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صاحب اجلاللة امللك محمد السادس
نصره اهلل
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حفل تنصيب جاللة امللك للمجلس األعلى للتربة والتكوين والبحث العلمي يوم  16يوليوز 2014
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مقتطفات من اخلطب امللكية
«وللنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي مبا يقتضيه األمر من شراكة ومسؤولية فإنه يتعني اإلسراع بتفعيل
مقتضيات الدستور بخصوص املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يف صيغته اجلديدة على أن تساهم
هذه الهيأة يف إجناح هذا التحول اجلوهري واملصيري ليس بالنسبة ملستقبل الشباب فحسب بل وملستقبل املغرب
بلدا وأمة».
اخلطاب السامي مبناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب 2012

«ويف هذا اإلطار ،ندعو املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،إلعادة النظر يف منظور ومضمون اإلصالح،
ويف املقاربات املعتمدة ،وخاصة من خالل االنكباب على القضايا اجلوهرية ،التي سبق أن حددناها ،يف خطاب 20
غشت للسنة املاضية.
ونخص بالذكر هنا ،إيجاد حل إلشكالية لغات التدريس ،وجتاوز اخلالفات اإليديولوجية التي تعيق اإلصالح،
واعتماد البرامج واملناهج املالئمة ملتطلبات التنمية وسوق الشغل».
اخلطاب السامي يف افتتاح الدورة األولى من السنة الرابعة من الوالية التشريعية التاسعة 2014

«لذا ،ما فتئنا ندعو إلصالح جوهري لهذا القطاع املصيري ،مبا يعيد االعتبار للمدرسة املغربية ،ويجعلها تقوم
بدورها التربوي والتنموي املطلوب.
ولهذه الغاية ،كلفنا املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق امليثاق الوطني للتربية
والتكوين ،وبلورة منظور استراتيجي شامل إلصالح املنظومة التربوية ببالدنا».
اخلطاب السامي مبناسبة الذكرى  16لعيد العرش املجيد 2015
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كلمة السيد الرئيس يف حفل تنصيب
املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
 16يوليوز 2014

بعد تقدمي فروض الطاعة والوالء لسيدنا املنصور باهلل ،يتشرف خدميكم الويف ،بأن يعرب جلاللتكم
عن خالص الشكر وعميق االمتنان لتفضل جاللتكم بترأس مراسيم تنصيب املجلس األعلى للتربية
َّ
محل املجلس األعلى للتعليم ،طبقا ألحكام
ِيح َّل ،ابتداء من هذه اللحظة الدالة،
والتكوين والبحث العلمي ،ل ُ
الدستور ،وملقتضيات القانون اجلديد املنظم للمجلس.
ومن منطلق االنشغال الدائم الذي حتظى به قضايا التربية والتكوين يف اهتمامات جاللتكم ،أود اإلعراب
لكم عن بالغ الفخر واالعتزاز مبا تولونه من رعاية موصولة للنهوض باملدرسة املغربية ،بوصفها الفضاء
الذي يتهيأ ضمن مساراته مصير األجيال الصاعدة ومستقبل املجتمع.

موالي صاحب اجلاللة،
ينبع تنصيب املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اليوم ،من عزم جاللتكم على وضع اإلصالح
التربوي على سكته الصحيحة وإعطائه انطالقة تقوميية ،من أجل تثمني املكتسبات ،وجتاوز االختالالت،
واستشراف آفاق مدرسة مغربية جديرة بانتظارات بالدنا وتطلعاتها ،وقادرة على رفع حتديات التربية
والتكوين والتأهيل واالبتكار التكنولوجي.
يف هذا الصدد ،اسمحوا لي أن أؤكد جلاللتكم ،أن جميع أعضاء املجلس ،إدراكا منهم للمسؤولية
امللقاة على عاتقهم ،واستشعارا جلسامة التحديات والرهانات املطروحة على املنظومة التربوية ،بوصفها
رافعة أساسية للمواطنة والتنمية والرقي ،فإنهم سيعملون ،بكل التزام وحزم ،من أجل االرتقاء باملدرسة
املغربية ،وذلك بجعل املجلس الفضاء األمثل لليقظة والنقاش البنَّاء ،وتعبئة الذكاء اجلماعي املنتج لألفكار
السديدة واالقتراحات املجدية.
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وبفضل استقاللية املجلس ،وتركيبته التعددية ،واختصاصاته االستشارية ،ومنهجيته التشاركية ،سيتمكن
من القيام باملهام املنوطة به كفضاء للتفكير االستراتيجي ،وكقوة اقتراحية مبنية على دراسات وتقارير
علمية تقييمية واستشرافية وازنة ،مواكبة ملستجدات التربية والتكوين والبحث العلمي ،ومؤهلة ملنظومتنا
التعليمية.
وبعد إرساء هياكل وآليات االشتغال خالل األيام املقبلة ،سيعطي املجلس األولوية للوقوف على كل ما
من شأنه اإلسهام يف التشخيص املتقاسم للواقع احلالي للمدرسة املغربية ،يف اجتاه اقتراح الرافعات
األساسية للتغيير من أجل حتقيق جودة املنظومة التربوية ،وتأهيل الرأسمال البشري لبالدنا .وكل ذلك،
باالستناد إلى امليثاق الوطني للتربية والتكوين ،الذي تعتبره جاللتكم ومختلف مكونات األمة ،املرجع
األساس لإلصالح التربوي.
وتنفيذا للتوجيهات السامية جلاللتكم ،فإن املجلس سينكب ،بعد دوراته التنظيمية األولى ،على التداول
يف مشروع التقرير التقييمي حلصيلة عشرية امليثاق الوطني للتربية والتكوين ،الذي دعومت إلى إجنازه يف
خطابكم التاريخي يوم  20غشت األخير.
واعتمادا على منهجية علمية قوامها املعطيات اإلحصائية ،والبحث امليداني والدراسات ،واآلراء املنبثقة
عن جلسات االستماع للفاعلني ،يتضمن مشروع هذا التقرير تقييما ملسار تطبيق دعامات امليثاق ،مع
رصد مدخالت منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،وحتليل منجزاتها ومردوديتها وحكامتها ،وكذا
إبراز التحديات الكبرى التي تواجهها اليوم.
وسيشكل هذا العمل ،الذي سيعرض منذ اآلن على النظر السامي جلاللتكم ،ويف األيام املقبلة على
مداوالت املجلس ،محطة ضرورية الستخالص الدروس الكفيلة باقتراح األوراش اإلصالحية الالزمة،
وذلك ضمن رؤية استراتيجية واستشرافية تهم مختلف مكونات املنظومة الوطنية للتربية والتكوين
والبحث العلمي.
مباشرة بعد ذلك ،وانطالقا من املهام املوكولة للمجلس يف إبداء رأيه حول السياسات العمومية يف ميادين
التربية والتكوين والبحث العلمي ،فإنه سيخصص جلسات مع الوزراء املشرفني على القطاعات املعنية
بهذا الشأن ،من أجل تدارس رؤيتهم املستقبلية ملشاريع اإلصالحات املرتقبة ،على املدى القريب واملدى
البعيد ،والتداول يف شأنها.
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يف ارتباط بذلك ،سينظم املجلس لقاءات جهوية عبر ربوع اململكة ،لتقاسم التشخيص مع مختلف الفاعلني،
وإذكاء حوار وطني حول دعامات التغيير املنشود وأوراشه ذات األولوية ،وذلك يف أفق إعداد تقرير
استراتيجي كفيل برسم خارطة طريق إلصالح املنظومة التربوية ،تكون نتاج تعاون خصب مع القطاعات
احلكومية واملؤسسات املعنية ،وثمرة منهجية تشاركية جتسد التقاء مختلف اإلرادات واالجتهادات ،وجتعل
أهداف اإلصالح التربوي ومنهجيته مت َملَّكة من قِ بل اجلميع.

موالي صاحب اجلاللة،
إن الغاية املثلى من نهج هذه املقاربة التفاعلية لإلصالح التربوي ،القائمة على مشاركة اجلميع ،بنا َء
ومرسخة للسلوك املدني،
مدرسة ،كما تريدها جاللتكم ،مستجيبة النتظارات مجتمعنا ،داعمة للمواطنة
ِّ
مؤسسة لقيم تعايش املغاربة ومؤهِّ لة للحياة العملية ،منفتحة على املعارف الكونية ومستوعبة للمستجدات
ِّ
التربوية و ُمعِ دة لالنخراط الفاعل يف مجتمع املعرفة.
إنها ،يا موالي ،املدرسة املغربية احلاملة للمشروع الدميقراطي التنموي يف ظل قيادتكم احلكيمة ،الراعية
للتربية والتكوين والعلم.
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تقدمي :مرجعيات التقرير وأهدافه
هذا التقرير هو وقفة مركزة على حصيلة أشغال املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
وعلى سير اضطالعه مبهامه ،خالل الفترة املمتدة بني غشت  2013ودجنبر  .2015كما أنه مناسبة
الستشراف آفاق عمل املجلس برسم سنة .2016
أعد هذا التقرير باالستناد إلى املرجعيات التالية:
• •الدستور ،الذي ينص الفصل  160منه على أن تقدم مؤسسات وهيئات احلكامة اجليدة تقريرا
عن أعمالها مرة واحدة يف السنة على األقل ،يكون موضوع مناقشة من قبل البرملان؛
• •القانون املتعلق باملجلس ،الذي تنص املادة  5منه على إعداد تقرير عن حصيلة وآفاق عمل
املجلس ،يرفعه رئيس املجلس إلى جاللة امللك ،ويوجهه إلى كل من رئيس احلكومة ورئيس
مجلس النواب ،ورئيس مجلس املستشارين .ويكون موضوع مناقشة أمام البرملان ،قبل أن ينشر
باجلريدة الرسمية؛
• •النظام الداخلي للمجلس ،الذي تنص املادة  79منه على تضمني هذا التقرير حصيلة مختلف
أنشطة املجلس وأشغاله املرتبطة مبهامه االستشارية والتقييمية واالقتراحية ،عالوة على
احملاور األساسية آلفاق عمله ذات الصلة مبجاالت اختصاصه.
يهدف هذا التقرير ،أساسا ،إلى ما يلي:
• •إطالع جاللة امللك واحلكومة والبرملان مبجلسيه على حصيلة عمل املجلس ،والسيما منذ
تنصيبه إلى متم سنة  ،2015وعلى آفاق عمله برسم سنة 2016؛
• •متكني البرملان من مناقشة هذا التقرير ،طبقا ألحكام الفصل  160من الدستور؛
• •التعريف باملجلس وبأدواره وباملهام املناطة به ،وإبراز القيمة املضافة التي ميثلها يف االسهام يف
النهوض باملدرسة املغربية؛
• •وضع الرأي العام يف صورة األعمال املنجزة من قبل املجلس ،واملشاريع واألنشطة املدرجة يف
برنامج عمله املقبل ،طبقا لإلختصاصات املوكولة إليه؛
• •استثمار فرصة صدور هذا التقرير ملواصلة التعبئة املجتمعية املستدمية حول إصالح املدرسة
املغربية.
نظرا لكون هذا التقرير هو األول من نوعه ،الذي يهم حصيلة عمل املجلس بعد تنصيبه ،يف
االستقبال الرسمي الذي خص به جاللة امللك رئيسه وجميع أعضائه بتاريخ  16يوليوز  ،2014فإنه
سيتناول ،على سبيل التذكير ،املرحلة التحضيرية التي سبقت ذلك ،منذ إعادة تفعيل املجلس األعلى
للتعليم ،بتعيني رئيس منتدب جديد له يف  20غشت  .2013وهي حلظة نوعية تشكل استئنافا ،بنفس
جديد ،لرسالة هذه املؤسسة ،ومتهيدا ملرحلة مؤسسة للمستقبل ومستشرفة آلفاق عمل املجلس.
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الفصل األول:
املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
مؤسسة دستورية لإلسهام يف التجديد املستمر
للمدرسة
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 -1إحداث املجلس
أُحدث املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يف سياق أهم سماته املساءلة القوية لواقع
املدرسة املغربية:
• •أوال ،من أعلى سلطة بالبالد؛ حيث دق جاللة امللك ناقوس اخلطر ،داعيا يف خطاب ثورة
امللك والشعب لسنة  2013إلى «إجراء وقفة موضوعية مع الذات ،لتقييم املنجزات ،وحتديد
مكامن الضعف واالختالالت ...بهدف وضع القطاع التربوي يف إطاره االجتماعي واالقتصادي
والثقايف ،وجعل غايته تكوين وتأهيل املوارد البشرية ،لالندماج يف دينامية التنمية ،وذلك من
خالل اعتماد نظام تربوي ناجع»
• •ثانيا ،من مختلف مكونات املجتمع وممثليها :متعلمني وأسرهم؛ فاعلني يف املدرسة وقائمني
على تدبير شؤونها؛ فاعلني اقتصاديني؛ مثقفني وفاعلني يف املجتمع املدني والسياسي والنقابي؛
وذوي القرار السياسي بالبالد.
ضمن هذا السياق املوسوم باهتزاز الثقة يف املدرسة ،عبأ املجلس جهوده وطاقاته لإلسهام يف
استكشاف حلول ناجعة ،وبناء خارطة طريق متقاسمة ،تقدم مقترحات كفيلة بتجاوز اختالالت املدرسة
املغربية ،وبتحقيق التغيير املنشود الهادف إلى تأهيلها وضمان جناعة مردوديتها الداخلية واخلارجية.
بذلك ،يعد إحداث املجلس وتفعيله ،يف صيغته الدستورية اجلديدة ،جتسيداً ملكانة الصدارة
التي ميثلها إصالح املدرسة املغربية يف اهتمامات الدولة واملجتمع ،بهدف متكينها من االضطالع الناجع
بوظائفها يف إعداد وتكوين املواطن النافع لنفسه وملجتمعه ،من خالل التنشئة االجتماعية والتربية،
والتعليم والتعلم والتثقيف ،والتكوين والتأطير والبحث ،والتأهيل وتيسير االندماج االقتصادي واالجتماعي
والثقايف ،واملساهمة يف االرتقاء بالفرد واملجتمع.
ثمة اعتبارات ومستلزمات متلي بلوغ هذه الغاية املثلى ،وتسهم يف جتسيدها على أرض الواقع ،يف
مقدمتها:
• •األسبقية التي ميثلها إصالح التربية والتكوين والبحث العلمي يف املشروع املجتمعي للمغرب،
ملا تقوم به املدرسة مبفهومها الشامل ،الذي يضم على اخلصوص :التعليم األولي واالبتدائي
واإلعدادي والثانوي؛ التعليم العالي واجلامعي والبحث العلمي؛ تكوين االطر؛ التكوين املهني؛
التعليم العتيق ،التعلم مدى احلياة ،من أدوار حاسمة يف تأهيل أجيال املستقبل ،واإلسهام يف
بناء مجتمع املعرفة وتعزيز التنمية الشاملة املستدامة؛
• •األهمية اخلاصة للتقييم املنتظم ألداء املدرسة املغربية وملدى اضطالعها بوظائفها ،استنادا
إلى مؤشرات ومعايير علمية ،ومبقاربة تتحرى املوضوعية والتجرد ،هدفها األساس التحسني
املستمر جلودة وجناعة مردوديتها؛
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• •االسهام يف التتبع املستمر واملواكبة املتواصلة لتطبيق اإلصالح التربوي ،من أجل تأمني سيره
على السكة الصحيحة ،وحتصينه من الوقوع يف «احللقة الفارغة إلصالح اإلصالح إلى ما
النهاية» ،وذلك بتوفير الضمانات الالزمة إلجناح أوراشه ،والتحقيق الشامل ألهدافه يف املدى
الزمني املخصص له.

