املتعدد  املدر�سة، وبالنقا�ش  و�رشكاء 

الوطني. 

وقد حظي م�رشوعا الربناجمني ال�ستعجاليني مبناق�سة م�ستفي�سة، 

متت خالل اجلل�ستني ال�سباحيتني، اأكدت يف جمملها على تبلور اأفق 

جناح مدر�سة مغربية للجميع، يقوم على اأولويات واأورا�ش  فعلي لإ

ول للمجل�ش، يف  للتجديد تن�سجم واملقرتحات التي قدمها التقرير الأ

�رشورة  على  اأكدت  كما  �سالح.  الإ من  املقبلة  للمرحلة  ا�ست�رشافه 

جنازية والو�سائل الالزمة للتفعيل،  تو�سيع الت�ساور وتوفري �رشوط الإ

مع اإغناء هاته الربامج بكل املقرتحات البناءة. 

ولية مل�رشوع  الأ املداخل  العامة  اجلل�سة  تدار�ست  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

ت�سور جديد ملهنة التدري�ش والتكوين، على اأ�سا�ش تدقيقه بتعميق 

مقاربة  وفق  وتنويعها،  ال�ستماعات  دائرة  وتو�سيع  الت�سخي�ش 

هذا  يف  مقرتحاتها  بلورة  اأفق  يف  الفاعلي،  خمتلف  مع  ت�ساركية 

ال�ساأن خالل �سنة 2010.

ملديريتي  عر�سني  اإىل  بال�ستماع  الدورة  هذه  اأ�سغال  متيزت  كما 

عداد  مية، وذلك يف اإطار الإ قطاع الرتبية غري النظامية وحماربة الأ

لراأي املجل�ش يف هذا املو�سوع، يف اأفق تدار�سه خالل دورة املجل�ش 

يف فرباير 2009. واإىل جانب ذلك، فقد حدد املجل�ش �سنة 2010 

كاأفق ل�ستكمال اإعداده ملقرتحاته حول م�ساألة التحكم اللغوي.

�سارة اإىل اأن املجل�ش وقف خالل هذه الدورة على ح�سيلة  وجتدر الإ

املو�سم  اآفاق  وعلى  احلايل  والتكويني  واجلامعي  الدرا�سي  املو�سم 

املقبل، كما �سادق على م�رشوع ميزانيته بر�سم �سنة 2009.

برنامج تق�مي التح�سيل الدرا�سي

عداد للتقرير املو�سوعاتي الذي خ�س�سه املجل�ش هذه  يف اإطار الإ

ن�رشة  من  العدد  هذا  ي�سلط  التعلمات،  لتقومي   )2009( ال�ضنة 

املجل�ش ال�سوء على برنامج تقومي التح�سيل الدرا�سي الذي تنجزه 

الوطني  املركز  مع  بتعاون  املجل�ش،  لدى  للتقومي  الوطنية  الهيئة 

لالمتحانات التابع لوزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين 

طر والبحث العلمي. الأ
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الت�جه العام للربنامج  

خا�ش  نظام  و�سع  اإىل  الدرا�سي  التح�سيل  تقومي  برنامج  ي�سعى 

ثلة للتالميذ وفق  �سا�سية لعينة مُمَ بتقومي املكت�سبات والكفايات الأ

اأهداف وكفايات التدري�ش املحددة يف املناهج الدرا�سية الوطنية، 

اأ�سا�سية  تعترب  جمالت  يف  التالميذ  اأداء  ت�سخي�ش  بغاية  وذلك 

اإىل حتديد  مل�سارهم الطبيعي داخل املدر�سة. كما يهدف الربنامج 

العوامل ذات �سلة بال�سياق، الدرا�سي واخلارجي، التي قد تكون لها 

اآثار على اأداء التالميذ.

اأهداف الربنامج

�سا�سية؛ •	تقومي م�ستوى اأداء التالميذ يف جمالت املعرفة الأ
•	اإغناء �سبكة موؤ�رشات نظام الرتبية والتكوين مبوؤ�رشات املردودية 

الداخلية؛ 

•	تقومي اأثر املناهج اجلديدة التي اأدخلها اإ�سالح التعليم؛  
)contexte( ال�سياق  متغريات  بدللة  التالميذ  اأداء  تف�سري  	•"

�رشة(، وعقد مقارنات بني خمتلف اجلهات؛  )املدر�سة والأ

قواعد  بدرا�سة  الهتمام  خالل  من  الرتبوي  البحث  ت�سجيع  	•
البيانات. 

جماالت االختبار و م�ست�يات التق�مي

مَت حتديد جمالت اختبارات الربنامج يف مواد اللغة العربية واللغة 

من  عينات  على  الربنامج  وركز  والعلوم.  والريا�سيات  الفرن�سية 

الرابعة وال�ساد�سة والثامنة والتا�سعة من  اأربعة م�ستويات:  تالميذ 

التعليم املدر�سي.

