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مقتطفات مرجعية 

»في هذا الصدد، نذكر بخطابنا للسنة املاضية بمناسبة ذكرى 20 غشت، والذي حددنا فيه التوجهات 

العامة إلصالح املنظومة التعليمية، ودعونا لتفعيل املقتضيات الدستورية بخصوص املجلس األعلى 

للتربية والتكوين والبحث العلمي.

لذا، ندعو الحكومة لإلسراع بإقرار النصوص القانونية املتعلقة باملجلس الجديد. 

وفي انتظار ذلك، فقد قررنا تفعيل املجلس األعلى للتعليم في صيغته الحالية، عمال باألحكام االنتقالية 

التي ينص عليها الدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية امليثاق الوطنـي للتربية والتكوين، واالنكباب 

على هذا الورش الوطنـي الكبير. «

مقتطف من خطاب جاللة امللك بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب لسنة 2013

»يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

املجلس هيأة استشارية، مهمتها إبداء اآلراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم 

التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وكــذا حــول أهــداف املرافــق العموميــة املكلفــة بهــذه املياديــن وســيرها. 

كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا املجال.«

الفصل 168 من الدستور

»علــى املؤسســات والهيئــات املشــار إليهــا فــي الفصــول 161 إلــى 170 مــن هــذا الدســتور تقديــم تقريــر عــن 

أعمالهــا، مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل، الــذي يكــون موضــوع مناقشــة مــن قبــل البرملــان. «

الفصل 160 من الدستور

»تطبيقــا ألحــكام الفصــل 160 مــن الدســتور، يقــدم املجلــس تقريــرا عــن حصيلــة وآفــاق عملــه كل ســنة 

علــى األقــل.

يرفــع رئيــس املجلــس هــذا التقريــر إلــى امللــك، ويوجهــه إلــى رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس 

مجلــس املستشــارين، ويكــون موضــوع مناقشــة أمــام البرملــان.

وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية. «

املادة 5 من القانون رقم 105.12 املتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
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I. املقتضيات القانونية

تم إعداد التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لسنة 2017، 

طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة في كل من الدستور، والقانون املتعلق باملجلس، ونظامه الداخلي؛ حيث:

ينــص الفصــل 160 مــن الدســتور، علــى أن »تقــدم مؤسســات وهيئــات الحكامــة الجيــدة تقريــرا عــن أعمالهــا مــرة 	 

واحــدة فــي الســنة علــى األقــل، يكــون موضــوع مناقشــة مــن قبــل البرملــان«؛ 

وتنــص املــادة 5 مــن القانــون املتعلــق باملجلــس، علــى »إعــداد تقريــر عــن حصيلــة وآفــاق عمــل املجلــس، يرفعــه 	 

رئيــس املجلــس إلــى جاللــة امللــك، ويوجهــه إلــى كل مــن رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس مجلــس 

املستشــارين. ويكــون موضــوع مناقشــة أمــام البرملــان، قبــل أن ينشــر بالجريــدة الرســمية«؛

أمــا املــادة 79 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، فتق�ضــي ب »تضميـــن هــذا التقريــر حصيلــة مختلــف أنشــطة 	 

املجلــس وأشــغاله املرتبطــة بمهامــه االستشــارية والتقييميــة واالقتراحيــة، عــالوة علــى املحــاور األساســية آلفــاق 

عملــه ذات الصلــة بمجــاالت اختصاصــه«.

II. املستندات

يستمد هذا التقرير املعطيات واملعلومات املتضمنة فيه من عدد من املستندات، يأتي في مقدمتها ما يلي:

برنامج عمل املجلس لسنتي 2016 و2017 كما صادقت عليه دورته الثامنة املنعقدة بتاريخ 21 دجنبـر2015، 	 

وحصيلة تنفيذه؛

التقارير املوضوعاتية املعدة من قبل مختلف هيئات املجلس وبنياته، املرتبطة بالتحضير إلعداد هذا التقرير.	 

آفاق عمل املجلس املتضمنة في التقرير السنوي لسنة 2016؛ 	 

برنامج عمل املجلس لسنة 2018 املصادق عليه في دورته الثالثة عشرة في يناير 2018.	 