 -2خصوصيات املجلس وقيمته املضافة بالنسبة للمدرسة
املوقع املؤسساتي
يندرج املجلس دستوريا يف إطار هيئات احلكامة اجليدة والنهوض بالتنمية البشرية املستدامة
والدميقراطية التشاركية.
وطبقا ملقتضيات الفصل  168من الدستور ،يعد «املجلس هيئة استشارية ،مهمتها إبداء اآلراء
حول كل السياسات العمومية ،والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي ،وكذا حول
أهداف املرافق العمومية املكلفة بهذه امليادين وسيرها ،إلى جانب اإلسهام يف تقييم السياسات والبرامج
العمومية يف هذا املجال».

التفكير االستراتيجي يف قضايا املدرسة املغربية
انطالقا من هذه املكانة الدستورية ،واعتبارا للرسالة النبيلة املناطة باملجلس ،تنهج هذه املؤسسة
الوطنية مقاربة استراتيجية تقييمية واستشرافية لقضايا منظومة تربوية أبرز سماتها التعقد والتشعب
والتداخل ،وذلك يف اعتبار ملا يطبع التعاطي معها من تنوع وتعدد زوايا التدخل والتموقع املؤسساتي ،مع
التأكيد على األهمية اخلاصة لكل زاوية نظر ولكل موقع:
• •الزاوية األولى ،تخص املهام النوعية للمجلس ،بوصفه مؤسسة للتفكير االستراتيجي ،مبنهجية
تقييمية وببعد استشرايف ،يف املكانة االجتماعية للمدرسة ورسالتها ،واألهداف التأهيلية
والسوسيو اقتصادية للتكوين املهني ،وأدوار اجلامعة ومؤسسات التعليم العالي واملهام املناطة
بها ،وأدوار البحث العلمي ووظائفه ،ويف مساءلة املدرسة عن أدائها وقيمة مردوديتها وجودتها،
يف مراعاة خلصوصية مختلف مكوناتها ومستوياتها ،وباستهداف حتقيق التكامل والتناسق مع
مهام املؤسسات األخرى املعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
• •يف ارتباط بذلك ،فإن من السمات األساسية املميزة للمجلس كونه يشتغل على قضايا املنظومة
التربوية يف كليتها وتناسق مكوناتها املختلفة مبقاربة شمولية وعرضانية.
• •الزاوية الثانية ،تهم القطاعات الوزارية املسؤولة عن تدبير منظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي ،التي تخص بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج احلكومية ،على كافة
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املستويات .هذه القطاعات توجد يف صلب الفعل التربوي باستمرار .وهي بهذا الوضع تتوفر
على التجربة واألطر املؤهلة ،ولها معرفة جيدة بكفاءاتها البشرية ،وإملام بامليدان ،وبطريقة
عمل هذه املنظومة الضخمة .كما أن لهذه القطاعات دراية بأهم الصعوبات التي تسعى يوميا
إلى معاجلتها؛
• •الزاوية الثالثة ،ميثلها الفاعلون التربويون ،من مدرسني ومؤطرين ومسيري اإلدارات واألجهزة
املسؤولة عن املؤسسات التعليمية والتكوينية واجلامعية ،محليا وإقليميا وجهويا؛ تركز عملها
على التعاطي مع املشاكل اليومية التي تواجهها املدرسة وعلى سبل تدبيرها؛
• •أما الزاوية الرابعة ،فتشمل عمل كل من احلكومة والبرملان ،اللذين يضطلعان مبهام تعزيز
اإلطار التشريعي والتنظيمي املقنن ملختلف جوانب املنظومة ومهامها وقضايا سيرها...
ومع تعدد هذه الزوايا ،فإن املجلس يتقاسم مع كافة املتدخلني غاية مثلى مقصدها األساس
النهوض املتواصل باملدرسة وجتديدها ،يف احترام تام خلصوصية كل طرف ،ولطبيعة مهامه ،ووضعه
الدستوري والنظامي.

اختصاصات استراتيجية
يشمل اضطالع املجلس بأدواره ومهامه االستراتيجية ،طبقا للقانون املتعلق به ،كافة مكونات
املدرسة بقطاعيها العمومي واخلاص ،والسيما منها التعليم األولي والتعليم املدرسي مبختلف أسالكه
ومستوياته ،والتكوين املهني بكل جوانبه ،والتعليم العالي والبحث العلمي مبجموع مجاالته واملتدخلني فيه
والتعليم العتيق والديني بصفة عامة.
ميارس املجلس ،طبقا ملقتضيات املواد  2و 3و 4من القانون املتعلق به ،االختصاصات التالية:
إبداء الرأي يف كل قضية من القضايا املتعلقة باملنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي،
التي يعرضها عليه امللك من أجل ذلك؛
• •إبداء الرأي فيما حتيله احلكومة من القضايا ذات الصلة باالختيارات الوطنية الكبرى،
والتوجهات العامة ،والبرامج واملشاريع ذات األهمية اخلاصة املتعلقة بقطاعات التربية والتكوين
والبحث العلمي؛
• •إبداء الرأي لفائدة احلكومة والبرملان ،بشأن مشاريع ومقترحات القوانني والقوانني التنظيمية
والنصوص التنظيمية ،التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس احلكومة أو رئيس مجلس النواب
أو رئيس مجلس املستشارين حسب كل حالة ،السيما مشاريع ومقترحات القوانني التي تضع
إطارا لألهداف األساسية للدولة يف ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛

21
اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

2015

• •إعداد دراسات وأبحاث مببادرة منه ،أو بناء على طلب من احلكومة ،بشأن كل مسألة تهم
التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير املرافق العمومية املكلفة بها؛
• •إجناز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية يف مجاالت
التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها؛
• •تقدمي كل مقترح للحكومة من شأنه:
• •اإلسهام يف حتسني جودة املنظومة الوطنية للتربية والتكوين ،وضمان إصالحها ،والرفع من
مردوديتها ،وتطوير أدائها؛
• •تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي ،ودعمها ،وحتفيز الباحثني العاملني بها على
اإلبداع واالبتكار؛
• •إقامة عالقة شراكة وتعاون مع القطاعات واملؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي
يف مجال اختصاصه.
• •ميكن للمجلس أيضا ،مببادرة منه ،أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال
اختصاصه ،وميكنه إصدار آرائه وتقاريره يف شأن القضايا املذكورة ،بتنسيق أو بصفة مشتركة،
مع واحد أو أكثر من املجالس أو املؤسسات املنصوص عليها يف الدستور ،إن اقتضى األمر ذلك،
شريطة مراعاة حدود اختصاص املجالس واملؤسسات املذكورة.

منهجية عمل منسجمة مع الوضع الدستوري للمجلس
يشكل املجلس فضاء خصبا للنقاش الدميقراطي احلر ،واالجتهاد اجلماعي البنّاء املبادِ ر واملبتكر،
واملنفتح على محيطه بنهجه املقاربة التشاركية الهادفة إلى التشاور مع مختلف مكونات األمة ،وتقاسم
األفكار ووجهات النظر املرتبطة بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي ،مبا يفضي إلى تعاقدات حول
اخليارات االستراتيجية الكفيلة باإلصالح املتجدد للمدرسة .وبذلك تقوم منهجية عمله على عدة مقومات
أبرزها:

االجتهاد اجلماعي الداخلي القائم على تعددية الرأي
تُعد التمثيلية التعددية ،التي تقوم عليها تركيبة املجلس وهيئاته ،مبا تزخر به من تنوع يف
التخصصات والتجارب واخلبرات ذات الصلة مبيادين التربية والتكوين والبحث العلمي ومبحيطها،
مصدر ثراء الشتغال املجلس ،كما تشكل سندا قويا ملا يقوم به من عمليات التفكير والتقييم واالستشراف
والتداول واإلنتاج والتواصل ،سواء بني أعضائه وهيئاته ،أو مع مختلف مكونات املجتمع.
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ضمن هذا الفضاء املخصب لألفكار ،واحملفز على النقاش الدميقراطي املتعدد؛ يعبر أعضاء
املجلس عن وجهات نظرهم ،عبر مختلف هيئاته ،يف جو من االحترام واإلنصات املتبا َدل وحرية التعبير
عن الرأي ،مع إعمال االجتهاد اجلماعي والذكاء املشترك ،بهدف إنضاج منتوج متقاسم ومتملك من قبل
اجلميع ،وازعهم األساس يف ذلك السعي إلى اإلسهام يف التأهيل املستمر للمدرسة ،واخلدمة املوصولة
ملصلحة املتعلمني ،والعمل على االرتقاء املطرد بالبالد.

اخلبرة العلمية والدراسات املتخصصة واملقارنة
يستند عمل املجلس إلى مقاربة علمية ،يتوخى من خاللها ترسيخ املوضوعية الفكرية واملصداقية
األكادميية والعلمية ملهامه التقييمية واالقتراحية واالستشرافية .وتقوم هذه املقاربة على الدراسة والبحث
واستطالع الرأي واملقارنة والرصد واالبتكار ،وعلى استلهام التجارب الرائدة واملمارسات الناجحة وطنيا
ودوليا ،يف مجاالت اختصاصه.

املقاربة التشاركية
متثل املقاربة التشاركية أحد أهم مقومات اشتغال املجلس ،باعتباره مؤسسة لتفعيل الدميقراطية
التشاركية ،وجتسيدا لالقتناع اجلماعي بكون املدرسة تعد شأنا يهم مختلف مكونات األمة.
وهي مقاربة منظمة ومنفتحة ،تستند إلى احلوار والتشاور واإلشراك والتواصل مع املتعلمني
والباحثني والفاعلني التربويني مبختلف فئاتهم وهيئامت ،وشركاء املدرسة كافة ،وباقي الفاعلني املتدخلني
أو املعنيني بالتربية والتكوين والبحث العلمي ،بهدف تقاسم التقييمات والتملك املشترك للحلول
االستشرافية .وهذا مايجعل من هذه املقاربة دعامة قوية إلغناء التفكير االستراتيجي للمجلس ،ونهجا
يذكي نفسا متجددا لتعبئة مجتمعية يقظة شاملة ومستدمية حول إصالح املدرسة واالنخراط املستمر
يف أوراش تطبيقه.
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الفصل الثاني:
وقفة على حصيلة عمل املجلس
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تكشف حصيلة عمل املجلس ،منذ انطالقته إلى متم سنة  ،2015عن حتقيق مكتسبات مهمة،
رغم بعض الصعوبات واإلكراهات التي غالبا ما تصاحب مرحلة البداية والتأسيس؛ ذلك أن هذه املرحلة
األولى من عمل املجلس ،متيزت بعملني متوازيني ومتكاملني :ففي الوقت الذي شرع فيه املجلس ،فور
تنصيبه ،يف مباشرة إرساء هياكله وهيئاته التداولية ووضع منهجية وقواعد عمله ونصوصه التنظيمية،
أطلق أيضا األعمال التقييمية واالقتراحية واالستشارية ،حتضيرا لبلورة تصور متكامل وشامل لإلصالح
التربوي.

 -1الهياكل التنظيمية واملؤسساتية للمجلس
عالوة على املهام املوكولة لرئاسة املجلس وألمانته العامة ،طبقا للقانون املتعلق به ،عمل املجلس،
على إرساء هياكله التنظيمية واملؤسسية واإلدارية ،يف حرص تام على ضمان انتظام اشتغالها ،على نحو
يستجيب ملتطلبات هذه املرحلة ،والسيما تقييم حصيلة تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين بني 2000
و ،2013وبلورة رؤية لإلصالح التربوي متكن من وضع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على سكة
التغيير والتجديد.

أ .اجلمعية العامة
عقد املجلس منذ  14يوليوز  2014إلى نهاية دجنبر  ،2015عالوة على لقاء افتتاحي ،ثماني
دورات ،تدارست خاللها اجلمعية العامة ،بوصفها الهيئة التداولية للمجلس ،القضايا املدرجة يف جدول
أعمالها ،وصادقت على مجمل نتائجها ،وخصوصا منها تشخيص حالة املنظومة يف ضوء تطبيق امليثاق،
واستشراف خارطة طريق لتجديد املدرسة وتأهيلها ،والتوجهات األساسية ملستقبل التعليم العالي.
إضافة إلى ذلك ،اعتمدت اجلمعية العامة برنامج عمل املجلس برسم سنة  ،2015ثم برنامج عمل
سنتي  ،2016-2017وميزانيتي كل من سنة  2015و ،2016وصادقت على النصوص والبنيات التنظيمية
الداخلية ،والسيما النظام الداخلي ،والنظام األساسي ملوظفي املجلس ،والهيكلة اإلدارية ،والتنظيم املالي
واحملاسبي.

ب .مكتب املجلس
مت انتخاب مكتب املجلس من قبل اجلمعية العامة ،الذي يتألف ،عالوة على الرئيس ،من رؤساء
اللجان الدائمة ،ومن تسعة أعضاء ميثلون بالتساوي الفئات الثالث املكونة للمجلس :فئة «اخلبراء
واملتخصصني» ،وفئة «األعضاء املعينني لصفتهم» ،وفئة «األعضاء املمثلني للنقابات التعليمية األكثر
متثيلية ،واألطر التربوية واإلدارية ،وآباء وأمهات وأولياء التالميذ ،واملدرسني ،والطلبة ،والتالميذ،
واجلماعات الترابية ،وجمعيات املجتمع املدني ،واملقاوالت والهيئات املمثلة للمؤسسات اخلاصة للتعليم
والتكوين اخلاص».
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عقد املكتب يف الفترة ما بني  21يوليوز  2014و 31دجنبر  2015ما مجموعه  22اجتماعا ،حيث
أجنز مهام تنسيق أعمال هيئات وجلان املجلس ،وتدارس نتائج أشغالها ،وقام بتحضير أشغال دورات
اجلمعية العامة ،والسهر على تنفيذ النتائج والقرارات التي تنتهي إليها دورات املجلس.