فبالن�سبة لكل م�ستوى درا�سي ولكل جمال لالختبار، مت و�سع اإطار 

هداف والكفايات امل�سطرة يف مناهج  مرجعي للتقومي مرتكز على الأ

طار، متت �سياغة الختبارات التي �سملت  الدرا�سة، وبناء على هذا الإ

�سا�سية لربامج الدرا�سة بح�سب كل م�ستوى.  املكونات الأ

من  ا�ستمارات  �سياغة  الختبارات،  اإعداد  مع  باملوازاة  متت،  كما 

للتالميذ  وجهت  ال�سياق،  متغريات  ر�سد  اإطار  يف  اأ�سناف  اأربعة 

ح�سب  التالميذ،  واآباء  التعليمية  املوؤ�س�سات  ومديري  واملدر�سني 

هداف التالية:  الأ

ن�سطة  والأ الدرا�سية،  املواد  نحو  الجتاهات  التلميذ:  ا�ستمارة  	•
خارج املوؤ�س�سة... 

وجمالت  امل�ستمر(،  ويل،  )الأ املدر�ش  تكوين  املدر�ش:  ا�ستمارة  	•
التعليمية،  واملمار�سات  قدمية،  والأ واجلن�ش  وال�سن  التخ�س�ش، 

وا�ستخدام املوارد التعليمية...

ق�سام، وتوزيع اجلداول الزمنية، واإعداد  •	ا�ستمارة املدير: تنظيم الأ
التعليمية،   واملوارد  التالميذ،  ودعم  التكوين،  برامج  و  امل�ساريع 

ومناخ املوؤ�س�سة، والتغيبات...

واملوارد  الجتماعي،  والو�سع  التعلم،  م�ستوى  باء:  الآ ا�ستمارة  	•
طفال، وم�ستوى الت�سال  التعليمية يف املنزل، والدعم التعليمي لالأ

وامل�ساركة يف املوؤ�س�سة... 

عينتني  اختيار  فتم  التقومي،  مو�سوع  للعينات  بالن�سبة  اأما 

ع�سوائيتني: عينة الختبار التجريبي، التي �سملت 4800 تلميذ من 

املوؤ�س�سة  كادميية( ونوع  )الأ باعتبار متغريات اجلهة  موؤ�س�سة   80
الختبار  وعينة  القروي(،  )احل�رشي،  والو�سط  العامة(  )اخلا�سة، 

الفعلي، التي �سملت 36000 تلميذ موزعني على ال�سلكني البتدائي 

عدادي.  والإ

امل�ارد الب�رشية وجدولة مراحل 

التنفيذ

عباأ الفريق امل�رشف على برنامج تقومي التح�سيل الدرا�سي جمموعة 

جلنة  ول�سيما  الربنامج،  مراحل  خمتلف  يف  �ساركت  طر  الأ من 

وعلى  عليها  وامل�سادقة  املهام  تنفيذ  على  اأ�رشفت  التي  القيادة، 

ا�ستعمال اآليات التتبع؛ وجلنة اجلهاز التقوميي، وتتكون من خرباء 

والعلوم(  والريا�سيات  )اللغات  املعنية  الدرا�سية  املواد  ديداكتيك 

مرجعيات  بو�سع  اأ�سا�سا  ا�سطلعت  الجتماع،  علم  يف  وخرباء 

ربع املعنية، واللجنة  التقومي يف امل�ستويات الدرا�سية واملجالت الأ

الختبارات  عملية مترير  على  اأ�رشف  الذي  التمرير  وفريق  التقنية 

وملء ال�ستمارات يف املوؤ�س�سات، والذي يتاألف من مفت�سني للتعليم 

والتوجيه وم�ست�سارين وموجهني؛ ثم فريق الت�سحيح وفريق م�سك 

البيانات.

وميتد تنفيذ الربنامج على مدى 11 �سهرا، انطالقا من حتديد العينات 

يف �سهر مار�ش 2008، وو�سع اآليات التقومي، مبا فيها الختبارات 

يف  الختبارات  ومترير   ،2008 اأبريل  �سهر  يف  وال�ستمارات، 

اإعالميا،  املعطيات ومعاجلتها  اأما ت�سحيح  املن�رشم.  يونيو  �سهر 

2008، ويجري حاليا حتليل  اأكتوبر  فامتدت من �سهر يوليوز اإىل 

املعطيات النهائية، التي �سيتم ا�ستثمارها يف التقرير املو�سوعاتي 

لهذه ال�سنة.  

النتائج املت�قعة 

هم النتائج املتوقعة للربنامج، ما يلي: من بني اأ

والكفايات  املعارف  يف  املغاربة  التالميذ  اأداء  م�ستوى  معرفة  	•
�سا�سية؛   الأ
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الرتبية والتك�ين يف ال�سحافة ال�طنية

ات�سمت ح�سيلة تغطية ال�سحافة الوطنية لق�سايا الرتبية والتكوين 

خالل الفرتة املمتدة من يوليوز الفارط اإىل غاية نهاية �سهر اأكتوبر 

جندة  الأ اإىل  بالنظر  طبيعي  اأمر  وهو  ال�ساآلة.  من  بنوع   2008
التعليمية وتزامن الفرتة املعنية والعطل ال�سيفية ملعظم موؤ�س�سات 

الرتبية والتكوين. ومع الدخول املدر�سي للمو�سم 2009/2008، 

عمدة ال�سحف املهتمة بهذا املجال، حيث ا�ستاأثر  عادت احليوية لأ

من  وفر  الأ باحلظ  الوطنية  الرتبية  لوزارة  ال�ستعجايل  املخطط 

مقال(،   63( حمفظة  املليون  مبادرة  تلته  مقال(،   81( الهتمام 

ثم معطيات الدخول املدر�سي )47 مقال(، متبوعة بظاهرة العنف 

بع�ش  وكذا  مية  الأ حمو  عن  مقالت  اإىل  �سافة  بالإ مقال(،   32(

ردود الفعل عن ندوة املجل�ش حول ال�رشاكة املوؤ�س�ساتية من اأجل 

املدر�سة املغربية.  