III. السياق

يقترن هذا التقرير بسياقات خاصة، تتجلى باألساس فيما يلي:

كونه الثالث من نوعه بعد تقريَري سنتي 2015 و 2016؛	 

يأتــي بعــد مــا يناهــز انصــرام ثــالث ســنوات علــى إصــدار الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح 2015-2030، أي قبــل مــا 	 

يقــارب ســنة عــن انتهــاء الواليــة األولــى للمجلــس، التــي انطلقــت فــي 16 يوليــوز 2014؛ 

كونــه يســتحضر نتائــج وخالصــات الوقفــة التــي قــام بهــا املجلــس علــى ســير عملــه وســبل تطويــره، والتــي صــادق 	 

خــالل دورتــه الثالثــة عشــرة فــي ينايــر 2018، والقائمــة علــى مقاربــة جديــدة لالشــتغال، غايتهــا تحســين أداء هــذه 

املؤسســة وهيئاتهــا ومختلــف بنياتهــا، والرفــع مــن إنتاجيتهــا. 

تقديم : المقتضيات القانونية، المستندات، السياق، المبادئ الموجهة، المنهجية، األهداف
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IV. املبادئ املوجهة 

يحــرص هــذا التقريــر علــى تأكيــد االنســجام  بيـــن حصيلــة وآفــاق عمــل املجلــس، مــن جهــة، والخصوصيــات املميـــزة 

لهــذه املؤسســة الدســتورية، مــن جهــة أخــرى؛ لذلــك فــإن أعمالــه املنجــزة أو املحــددة فــي آفــاق اشــتغاله:

تجســد الوضــع املؤسســاتي للمجلــس، بوصفــه هيئــة دســتورية للحكامــة الجيــدة وللنهــوض بالتنميــة البشــرية 	 

واملستدامة، وبالديمقراطية التشاركية؛	

تعد ثمرة االجتهاد الجماعي املســتند على النتائج املتقاســمة املســتمدة من التبادل الديمقراطي للرأي املتعدد، 	 

واملدعمــة باملقاربــة التشــاركية والدراســات العلميــة واملقارنــة، مــع االســتعانة بالخبـــرات الداخليــة والخارجيــة، 

واالســتثمار الوظيفــي البّنــاء للتعــاون القائــم  بيـــن املجلــس و بيـــن الفاعليـــن والشــركاء الوطنييـــن والدولييـــن، وال 

ســيما القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات واملنظمــات املتدخلــة أو املعنيــة بمياديــن التربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمـــي؛

تجمــع  بيـــن املهــام االستشــارية واالقتـــراحية والتقييميــة واالستشــرافية للمجلــس، بوصفهــا اختصاصــات 	 

يمارســها مــن موقــع املقاربــة االســتراتيجية، املوضوعيــة واملســتقلة، لقضايــا التربيــة والتكويــن والبحــث العلمـــي 

وللسياســات العموميــة املرتبطــة بهــا، وللمشــاريع والبـــرامج اإلصالحيــة ذات الصلــة بهــذه القضايــا؛

تتيــح فرصــا مواتيــة للتواصــل والتعبئــة مــن أجــل النهــوض باملدرســة املغربيــة، مــن خــالل التبــادل والتفاعــل 	 

والتقاســم الجماعــي ملشــاريع اإلصــالح التربــوي. 

V. املنهجية 

ترتكز منهجية إعداد هذا التقرير على االعتبارات والقواعد التالية:

العمل بمنطق املؤسسة املنسجمة، موحدة األهداف، ومختلفة البنيات في تكاملها وتضافر جهودها في خدمة 	 

املهــام املناطــة باملجلــس؛ بحيــث يقــدم هــذا التقريــر حصيلــة وآفــاق عمــل املجلــس بالرجــوع إلــى مهامــه وأنشــطته 

وســير عمله، وفق نظرة نســقية، تدمج كل األعمال واملنجزات واالستشــرافات في إطار ســير عمل هذه املؤسســة 

ونتائــج أشــغالها؛

التمييــز  بيـــن املضاميــن التــي ترصــد حصيلــة عمــل املجلــس لســنة 2017، و بيـــن آفــاق هــذا العمــل خــالل ســنة 	 

2018؛ 

نهــج مقاربــة تفاعليــة وظيفيــة تقــدم اإلنجــازات وتستشــرف املســتقبل القريــب، مــع األخــذ فــي االعتبــار مــا يميـــز 	 

أعمــال املجلــس مــن اســتمرارية فــي زمــن اإلنجــاز ومــن بنــاء قائــم علــى منطــق تراكمـــي؛

ّم، يمكن تحديد األعمال التي يتضمنها هذا التقرير في ثالثة أصناف:
َ
ِمن ث

مشاريع تم إنجازها خالل سنة 2017؛	 

مشاريع قطعت أشواطا مهمة في إنجازها خالل نفس السنة، وما تزال حاليا قيد االستكمال؛	 

مشــاريع ُوِضعــت لهــا املحــددات املنهجيــة والعلميــة والوثائقيــة فــي هــذه الفتـــرة، ومــا يــزال إعدادهــا وإنجازهــا فــي 	 