ج .اللجان الدائمة
مت تشكيل ست جلان دائمة لدى املجلس ،تغطي قضايا وإشكاليات املدرسة ،وفق مقاربة عرضانية،
موضوعاتية ونسقية ،بدل التقسيم القطاعي ،التجزيئي .كما روعيت يف تشكيلها جملة من املعايير ،يف
مقدمتها التوازن من حيث التركيبة العددية ،والسعي إلى املناصفة ،وتعدد وجهات النظر ،والتخصص
واخلبرة يف مجاالت اشتغال كل جلنة.
هذه اللجان هي:
• •اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية ،تضطلع ،على اخلصوص ،بدراسة القضايا
ذات الصلة بضمان حق التربية للجميع ،وبولوج جميع املواطنات واملواطنني بفرص متكافئة ،إلى
التربية والتكوين ،وبالتعليم عن بعد ،والتعلم مدى احلياة ،ومبحاربة األمية والتربية غير النظامية...
• •اللجنة الدائمة حلكامة منظومة التربية والتكوين ،تهتم بالقضايا االستراتيجية املتعلقة بحكامة
املنظومة الوطنية للتربية والتكوين؛ والسيما هيكلة املنظومة الوطنية واجلهوية واحمللية ،والتدبير
الالمتمركز والالمركزي ،وأنظمة املعلومات ،والقيادة ،والتمويل ،والشراكة...
• •اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية ،تهتم أساسا بأسس وغايات
ووظائف منظومة التربية والتكوين ،وتقومي ومراجعة املناهج والبرامج والتكوينات وتدريس اللغات
ولغات التدريس ،والتكوين والنماذج واملقاربات البيداغوجية ،والوسائط التعليمية ،والتوجيه املدرسي
واملهني واجلامعي وأنظمة االمتحانات والتقومي الدراسي...
• •اللجنة الدائمة ملهن التعليم والتكوين والتدبير ،تضطلع على اخلصوص بقضايا ولوج مهن التعليم
والتكوين والتدبير والتكوين األساس واملستمر والتنمية املهنية وتدبير املسار املهني...
• •اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني واالبتكار ،تختص أساسا مبقاربة السياسات العمومية يف
مجال البحث العلمي والتقني ،واالبتكار وبنياته ،وحكامته ومتويله وتقييمه.
• •اللجنة الدائمة للخدمات االجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها،
تهتم بظروف التمدرس والتكوين واخلدمات االجتماعية والثقافية والرياضية واحلياة املدرسية
واجلامعية ،وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على احمليط االقتصادي واالجتماعي والثقايف...
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يف ارتباط بذلك ،مت انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها طبقا ملقتضيات القانون املتعلق باملجلس،
وألحكام نظامه الداخلي ،ويف احترام تام لقواعد الدميقراطية.
عقدت اللجان الدائمة ما مجموعه  187اجتماعا ،يف الفترة ما بني شتنبر ( 2014تاريخ شروعها
يف مباشرة مهامها) و 31دجنبر  .2015كما اعتمدت آليات لالشتغال تضمن احلرية الفكرية واجلودة
األكادميية والعلمية ،والسيما تنظيم االستماعات واالستناد إلى اخلبرة وإجناز الدراسات واألبحاث ،حيث
اتسمت أشغالها بتبادل الرأي املتعدد ،وبتضافر اجلهود وحفز الذكاء اجلماعي ،وإطالق املبادرات البناءة
مع السهر على التنسيق فيما بينها ،يف إطار من التفاعل والتكامل ،املوجه نحو االسهام املسؤول والبناء
يف متكني املجلس يف االطالع األمثل مبهامه.

الرئـاﺠـﺋ
الﻋﻐﺆﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺎﺼﻐﻐﻃ

اﻓﻄاﻇﺋ الﺳاﻄﺋ

الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ
اﻟﻬﻴﺌﺔاﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺠﻠﺲ

ﻄﺿﺎﺈ المﺔﻂﺟ

الﻋﻐﺆاتالمﻈﺊﺑﺼﺋ
ﺲﻆ الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ

الﻂﺔان الﺛائمﺋ

الﻂﺔﻈﺋ الﺛائمﺋ لﻂﺎربﻐﺋ والﺎﺿﻌﻏﻆ لﻂﺔمﻐع والﻌلﻌجﻐﺋ

الﻂﺔان المﺂﺻﺎﺋ

الﻂﺔﻈﺋ الﺛائمﺋ لﺗﺿاﻄﺋ المﻈﺰﻌﻄﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺎربﻐﺋ
والﺎﺿﻌﻏﻆ

الﻂﺔﻈﺋ الﺛائمﺋ لﻂمﻈاﻊﺒ والﺊراﻄﺒ والﺎﺿﻌﻏﻈات والﻌﺠائط
الﺎﺳﻂﻐمﻐﺋ

ﻄﺔمﻌﺲات الﺳمﻀ الﺚاﺦﺋ
الﻂﺔﻈﺋ الﺛائمﺋ لمﻋﻆ الﺎﺳﻂﻐﻃ والﺎﺿﻌﻏﻆ والﺎﺛبﻐر

الﻂﺔﻈﺋ الﺛائمﺋ لﻂﺊﺗث الﺳﻂمﻎ والﺎﺼﻈﻎ واﻗبﺎﺿار

الﻂﺔﻈﺋ الﺛائمﺋ لﻂﺚﺛﻄات اﻗجﺎماﺲﻐﺋ والﺑﺼاﺸﻐﺋ ،واﻇفﺎاح
ﻄﺂﺠسات المﻈﺰﻌﻄﺋ الﺎربﻌﻏﺋ ﺲﻂى ﻄﺗﻐطﻋا
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د .البنيات الوظيفية لدى األمانة العامة للمجلس
يف إطار املهام املوكولة لألمانة العامة للمجلس ،وتفعيال للهيكلة املنظمة ألجهزتها ،مت إرساء بنيات
وظيفية لديها تعمل يف تكامل وتفاعل ،على اخلصوص ،مع اجلمعية العامة ومع الهيئات املنبثقة عنها.
وتتوزع هذه البنيات على مجاالت االشتغال التالية:
• •الدراسات والبحث ،الرصد واالستشراف ،ودعم هيئات املجلس؛
• •املوارد وتدبير الشؤون اإلدارية واملالية؛
• •املنظومة املندمجة لإلعالم ذات الصلة مبيادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛
• •التواصل الداخلي واخلارجي والتعاون الوطني والدولي؛
• •التوثيق والنشر والترجمة.
تسهم هذه البنيات ،عالوة على املهام املوكولة إليها ،يف متكني هيئات املجلس من الدراسات
والدعم العلمي والتقني والوثائقي ،ومن استشارة اخلبرات الداخلية واخلارجية للمجلس ،ومن تزويدها
باملعلومات وقواعد املعطيات والكفاءات البشرية واملوارد املادية الالزمة إلجناز أعمالها ،وحفظ هذه
األعمال ،إلى جانب السهر على تنسيقها ،والتبادل املنتظم للمعطيات واملعلومات والوثائق وتقاسم النتائج
بني هيئات املجلس ،وأيضا التفاعل والتعاون مع احمليط ،والسيما مع القطاعات احلكومية املكلفة بالتربية
والتكوين والبحث العلمي ،ومختلف اجلهات املعنية مع ترصيد املمارسات الناجحة واالنفتاح على جتارب
املنظومات التربوية على الصعيد الدولي.

ه .الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
تشكل الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إحدى هيئات املجلس،
وتضطلع بإجناز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية يف ميادين
التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر والتكوين املهني ،استناداً إلى مقاربة علمية ،مع
تقدير جناعتها البيداغوجية واملالية بالنظر إلى األهداف املرسومة لها ،وذلك باالستناد إلى املعايير
الدولية املعمول بها يف هذا الشأن.
انتظمت األشغال التقييمية التي أشرفت الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس على إجنازها بني
غشت  2013الى نهاية سنة  ،2015وفق احملاور األربعة التالية:
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التقارير التقييمية املؤسسية ،والسيما:
• •التقرير التحليلي :تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين :2000-2013 :املكتسبات واملعيقات
والتحديات؛
• •أطلس الرسوم البيانية واخلرائط لتطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين .2000-2013

 إرساء العدة التقييمية واختبارها ،من خالل:• •معجم مؤشرات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
• •الئحة مؤشرات هذه املنظومة؛
• •تنظيم قواعد املعطيات اإلحصائية.
إلى جانب وضع عدة تقييم البرنامجني التاليني:

• •البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات PNEA؛
• •مشروع تقييم املؤسسات التعليمية.

الدراسات واخلبرات التحضيرية للتقييم ،خصوصا منها:
• •تقرير اخلبرة حول «حكامة منظومة التربية والتكوين باملغرب :تقييم تطبيق توصيات امليثاق
الوطني للتربية والتكوين »2000-2013؛
• • تقرير اخلبرة حول «تصور التكوين املهني»؛
• •دراسة حول تقييم املكتسبات يف اللغة العربية ألبناء اجلالية املغربية املقيمة باخلارج (يف طور
اإلجناز).

التكوين واألنشطة العلمية املتخصصة ،والسيما:
• •الندوة الدولية حول التقييم يف التربية والتكوين ،املقاربات والرهانات والتحديات ،املنعقدة يف
 22-23أكتوبر .2015
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الرئﻐﺟ
ﻋﻤﺮ ﻋﺰميﺎن

دﻏﻌان السﻐﺛ الرئﻐﺟ

الﺿﺎابﺋ الﺚاﺦﺋ

وﺖﺛة الﺎﺳاون الﺛولﻎ

وﺖﺛة الﺎﺛﺻﻐﺺ الﺛاخﻂﻎ

اﻓﻄﻐﻆ الﺳام لﻂمﺔﻂﺟ

الﻋﻐﺆﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺎﺼﻐﻐﻃ

ﻄرﺾﺞ الﺎﻌﺐﻐﺺ والﻈﺤر والﺎرجمﺋ

وﺖﺛة الﺎﻌاﺦﻀ والﺎﺳاون الﻌﺬﻈﻎ

وﺖﺛة الﺳﻘﺻﺋ ﻄع أﺲﺪاء المﺔﻂﺟ

وﺖﺛة الﺎﻈسﻐﺺ والﺎﻈﺰﻐﻃ

وﺖﺛة الﺎﻈﺰﻐﻃ

ﺣﺳﺊﺋ تﺼﻐﻐﻃ الﺊراﻄﺒ وﻄﺿﺎسﺊات المﺎﺳﻂمﻐﻆ

ﺻطﺈ الﺛراﺠات واﻓبﺗاث ودﺲﻃ
لﺔان المﺔﻂﺟ

ﺣﺳﺊﺋ دﺲﻃ ﻊﻐﺆات المﺔﻂﺟ

ﺣﺳﺊﺋ الﺛراﺠات والﺊﺗث

ﺻطﺈ المﻌارد

ﺣﺳﺊﺋ الﺤﺂون ا�دارﻏﺋ والمالﻐﺋ

وﺖﺛة المالﻐﺋ والمﺗاﺠﺊﺋ
وﺖﺛة تﺛبﻐر المﺤﺎرﻏات والﺧفﺼات

ﺣﺳﺊﺋ الرﺦﺛ والمسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ وا�بﺎﺿار

وﺖﺛة تﺛبﻐر المﺼر والممﺎﻂﺿات

ﺣﺳﺊﺋ المﻌارد الﺊﺤرﻏﺋ والﻂﻌجسﺎﻐك

وﺖﺛة تﺛبﻐر ﺣﺂون المﻌظفﻐﻆ والﺳمﻀ اﻗجﺎماﺲﻎ
وﺖﺛة الﺎﺿﻌﻏﻆ وتﻈمﻐﺋ الﺿفاءات
وﺖﺛة تﺛبﻐر الﺤﺂون الﺳاﻄﺋ والﻂﻌجسﺎﻐك

ﺻطﺈ الﻈﺰﻃ المﺳﻂﻌﻄاتﻐﺋ

ﺣﺳﺊﺋ بﻈك المﺳﻂﻌﻄات وﻄﻈﺰﻌﻄﺋ ا�ﺲﻘم

ﺣﺳﺊﺋ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ والﺤﺊﺿﺋ والﺎطﺊﻐﺼات

وﺖﺛة تﺼﻐﻐﻃ الﺊراﻄﺒ

وﺖﺛة الﺎﺗالﻐﻀ ا�ﺖﺧائﻐﺋ والﻈمﺛجﺋ

ﺣﺳﺊﺋ تﺼﻐﻐﻃ السﻐاﺠات الﺳاﻄﺋ والمﺂﺠسات

وﺖﺛة تﺼﻐﻐﻃ جﻌدة المﺂﺠسات

وﺖﺛة تﺼﻐﻐﻃ أﺠالﻐﺈ الﺎأﺬﻐر

وﺖﺛة ﺖﺿاﻄﺋ ﻄﻈﺰﻌﻄﺋ الﺎربﻐﺋ والﺎﺿﻌﻏﻆ

وﺖﺛة ﻄﺿﺎسﺊات الﺎﻂمﻐﺜ

وﺖﺛة اﻗﺻﺎﺧاد والﺎمﻌﻏﻀ

ﺣﺳﺊﺋ تﺼﻐﻐﻃ الﺚﺛﻄات المﺼﺛﻄﺋ لﻂمﺎﺳﻂمﻐﻆ
وﻄﺗﻐط ﻄﺂﺠسات الﺎﺿﻌﻏﻆ

ﺣﺳﺊﺋ تﺼﻐﻐﻃ الﺊﺗث الﺳﻂمﻎ

وﺖﺛة تﺼﻐﻐﻃ الﺚﺛﻄات

وﺖﺛة تﺼﻐﻐﻃ ا�ﻇﺎاج الﺳﻂمﻎ

وﺖﺛة المﺗﻐط الﺚارجﻎ

وﺖﺛة تﺼﻐﻐﻃ الﺊﻈﻐات الﺳﻂمﻐﺋ
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 -2اإلنتاجات األساسية
تُ ِّو َجت أشغال املجلس ،يف نهاية الفترة موضوع هذه احلصيلة ،على اخلصوص ،بإجناز ثالثة
أعمال أساسية:
• •التقرير التحليلي حول تقييم حصيلة تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين بني  2000و:2013
املكتسبات؛ املعيقات والتحديات؛
• •الرؤية االستراتيجية لإلصالح  :2030 - 2015من أجل مدرسة االنصاف واجلودة واالرتقاء؛
• •رأي املجلس يف مشروع القانون  01.00املتعلق بالتعليم العالي.