لوزارة  ال�ستعجايل  املخطط  احتلها  التي  همية  الأ اإىل  وبالنظر 

الرتبية  اأخ�سي�سني وزير  اأحمد  ال�سيد  الوطنية، والذي قدمه  الرتبية 

طر والبحث العلمي اإىل �ساحب  الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأ

اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ش ن�رشه اهلل بتاريخ 11 �ستنرب 2008، 

هم ما ورد  العدد على ملخ�ش لأ ال�سحف يف هذا  �ستقت�رش قراءة 

على  ب�سدده، وعلى تقدمي اخلطوط العري�سة لوجهة نظر املجل�ش الأ

للتعليم يف الربنامج ال�ستعجايل املقدم من قبل القطاعات املكلفة 

بالرتبية والتكوين.

املخطط اال�ستعجايل ل�زارة الرتبية 

ال�طنية:

عالن عن الربنامج ال�ستعجايل  متيز الدخول املدر�سي هذا العام بالإ

ا�ستاأثر بكبري  2012/2009، وهو حدث  الوطنية  الرتبية  لوزارة 

الهتمام، بني موؤيد ومنتقد وم�سكك ون�سري.

هم االنتقادات التي وجهت للمخطط اال�ستعجايل، يذكر على  فمن اأ

اخل�سو�ص:

�رشاك  •	كونه اأعد من طرف مكتب للدرا�سات، دون اإعمال ملبداأ الإ
وممثلني  واإدارية  تربوية  اأطر  من  الرتبويني،  للفاعلني  احلقيقي 

ونقابيني وفاعلني جمعويني واأ�ساتذة باحثني؛ 

اأهميتها بو�سفها  اآباء واأولياء التالميذ، على  تهمي�سه جمعيات  	•
»احللقة الو�سطى بني الوزارة الو�سية واملوؤ�س�سات التابعة لها وبني 

املجتمع«؛

وحمو  النظامية  غري  بالرتبية  خا�سة  مل�ساريع  الكلي  تغييبه  	•
مية؛ الأ

التعليم  للتعليم اخل�سو�سي »على ح�ساب  اأهمية ق�سوى  ه  اإيالوؤ 	•
العمومي«؛

�رشورية  اآلية   ... اأنه  »مع  والرتبوي،  املدر�سي  عالم  الإ تغييبه  	•
قيم  تر�سيخ  ويف  املجتمعات،  من  العديد  يف  املعارف  لتوزيع 

خالق ال�سوية...«. الرتبية والأ

هم املالحظات املعرب عنها يف هذا ال�سياق، فتتلخ�ص يف: ما اأ اأ

املدر�سية  باحلياة  الرتقاء  يروم  �سموليا  برناجما  اعتباره  	•
واملنظومة التعليمية ب�سكل عام؛

التدابري  من  بالعديد  اأقر  نه  لأ ح�سا�ش  جد  رهان  اأمام  كونه  	•
اإىل  �سيوؤدي  �سالح  الإ زمنية  يف  تعرث  واأي  بالوقت،  املحكومة 

الت�سكيك يف فعاليته ويف مدى قدرته على اإنقاذ املنظومة؛

•	�رشورة عدم الت�رشع يف احلكم على الربنامج بعد اأ�سابيع قليلة 
من بداية تنفيذه على اأر�ش الواقع؛ 

ا�ستمراره  ي�سمن  مرجعي  اإطار  توفري  اإىل  الربنامج  حاجة  	•
وتنفيذه، ول�سيما اإىل احلكامة اجليدة والتمويل ال�رشوري؛

•	التخوف من اأن يكون الربنامج »نف�سا اأخريا للمدر�سة واجلامعة 
عو�ش اأن يكون نف�سا جديدا لهما«؛

املنظومة،  �سالح  لإ جديد  نف�ش  عطاء  لإ طريق  خارطة  اعتباره  	•
م�ساركة  و�سمان  املدر�سة  يف  الثقة  ا�سرتجاع  �سا�سي  الأ هدفه 

اجلميع يف ور�ش ا�ستكمال اإ�سالحها.

جاللة امللك حممد ال�ساد�ش يعطي النطالقة للمو�سم الدرا�سي 2009/2008

التعليمي  ال�سياق  وموؤ�رشات  املدر�سي  داء  الأ موؤ�رشات  بناء  	•
�رشي؛   والأ

•	توفري معلومات لذوي القرار ق�سد توظيفها يف مراجعة وجتديد 
املناهج واأ�ساليب التدري�ش  واإر�ساء برامج التكوين للمدر�سني؛

داء  الأ جودة  حيث  من  املناطق  خمتلف  بني  التفاوت  تقلي�ش  	•
الدرا�سي؛

•	التعرف على حمددات النجاح الدرا�سي يف ال�سياق املغربي؛ 
�سالح التعليمي: تر�سيخ ثقافة التقومي،  •	و�سع التقومي يف قلب الإ
باعتماد  مرجعية  اأ�س�ش  على  الدرا�سي  التح�سيل  تقوميات  واإعداد 