مراحلــه األوليــة.    
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ينتظم التقرير، عالوة على املقدمة والخاتمة، وفق فصلين يتضمن كل منهما محاور موضوعاتية:

تقديم عام يتضمن: املقتضيات القانونية، املستندات، السياق، املبادئ املوجهة، املنهجية، األهداف؛	 

صُّ حصيلة عمل املجلس لسنة 2017، ويتضمن املحاور التالية:	 
ُ
فصل أول يخ

محور األعمال املتصلة باملهمة االقتراحية للمجلس؛	 

محور األعمال املتعلقة بمهمته التقييمية؛	 

محور األنشطة املنجزة من قبل بنيات الدراسة والبحث واإلعالم والتواصل والتعاون والتدبير؛	 

فصل ثان مخصص آلفاق العمل برسم سنة 2018، ويشمل املشاريع التالية: 	 

مشاريع األعمال املرتبطة بتعميق وإغناء الرؤية االستراتيجية؛	 

مشاريع األعمال التقييمية؛	 

مشاريع الدراسات والبحث والرصد واالبتكار؛	 

مشاريع الدعم والتدبير.	 

خاتمة.	 

VI. األهداف

يتعلق األمر، بشكل خاص، بأربعة أهداف متكاملة، وهي:

إبــراز األعمــال التــي أنجزهــا املجلــس وهيئاتــه فــي إطــار التقييمــات املوضوعاتيــة لجوانــب مــن املنظومــة التربويــة، . 1

وضمن مشاريع إغناء وتعميق الرؤية االستراتيجية، ومنها على الخصوص القضايا ذات الطابع االستراتيجي، 

اإلشكالي واألفقي بالنسبة إلصالح املنظومة التربوية، والسيما قضايا التعليم األولي، والتربية غيـــر النظامية، 

والتعليــم العالــي، والتكويــن املهنـــي، ومهــن التربيــة والتكويــن؛

تقديــم املشــاريع التقييميــة واالقتراحيــة، وتلــك املرتبطــة بالدراســة والبحــث واإلعــالم والتواصــل والتعــاون . 2

والتدبيـــر، املدرجــة فــي إطــار استشــراف عمــل املجلــس برســم ســنة 2018 وإلــى غايــة منتصــف 2019؛

تعزيــز محطــات التواصــل املنتظــم مــع كل الفاعليـــن التربوييـــن والــرأي العــام واملتدخليـــن واملعنييـــن بقضايــا . 3

املنظومــة التربويــة ، علــى نحــو يجعــل هــذا التواصــل يذهــب أبعــد مــن اإلخبــار وتعميــم املعلومــة، إلــى توســيع 

وتعميــق معرفــة املجتمــع املغربــي بقضايــا مدرســته، ومتطلبــات إصالحهــا، وإذكاء تعبئــة ذات نَفــس متواصــل 

حــول هــذا اإلصــالح.

ــن مــن التعــرف علــى التوجهــات الكبــرى ملضاميــن إنتاجــات املجلــس  ِ
ّ
مــن ثــّم، يشــكل هــذا التقريــر وثيقــة تمك

ومشــاريعه، خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا، بهــدف إدراك وتقاســم القيمــة املضافــة للمشــاريع املنجــزة مــن ِقبــل هــذه 

املؤسســة الوطنيــة فــي نطــاق االختصاصــات الدســتورية والقانونيــة املحــددة لهــا؛

التأكيــد علــى أن املجلــس يتوخــى مــن هــذه الوثيقــة التــي تقــدم أعمالــه التقييميــة واالقتراحيــة االرتقــاء بــأداء . 4

املدرســة املغربيــة، وتعزيــز أوراش إصالحهــا فــي أفــق تحقيــق مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء بالفــرد واملجتمــع.





الفصل األول: 
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تتضمــن هــذه الحصيلــة األعمــال التــي أنجزهــا املجلــس وهيئاتــه خــالل ســنة 2017؛ وهــي أعمــال تهــم علــى الخصــوص: 

منهجيــة ســير عمــل املجلــس، مهمتــه االقتراحيــة، مهمتــه التقييميــة، أعمــال الدراســة والبحــث والرصــد واالبتــكار، 

املنظومة املعلوماتية، العمليات التواصلية، األنشــطة العمومية والندوات واللقاءات الدراســية وورشــات العمل، 

التعاون الوطنـي والدولي، التوثيق والنشر والترجمة، تدبير املوارد البشرية واإلدارية واملالية.	