أ .التقرير التحليلي حول حصيلة تطبيق امليثاق 2000-2013
طبقا للتوجيهات السامية املتضمنة يف اخلطاب امللكي مبناسبة ذكرى  20غشت  ،2013أجنز
املجلس ،عبر الهيئة الوطنية للتقييم لديه ،تقريراً حتليلياً حول حصيلة تطبيق امليثاق الوطني للتربية
والتكوين بني  2000و ،2013وذلك بهدف إبراز ما حتقق من منجزات ومكتسبات ،والوقوف على أبرز
االختالالت والصعوبات التي اعترضت سيرورة هذا التطبيق ،ومن ثم ،استجالء التحديات التي تواجهها
املدرسة يف أفق العمل على رفعها.
سبقت هذا التقييم عملية تشاور واسعة مع الفاعلني واألطراف املعنية بالشأن التربوي ،خلصت
إلى تقاسم مكامن اخللل الكبرى يف املدرسة املغربية ،والسيما تدني مردوديتها الداخلية واخلارجية،
وتراجع جودة التربية والتكوين؛ واستمرار الصعوبات املرتبطة باحلكامة ،وتلك املتعلقة بربط املنظومة
باملشروع املجتمعي؛ وتكرار تعثر اإلصالحات التربوية رغم تعددها.
بُني هذا التقرير على مقاربة استندت إلى مؤشرات للقياس والتقدير العلمي ،وأدمجت املتغيرات
املوضوعاتية التي تهم مدخالت املوارد املالية والبشرية واملؤسساتية ،واملتغيرات ذات الصلة باملخرجات،
ومبا حققته املدرسة من إجنازات ونتائج ،وأيضا املتغير القطاعي من خالل حتليل تطبيق اإلصالح يف
مختلف مكونات املدرسة.
خلص التقرير إلى حتديد البؤر اإلشكالية للمدرسة ،والسيما من حيث منهجية إصالحها وحكامته؛
وسبل جعلها يف قلب انشغاالت املجموعة الوطنية واجلهوية واحمللية؛ وتعبئة مختلف الفاعلني املعنيني؛
وآليات التتبع والتقييم ،عالوة على إبراز أهم التحديات املستقبلية املطروحة على املدرسة من أجل حتقيق
التغيير املنشود ،والسيما:
• •حتدي التطور الدميغرايف مبختلف تأثيراته على التربية والتكوين؛
• •حتدي تنويع مصادر متويل التربية والتكوين والبحث العلمي؛
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• •حتدي تغيير البراديغم التربوي من أجل تأهيل املدرسة املغربية للمستقبل ،عبر اعتبار الفصل
الدراسي النواة األساس لإلصالح؛ وحل اإلشكالية اللغوية؛ واستيعاب حتوالت مهنة املدرس؛
وتأهيل اجلامعة للمنافسة الدولية؛ ومتطلبات التمهني والتشغيل؛ ومواجهة الفجوة الرقمية؛
ومجتمع املعرفة؛ وحتقيق جودة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ﻄﺳﻐﺼات ﻄا تﺞال ﺻائمﺋ

ﻄﺿﺎسﺊات ﻏﻈﺊﺶﻎ تﺳﺞﻏﺞﻊا
• تﺳمﻐﻃ الﺎﺳﻂﻐﻃ

• ﺖﺿاﻄﺋ ا�ﺦﻘح وتﺛبﻐره

• اﺠﺎﺼﻘلﻐﺋ اﻓﺾادﻏمﻐات والﺔاﻄﺳات
• الﺛﺲﻃ اﻗجﺎماﺲﻎ

• ضﺳﺷ اﻇﺚراط الﺔماﺲﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ والمﺗﻂﻐﺋ ﺸﻎ ﺣﺂون المﺛرﺠﺋ

• تطﻌﻏر الﺳرض الﺔاﻄﺳﻎ وتﻈﻌﻏﺳه

• ضﺳﺷ ﻄﺤارﺾﺋ الفاﺲﻂﻐﻆ ﺸﻎ ا�ﺦﻘح

• ترﺠﻐﺘ دور الﺎﺿﻌﻏﻆ المﻋﻈﻎ داخﻀ الﻈﺰام الﺎربﻌي

• ﻇﺼص ﺸﻎ آلﻐات المﻌاﺾﺊﺋ والﺎﺼﻐﻐﻃ

• ترﺠﻐﺘ ﻄﺼاربﺋ المﺚطط ا�جرائﻎ

تﺼﻐﻐﻃ تطﺊﻐﺺ المﻐﺑاق الﻌﺬﻈﻎ لﻂﺎربﻐﺋ والﺎﺿﻌﻏﻆ
2013-2000
المﺿﺎسﺊات – المﺳﻐﺼات – الﺎﺗﺛﻏات

تﺗﺛﻏات المسﺎﺼﺊﻀ
• الﺪﺶط الﺛﻏمﻌغراﺸﻎ
• تمﻌﻏﻀ الﺎربﻐﺋ والﺎﺿﻌﻏﻆ والﺊﺗث الﺳﻂمﻎ
• الفﺧﻀ الﺛراﺠﻎ ﺾمﻐﺛان لﻖﺦﻘح
• ا�ﺣﺿالﻐﺋ الﻂﺶﻌﻏﺋ
• تﺗﻌل ﻄﻋﻈﺋ المﺛرس
• تﻈاﺸسﻐﺋ الﺔاﻄﺳﺋ
• تﺗﺛي الﺎمﻋﻐﻆ والﺎﺤﺶﻐﻀ
• الفﺔﻌة الرﺻمﻐﺋ
• تﺗﺛي ﻄﺔﺎمع المﺳرﺸﺋ

واخلالصة أن أهمية هذا التقييم تكمن يف تقدمي تشخيص متقاسم ،حلالة املدرسة املغربية،
مشكال بذلك منطلقا لبلورة التوجهات األساسية لإلصالح التربوي املنشود.
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ب .الرؤية االستراتيجية لإلصالح  :2030 - 2015من أجل مدرسة اإلنصاف
واجلودة واالرتقاء
يندرج إجناز الرؤية االستراتيجية لإلصالح يف إطار قيام املجلس باملهام الدستورية والقانونية
املناطة به ،وعمال بالتوجيهات السامية املتضمنة يف اخلطاب السامي مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية
اخلريفية  ،2014الذي دعا فيه جاللته املجلس إلى إعداد خارطة طريق وتوصيات كفيلة بإصالح املدرسة
املغربية ،والرفع من مردوديتها.

سيرورة إعداد الرؤية االستراتيجية لإلصالح واعتمادها
شكل االشتغال على الرؤية االستراتيجية محكا متميزا للترجمة العملية للمقومات املنهجية التي
يعتمدها املجلس ،وذلك وفق سيرورة تفاعل فيها العمل الداخلي لهيئات املجلس مع استخالص نتائج
املقاربة التشاركية واالستشرافية ،كما سيتبني الحقا .وتتمثل أهم محطات االشتغال التحضيري داخل
املجلس فيما يلي:
• •حتديد مكتب املجلس ملنهجية االشتغال على هذه الرؤية االستراتيجية ،واعتمادها بعد ذلك
من قبل اجلمعية العامة؛
• •بلورة اللجان الدائمة للمجلس ملساهمات مهيكلة ،يف شكل تقارير موضوعاتية ،بحسب مجال
اختصاص كل واحدة منها ،مت إغناؤها بنتائج مداوالت اجلمعية العامة ،والسيما يف إطار
دورات املجلس الثالثة والرابعة واخلامسة ،مشكلة بذلك ،األساس الذي ارتكز عليه بناء هذه
الرؤية؛
• •انتداب مقرر عام للتقرير ،اضطلع مبهمة استثمار مساهمات اللجان الدائمة وغيرها من
املرجعيات والرصيد املتوافر لدى املجلس ،وتركيزها يف وثيقة موحدة ومنسجمة ،أثمرت
مشروع رؤية استراتيجية متكاملة لإلصالح التربوي.
• •تشكيل جلنة للتنسيق من رؤساء اللجان الدائمة للمجلس ،عملت على حتصني سيرورة إعداد
هذا املشروع من التكرار وهدر اجلهد ،وضمان التقائية أعمال اللجان؛
• •تدارس مكتب املجلس مشروع هذه الرؤية يف عدة محطات ،من أجل بلورة تصور متقاسم
لبعض القضايا اإلشكالية ،والبت يف جاهزية املشروع وإحالته على أنظار اجلمعية العامة،
قصد التداول واملناقشة؛ حيث متت املصادقة على الرؤية االستراتيجية لإلصالح يف الدورة
السابعة املنعقدة أيام  12-13-14و 16ماي  ،2015قبل أن تعرض على أنظار جاللة امللك يف
 20من نفس الشهر.
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المﺼاربﺋ الﺎﺤارﺾﻐﺋ

المرجﺳﻐات المﻌجﻋﺋ
• الﺛﺠﺎﻌر،

• اﻗﺠﺎماﺲات

• الﺚطﺈ المﻂﺿﻐﺋ،

• الﻂﺼاءات الﺔﻋﻌﻏﺋ اﻓولى

• المﻐﺑاق الﻌﺬﻈﻎ لﻂﺎربﻐﺋ والﺎﺿﻌﻏﻆ،

• المساﻊمات الﺿﺎابﻐﺋ لﻔﺖﺞاب والﻈﺼابات والﺔمﺳﻐات والﺚﺊرات

• اﻗتفاﺻﻐات الﺛولﻐﺋ المﺧادق ﺲﻂﻐﻋا ،والمﻌاﺐﻐﺺ الﺛولﻐﺋ ذات

الﻌﺬﻈﻐﺋ

الﺧﻂﺋ بالﺎربﻐﺋ والﺎﺿﻌﻏﻆ والﺊﺗث الﺳﻂمﻎ...

الرؤﻏﺋ اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ:
المﻈﻋﺔﻐﺋ وﻄراﺖﻀ
الﺎﺗﺪﻐر

السﻐرورة الﺛاخﻂﻐﺋ
• تﺗﺛﻏﺛ ﻄﺿﺎﺈ المﺔﻂﺟ لمﻈﻋﺔﻐﺋ اﻗﺣﺎﺶال
• بﻂﻌرة الﻂﺔان الﺛائمﺋ لﻂمﺔﻂﺟ لمساﻊمات ﻄﻋﻐﺿﻂﺋ ،ﺸﻎ ﺣﺿﻀ تﺼارﻏر ﻄﻌضﻌﺲاتﻐﺋ
• اﻇﺎﺛاب ﻄﺼرر ﺲام لﻂﺎﺼرﻏر
• تﺤﺿﻐﻀ لﺔﻈﺋ لﻂﺎﻈسﻐﺺ
• إغﻈاء تﺼارﻏر الﻂﺔان بﻈﺎائﺒ ﻄﺛاوﻗت الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ :دورات المﺔﻂﺟ 5-4-3
• تﺛارس المﺿﺎﺈ لمﺤروع الرؤﻏﺋ اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺸﻎ ﺲﺛة ﻄﺗطات ﺻﺊﻀ إﺖالﺎه ﺲﻂى أﻇﺰار الﺔمﺳﻐﺋ الﺳاﻄﺋ ﺻﺧﺛ
الﺎﺛاول والمﻈاﺻﺤﺋ
• الﺎﺛاول ﺸﻎ ﻄﺤروع الرؤﻏﺋ خﻘل الﺛورة 7
• المﺧادﺻﺋ ﺲﻂى الرؤﻏﺋ ﺸﻎ  16ﻄاي 2015
• رﺸع الرؤﻏﺋ اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻖﺦﻘح لﺔﻘلﺋ المﻂك بﺎارﻏﺘ  20ﻄاي 2015

لقد تأتى إجناز هذا العمل بفضل التزام جميع أعضاء املجلس مبتطلبات املنطق املؤسساتي
والتنظيمي للمجلس ،ومبستلزمات العمل اجلماعي ،املنصهر يف بوثقة مشتركة ،جاعلني من اإلصالح
التربوي قضية تسمو فوق كل اعتبار ،من أجل املصلحة الفضلى للمتعلمني ،وللنهوض باملدرسة املغربية،
إسهاما يف االرتقاء املستمر بالبالد.

املبادئ واملرجعيات املوجهة
استند املجلس يف بلورة مرتكزات وغايات ووظائف املدرسة املغربية ضمن رؤيته االستراتيجية،
إلى الثوابت الدستورية لألمة املغربية ،املتمثلة يف الدين اإلسالمي ،والوحدة الوطنية والترابية ،وامللكية
الدستورية الدميقراطية البرملانية واالجتماعية ،والهوية املغربية املوحدة ،متعددة املكونات وغنية الروافد
واملنفتحة على العالم ،املبنية على ترسيخ قيم االعتدال والتسامح والتضامن واملواطنة وفضائل السلوك
املدني ،وتقوية االنتماء لألمة واحلوار بني الثقافات واحلضارات ومبادئ حقوق اإلنسان ،واالختيار
الدميقراطي.
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أما املرجعيات املوجهة لهذه الرؤية ،فتتمثل ،على اخلصوص ،يف الدستور ،ويف اخلطب امللكية،
والسيما منها التوجيهات امللكية ذات الصلة باملدرسة املغربية ،ويف امليثاق الوطني للتربية والتكوين،
بوصفه إطارا مرجعيا لإلصالح ،مع ما يقتضيه من مالءمات وتطوير ،وأيضا يف االتفاقيات الدولية
املصادق عليها ،واملواثيق الدولية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي ،وحقوق الطفل واملرأة،
وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني اجلنسني ،وحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة أو يف وضعيات خاصة،
وذلك من منطلق ضمان املساواة واالنصاف دون متييز على أي أساس كان.

مرجعيات العمل
تتمثل مرجعيات العمل التي مت استثمارها يف إعداد هذه الرؤية يف تقارير وأعمال اللجان الدائمة
للمجلس؛ ويف التقرير التحليلي املتعلق بتقييم تطبيق امليثاق؛ ويف نتائج وخالصات مجمل االستشارات
التي قام بها املجلس ،ويف املساهمات الكتابية لألحزاب السياسية واملنظمات النقابية واملجتمع املدني
واخلبراء ،ويف نتائج لقاءات احلوار اجلهوي من أجل تأهيل املدرسة املغربية ،ويف العروض املقدمة من قبل
الوزراء املشرفني على قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي والتعليم العتيق ،حول رؤيتهم املستقبلية
ملشاريع اإلصالحات التربوية املرتقبة ،ويف رصيد املجلس من التقارير والدراسات واآلراء ،ويف املقارنات
على الصعيد الدولي.