معايري اجلودة، وا�ستخدام مفاهيم ال�سدق والثبات وال�سالحية يف 

الختبارات املدر�سية؛ 

خلق دينامية جديدة للبحث العلمي الرتبوي والهتمام بدرا�سة  	•
قاعدة بيانات برنامج التقومي.
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اأ�سهم  فقد  ال�سدد،  هذا  ويف 

على للتعليم ب�جهة  املجل�س االأ

نظر ح�ل املخطط اال�ستعجايل 

لكل من وزارة الرتبية ال�طنية 

والتك�ين  الت�سغيل  ووزارة 

تقدير  على  ت�ستمل  املهني، 

جمايل للربناجمني،  املجل�س االإ

اقرتاحات  من  يراه  وما 

غناء  االإ تت�خى  وت��سيات 

الت�جهات  تدقيق  من  واملزيد 

فيهما،  املت�سمنة  وامل�ساريع 

وذلك كما يلي:

•	تثمني  فحوى وجودة العمل 
ورا�ش  لأ ا�ستهداف  يف  املنجز، 

بالن�سبة  ولوية،  الأ ذات  العمل 

مع  عموما  ان�سجامها  على  حر�ش  ويف  القادمة،  ربع  الأ لل�سنوات 

املوازنة  اأن  واعتبار  والتكوين،  للرتبية  الوطني  امليثاق  توجهات 

مقاربة  وجناعة  املقرتحة،  امل�ساريع  يف  والواقعية  الطموح  بني 

والتقومي  التنفيذ،  لعمليات  املتدرج  الدينامي  والتدبري  تطبيقها، 

ال�سنوي للنتائج املح�سلة، �ست�سكل القواعد احلا�سمة لتحقيق النتائج 

امل�ستهدفة، ومن ثم النعطاف النوعي املن�سود؛

ر ال�ستعجال الفعلية، ويف  َ
ُبوؤ اإىل التمييز، من جهة، بني  الدعوة  	•

جهة  ومن  للجميع،  جيد  تعليم  لزامية  لإ الفعلي  التحقيق  مقدمتها 

زمنيا  مدى  معاجلتها  تتطلب  التي  الهيكلية  الق�سايا  بني  اأخرى، 

اأطول؛

•	تثمني تخ�سي�ش وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين 
املبادرة  لت�سجيع  برناجمها  العلمي حيزا هاما من  والبحث  طر  الأ

على  املجل�ش  تاأكيد   مع  واجلامعة،  التاأهيلي  بالثانوي  والتميز 

خمتلف  يف  الفر�ش  وتكافوؤ  ن�ساف  الإ مبداأ  اإعمال  توخي  �رشورة 

التدابري املت�سمنة يف الربنامج؛

للتعليم  الرتبوي  العر�ش  تنمية  ت�سجيع  اأهمية  على  التاأكيد  	•
اأو  �سواء من حيث و�سعه  يت�سم حاليا بال جتان�سه،  الذي  اخلا�ش، 

دوره اأو جودته، والدعوة اإىل دعمه �سمن منظور يقوم على التمييز 

بني تعليم خا�ش حر واآخر تعاقدي مع الدولة.

الذي �سيوا�سل مزاولة ن�ساطه  القائم،  التعليم اخلا�ش  فاإىل جانب 

اأي  لها  يخ�سع  التي  والقانونية  القت�سادية  القواعد  اإطار  يف 

ن�ساط حر، يدعو املجل�ش اإىل ا�ست�رشاف اآفاق جديدة تف�سح املجال 

الدولة،  مع  تعاقدية  عالقات  تربطها  اخلا�ش  للتعليم  ملوؤ�س�سات 

تلتزم مبوجبها هذه املوؤ�س�سات باحرتام �سوابط وا�سحة فيما يخ�ش 

على  والتقومي.  التمدر�ش،  وتكلفة  واجلودة،  البيداغوجية،  املقاربة 

اآليات خا�سة للدعم، باعتبار تخويلها  اأن ت�ستفيد يف املقابل، من 

اأو  دورها  ربط  يتم  اأن  دون  عمومية.  بخدمة  ال�سطالع  �سالحية 

اختزاله يف تدبري املوؤ�س�سات العمومية القائمة كما هو مقرتح يف 

الربنامج ال�ستعجايل. 

والقطاع  اخلا�ش  القطاع  بني  يقع  الذي  الو�سع  هذا  اإطار  يف 

العمومي، يتعني اأن ت�سكل هذه املوؤ�س�سات ف�ساء للتجديد وال�ستباق 

املنظومة  مكونات  جمموع  يف  المتياز  وت�سجيع  البيداغوجي 

�سا�سية  الأ املبادئ  باحرتام  تلتزم  اأن  عليها  اأن  كما  الرتبوية. 

التعليمية،  ن�سطة  الأ مُتيرِّز خمتلف  اأن  يجب  التي  العمومية،  للخدمة 

ول�سيما تلك املرتبطة بالتعليم 

لزامي، بو�سفه تعليما تتحمل  الإ

الدولة م�سوؤولية �سمان تعميمه 

كافة  على  اجلودة  مبقومات 

طفال املغاربة.     الأ

باأن  املجل�ش  من  واقتناعا 

ُيعد  املغربية  املدر�سة  جناح 

رهانا متقا�سما، وباأن اأي تقدم 

الور�ش لن يتم  ملمو�ش يف هذا 

القوي  النخراط  دون  اإحرازه 

يدعو  فاإنه  للجميع،  وامل�ستدمي 

واملوؤ�س�سات  القطاعات  كافة 

غري  ب�سفة  اأو  مبا�رشة  املعنية 

الرتبوية،  باملنظومة  مبا�رشة 

هذين  اإجناح  يف  �سهام  الإ اإىل  الرتبوية،  �رشة  الأ جمموع  وكذا 

املدر�سة  اإ�سالح  دعم  يروم  م�سرتك  نهج  اإطار  يف  الربناجمني، 

املغربية.