يتعلق األمر بحصيلة متنوعة من حيث اإلنتاجات واإلصدارات التي تصب في أعمال تقييمية موضوعاتية لجوانب 

متعددة ومختلفة من املنظومة التربوية، ومشاريع تهدف باألساس إلى تعميق وإغناء قضايا استراتيجية وعرضانية 

متضّمنــة، علــى نحــو ُمركــز، فــي الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح، إلــى جانــب عمليــات مــن شــأنها أن ترتقــي بســير املجلــس 

وبتموقعه في املشــهد التربوي. 

I. منهجية سير عمل املجلس

في إطار حرص املجلس على التقييم املنتظم لسير عمله، باالستناد إلى حصيلة تجربته وبدعم من خبـــرة خارجية، 

ــن مــن اســتخالص الــدروس مــن هــذه التجربــة بمكامــن 
َّ
تــم إجــراء وقفــة علــى ســير عمــل املجلــس منــذ تنصيبــه؛ ممــا مك

قوتهــا ومواطــن ضعفهــا. كمــا أتاحــت نهــج مقاربــة جديــدة لتطويــر ســير عمــل املجلــس، تمــت املصادقــة عليهــا خــالل 

دورتــه الثالثــة عشــرة املنعقــدة بتاريــخ 18-19 ينايــر 2018.

فــي هــذا اإلطــار، يتبيـــن أنــه، بعــد الســنوات واألشــواط املقطوعــة واألعمــال املنجــزة خــالل منتصــف الواليــة األولــى، 

ــن املجلــس، عــالوة علــى إرســاء هيئاتــه التداوليــة والهيئــات املنبثقــة عنهــا، وهياكلــه املختصــة بالتقييــم والبحــث 
َّ
تمك

والتدبيـــر، من إنجاز عدد من األعمال، انطلقت بتقرير تحليلي حول تقييم حصيلة تطبيق امليثاق الوطنـــي للتربية 

والتكوين 2000 - 2013، وتميـزت ببلورة الرؤية االستراتيجية 2015 - 2030: من أجل مدرسة االنصاف والجودة 

واالرتقــاء، التــي تشــكل اليــوم خارطــة طريــق اإلصــالح التربــوي لبالدنــا.

عــالوة علــى ذلــك، أصــدر املجلــس، اســتنادا إلــى منهجيــة قائمــة علــى التشــاور والخبـــرة العلميــة املختصــة، عــددا مــن 

اآلراء والتقاريــر، فــي إطــار ممارســة اختصاصاتــه االستشــارية والتقييميــة واالقتراحيــة.

عرفــت هــذه الفتـــرة أيضــا نهجــا موســعا للمقاربــة التشــاركية، ســواء  بيـــن أعضــاء املجلــس أو مــن خــالل تنظيــم 

اســتماعات ونــدوات ولقــاءات جهويــة ســنوية. وتشــكل هــذه املقاربــة مرتكــزا أساســيا فــي عمــل املجلــس وفــي اضطالعــه 

بمهامــه.

لتطويــر هــذه املنجــزات واملكتســبات الوازنــة، اعتمــد املجلــس مقاربــة جديــدة لتطويــر ســير عمــل املجلــس، تتمثــل 

أهدافهــا علــى الخصــوص فيمــا يلــي: 

تدقيق أكثر لطبيعة أدوار ومهام هيئات املجلس؛ 	 

تثمين عمل اللجان عبر دعمها للقيام بمهامها؛	 

تقوية دور املكتب ملواكبة أعمال هيئات املجلس؛ 	 

ضمان التقائية أعمال كل الهيئات العاملة باملجلس؛ 	 

الفصل األول: حصيلة عمل المجلس برسم سنة 2017
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الرفع من جودة األعمال واإلنتاجات التي تصدر عن املجلس؛	 

مضاعفة الجهود لتعزيز إنتاجية املجلس.	 

حصيلة املهمة االقتراحية  	.II

تتأسس هذه الحصيلة على نتائج مداوالت الجمعية العامة للمجلس، وما تصادق عليه من مشاريع طبقا لجدول 

عّدهــا اللجــان الدائمــة ومجموعــات العمــل الخاصــة لــدى املجلــس، وتحــال علــى 
ُ
أعمالهــا. ومعلــوم أن هــذه املشــاريع ت

مكتبــه قصــد البــت فــي مــدى جاهزيتهــا إلدراجهــا ضمــن نقــط جــداول أعمــال دورات املجلــس قصــد التــداول فيهــا 

واملصادقــة عليهــا.  