خمسة عشر سنة :أفق زمني لإلصالح
تندرج هذه الرؤية يف مدى زمني ميتد من  2015إلى  ،2030على أن يتم تفعيلها بالتدرج وفق
آماد ثالثة :املدى القريب ( 3سنوات) واملتوسط ( 6سنوات) والبعيد (ما يفوق  6سنوات يف أفق ،)2030
وتستهدف األجيال والفاعلني التربويني احلاليني واملقبلني .وهي مدة زمنية تتالءم مع املمارسات الوطنية
والدولية املتعلقة بزمن اإلصالحات التربوية االستراتيجية ،وتعتبر أفقا زمنيا مناسبا للتطبيق الشامل
لإلصالح ،وإلجناز تقييم منتظم لسيرورته ونتائجه ،بهدف التصحيح واالستدراك والتحسني.

ثالثة مقومات لإلصالح
يرتكز منوذج التغيير والتجديد املعتمد يف الرؤية االستراتيجية لإلصالح التربوي على ثالثة
مقومات كبرى تستشرف املدرسة التي يتطلع إليها املغرب ،وهي:
• •مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص؛
• •مدرسة اجلودة للجميع؛
• •مدرسة االرتقاء الفردي واملجتمعي.
تقترح الرؤية تصريف هذه املقومات عبر ثالثة وعشرين رافعة للتغيير ،ترسم خارطة الطريق التي
يتعني نهجها ،وحتدد السبل واملستلزمات الضرورية لبلوغ األهداف وكسب الرهانات املتوخاة يف اجتاه
إجناح التغيير املنشود.
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يتعلق املقوم األول بتحقيق مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص ،وهو ما يستدعي:
• •جعل التعليم األولي إلزاميا للدولة واألسر ،مع دمجه التدريجي يف سلك االبتدائي؛
• •تخويل التمدرس باألوساط القروية وشبه احلضرية ،واملناطق ذات اخلصاص متييزاً إيجابيا،
الستدراك جوانب العجز والنقص والتعثر؛
• •تأمني احلق يف ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة أو يف
وضعيات خاصة؛
• •التعميم التام لتعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع األطفال دون أي نوع من التمييز ،وتعزيز
اجلهود الرامية إلى ضمان مقعد لكل طفلة وطفل يف سن التمدرس؛
• •بذل أقصى اجلهود لضمان املواظبة واستدامة التعلم ،والتصدي لكل أنواع الهدر واالنقطاع
والتكرار؛
• •توفير البنايات املدرسية ومتكينها من التأطير الالزم ،ومن التجهيزات املادية والديداكتيكية،
وتقوية برامج الدعم املادي والنفسي والتربوي واالجتماعي؛
• •تعزيز إسهام التعليم اخلاص ،بوصفه شريكا للقطاع العمومي ،يف مجهود التعميم املنصف
لتعليم جيد ونافع.
أما حتقيق اجلودة ،بوصفها املقوم االستراتيجي الثاني ،فإنه يقتضي القيام بتغييرات نوعية
تستهدف:
• •أوال ،إعادة النظر يف مهن التربية والتكوين ،بغية حتسني معايير ولوجها وجتديد أدوارها
ومهامها ،وإتقان تكوين هيئاتها ،وتأهيلها املستمر؛
• •ثانيا ،إصالح النموذج البيداغوجي ،مبراجعة املناهج والبرامج املدرسية والتكوينات املهنية
واجلامعية والطرائق البيداغوجية ،يف اجتاه تخفيفها وتنويعها ،ومالءمتها ،وتوجيهها نحو
البناء الفكري للمتعلمني ،وتنمية مهارات املالحظة والتحليل والتفكير النقدي لديهم؛
• •ثالثا ،العمل بهندسة لغوية جديدة ،تتوخى:
  -اعتماد مبدأ التعددية اللغوية ،الكفيلة باستفادة املتعلمني بفرص متكافئة من ثالث لغات يفالتعليم األولي واالبتدائي؛ هي العربية كلغة أساسية ،واألمازيغية كلغة للتواصل ،والفرنسية
كلغة لالنفتاح ،تضاف إليها اإلجنليزية ابتداء من السنة األولى إعدادي ،ولغة أجنبية أخرى
اختيارية منذ السنة األولى ثانوي تأهيلي؛
 -اعتماد مبدأ التناوب اللغوي باعتباره آلية تعليمية لتعزيز التمكن من اللغات عن طريقالتدريس بها ،وذلك بتعليم بعض املضامني واملجزوءات ،يف بعض املواد ،باللغة الفرنسية
ابتداء من اإلعدادي ،وباإلجنليزية ابتداء من الثانوي التأهيلي؛ وذلك قصد بلوغ هدف مؤداه
جعل احلاصل على البكالوريا متمكنا من اللغتني العربية واألمازيغية ،ومن لغتني أجنبيتني
على األقل؛
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يجدر التأكيد على أن من بني أهداف هذه الهندسة اللغوية وضع حد لإلشكال اللغوي القائم حاليا
عند ولوج اجلامعة ،ومتكني الطالب املغربي من املتابعة السلسة لدراسته بلغات متعددة ،على املستوى
الوطني أو باخلارج.
• •رابعا ،تثمني التكوين املهني ،والتوسيع املستمر لطاقته االستيعابية ،وتقوية دوره ومكانته،
باعتباره فضاء خصبا للمهارات الفردية الكفيلة باالستجابة ملتطلبات النمو التنافسي لالقتصاد
بصفة عامة ،وحلاجات املقاولة وسوق الشغل على وجه التحديد.
يتعلق األمر يف هذا الشأن بفتح سبل جديدة وآفاق أرحب ،وذلك من خالل اعتماد التوجهات
األساسية التالية:
 -إقرار مبدأ االنفتاح واملرونة واحلركية بني مختلف األسالك أمام كل متعلم على امتداداملسار التكويني ،عبر إرساء اجلسور واملمرات بني التعليم العام والتكوين املهني ،وذلك يف
االجتاهني معا؛
 -وضع آليات للتوجيه املبكر ،تعمل منذ بداية السلك اإلعدادي؛ -إحداث مسالك للتكوين املهني ،على غرار البكالوريا املهنية ،ومراجعة آليات االنتقاء والولوجاملرتبطة بها؛
 -التكامل بني التكوينات النظرية والتدريبات التطبيقية ،من خالل تعزيز التكوين بالتناوبوالتمرس داخل املقاوالت ،بشراكة مع الفاعلني االقتصاديني.
• •خامسا ،اعتماد قواعد احلكامة اجليدة املبنية على النجاعة املرتكزة على ترسيخ املسؤولية لدى
الفاعلني ،والتقائية السياسات العمومية ،وترشيد املوارد والوسائل ،ونهج الالمركزية يف انسجام
مع روح وتوجهات اجلهوية املتقدمة.
• •سادسا ،ترسيخ دور اجلامعة بوصفها قاطرة لبناء مجتمع املعرفة وللتنمية ،وتعزيز استقالليتها
يف إطار التعاقد مع الدولة.
• •سابعا ،النهوض املستمر بالبحث العلمي والتقني واالبتكار ،وجعله يف خدمة التنمية واالنخراط
يف مجتمع املعرفة ،وذلك ،على اخلصوص ،من خالل التحسني املستمر جلودة النظام املؤسساتي
للبحث ،والرفع من مستوى التمويل املخصص له ،وتنسيق أكثر جناعة لسياسة البحث والعمل
على حتسني التكوين والتأهيل؛ ووضع آليات للتحفيز والتتبع والتقييم؛ واحلرص على توسيع
بنيات البحث.
• •ثامنا ،مواصلة مشروع التأهيل املؤسساتي والبيداغوجي للتعليم العتيق وتقوية اجلسور بينه
وبني باقي مكونات املنظومة التربوية.
وفيما يتعلق مبقوم مدرسة االرتقاء الفردي واملجتمعي ،الذي يجسد األثر امللموس للمدرسة،
فإن الرؤية االستراتيجية تؤكد ضرورة ترسيخ القيم واألخالق الدينية وفضائل السلوك املدني واملواطنة
والدميقراطية ،ومالءمة التكوينات مع املهن اجلديدة والدولية واملستقبلية ،لتوفير أكبر الفرص أمام
اخلريجني لالندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقايف.
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كما تدعو ،من ناحية أخرى ،إلى جعل املدرسة قاطرة لتعزيز متوقع املغرب يف مصاف البلدان
الصاعدة ،بتقوية االنخراط الفاعل يف مجتمع املعرفة ،القائم ،أساسا ،على تعميم االستعمال الوظيفي
لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،وربط البحث واالبتكار بالتنمية ،وحفز القطاع االقتصادي على االنخراط
يف هذه الدينامية ،وتشجيع التفوق والتميز ،واالستثمار األمثل للقدرات التنافسية يف مختلف هذه امليادين.
ومن أجل االستجابة الفعلية لتطلع اجلميع إلى إجناح إصالح املدرسة ،توصي الرؤية بتحويل
اخليارات واألهداف االستراتيجية املتضمنة فيها ،إلى قانون  -إطار يصادق عليه البرملان ،ويجسد
تعاقدا وطنيا يلزم اجلميع ،ويلتزم اجلميع بتفعيل مقتضياته.

40
اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

2015

تزكية ملكية ،والتقاء اإلرادات حول إجناح اإلصالح التربوي
بعد اعتماد الرؤية االستراتيجية من قبل اجلمعية العامة ،حظي مكتب املجلس بشرف استقباله من
قبل جاللة امللك ،ومتيز بتقدمي الرؤية االستراتيجية ،وبكلمة أكدت انخراط القطاعات الوزارية املعنية
بالتربية والتكوين والبحث العلمي يف أوراش تطبيق اإلصالح التربوي املنشود.
كما تفضل جاللته بتسليم هذه الرؤية إلى رئيس احلكومة قصد اتخاذ التدابير الكفيلة بتصريفها
يف سياسات عمومية.
ومبناسبة عيد العرش لسنة  ،2015جاء اخلطاب امللكي السامي ليكرس اخليارات الكبرى للرؤية
االستراتيجية وتوجهاتها وغاياتها ،معززا ذلك باحلسم يف اجلداالت املرتبطة باإلشكاليات املتعلقة مبكانة
اللغات األجنبية ،يف عالقتها بالهوية الوطنية ،وباألفكار املسبقة حول التكوين املهني ،معتبرا أن تفعيل
اإلصالح مير بالضرورة عبر متلك هذه الرؤية ،بعيدا عن املواقف اإليديولوجية ،ومن خالل تعبئة اجلميع
من أجل تفعيلها.
لقد مكنت الرؤية االستراتيجية لإلصالح من إطالق دينامية مؤسسية ومجتمعية تعِ د بإحداث
االنعطاف املرتقب ،وتعطي مؤشرات لبوادر االسترجاع التدريجي لثقة املجتمع يف إمكانية فعلية إلجناح
اإلصالح التربوي.
تتمثل النتيجة األساسية ،التي تبعث على األمل ،يف كون الرؤية االستراتيجية أضحت اليوم ملكا
جلميع املغاربة ،وخارطة طريق املغرب من أجل بناء املدرسة اجلديرة مبشروعه املجتمعي املواطن،
الدميوقراطي والتنموي.
يبرز ذلك من خالل عدد من املؤشرات ،يف مقدمتها:
• •إحداث جلنة وزارية دائمة لتتبع إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،مؤلفة من
مختلف القطاعات الوزارية املعنية باملدرسة املغربية؛
• •إحداث جلنة تقنية مكلفة بإعداد مشروع القانون -اإلطار الذي أوصت به الرؤية ،والذي
يعتبره املجلس ضمانة أساسية من ضمانات إجناح اإلصالح وتأمني استمراريته؛
• •شروع احلكومة ،والسيما القطاعات الوزارية املكلفة بالتربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العالي ،يف استجابة آنية وتفاعل سريع مع الطابع احلاسم للمرحلة ،يف االشتغال على أولى
محطات تفعيل الرؤية االستراتيجية ،وعلى كيفية حتويل رافعات التغيير املتضمنة فيها إلى
مخططات عمل وبرامج إجرائية؛
• •التجاوب الذي أبانت عنه أوال اللقاءات اجلهوية التي نظمها املجلس خالل شهري نونبر
ودجنبر  2015حول الرؤية االستراتيجية وسبل تفعيل اإلصالح ،من خالل تثمني املشاركات
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واملشاركني لتوجهات هذه الرؤية وملضامينها وأهدافها وتوصياتها؛ وثانيا األنشطة التواصلية
التي مت تنظيمها من أجل التعريف بالرؤية؛ وثالثا التفاعل اإليجابي لوسائل اإلعالم السمعية
البصرية واملكتوبة وااللكترونية مع خارطة طريق اإلصالح التربوي ،والنقاش الغني الذي
فتحته يف شأنها.
• •تقدمي عرض حول التدابير األساسية املتعلقة بتفعيل مضامني الرؤية االستراتيجية لإلصالح،
مبناسبة املجلس الوزاري املنعقد حتت رئاسة جاللة امللك يف مدينة العيون يف شهر فبراير
.2016
إن رصد هذه املؤشرات عن البوادر األولية لالسترجاع التدريجي للثقة يف إمكانية اإلصالح التربوي،
يجب أن يوازيه حتصني هذا اإلصالح من املخاطر التي قد حتدق بعمليات تطبيقه ،وذلك أساسا مبا يلي:
• •السهر على ضمان استمرار واستدامة التعبئة املجتمعية حول االصالح ،واالنخراط املتواصل
يف أوراش تطبيقه ،والسيما من قبل الفاعلني التربويني وشركاء املدرسة،
• •توفير الوسائل الالزمة الكفيلة بالتطبيق األمثل لإلصالح على أرض الواقع ،ومنها على
اخلصوص:
 -تأهيل العنصر البشري ،وجتاوز اخلصاص احلاصل يف األطر ،واالرتقاء بالقدرات والكفاياتالتدبيرية ،وتأهيل الكفاءات ،من أجل حكامة جيدة للمنظومة التربوية يف كافة مستوياتها،
الوطنية واجلهوية واحمللية ،وبالنسبة جلميع مؤسسات التربية والتكوين والبحث ،وأيضا من
أجل ريادة ناجعة لإلصالح املستهدف والتغيير املنشود؛
 -تعبئة املوارد املالية الكافية إلجناح اإلصالح ،من منطلق أنه يشكل استثمارا منتجا ورافعةحاسمة لتكوين مواطني الغد ،واإلسهام يف حتقيق املشروع املجتمعي الدميقراطي التنموي.
 -توفير ما تتطلبه املؤسسات التعليمية من جتهيزات وإمكانات ووسائل وأدوات ديداكتيكية،ومن ظروف مالئمة ملزاولة عمليات التعلم والتدريس والتكوين والتأطير والتدبير والبحث.
 -التتبع املستمر لعمليات تطبيق اإلصالح والتقييم املنتظم لنتائجه ،ضمانا لسيره املوصولعلى الطريق السديد والسليم.