�سارة اإىل اأن املالحظات واملقرتحات املتعلقة  يف �سوء ذلك، ومع الإ

املتعلق  املحور  �سرتد يف  املهني  للتكوين  ال�ستعجايل  بالربنامج 

اأدناه، فاإن املجل�ش يركز يف املقرتحات  بحفز املبادرة والمتياز 

وامل�ساريـع  املجالت  بع�ش  على  هذه  نظره  وجهة  يف  املت�سمنة 

املرتبطة مبا يلي:

1. النه��س بتعليم اأويل جيد:
يعترب املجل�ش اأن التدابري املقرتحة يف الربنامج تكاد تغلب عليها 

املقاربة التقليدية، التي اأبانت عن حمدوديتها، وعدم ارتكازها على 

التجديدات اجلوهرية الكفيلة بتجاوز العوائق التي تعرت�ش النهو�ش 

بهذه احللقة احلا�سمة يف امل�سار الدرا�سي للمتعلمني. 

فاإنه  امل�رشوع،  هذا  بلورة  يف  املبذولة  للجهود  ا�ستح�ساره  ومع 

هداف امل�سطرة  يقرتح مراجعة توجهاته، على نحو ي�سمن حتقيق الأ

اأويل  لتعليم  جديد  منوذج  بابتكار  اخل�سو�ش،  على  ويو�سي،  له. 

لتكافوؤ  ورافعة  للجميع،  لتعليم جيد  يكون مدخال حقيقيا  مغربي، 

كما  الرتبويني.  للفاعلني  وناجع  متني  تكوين  و�سمان  الفر�ش، 

يجابي بهدف تو�سيع ولوج التعليم  يدعو اإىل اإعمال مبداأ التمييز الإ

�رش، بتكلفة منا�سبة ويف ظروف جيدة. ويل اأمام كافة الأ الأ

طفال املغاربة  2. حتقيق تعليم اإلزامي جيد جلميع االأ
اإىل غاية ا�ستيفائهم  15 �سنة من العمر: 

اإن املجل�ش، وهو يوؤكد �رشورة التزام الدولة ب�سمان متدر�ش جيد 

العمر،  �سنة من   15 ا�ستيفائهم  اإىل غاية  املغاربة  طفال  الأ جلميع 

فاإنه يدعو اإىل تعزيز التدابري املعرب عنها يف الربنامج ال�ستعجايل، 

وذلك يف اجتاه املزاوجة بني تو�سيع العر�ش الرتبوي وبني الرتكيز 

�سا�سية، وتر�سيخ ال�سلوك املدين، وتنمية  على املعارف والكفايات الأ

الثقافة العامة، وتقوية حماربة الهدر املدر�سي واحلد من التكرار، 

�رش  الأ اأطفال  لفائدة  ول�سيما  املدر�سي،  الدعم  اآليات  تنويع  مع 

�ستعجايل ال�سيد اأحمد اأخ�سي�سن يقدم البنامج الإ
 

ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ش
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واملناطق ذات الو�سعية الجتماعية ال�سعبة.

وعلى  التعلمات،  جودة  على  اجلهود  تركيز  اأهمية  تاأكيد  ومع 

جيال التي �ستلج املدر�سة حديثا، فاإنه ل ميكن، يف  الحتفاظ بالأ

طفال واليافعني  نظر املجل�ش، جتاهل م�سري �رشيحة مهمة من الأ

املتواجدين خارج املنظومة الرتبوية، اإما لعدم التحاقهم باملدر�سة 

عادة  اأية مبادرة لإ الدرا�سة، وبدون  اأو ب�سبب انقطاعهم عن  اأ�سال، 

اإدماجهم يف املدر�سة، اأو متكينهم من بديل تكويني معني.

ومن ثم، فاإن قطاع الرتبية غري النظامية، بتجاربه الغنية املنجزة 

ذات  ورا�ش  الأ �سمن  باإدراجه  جديرا  يَعدُّ  خرية،  الأ ال�سنوات  يف 

التجارب، على نحو يف�سي  اأنه يتعني تقومي هذه  ال�ستعجال. غري 

يف  امل�ستهدفني  طفال  الأ اإدماج  عادة  لإ جمددة  حلول  اعتماد  اإىل 

اأ�سالك املدر�سة النظامية، اأو متكينهم من متابعة تكوينات موازية. 

ول  �سارة اإىل اأن املجل�ش قد تو�سل بطلب راأي من الوزير الأ وجتدر الإ

حول ال�سيا�سات واملقاربات الواجب اعتمادها يف جمال الرتبية غري 

النظامية، و�سي�سدر راأيه يف املو�سوع يف غ�سون �سنة 2009.