لذلــك، ســتتضمن حصيلــة املهمــة االقتراحيــة، عمــل الجمعيــة العامــة للمجلــس، ومكتبــه، ولجانــه الدائمــة، 

لديــه. الخاصــة  العمــل  ومجموعــات 

كمــا ســيتم تقديــم املشــاريع التــي أصدرهــا املجلــس، وتلــك التـــي توجــد قيــد اإلنجــاز، وفــق منهجيــة تقــدم أهــداف هــذه 

األعمــال، واإلشــكاليات التـــي تعالجهــا، وملخصــات لالقتراحــات والتوصيــات التـــي تتضمنهــا. 

الجمعية العامة. 1

تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء املجلس. 9
تتداول الجمعية العامة في كل القضايا املعروضة على املجلس من قبل امللك، أو املحالة إليه من طرف  9

الحكومة أو البرملان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها املجلس تلقائيا في جدول أعماله.

) املادة 12 من القانون رقم 105.12 املتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي(

عقد املجلس خالل سنة 2017، دورتين عاديتين: 

الــدورة الحاديــة عشــرة فــي فبـــراير 2017، صادقــت خاللهــا الجمعيــة العامــة للمجلــس علــى تقريــر املجلــس عــن 	 

»التربية غير النظامية«، ووقفت على النتائج األساسية ل »البرنامج الوطنـي لتقييم املكتسبات PNEA 2016«؛ 

كما تدارســت االســتراتيجية التواصلية الجديدة للمجلس؛ وقامت بتجديد انتخاب اللجان الدائمة ورؤســائها 

ومقرريهــا، وانتخــاب ممثلــي الفئــات الثــالث املكونــة للمجلــس لعضويــة مكتبــه برســم النصــف الثانــي مــن الواليــة 

األولــى.

الــدورة الثانيــة عشــرة فــي يوليــوز2017: خصصــت لالســتماع إلــى عــرض وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنـــي 	 

والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتدخــل كل مــن كاتــب الدولــة املكلــف بالتكويــن املهنـــي وكاتــب الدولــة املكلــف 

بالتعليم العالي والبحث العلمي حول: »برنامج عمل القطاعات الوزارية لتطبيق اإلصالح التربوي«؛ وصادقت 

خاللهــا الجمعيــة العامــة علــى رأي املجلــس حــول »التعليــم األولــي أســاس بنــاء املدرســة املغربيــة الجديــدة«؛ وعلى 

التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل املجلس برسم سنة 2016 ، ووقفت على نتائج تقريرين موضوعاتييـن 

يهمــان: »تقييــم ســلك الدكتــوراه« و»تقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات«.

تعــد القضايــا التـــي تدارســتها هاتــان الدورتــان قضايــا حاســمة وذات أولويــة بالنســبة إصــالح املدرســة املغربيــة، 

كمــا شــكلت لبنــة أخــرى فــي مســار التواصــل والتعــاون املثمريــن مــع القطاعــات الحكوميــة املكلفــة بالتربيــة والتكويــن 
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والبحــث العلمـــي، وفرصــة مكنــت املجلــس مــن االطــالع علــى البرامــج الحكوميــة ذات الصلــة بتطبيــق الرؤيــة 

لإلصــالح. االســتراتيجية 

وسيتم التفصيل في هذه األعمال، الحقا، أثناء استعراض أعمال اللجان ومجموعات العمل الخاصة.

مكتب املجلس. 2

يضطلــع مكتــب املجلــس، الــذي يجتمــع بصفــة منتظمــة وكلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك بدعــوة مــن رئيســه، 
بمســاعدة الرئيــس فــي إعــداد وتنفيــذ القــرارات التــي يتخذهــا املجلــس.

) املادة 15 من القانون رقم 105.12 املتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي(

عقد مكتب املجلس، باعتباره هيئة منتخبة من قبل الجمعية العامة، 14 اجتماعا من يناير إلى دجنبـــر 2017 أي 

مــا يقــارب 70 ســاعة اشــتغال. انكــب خاللهــا علــى تــدارس مشــاريع اآلراء والتقاريــر والدراســات املنجــزة مــن قبــل لجــان 

املجلس والهيئة الوطنية للتقييم لديه. كما أســهم بفعالية في التحضيـــر لدورتي املجلس املشــار إليهما أعاله.