ج .رأي املجلس يف مشروع قانون بتتميم وتغيير القانون املتعلق بالتعليم
العالي
توصل املجلس بطلب رأي من رئيس احلكومة يتعلق مبشروع قانون بتتميم وتغيير القانون 01.00
املتعلق بالتعليم العالي .لهذا الغرض ،أُحدثت جلنة مؤقتة اضطلعت مبهمة إعداد هذا الرأي الذي رفعته
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إلى مكتب املجلس حيث قرر جاهزيته إلحالته على اجلمعية العامة من أجل املداولة واملصادقة .وقد شكل
اشتغال املجلس على هذا الرأي محطة هامة للتفكير االستراتيجي يف آفاق إصالح التعليم العالي ،وذلك
يف انسجام تام مع اختيارات وتوجهات الرؤية االستراتيجية.
اعتبارا للمنظور الشمولي والتكاملي للمجلس ،لم يقف رأيه يف مشروع القانون سالف الذكر عند
اجلوانب القانونية الصرفة ،وإمنا استهدف باألساس استشراف مستقبل منظومة التعليم العالي برمتها
وسبل إصالحها الشامل ،عبر اقتراح عدد من التوصيات ،وما تستدعيه إعادة تنظيمه انطال ًقا من تصور
يترجم يف إطار تشريعي ناجع ،يضمن جتاوز البناء احلالي ،ويجيب عن انتظارات
إلصالح متكامل،
َ
املختصني والفاعلني يف التعليم العالي ،وعن تطلعات بالدنا يف هذا القطاع احليوي.
تكمن القيمة املضافة لرأي املجلس يف هذا الشأن ،على اخلصوص فيما يلي:
• •التأكيد على عدد من املبادئ والتوجهات األساسية ،يف مقدمتها :ممارسة احلرية الفكرية
واألكادميية داخل اجلامعة ،وتوفرها على قيادات متتلك حس املبادرة اعتمادا على مشاريع
مؤسسية ُمبت َكرة ،وإعادة تنظيم التعليم العالي على أساس اخلدمة العمومية ،واإلنصاف وتكافؤ
الفرص ،واعتماد مفهوم جامع وتعريف وإطار مؤسسي للتعليم العالي وللبحث العلمي واالبتكار،
وتقدير كرامة ومكانة الفاعلني التربويني واإلداريني.
• •اقتراح خمس عشرة توصية تهم باألساس :صياغة تعريف دقيق وشامل للتعليم العالي ،وترسيخ
استقاللية اجلامعة ،والتعاقد مع الدولة يف إطار احلكامة اجلامعية اجليدة ،وبلورة رؤية واضحة
حول شبكة اجلامعات املغربية من خالل خارطة وطنية للتعليم العالي (األقطاب اجلامعية؛
مركب جامعي متكامل جغراف ًيا واجتماع ًيا يف اجلهات) ،ووضع نظام أساسي للموارد البشرية
ضمن هيكلة مؤسسية منسجمة مع تنويع األنظمة التعاقدية ،واالرتقاء مبنظومة البحث العلمي
وتنسيقه وحكامته ،ومتكني اجلامعة من وضع سياسة علمية بشراكة مع اجلماعات الترابية
ومؤسسات دولية ،يف إطار التكامل بني السياسة الوطنية للبحث العلمي ،واالختيارات العلمية
اخلاصة باجلامعات ،ووضع معايير وقواعد موحدة تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي
العمومي واخلاص يف إطار دفاتر حتمالت ُم ِلزمة ،حتدد بوضوح ،وبشكل مؤسسي ُمنصف،
شروط اإلشهاد واملعادالت.
خلُص رأي املجلس إلى ضرورة إعادة النظر يف مشروع القانون ،حيث إن اللجوء إلى منهجية تغيير
وتتميم النص اجلاري به العمل ،ال يتوافق مع ضرورة حتقيق مراجعة شاملة .كما أن نوعية الصياغة،
وعدم التقيد باملصطلحات القانونية يساهمان يف افتقاد العديد من مقتضيات مشروع القانون للطابع
املعياري ،بحيث يتبني أن املشروع ال يزال يف مرحلة التحضير األولية ،وأن املشاكل املنهجية والقانونية
التي يطرحها تدفع نحو إعادة التفكير يف االختيار بني نهج طريق التعديل أو طريق نسخ النص برمته ،مع
تعويضه بقانون جديد متماسك وواضح ،يستجيب لعمق وحجم التغيرات املراد إدخالها.
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 .3برنامج للتواصل من أجل بناء خريطة طريق لتجديد املدرسة وترسيخ
تعبئة مستدمية حول إصالحها
أ .املشاورات التحضيرية لبلورة مشروع اإلصالح
حرص املجلس ،يف إطار املقاربة التشاركية التي ينهجها ،على اعتماد برنامج تواصلي ،توخى يف
بعده الداخلي ضمان االنخراط اجلماعي ألعضاء وأطر املجلس يف إجناح العمليات املتضمنة يف هذا
البرنامج ،واستهدف يف بعده اخلارجي ،باألساس ،تقاسم تشخيص الواقع احلالي للمدرسة ومتلك
االختيارات املوجهة إلصالحها ،يف حرص تام على الدفاع عن املدرسة املغربية ،والترافع املستمر من أجل
إجناح إصالحها ،وضمان تعبئة مجتمعية مستدمية لتحقيق أهدافه.
لهذا الغرض استثمر املجلس عددا من الفضاءات والبنيات املؤسساتية املتوافرة يف احمليط الوطني
واجلهوي ،كما وظف القنوات اإلعالمية والشبكات اإللكترونية.
مكن هذا البرنامج التواصلي من فتح نقاش عمومي مسؤول حول واقع املدرسة وآفاقها ،مع مختلف
القطاعات والفاعلني ذوي الصلة وشركاء املدرسة ،ومع مجموع املعنيني بالشأن التربوي ،من هيئات
سياسية ونقابية ومهنية ومدنية ،وجماعات وأفراد ،معتبرا ذلك مفتاحا أساسيا لوضع لبنات تعاقد
مجتمعي ينخرط فيه اجلميع من أجل إصالح املدرسة اجلديرة بتطلعات املغاربة ،ومبستقبل املغرب،
ومبتطلبات عالم يشهد تغيرات متسارعة.
تتمثل أهم العمليات التي أجنزت يف إطار تنفيد هذا البرنامج فيما يلي:
• •تنظيم  24جلسة استماع مع فاعلني وهيئات مختلفة من املجتمع املغربي ،بلغ عددها  36هيئة،
مكنت من بلورة تشخيصات متقاسمة حلالة املدرسة املغربية ،وقدمت اقتراحات مشتركة
الستشراف آفاق تطويرها .وقد همت هذه اجللسات ممثلني عن الفئات التالية:
 -الوزراء واملسؤولون اإلداريون عن قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي؛ -النقابات األكثر متثيلية لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين املهني؛ -اجلمعيات املهنية للمدرسني واملفتشني واملديرين وأطر التخطيط والتوجيه؛ -فيدراليات وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ؛ -فيدراليات التعليم والتكوين اخلصوصيني؛ -املنظمات غير احلكومية املهتمة بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي؛ -الفاعلون االقتصاديون؛44
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 -اخلبراء والباحثون يف مجاالت التربية والتكوين والبحث العلمي؛ -علماء الدين؛ -التالميذ والطلبة.• •استكتاب األحزاب السياسية واملنظمات النقابية التعليمية وهيئات املجتمع املدني ،لإلسهام يف
بلورة مشروع متقاسم حول رافعات جتديد املدرسة املغربية ،بحيث توصل املجلس مبا مجموعه
 64مساهمة كتابية يف هذا الشأن ،عالوة على عدد من املساهمات الفردية خلبراء وفاعلني،
ممن استجابوا لدعوة املجلس.
• •استطالع رأي مدرسات ومد ِّرسي التعليم املدرسي واألساتذة الباحثني يف إطار بحث ميداني
نوعي ،هم عينة مكونة من  3400مدرس(ة) بالتعليم املدرسي ،وما يقارب  600أستاذا باحثا،
من خالل اعتماد استمارة تضمنت محاور وأسئلة عن أهم اإلشكاليات التي تواجهها املنظومة
الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي ،وحول الصعوبات واإلكراهات املرتبطة بتكوين
الفاعلني التربويني وتدبير مسارهم املهني ،وظروف مزاولتهم ملهامهم ،وأيضا حول اقتراحاتهم
للنهوض باملدرسة املغربية ،وباألدوار اجلديدة للمدرسني.
• •إشراك عموم املواطنات واملواطنني يف تشخيص االختالالت ورسم معالم مدرسة احلاضر
واملستقبل ،من خالل إطالق املجلس ملشاورات موسعة عبر موقعه اإللكتروني ،حيث توصل مبا
مجموعه أربعة آالف ومائة ( )4100مساهمة ،مت حتليلها واستثمارها يف هذا الشأن.
• •اللقاءات األولى للحوار اجلهوي ،يف أكتوبر  ،2014التي شكلت محطة نوعية يف توسيع دائرة
النقاش العمومي املتعدد ،وفرصة خصبة لتقاسم التشخيص واالستشراف ،حيث نظم املجلس
ستة عشر ( )16لقا ًء جهويا يف موضوع «تأهيل املنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث
العلمي» ،ضمت ما يقارب أربعة آالف ( )4000مشارك ومشاركة ،من فاعلني تربويني وخبراء
وشركاء املدرسة.
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ﻄساﻊمات ﻄﺿﺎﻌبﺋ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ اﻓﺖﺞاب
السﻐاﺠﻐﺋ والمﻈﺰمات الﻈﺼابﻐﺋ وﻊﻐﺆات
المﺔﺎمع المﺛﻇﻎ ﺸﺪﻘ ﺲﻆ ﻄساﻊمات ﺸردﻏﺋ

 64ﻄساﻊمﺋ ﺾﺎابﻐﺋ

جﻂسات اﺠﺎماع ﻄع ﺸاﺲﻂﻐﻆ وﻊﻐﺆات ﻄﺚﺎﻂفﺋ
ﻄﻆ المﺔﺎمع المﺶربﻎ

 24جﻂسﺋ لﻂﺎﺤاور واﻗﺠﺎماع
 36ﻊﻐﺆﺋ

المﺼاربﺋ الﺎﺤارﺾﻐﺋ
�ﺲﺛاد الرؤﻏﺋ
اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ لﻖﺦﻘح

الﻂﺼاءات الﺔﻋﻌﻏﺋ ﻄﻆ أجﻀ تأﻊﻐﻀ المﻈﺰﻌﻄﺋ
الﺎربﻌﻏﺋ

 16لﺼاء جﻋﻌﻏا
 4000ﻄﺤارك)ة(

وﻄﺛرﺠﻎ الﺎﺳﻂﻐﻃ
اﺠﺎطﻘع رأي ﻄﺛرﺠات
ِّ
المﺛرﺠﻎ واﻓﺠاتﺜة الﺊاﺖﺑﻐﻆ

 3400ﻄﺛرس)ة(
 600أﺠﺎاذا باﺖﺑا

المﺤارﺾات ﺸﻎ المﻌﺻع اﻗلﺿﺎروﻇﻎ

 4100ﻄﺤارﺾﺋ

ب .دينامية تواصلية لتملك اإلصالح واالنخراط املتواصل يف تطبيقه
بث واسع النطاق للرؤية االستراتيجية
مع منتصف يونيو  2015قام املجلس بنشر الرؤية االستراتيجية لإلصالح  2015-2030على
موقعه اإللكتروني ،كما وزع ما يفوق  50.000نسخة منها على املشرفني على قطاعات ومؤسسات التربية
والتكوين والبحث العلمي ،وعلى عينات واسعة من الفاعلني التربويني وشركاء املدرسة .كما مت إصدار
ملخص عن الرؤية باللغات العربية واألمازيغية والفرنسية واإلجنليزية واإلسبانية.

تفاعل مثمر مع منابر اإلعالم السمعي والبصري واملكتوب وااللكتروني
عالوة على الندوات واالستجوابات الصحفية التي عقدها رئيس املجلس وبعض أعضاءه ومسؤوليه
يف احملطات املتميزة من سيرورة بناء مشروع اإلصالح التربوي ،نظم املجلس ،بتعاون مع وكالة املغرب
العربي لألنباء ،ستة ( )6لقاءات أطرها رئيس املجلس وعدد من أعضائه ،وذلك لتقدمي التوجهات الكبرى
للتغيير املتضمنة يف الرؤية وإذكاء النقاش العمومي حولها يف اجتاه توسيع نطاق تقاسمها ومتلكها.
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اللقاءات اجلهوية الثانية ،حول الرؤية االستراتيجية لإلصالح وسبل
ا لتفعيل
وفاء بااللتزام بتقاسم النتائج املتوجة لسيرورة عمله التي جتسدها الرؤية االستراتيجية لإلصالح،
واستشرافا منه لبرامج تطبيقها على أرض الواقع ،نظم املجلس بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين
املهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر 12 ،لقاء جهويا ،خالل شهري نونبر ودجنبر
 ،2015يف موضوع «الرؤية االستراتيجية لإلصالح  2015-2030وسبل التفعيل» ،مبشاركة ما يناهز ثالثة
آالف وخمسمائة ( )3500من الفاعلني يف مجاالت التربية والتكوين والبحث العلمي.
من أهم االستنتاجات املستخلصة من هذه اللقاءات كونها أبانت عن تثمني قوي للمضامني
واألهداف اإلصالحية للرؤية االستراتيجية ،كما قدمت مؤشرات أولية عن استعداد املجتمع لالنخراط
يف هذا الورش املصيري لتجديد املدرسة املغربية ،لكن مع االحلاح على ضرورة اتخاذ كل التدابير
واالحتياطات الكفيلة بإجناح هذا اإلصالح وحتصينه من كل أنواع التردد أو التعثر أو الفشل.