التاأهيلي  الثان�ي  يف  واالمتياز  املبادرة  حفز   .3
والتعليم العايل والبحث العلمي والتك�ين املهني:

1.3. الثان�ي التاأهيلي: مع ت�سجيع املجل�ش لتوجه الربنامج نحو 
ال�سلك، فاإنه يوؤكد �رشورة املراعاة  التفوق والمتياز يف هذا  حفز 

عمال مبداأ تكافوؤ الفر�ش.  الدائمة لإ

التاأهيلية  الثانويات  منح  اإىل  املجل�ش  يدعو  ال�سدد،  هذا  يف 

الكفيلة  العمل  و�سائل  من  متكينها  مع  تدريجية،  ا�ستقاللية 

بانخراطها يف م�ساريع تربوية متنوعة وجمددة، ت�سجع على حفز 

املبادرة والتفوق.

اإىل الت�ساور بني الفاعلني  ومن �ساأن املقاربة بامل�رشوع، امل�ستندة 

التعبئة  تتيح  اأن  وال�رشكاء،  الرتبوية  وال�سلطات  البيداغوجيني، 

ف�سل لل�سعوبات على امل�ستوى املحلي، ومن  ال�رشورية، واملعاجلة الأ

ثم ا�ستك�ساف �سبل جديدة لتح�سني مردودية الثانويات التاأهيلية، مع 

قيا�ش التقدم املحرز، وحتديد العوائق التي يتعني جتاوزها.

املرجعية  الثانويات  بني  الفرق  تو�سيح  اإىل  املجل�ش  يدعو  كما 

وثانويات التفوق، وتدقيق املوا�سفات املميزة لكل واحدة منهما، 

ي لب�ش يف �ساأنهما لدى الراأي العام. وذلك تفاديا لأ

الربنامج  يعتزم  التي  الدينامية  اإطار  يف  العايل:  التعليم   .2.3
املجل�ش  يقرتح  اجلامعي،  �سالح  الإ لتعميق  تقويتها  ال�ستعجايل 

القيام بقراءة تقوميية وا�ست�رشافية حل�سيلة منجزات اجلامعة منذ 

دخول القانون رقم 01.00 حيز التنفيذ. ومن �ساأن هذا التقومي اأن 

ن من اقرتاح التعديالت التنظيمية  �سالح، واأن مُيكرِّ ُيربز مكت�سبات الإ

اجلامعات،  ا�ستقاللية  ل�ستكمال  الالزمة  والتدبريية  والقانونية 

وتخويلها ال�سطالع الفعلي بكامل اخت�سا�ساتها، ول�سيما التعاقد 

مع الدولة واملقاولت، �سمن منطق العمل بالنتائج، املدعم باآليات 

ناجعة للقيادة والتقومي. 

التعليم  اأ�ساتذة  وقدرات  اأعداد  من  الرفع  اإىل  املجل�ش  يدعو  كما 

�ساتذة خالل  العايل. وبالفعل، فمن املرجح اأن تكون لركود اأعداد الأ

خرية، بفعل ندرة منا�سب التوظيف، من جهة، ونتيجة  ال�سنوات الأ

على  �سلبية  انعكا�سات  اأخرى،  جهة  من  الطوعية  املغادرة  عملية 

جودة التدري�ش وعلى تاأطري الطلبة. وهي انعكا�سات قد تتفاقم مع 

عداد الطلبة يف غ�سون ال�سنوات املقبلة.  التزايد املرتقب لأ

من  احلاجيات  ا�ستباق  امل�ستعجل  من  اأنه  املجل�ش  يعترب  لذلك، 

تكوين  يف  ن،  الآ منذ  ال�رشوع  مع  العايل،  للتعليم  الب�رشية  املوارد 

�ساتذة والباحثني املوؤهلني. جيل جديد من الأ

�ساتذة الباحثني، و�سمان  من ناحية اأخرى، ومن اأجل تعزيز حفز الأ

ال�رشوري  من  اأنه  يرى  املجل�ش  فاإن  لقدراتهم،  م�ستدمية  تنمية 

تو�سيع �سلم تطورهم وم�سار ترقيتهم املهنية.  

الربنامج  انفتاح  يثمن  وهو  املجل�ش،  اإن  املهني:  التك�ين   .3.3
ال�ستعجايل لتطوير التكوين املهني على امل�ساريع التنموية الكربى، يف 

م مع متطلبات احلياة املهنية وحاجات �سوق ال�سغل؛ فاإنه يدعو اإىل  تالوؤ

موا�سلة اجلهود الرامية اإىل تو�سيع العر�ش التكويني والطاقة ال�ستيعابية، 

واملزيد من تنويع م�سالك التكوين املهني ذات ال�سلة بالقطاعات الواعدة 

ومهن امل�ستقبل، وو�سع خمطط بيداغوجي متالئم مع متطلبات التكوين 

املمهننة،  التكوينات  جودة  من  الرفع  هدفه  يكون  املهنية،  واحلياة 

وحت�سني التحكم يف الكفايات اللغوية للمتدربني، مع العمل على املزيد 

من تقوية اجل�سور مع املنظومة الرتبوية، ومع الن�سيج القت�سادي.