خصص املكتب أعماله ملا يلي: 

التحضير األدبي واملادي ألشغال الدورات 11 و 12 وكذا 13 التي انعقدت في يناير 2018؛	 

البت النهائي في تقرير املجلس عن »التربية على القيم« بتفويض من الجمعية العامة وبعد مصادقتها املبدئية 	 

عليــه؛

اقتراح اللجنة املؤقتة إلعداد مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل املجلس لسنة 2016؛	 

البت في جاهزية مشاريع تقارير املجلس التالية، ورفعها إلى الجمعية العامة قصد املصادقة:	 

»برامج التربية غير النظامية«؛	 

»تأهيل مهن التربية والتكوين والبحث والتدبير وتجديدها«؛	 

»التعليم األولي أساس بناء املدرسة املغربية الجديدة«.	 

التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل املجلس برسم سنة 2016؛	 

»مدرسة العدالة االجتماعية: مساهمة في التفكير في النموذج التنموي«.	 

تدارس التقارير التقييمية التالية واعتمادها:	 

نتائج البرنامج الوطنـي لتقييم املكتسبات PNEA )الطبعة الثانية(؛	 

تقرير موضوعاتي يهم تقييم سلك الدكتوراه؛	 

تقرير موضوعاتي يخص تقييم الكليات متعددة التخصصات.	 

تدارس واملصادقة على مشروع برنامج عمل الهيئة الوطنية للتقييم لسنة 2018؛	 

البت في جاهزية املشاريع التالية:	 
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مشروع برنامج عمل املجلس لسنة 2018؛	 

مشروع ميـزانية املجلس برسم سنة 2018؛ 	 

توجهات إعداد برنامج عمل املجلس برسم سنة 2018؛ 	 

مشروع أرضية اللقاءات الجهوية املقبلة املزمع تنظيمها؛	 

تدارس مشروع الندوة السنوية للمجلس )في موضوع االبتكار(. 	 

تدارس االستراتيجية التواصلية للمجلس؛	 

تدارس الخالصات األساسية املرتبطة بتقييم سير املجلس خالل النصف األول من الوالية األولى.	 

الوقوف املرحلي على تقدم إنجاز مشاريع التقارير املدرجة في برنامج عمل املجلس؛	 

دراســة الترشــيحات املعبـــر عنهــا مــن ِقبــل أعضــاء املجلــس لعضويــة اللجــان الدائمــة برســم النصــف الثانــي مــن 	 

الواليــة األولــى للمجلــس.

اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة. 3

1.3. اللجان الدائمة

تعد اللجان الدائمة من الهيئات األساســية املنبثقة عن الجمعية العامة للمجلس، وهي امليســر لتحضيـــر مداوالت 

هــذه الجمعيــة العامــة فيمــا يتعلــق باملواضيــع والقضايــا املحالــة إليهــا مــن قبــل مكتــب املجلــس، أو تلــك املدرجــة فــي 

برامــج عملهــا املتضمنــة فــي برنامــج عمــل املجلــس.

وتشــكل هــذه اللجــان، فضــاءات لتكريــس تعدديــة الــرأي وحفــز الــذكاء الجماعــي داخــل املجلــس، خاصــة بالنظــر 

لدورهــا الــوازن فــي تحضيـــر مشــاريع املجلــس االستشــارية واالقتـــراحية بدعــم مــن بنيــات التدبيـــر والبحــث والتقييــم 

لــدى املجلــس. 

عقــدت اللجــان الدائمــة فــي املجمــل 157 اجتماعــا فــي الفتــرة مــا  بيـــن ينايــر  ودجنبــر 2017، أي مــا يقــارب 470 ســاعة 

اشــتغال. 

يجــدر التأكيــد علــى أن لجــان املجلــس تحظــى بدعــم متواصــل يتولــى جوانبــه العلميــة قطــب الدراســات والبحــث 

ِلــب منهــا ذلــك، إلــى جانــب التيسييـــر التنظيمـــي 
ُ
وتســتجيب لحاجاتــه التقييميــة الهيئــة الوطنيــة للتقييــم كلمــا ط

واللوجيســتيكي والتنســيقي ألشــغالها مــن قبــل األمانــة العامــة للمجلــس.