 .4لبنات أولية للتعاون من أجل تضافر اجلهود وحتقيق إشعاع وطني
ودولي ملشروع املدرسة املغربية اجلديدة
يف مراعاة لتمايز االختصاصات ،وحرصا على ضمان التكامل املؤسساتي وتضافر اجلهود ،من
أجل جتديد املدرسة املغربية واإلسهام يف حتقيق احلكامة اجليدة إلصالحها؛ عمل املجلس على مأسسة
التعاون مع القطاعات الوزارية املكلفة بالتربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي
وتكوين األطر ،واألوقاف والشؤون اإلسالمية ،من خالل اتفاقية-إطار حتدد مجاالت هذا التعاون ،وال
سيما منها ،تبادل الوثائق واملعلومات واخلبرات  ،وأنشطة البحث ،وتتبع مآل اآلراء والتوصيات التي يدلي
بها املجلس ،ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها.
كما مت فتح قنوات للتعاون مع بعض املراكز واملنظمات الوطنية والدولية املهتمة بالتربية والتكوين
والبحث العلمي.
وإدراكا لألهمية القصوى حلفز الكفاءات الوطنية وتثمينها ،وضمان انخراطها يف املشاريع
االستراتيجية لإلصالح التربوي ،أطلق املجلس مشروع تكوين شبكة للخبرات الوطنية املتواجدة باجلامعات
ومراكز التكوين ووحدات البحث يف ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي .حيث مت إجناز استطالع
ميداني للتعرف على هذه الوحدات وحتديد مجاالت اشتغالها وعدد الباحثني بها وتخصصاتهم ،بهدف
تعبئة طاقات هذه الشبكة لإلسهام يف إجناح املشاريع اإلصالحية.
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الفصل الثالث:
آفاق عمل املجلس برسم سنة 2016
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تندرج آفاق عمل املجلس يف املدى الزمني املستدمي ،من خالل مواصلة املجلس االضطالع
باملهام املناطة به طبقا للدستور وللقانون املتعلق به ،والسيما إجناز تقييمات شمولية وموضوعاتية
منتظمة واإلفادة بدوره االستشاري وإذكاء قوته االقتراحية ومبادراته الذاتية الهادفة إلى تقدمي مشاريع
استشرافية واستراتيجية لإلصالح املتجدد للمدرسة املغربية.
يف ضوء هذه الوقفة املركزة على احلصيلة السنوية ألشغال املجلس ،يتبني أن هذه املؤسسة
الدستورية متكنت عموما من توفير آليات ووسائل سيرها وإرساء القواعد املنهجية لعملها ،واضطالعها
باملهام املناطة بها ،وقطعت شوطا مهما يف القيام بدورها ،والسيما بوضعها لرؤية استراتيجية إلصالح
املدرسة املغربية يف أفق سنة  .2030غير أن هناك اعتبارات وتوجهات أساسية لألشغال املقبلة يضعها
املجلس يف أولويات اهتماماته ،وآلفاق عمله برسم سنة  .2016وهي:
• •توطيد املكتسبات احملرزة وتطويرها وجتاوز الصعوبات من أجل التحسني املستمر ألداء املجلس
ولقيامه مبهامه يف خدمة التجديد املستمر للمدرسة ،على أساس تربية وتكوين قوامهما
اإلنصاف واجلودة واالرتقاء بالفرد واملجتمع.
• •إذكاء التفكير االستراتيجي يف السبل الناجعة لتطبيق اإلصالح يف املدى الزمني املخصص له.
• •مواكبة عمليات التغيير والتجديد بالتتبع اليقظ والتقييم املنتظم.
• •اإلسهام يف ترسيخ وضمان استدامة التعبئة املجتمعية حول هذا الورش املصيري.
• •تعميق الدراسة والبحث يف املشاريع التي من شأنها إغناء الرؤية االستراتيجية وتقوية أوراش
اإلصالح التربوي.
انطالقا من هذه التوجهات ،يستند املجلس يف حتديد آفاق عمله برسم سنة  2016على برنامج
العمل الذي مت التداول فيه واملصادقة عليه من قبل الدورة الثامنة للمجلس املنعقدة بتاريخ  21دجنبر
2015
وتتحدد األهداف املتوخى بلوغها يف هذا الشأن فيما يلي:
• •توجيه جميع األعمال املرتقب إجنازها صوب هدف موحد :إجناح إصالح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي؛
• •إعطاء األولوية للمشاريع الكفيلة باإلسهام يف حتديد التدابير األولية لتفعيل الرؤية
االستراتيجية لإلصالح 2015-2030؛
• •أخذ اجلهوية بعني االعتبار يف اقتراح مشاريع تستجيب لبعض اخلصوصيات اجلهوية
واحمللية؛
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• •االضطالع بدور فعال واستباقي يف سيرورة إصالح املنظومة من خالل إذكاء القوة االقتراحية
واملبادرة مبشاريع مبتكرة؛
• •االستجابة لطلبات الرأي الواردة على املجلس واستثمار اإلمكان الذي تتيحه منهجية اإلحالة
الذاتية يف معاجلة القضايا ذات األولوية بهدف إصدار آراء اقتراحية تواكب تطبيق الرؤية
االستراتيجية؛
• •استكمال إرساء نظام وطني لتقييم السياسات العمومية يف مجاالت التربية والتكوين
والبحث العلمي؛
• •برمجة أنشطة وعمليات كفيلة بتطوير قدرات املجلس املهنية والتدبيرية والتقنية (التكوين
والتنمية املهنية)؛
• •جعل برنامج العمل مستندا إلى ركنني اثنني ،هما :الهيئة التداولية والهيئات املنبثقة عنها
من جهة واألجهزة التقنية للمواكبة واالنتاج من جهة ثانية؛
• •ترسيخ تقليد املقاربة التشاركية التي جعلها املجلس جوهر اشتغاله.
أما املشاريع املبرمجة لتجسيد هذه األهداف فتتمثل فيما يلي:

أ .مشاريع تتعلق بأنشطة الهيئة التداولية والهيئات املنبثقة عنها ،وتتوزع
كما يلي:
جلنة التربية والتكوين للجميع والولوجية
• •مشروع التعليم األولي ،والسيما من حيث التعميم؛ اإللزامية؛ احلكامة واإلشراف؛ النموذج
البيداغوجي؛ تكوين املربيات واملربني؛ والتمويل.
• •مشروع التمييز اإليجابي لفائدة الوسط القروي ،بالتركيز أساسا على تغطية اخلصاص
(البنيات املدرسية والتكوينية والتجهيزات)؛ التأطير؛ التعميم امللزم؛ آليات احلد من الهدر؛
مالءمة الزمن املدرسي مع خصوصيات الوسط القروي؛ الوسائط الديداكتيكية؛ وتوفير
الدعم.

جلنة حكامة منظومة التربية والتكوين
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• •مشروع احلكامة اجليدة والتدبير الناجع للمنظومة يف جميع مستوياتها الوطنية واجلهوية
واحمللية ،مع إيالء العناية على اخلصوص إلرساء نظام للحكامة الترابية للمنظومة يف أفق
اجلهوية املتقدمة ولتأهيل وإدماج املوارد البشرية مع ضمان الشفافية وربط املسؤولية
باحملاسبة.
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• •مشروع الشراكة املؤسساتية والتعبئة من أجل النهوض املستمر باملدرسة املغربية ،عبر
تعميق التفكير ،على اخلصوص ،يف سبل تعزيز آليات التعاقد بني الدولة ومؤسسات التربية
والتكوين وباقي األطراف؛ ضمان مشاركة ناجعة للجهات واجلماعات الترابية للنهوض
باملنظومة؛ بلورة وتنزيل منظور ناجع للشراكة بني القطاعني العام واخلاص وإرساء آليات
لتفعيل التعاون الدولي الالممركز؛
• •مشروع متويل املنظومة التربوية وعمليات إصالحها ،وال سيما عبر تنويع مصادر وأمناط
متويل املنظومة وضمان جناعتها  :وضع نظام داعم مليزانية الدولة لتمويل املنظومة؛
تفعيل صندوق تعميم التعليم وحتسني جودته؛ وضع آليات كفيلة بتنويع موارد األكادمييات
واجلامعات تضمن التمويل الذاتي؛ ضمان جناعة تدبير املوارد املالية.

جلنة املناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية
• •مشروع املقاربة املنهجية لتقييم ومراجعة املناهج والبرامج والتكوينات ،مع توجيه التفكير
باألساس نحو تقييم ومراجعة املناهج والبرامج والتكوينات؛ التقييم الدراسي وأنظمة
االمتحانات؛ والتوجيه املدرسي واملهني واجلامعي
• •مشروع التربية على القيم يف املدرسة
• •مشروع تعليم األطفال يف وضعية إعاقة

جلنة مهن التعليم والتكوين والتدبير
• •مشروع االرتقاء مبهن التربية والتكوين والتدبير والبحث ،وخصوصا منها  :مهنة التدريس
والتكوين والبحث مبختلف أصنافها؛ مهنة التدبير (اإلدارة التربوية)؛ مهنة التفتيش؛ مهنة
التخطيط والتوجيه؛ واملهن اجلديدة.

جلنة البحث العلمي والتقني واالبتكار
• •مشروع إصالح التعليم العالي ،من خالل استهداف قضايا ذات أولوية ،يف مقدمتها االرتقاء
بأدوار ومهام وواجبات وحقوق األساتذة الباحثني؛ مدارس الدكتوراه؛ حكامة التعليم العالي؛
مناهج ومضامني التكوين؛ واالندماج املهني.
• •مشروع النهوض بالبحث العلمي والتقني واالبتكار ،الذي يستهدف بالدرجة األولى حكامة
منظومة البحث العلمي والتقني واالبتكار؛ اإلنتاج العلمي؛ تكوين الدكاترة وأنظمة مدارس
الدكتوراة؛ متويل البحث العلمي.
53
اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

2015

جلنة اخلدمات االجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين
على محيطها
• •مشروع املدرسة والثقافة ،من خالل تركيز االهتمام على تشخيص واقع الثقافة يف املدرسة
املغربية؛ تعزيز الوظيفة الثقافية للمدرسة املغربية بكل مكوناتها؛ ودور الثقافة يف تنمية
املدرسة والتنمية املجتمعية.
• •مشروع محاربة األمية والتربية غير النظامية ،والسيما من حيث احلكامة؛ التأطير؛ الهندسة
البيداغوجية والهندسة األندراغوجية؛ التمويل؛ الشراكة (تعبئة الفاعلني)؛ التتبع والتقييم؛
ونظام اإلشهاد ومآل املستفيدين :اإلدماج ،برامج ما بعد محو األمية...
إلى جانب هذه املشاريع ،يعتبر املجلس أن هناك ثالث قضايا استراتيجية تشكل مواضيع
أساسية آلفاق عمله ،أحدث من أجل االشتغال عليها ثالث مجموعات عمل خاصة:

مجموعة العمل اخلاصة بالتكوين املهني ،التي ستنكب على تعميق دراسة
هذا املوضوع من زوايا متنوعة ،يف مقدمتها:
• •الطاقة االستيعابية يف اجتاه حتقيق مبدأ التمييز اإليجابي للوسط القروي وتكافؤ الفرص
يف مجال التكوين املهني؛
• •احلكامة الداخلية ملنظومة التكوين املهني ،وسبل تقوية التنسيق بني مختلف املتدخلني
وتوثيق العالقة بالنسيج االقتصادي واملقاوالتي؛
• •عالقة التكوين املهني بأمناط التعليم األخرى والسيما التعليم التقني؛
• •موقع اللغات يف العملية التكوينية؛
• • سبل استشراف مهن احلاضر واملستقبل ،ومسايرة مستلزمات األوراش التنموية الكبرى
واملهن اجلديدة للبالد.

مجموعة العمل اخلاصة بإصالح التعليم الديني ،وتتولى ،باألساس ،معاجلة
املوضوع عبر عدة مداخل ،على اخلصوص منها:
• •حكامة التعليم الديني ،وعالقته مع التعليم العام؛
• •النموذج البيداغوجي؛ من حيث غايات ووظائف هذا النوع من التعليم ،وجودته ،وتكامل
أدوار مكوناته ومستوياته؛ وانفتاحه على أمناط التعليم األخرى ،وعلى محيطه...؛
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• •الفاعلون التربويون؛
• •تنمية البحث العلمي يف مجال التعليم الديني.

مجموعة العمل اخلاصة بالتعليم والتكوين اخلاصني ،التي تنكب على
مقاربة هذا املوضوع من مختلف الزوايا ،على اخلصوص منها:
• •سبل ضمان التزام هذا القطاع مببادئ اخلدمة العمومية واخليارات الناظمة إلصالح
املنظومة التربوية؛
• •مقومات الضبط واالفتحاص والتقييم ،ومراقبة الدولة لعمل هذا القطاع القطاع اخلاص
للتربية والتكوين باعتباره شريكا لتعليم العمومي؛
• •التأطير التشريعي والتنظيمي وتوفير تصور دقيق للتعليم العالي اخلاص الذي يتسم بتعدد
مناذجه ومؤسساته.

ب .مشاريع التقييم ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي املبرمجة
من قبل الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس
• •مواصلة إجناز الدراسة املتعلقة بتقييم املكتسبات يف اللغة بالنسبة لألطفال املغاربة املقيمني
باخلارج
• •مساهمة يف التفكير حول متويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يف إطار الرؤية
االستراتيجية لإلصالح
• •استكمال التقييم املؤسساتي التجريبي :ثانوية ومدرسة
• •إجناز تقييمات ملواكبة تطبيق الرؤية االستراتيجية 2015-2030
 -مواصلة إعداد وإجناز البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات املتعلمني يف طبعته الثانية( PNEA2اجلذوع املشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي)؛
 -إعداد وإجناز برنامج تقييم اإلدماج ومردودية اجلامعة.• •تقييمات جتريبية لبلورة واختبار املعايير املرجعية وأدوات التقييم املؤسساتي
• •حتليل تقييمي ملعطيات الدراسات الدولية2015 :

TIMSS

باإلضافة إلى املشاريع املذكورة أعاله ،ستعمل الهيئة الوطنية للتقييم على إغناء العدة التقييمية
للمجلس ببناء قاعدة املعطيات اإلحصائية وإنتاج دالئل ،أدوات ومؤشرات ومفاهيم التقييم.
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ج .إجناز أعمال الدراسة والبحث والرصد واملستقبلية واالبتكار ،من خالل:
• •إجناز الدراسات املقارنة يف عالقة باملواضيع املدرجة يف برنامج عمل املجلس؛ رصد
التجارب الدولية الناجحة يف مجاالت التربية والتكوين والبحث العلمي والسهر على تعزيز
إنتاجات املجلس التربوية والعلمية.
• •وضع استراتيجية للرصد التربوي واليقظة وطنيا ودوليا وإرساء نظام استشراف آفاق
املنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
• •إعداد تصور استراتيجي شامل لالبتكار مبختلف مستوياته وأبعاده ،ويف مختلف امليادين
والقضايا املتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي ،واالشتغال على ثالثة مشاريع مجددة:
 -مشروع مدرسة آباء وأمهات أولياء املتعلمني؛ -مشروع إعادة بناء اجلمعيات املهنية للفاعلني التربويني؛- -مشروع بناء منوذج جديد للتعلمات يف التعليم االلزامي.