فقية:  �سكاليات االأ 4. معاجلة االإ
نهج  تعميق  بني  يزاوج  نوعي  جمهود  بذل  �رشورة  على  عالوة 

اجتاه  يف  والتكوين،  الرتبية  قطاع  يف  والالمركزية  الالمتركز 

تو�سيح الخت�سا�سات وتر�سيخ امل�سوؤوليات والتدبري بالنتائج على 

ال�رشاكة  على  يقوم  تدبري  نهج  وبني  املنظومة،  م�ستويات  خمتلف 

والقرب مع اجلماعات املحلية، يرى املجل�ش اأن املعاجلة الناجعة 

فقية املرتبطة، على اخل�سو�ش، بهيئة ومهنة التدري�ش،  للق�سايا الأ

على  ترتكز  وهادئة،  ر�سينة  منهجية  تتطلب  اللغات،  يف  والتحكم 

مقاربة ت�ساركية مع الفاعلني الرتبويني والفرقاء الجتماعيني. 

غري اأنه يتعني اتخاذ تدابري ا�ستعجالية وذات اأثر ملمو�ش تخ�ش:

•	من جهة، اعتماد برامج متينة لتقوية تكوين الفاعلني الرتبويني، 
كفيلة بتنمية موؤهالتهم وكفاياتهم املهنية، يف مواكبة للم�ستجدات؛

•	ومن جهة اأخرى، التح�سني النوعي للمكت�سبات اللغوية للمتعلمني 
�سالك، من اأجل الرفع من كفايات حتكمهم يف اللغة  يف خمتلف الأ

مازيغية  الأ تدري�ش  دعم  وكذا  جنبية،  الأ اللغات  واإتقان  العربية 

للثقافة  امللكي  املعهد  مع  بتعاون  والبيداغوجية،  الكمية  وتنميته 

مازيغية. الأ

اأجل  من  واجتهاده  اأعماله  �سيوا�سل  املجل�ش  باأن  التذكري  ويجدر 

التدري�ش  وهيئة  مبهنة  لالرتقاء  جديد  ت�سور  بلورة  يف  �سهام  الإ

والتكوين، يف اأفق �سنة 2010. 

ية ا�ست�رشافية جديدة فيما يتعلق بال�سيا�سة  اأما بالن�سبة لبلورة روؤ

براأيه يف هذا املو�سوع يف غ�سون  �سي�سهم  فاإن املجل�ش  اللغوية، 

�ضنة 2010. 

5. ت��سيات ختامية:
الفر�سة مواتية  باأن  للنجاح: يعترب املجل�ش  ثالثة �رشوط حا�سمة 

اليوم من اأجل و�سع املدر�سة املغربية على �سكة اجلودة والنجاح. 

لذلك �سيكون من املوؤ�سف وغري املقبول تفويت هذه الفر�سة.
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على للتعليم من م�ساريع ذات  اأهم ما تنكب عليه هيئات املجل�ش الأ

اأولوية يتلخ�ش يف:

فرباير  يف  املغربية«  »املدر�سة  جملة  من  ول  الأ العدد  اإ�سدار  	•
يف  املغربية  املدر�سة  م�ساألة  ملناق�سة  �سيخ�س�ش  الذي   ،2009
ومناهج  اأدوات  خمتلف  با�ستثمار  مكوناتها،  وبتنوع  �سموليتها 

ن�سانية. وقد مت ن�رش طلب امل�ساهمات اخلا�ش  العلوم الجتماعية والإ

ل�ستقبال  اأجل  اآخر  حتديد  مع  اأكتوبر،  �سهر  اأوائل  ول  الأ بالعدد 

امل�ساهمات يف 15 دجنرب 2008؛

اللغوية«،  الكفايات  يف  »التحكم  حول  درا�سي  يوم  تنظيم  	•"
 يومي 23 و 24  دجنرب 2008، بتعاون مع اللجنة الوطنية للرتبية 

ودعما  للغات،  الدولية  ال�سنة  اأن�سطة  اإطار  يف  والعلوم  والثقافة 

�سنة  خالل  لراأيه  اإبدائه  اأفق  يف  املو�سوع  على  املجل�ش  ل�ستغال 

2010؛ 
•	اإ�سدار معجم متخ�س�ش يف جمال الرتبية والتكوين، اأوائل �سنة 

2009؛
على  �سينكب  الذي  للمجل�ش،  ول  الأ البيداغوجي  امللف  اإ�سدار  	•

درا�سة امل�ساألة اللغوية، اأوائل �سنة 2009؛

يف  التدري�ش«،  ومهنة  »هيئة  مو�سوع  على  ال�ستغال  موا�سلة  	•
�سنة  غ�سون  يف  ال�سدد  بهذا  اجلديد  للت�سور  املجل�ش  اقرتاح  اأفق 

جلنة الربامج واملناهج وال��سائط التعليمية ما  بربجمة   ،2010

جمموعه 26 جل�سة ا�ستماع وت�ساور مع خمتلف الفاعلني املعنيني، 

مهنية  وجمعيات  اإدارية  وهيئات  تفتي�ش  وهيئات  مدر�سني  من 

ونقابات، �ستتم خالل �سهر دجنرب 2008 و�سهر يناير 2009؛

جلنة ا�سرتاتيجيات  �سلة مبلف كفايات التحكم اللغوي، توا�سل  	•
�سالح الدرا�سة والبحث من خالل اإجراء درا�سات مقارنة  وبرامج االإ