استندت اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة في إنجاز مهامها على املنهجية واألعمال التالية:

املوجهات املتضمنة في املحددات املرجعية الخاصة بمعالجة كل موضوع املعتمدة من قبل املكتب؛	 

االجتماعات املتواصلة )بمعدل اجتماعين كل شهر(؛	 

أوراق العمل الداخلية؛	 

التقارير واألعمال التقييمية التي تجزها الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس؛	 



21التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل املجلس 2017

جلســات االســتماع والتشــاور مــع الفاعليــن، واملتخصصيـــن، والخبـــراء، واملسؤوليـــن املعنييـــن بالقضايــا التــي 	 

تنكــب عليهــا كل لجنــة وكل مجموعــة عمــل؛

ورشات العمل التخصصية لتعميق التشخيصات والتفكير واالقتـراح؛	 

أعمال الخبرة )الدراسات امليدانية؛ الدراسات املقارنة؛ التحليل الوثائقي واإلحصائي...(.	 

1.1.3. اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية

تضطلــع هــذه اللجنــة، علــى الخصــوص، بدراســة القضايــا ذات الصلــة بضمــان حــق التربيــة للجميــع، وبولــوج 
جميع املواطنات واملواطنين بفرص متكافئة، إلى التربية والتكوين، وبالتعليم عن بعد، والتعلم مدى الحياة، 

وبمحاربة األمية والتربية غيـــر النظامية...

عقدت هذه اللجنة ما مجموعه 19 اجتماعا خالل سنة 2017، بما يعادل 57 ساعة اشتغال؛ حيث ركزت عملها 

خالل هذه املدة على معالجة موضوع التعليم األولي.

انتهــت أشــغالها إلــى بلــورة مشــروع رأي )رقــم 2017/3( فــي موضــوع »التعليــم األولــي أســاس بنــاء املدرســة املغربيــة 

الجديــدة«، صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة فــي الــدورة 12 املنعقــدة فــي يوليــوز 2017.

وهــو رأي يضــع ولــوَج التعليــم األولــي فــي جوهــر تحقيــق املســاواة، ويقــع فــي صلــب كل مــن الرافعتيـــن األولــى والثانيــة فــي 

الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح 2030-2015.

وبالنظــر ألهميــة هــذا الــرأي فــي مســار إصــالح مســار املنظومــة التربويــة، تقــدم هــذه الحصيلــة، بصــورة مركــزة، الهــدف 

 لالقتـــراحات والتوصيــات الــواردة فــي التقريــر املذكــور.
ً
واإلشــكالية وملخصــا

الهدف:

وضــع منظــور إصالحــي شــامل، بقطائــع نوعيــة، يضمــن ولــوج كافــة األطفــال املتراوحــة أعمارهــم مــن أربع ســنوات 	 

إلــى حــدود اســتيفاء الســنة الخامســة مــن العمــر، دون أي تمييـــز، إلــى تعليــم أولــي، عصــري وذي جــودة وجــذاب، 

وذلــك فــي أفــق العشــر ســنوات املقبلــة، ومــن ثــم، تمكيــن الطفــل مــن ولــوج الطــور االبتدائــي وهــو يمتلــك كافــة 

الشــروط املؤهلــة لإلدمــاج والنجــاح.

اإلشكالية:

الواقــع الحالــي لهــذا الطــور مــن التعليــم الــذي يكشــف عــن عوائــق متعــددة تهــم التعميــم واإلنصــاف والنمــوذج 	 
البيداغوجــي والجــودة والحكامــة والتمويــل.  ومــن أبــرز تجلياتهــا التفاوتــات القائمــة  بيـــن الوســطين الحضــري 

والقروي، و بيـــن املؤسســات نفســها، و بيـــن اإلناث والذكور، بما في ذلك األطفال في وضعية صعبة؛ مما يؤدي 

إلى إقصاء أعداد ِجّد مهمة من األطفال الصغار من هذه التربية، وُيخل بمبدأ تكافؤ الفرص واإلنصاف والحق 

فــي الولوجيــة للجميــع.

ملخص االقتراحات والتوصيات: 

د، ينبنــي علــى ثالثــة مكونــات 	  تعميــم إلزامــي ومتــدرج لتعليــم أولــي مجانــي وذي جــودة، أساســه منظــور تربــوي ُمجــّدِ

رئيســة: مؤسســاتية، وبيداغوجيــة، وتنظيميــة؛ 
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إلزامية التعليم األولي في أفق تعميمه في العشر سنوات القادمة؛	 

د، موحــد ومنســجم وعصــري للتعليــم 	  توحيــد التســمية، بجعــل هــذا الطــور التربــوي قائمــا علــى منظــور ُمَجــّدِ

األولــي، لــدى كافــة املتدخليـــن، علــى خــالف التصنيــف الحالــي: تعليــم أولــي تقليــدي؛ تعليــم أولــي عصــري؛ تعليــم 