د .مشاريع تتعلق باإلعالم والتواصل والتوثيق والتعاون
• •التحضير إلرساء منظومة وطنية مندمجة لإلعالم خاصة بالتربية والتكوين والبحث العلمي
بوصفها مستلزم أساسي ملواكبة تطور املدرسة وتتبع مشاريع إصالحها وتقييم أدائها
وقيادتها.
• •مواصلة برنامج التواصل والتعبئة املجتمعية حول اإلصالح التربوي ،وعلى اخلصوص مبا
يلي:
 -تنظيم ورشات موضوعاتية شهرية مع الفاعلني التربويني ،وشركاء املدرسة ،بهدفتقاسم التفكير االستراتيجي يف سبل تفعيل الرؤية االستراتيجية لإلصالح؛
 -تعزيز التواصل عبر اللقاءات العلمية والندوات املستندة إلى اخلبرات الوطنية والدولية،واملنفتحة على املجتمع؛
 - -تطوير التواصل االلكتروني للمجلس ،وتعزيز متوقعه على الشبكة العنكبوتية.

مشاريع التوثيق والنشر والترجمة ،وتهم على اخلصوص ما يلي:
• •مواصلة التدابير التحضيرية إلرساء مركز للتوثيق متخصص يف مجاالت التربية والتكوين
والبحث العلمي ،يروم باألساس:
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 -استكمال تكوين منت وثائقي متعدد الوسائط ،متخصص يف مجاالت التربية التكوينوالبحث العلمي؛
 -تكوين وتثمني منت وثائقي يؤرخ لذاكرة املدرسة املغربية؛ -توسيع اخلدمات واملنتوجات الوثائقية ،والسيما عبر بناء مركز توثيق افتراضي مبواردإلكترونية.
• •إصدار وترجمة ونشر :اآلراء؛ األبحاث والدراسات؛ التقارير؛ أشغال الندوات؛ املجالت
ومعجم وقاموس التربية والتكوين والبحث العلمي.

مشاريع التعاون الوطني والدولي
• •على الصعيد الوطني ،من خالل استكمال عمليات مأسسة التعاون املوضوعاتي بني املجلس
والقطاعات احلكومية املكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي ،يف مجاالت أنظمة اإلعالم
والتقييم والتكوين والبحث والدراسات وتبادل اخلبرة ...إلى جانب مأسسة التعاون مع
مجالس احلكامة اجليدة والهيئات واملؤسسات الوطنية واجلهوية ذات االهتمام بقضايا
التربية والتكوين والبحث.
• •على الصعيد الدولي ،باستكشاف فرص للتعاون وتطوير الشراكات مع املنظمات والهيئات
الدولية ،خصوصا مع مجالس التربية وهيئات التقييم ،ومراكز البحث الدولية...
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املجلس ،مؤسسة دستورية يف تفاعل مستمر
مع أوراش اإلصالح التربوي
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مباشرة ،عقب إعادة تفعيل املجلس األعلى للتعليم ،ومنذ تنصيب املجلس األعلى للتربة والتكوين
والبحث العلمي ،شهدت هذه املؤسسة الدستورية ،عالوة على إرساء هياكلها اإلدارية وهيئاتها ،دينامية
مبسارات متعددة تفاعل فيها إحراز عدد من املكتسبات مع مواجهة جملة من التحديات ،إلى جانب
السعي الدؤوب نحو كسب الرهانات املتوخاة.

أوال ،املكتسبات
• •بناء خارطة طريق لتجديد املدرسة على مدى  15سنة ،يف أفق  ،2030أضحت إطارا مرجعيا
مجتمعيا متقاسما لإلصالح التربوي؛
• •اإلرساء التدريجي للنهج املستقل واملوضوعي للتقييمات الشاملة واملوضوعاتية ،املؤسساتية
والبيداغوجية ،باعتبارها الزمة للتحسني املطرد للمردودية الداخلية واخلارجية للمدرسة؛
• •تكريس التموقع الدستوري للمجلس ،بوصفه مؤسسة مستقلة للتفكير االستراتيجي يف
قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي ،ويف مشاريع إصالحها ،من خالل مهامه التقييمية
واالستشارية واالقتراحية ،مع إقامة أواصر التعاون املثمر مع مختلف القطاعات احلكومية
املعنية بالشأن التربوي ،يف احترام متبادل لالختصاصات؛
• •تقاسم القواعد املنهجية لالشتغال ،املنطلقة من حفز النقاش الدميقراطي والرأي املتعدد،
وتوجيه االجتهاد اجلماعي ألعضاء املجلس ولهيئاته ،محتكما إلى اخلبرة العلمية ومدعوما
بنهج املقاربة التشاركية يف تنوع أساليبها ،بهدف بناء تعاقدات حول رافعات اإلصالح
والتجديد والتأهيل املستمر للمدرسة املغربية؛
• •اإلذكاء التدريجي للتعبئة املجتمعية حول مشروع اإلصالح ،والتنامي اليقظ للبدايات األولى
السترجاع الثقة يف إمكانية التغيير.

ثانيا ،التحديات
إن املجلس ،وهو يواصل ،يف حرص جماعي تام ،االضطالع مبهامه ،يستشعر التحديات التي
سيكون عليه رفعها باستمرار .وهي يف مجملها نابعة ،باألساس ،من التعددية املميزة لتركيبته الغنية بتنوع
وجهات النظر ،ومن قوة االنتظارات املتطلعة إلى نتائج ملموسة ،ومن كيفية تعاطي احمليط مع توجهات
اإلصالح وعمليات تطبيقه ،ومن خصوصية ميادين اشتغاله .من أهم هذه التحديات:
• •التعامل مع منظومة تربوية متعددة املكونات ،متشعبة القضايا ،ومتنوعة املقاربات.
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• •استكشاف حلول مبتكرة للتجديد ،والسيما بالنسبة للقضايا اإلشكالية والعرضانية
للمدرسة ،تتبلور أوال ضمن سيرورة لالجتهاد والذكاء اجلماعي واخلبرة املتخصصة
واملقاربة التشاركية؛ تتسم ثانيا بالنجاعة واجلرأة واحلسم ،وتكون ثالثا متملكة ومتقاسمة،
وينخرط اجلميع يف تطبيقها.
• •املساعدة على ضمان التقائية وتكامل وتناسق السياسات العمومية ذات الصلة مبيادين
التربية والتكوين والبحث العلمي ،سواء يف إجناز أوراش إصالح املدرسة املغربية ويف تعزيز
اجلسور واملمرات وحتقيق التفاعل والتكامل على املستويات املؤسساتية والبيداغوجية
واالضطالع املتضافر واألمثل بوظائف املنظومة؛
• •اإلسهام يف توفير الضمانات الالزمة حلسن تطبيق مشروع اإلصالح التربوي ،والسهر على
تتبع عمليات تنفيذه والتقييم املنتظم لنتائجه ،من أجل التصحيح واالستدراك وتأمني سيره
دوما على السكة الصحيحة.
• •اإلسهام يف ضمان التزام كال األطراف املعنية باإلطار املرجعي لإلصالح والسهر املتواصل
على تنفيذ أهدافه وتأمني استدامة التعبئة املجتمعية ،واالنخراط املتواصل للفاعلني
التربويني ولشركاء املدرسة يف إجناح هذا الورش الوازن واملصيري بالنسبة لألجيال
الصاعدة وللبالد.

ثالثا ،الرهان احلاسم  :حتقيق اإلصالح التربوي املنشود
إن املجلس ،مع تأكيد سهره على توطيد املكتسبات وتطويرها ،وعزمه احلازم على رفع التحديات،
يعتبر أن التحقيق الشامل لإلصالح الذي وضعته الرؤية االستراتيجية يف املدى الزمني املخصص له،
يشكل بالنسبة للمرحلة املقبلة من عمله الرهان احلاسم ،بالنظر لألفق الواعد الذي تفتحه هذه الرؤية
لتجديد املدرسة وتأهيلها ،ولالستجابة لآلمال واالنتظارات التي تعقدها الدولة واملجتمع على إجناح
التغيير املنشود ،واسترجاع ثقة املغاربة يف مدرستهم.
لذلك ،سيعمل املجلس على تعميق التفكير يف عدد من جوانب الرؤية االستراتيجية ،السيما
القضايا ذات األولوية يف هذه املرحلة بالنسبة إلصالح املدرسة ،وسيجند لذلك ،وهو يضطلع مبهامه
التقييمية واالستشارية واالقتراحية ،كافة الطاقات املتوافرة لديه ،األكادميية والعلمية واملهنية وامليدانية
واملدنية والتشاورية ،موازاة مع تعزيز سبل ضمان استدامة التعبئة املجتمعية.
ووعياً من املجلس بضرورة مأسسة اإلطار القانوني لإلصالح ،الذي سيوفر شروط التعاقد الوطني
حول تفعيل مقتضيات وتوصيات الرؤية االستراتيجية ،فإنه يراهن أكثر على توافر قيادة مؤهلة للتغيير،
تعمل وفق منهجية تستجيب لألهداف املتوخاة واملتطلبات اآلنية واملستقبلية لتحقيقها ،وتعبئ لبلوغ
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هذه الغاية كافة القدرات واإلمكانات البشرية واللوجيستيكية ،واآلليات املؤسسية الالزمة لتفعيل برامج
ومشاريع التغيير ،ومواكبتها وتتبعها على الوجه األفضل.
إن املجلس ،بقدر ما هو عاقد العزم على إجناح إصالح املدرسة املغربية ،يدعو مختلف مكونات
األمة إلى االنخراط الفعال ،كل من موقعه ،يف أوراش تطبيق هذا اإلصالح الكفيل بتمكني املدرسة من
االضطالع األمثل بوظائفها ،كي تتمكن من اإلسهام بفعالية يف رفع التحديات املطروحة على املغرب ،من
أجل تأهيل وتثمني وتنمية الرأسمال البشري والالمادي ،واالنخراط القوي يف مجتمع املعرفة ،وتعزيز
التموقع يف مصاف البلدان الصاعدة.
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ملحق
الئحة أعضاء املجلس
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الئحة أعضاء املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حسب الفئات
رئيس املجلس
 .1السيد عمر عزميان

 .33السيد العربي بنشيخ

 .61السيد أحمد عسيني

 .34السيد إدريس أبو تاج الدين

 .62السيدة سميرة العمراني
 .63السيدة يسرى حريري

أعضاء ميثلون البرملان

 .64السيدة خديجة رحاوي

 .35السيد محمد يتيم

 .65السيد عبد العزيز أو العسري

 .2السيد عبد احلميد عقار

 .36السيد سمير بلفقيه

 .66السيدة الهام بوفتاس

 .3السيد ألبير ساسون

 .37السيدة خديجة الزومي

 .67السيد عبد الكبير بالوشو

 .38السيد عبد الكرمي الهوايشري

 .68السيد احلسني موغلي

الفئة األولى :اخلبراء واملتخصصون

Albert SASSON

 .69السيد عبد الغفور العالم

 .4السيد عبد اجلليل حلجمري
 .5السيد عبد اللطيف ميراوي

أعضاء ميثلون مؤسسات التربية والتكوين

 .6السيد محمد دحمان

 .39السيد عز الدين املداوي

 .7السيدة ربيعة الناصري

 .40السيد عمر الصبحي

 .8السيدة نادية البرنوسي

 .41السيد إدريس وعزار

 .70السيد بوشعيب العالمي
أعضاء ميثلون جمعيات آباء وأمهات وأولياء
ا لتال ميذ

 .9السيد نور الدين عيوش

 .42السيد محمد دالي

 .10السيد رشيد الفياللي مكناسي

 .43السيدة اجليدة اللبيك

 .11السيد نور الدين مؤدب

 .44السيد سمير البردعي

 .73السيد الكبير الغزاوي

الفئة الثالثة  :األعضاء املمثلون للنقابات
التعليمية األكثر متثيلية ،واألطر التربوية
واإلدارية ،وآباء وأمهات وأولياء التالميذ،
واملدرسون ،والطلبة والتالميذ ،واجلماعات
الترابية ،وجمعيات املجتمع املدني ،واملقاوالت،
والهيئات املمثلة للمؤسسات اخلاصة للتربية
والتكوين اخلاص

أعضاء مشاركون ميثلون التالميذ

 .12السيد أحمد عبادي
 .13السيد علي أمهان
 .14السيد عبد احلي مودن
 .15السيد محمد أفاية
 .16السيد عبد الناصر ناجي
 .17السيدة لطيفة جبابدي
 .18السيدة التجانية فرتات
 .19السيد نور الدين الصايل
 .20السيدة عائشة حدو
 .21السيدة نادية العراقي
الفئة الثانية  :األعضاء املعينون لصفتهم
أعضاء احلكومة
 .22السيد رشيد بن املختار بن عبد اهلل
 .23السيد خالد برجاوي
 .24السيد حلسن الداودي
 .25السيدة جميلة املصلي
 .26السيد أحمد التوفيق
 .27السيد محمد األمني الصبيحي
 .28السيد أنيس بيرو
الشخصيات التالية
 .29السيد محمد يسف
 .30السيد احملجوب الهيبة
 .31السيد عمر الفاسي الفهري
 .32السيد أحمد بوكوس

أعضاء ميثلون النقابات األكثر متثيلية
 .45السيدة كرمية بنصفية
 .46السيد عالل بنلعربي
 .47السيد يوسف عالكوش
 .48السيدة جناة الوافدي اجلرفطي
 .49السيد عبد اإلله احللوطي
 .50السيدة آمنة ماء العينني
 .51السيد ميلود معصيد
 .52السيدة حكيمة لطفاوي
 .53السيد عبد الكرمي مدون
 .54السيد أحمد بومعليف
أعضاء ميثلون األطر التربوية واإلدارية
 .55السيد نور الدين مشاط
 .56السيدة السعدية النسائي
 .57السيد عبد املالك املؤدن
 .58السيدة التاجي الكبيرة
 .59السيد منير عبد احلق
 .60السيد عبد اللطيف العلمي

 .71السيد يوسف اجلميلي
 .72السيد ميلود قداري

 .74اآلنسة ابتسام بوريح
 .75اآلنسة جيهان الفنيري
 .76اآلنسة وئام غزال
 .77اآلنسة إميان البزيدي
 .78السيد محمد إيهاب لشهب
أعضاء ميثلون جمعيات املجتمع املدني
 .79السيد عزيز قيشوح
 .80السيد عبد اللطيف اجلواهري
 .81السيد محمد حباني
 .82السيدة ثرية بوعبيد
 .83السيد خالد الصمدي
 .84السيد محمد سماني
أعضاء ميثلون الهيئات األكثر متثيال
للمقاوالت
 .85السيدة مرمي بن صالح شقرون
 .86السيد جواد الشيخ حللو
 .87السيد مروان طرفة
أعضاء ميثلون الهيئات األكثر متثيال ملؤسسات
التعليم والتكوين اخلاص
 .88السيد عبد الهادي الزوينت
 .89السيد جاك كنافو
 .90السيد عبد السالم بناهرة
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