و�سيتم  واأجنبية،  عربية  املجال،  هذا  يف  الدولية  التجارب  هم  لأ

تنظيم جل�سات لال�ستماع بح�سور خرباء وطنيني ودوليني كذلك؛

النظامية  غري  الرتبية  برامج  حول  املجل�ش  راأي  يخ�ش  فيما  	•
وبرامج  ا�سرتاتيجيات  جلنة  انكباب  مية، فعالوة على  الأ وحماربة 

تقوميية  درا�سة  اإطالق  مت  املو�سوع،  هذا  تدار�ش  على  �سالح  االإ

خلربة  اأوكلت  واآفاقها،  الربامج  هذه  و�سعية  حول  وا�ست�رشافية 

املجل�س،  لدى  للتق�مي  ال�طنية  الهيئة  اإ�رشاف  حتت  متخ�س�سة 

اأفق  يف  املو�سوع  هذا  يف  املجل�ش  لراأي  عداد  الإ �سياق  يف  وذلك 

فرباير 2009؛

ا�سرتاتيجية  ب�ساأن  مقرتحاته  لبلورة  املجل�ش  اإعداد  اإطار  يف  	•
توا�سل  املغربية،  املدر�سة  اأجل  من  املوؤ�س�ساتية  لل�رشاكة  وطنية 

على  اإ�رشافها  وال�رشاكة  واملالية  امل�ؤ�س�ساتية  الق�سايا  جلنة 

الدرا�سة التي ينجزها مكتب خربة خمت�ش، ول�سيما تتبع املرحلة 

املتعلقة باإجناز ت�سخي�ش مو�سوعي ومنهجي لواقع حال ال�رشاكة 

من  الدويل  ال�سعيد  وعلى  وطنيا  املدر�سة،  اأجل  من  املوؤ�س�ساتية 

خالل درا�سات مقارنة. 

اآفاق يف امل�سار

على للتعليم ن�رشة املجل�ش الأ

ق�سم الت�سال والتوثيق

الهاتف: 25 44 77 037 - الفاك�ش: 12 46 77 037

www.cse.ma :لكرتوين لكرتوين: contact@cse.ma - املوقع الإ الربيد الإ

مفكرة

اللقاء العلمي حول »التحكم يف الكفايات اللغوية« حتت �سعار »تدري�ش اللغات بني التجربة املغربية والتجارب الدولية«

2008 بالرباط 23 و24 دجنرب 

ومن اأجل اإجناح الربنامج ال�ستعجايل، وجت�سيد تو�سيات املجل�ش 

الواقع، فاإنه يقرتح احلر�ش على توفري  اأر�ش  على للتعليم على  الأ

ثالثة �رشوط حا�سمة للنجاح: 

•	تر�سيخ الريادة الناجعة والتدبري املحكم القائم على تر�سيخ امل�سوؤولية 
واملحا�سبة بناء على النتائج يف خمتلف م�ستويات املنظومة؛

•	التح�سني الفوري وال�رشوري لتمويل الربنامج، عن طريق و�سع 
الربنامج  مع  التعامل  املجل�ش  يقرتح  طار  الإ هذا  يف  خا�سة.  اآلية 

ال�ستعجايل بو�سفه م�رشوعا قائم الذات، يندرج يف املدى املتو�سط، 

عن  مناأى  يف  تكون  اأن  يجب  خا�سة،  وموارد  حاجيات  وي�ستلزم 

الربنامج  هذا  متويل  يتم  اأن  على  العتيادية.  امليزانية  اإكراهات 

عرب �سندوق خا�ش، يحظى بتمويالت عمومية منتظمة ومعروفة، 

ال�ستثمارية  التكاليف  جممل  لتغطية  و�سفاف،  ناجع  وبتدبري 

اأن  املوارد  لهذه  التوقعية  ال�سمة  �ساأن  ومن  مل�ساريعه.  املبا�رشة 

التخطيط  من  ال�ستعجايل  الربنامج  تدبري  على  القائمني  متكن 

والتعبئة  والنفقات،  احلاجيات  وا�ستباق  التنفيذ،  لعمليات  الفعال 

�سافية الداعمة.   املنتظمة، ح�سب احلاجة للتمويالت الإ

املدر�سة،  جتاه  وواجباتهم  مب�سوؤولياتهم  الفاعلني  كافة  التزام  	•
الرتبويني  الفاعلني  خمتلف  بني  الثقة  مناخ  تاأمني  على  وال�سهر 

يف  وذلك  املدر�سة،  �رشكاء  وباقي  واملهنية  النقابية  ومتثيلياتهم 

اإطار  يف  مكان،  الإ قدر  متقا�سمة،  هداف  لأ اجلماعي  التملك  اجتاه 

من  كل  اجلميع،  انخراط  �سمان  وبغية  ال�ستعجايل،  الربنامج 

مثل.   موقعه، يف تفعيله الأ

يندرجان  ال�ستعجاليني،  الربناجمني  اأن  يوؤكد  اإذ  املجل�ش،  واإن 

�سميم  يف  يقع  تنفيذهما  اأن  كما  العمومية،  ال�سيا�سات  �سلب  يف 

خمتلف  اإ�سارة  رهن  نف�سه  ي�سع  فاإنه  املعنية،  الوزارات  م�سوؤولية 

ال�ست�سارية  اخت�سا�ساته  نطاق  يف  ال�سلة،  ذات  القطاعات 

املدر�سة  اإجناح   يف  �سهام  الإ اأجل  من  والقرتاحية،  والتقوميية 

املغربية اجلديدة.  