أولــي عمومــي؛

توحيــد اإلشــراف، وفــق إطــار مؤس�ضــي قائــم علــى الحكامــة الجيــدة، يتمحــور حــول املصلحــة الفضلــى للطفــل فــي 	 

مرحلــة التعليــم األولــي؛

د؛	  َجّدِ
ُ
مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية الحالية بجعلها تتالءم مع املنظور التربوي امل

ربط التعليم األولي بالتعليم االبتدائي في إطار سيرورة تربوية متكاملة؛	 

د ومتكامل، مبنـي على أرضية علمية، يتجسد فعليا في: الغايات، األهداف، مجاالت 	  اعتماد منظور تربوي ُمَجّدِ

التخصص، مهننة التكوين، البرامج واملنهاج والوسائط، اللغة، التربية األسرية؛

وضع ُسلم معياري مبني على منظور تربوي لضمان الجودة؛	 

جعل تمويل التعليم األولي استثمار ذو مردودية عالية، شخصية واجتماعية واقتصادية، وليس مجرد كلفة، 	 

وهو بذلك، بحاجة إلى موارد مالية كافية.

وقــد نظمــت اللجنــة لقــاء تواصليــا حــول هــذا الــرأي، وتقديمــه للصحافــة الوطنيــة والفاعليـــن فــي املنظومــة 

التربويــة والــرأي العــام.

2.1.3. اللجنة الدائمة لحكامة منظومة التربية والتكوين

تهتــم هــذه اللجنــة بالقضايــا االستـــراتيجية املتعلقــة بحكامــة املنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن؛ والســيما 
هيكلة املنظومة الوطنية والجهوية واملحلية، والتدبيـر الالمتمركز والالمركزي، وأنظمة املعلومات، والقيادة، 

والتمويــل، والشــراكة...

انصــب اشــتغال هــذه اللجنــة، التــي عقــدت مــا مجموعــه 27 اجتماعــا، بمــا يعــادل 81 ســاعة اشــتغال، طيلــة ســنة 

2017 علــى معالجــة موضــوع »الحكامــة الترابيــة للمنظومــة التربويــة«؛ حيــث أفضــت أشــغالها إلــى إعــداد تقريــر عــن 

»الحكامــة الترابيــة للمنظومــة التربويــة فــي أفــق الجهويــة املتقدمــة«.

وفيما يلي عرض موجز لهدف وإشكالية التقرير املذكور، وملخص االقتراحات والتوصيات الواردة فيه.

الهدف: 

إعطــاء بعــد جديــد للحكامــة التـــرابية ملنظومــة التربيــة والتكويــن، يجمــع  بيـــن الحكامــة التربويــة الهادفــة إلــى تطويــر 

نجاعــة السياســات العموميــة، وترشــيد إدارة املؤسســات واالرتقــاء بالعالقــات  بيـــن الفاعليـــن ومختلــف الشــركاء 

إلــى مســتوى املســاهمة فــي اتخــاذ القــرار، والحكامــة التـــرابية، الــذي يــروم توزيــع االختصاصــات  بيـــن اإلدارة املركزيــة 

ومختلــف مكونــات التنظيــم الترابــي فــي أفــق الجهويــة املتقدمــة، انطالقــا مــن الرؤيــة االســتراتيجية للمجلــس 2015-

2030، والســيما الرافعــة الخامســة عشــرة التــي تــم تخصيصهــا لحكامــة املنظومــة التربويــة، علــى أســاس:

اعتبار الجهوية املتقدمة هدفا عاما للتنظيم التـرابي للمملكة؛ 	 

االنطالق من واقع التنظيم التـرابي الحالي للمدرسة في عالقته مع الالمركزية؛	 
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استشراف أفق انسياقه مع تطوير الالمركزية التـرابية عامة والجهوية بالخصوص؛	 

اســتثمار جميــع أســاليب التدبيـــر التـــرابي عــن قــرب باعتبارهــا مــن مقومــات الحكامــة التربويــة ومــن دعامــات 	 

التنظيــم التـــرابي الالمركــزي.

اإلشكالية:

يســعى التقريــر إلــى معالجــة اإلشــكالية املرتبطــة بســؤال االرتقــاء بحكامــة منظومــة التربيــة والتكويــن، والســيما 	 

مظاهر التشتت القائم فيما يتعلق بالتنظيم التـرابي لهذه املنظومة، ضمن املجهود الوطنـي الرامي إلى تطوير 

الالمركزية والالتمركز والجهوية املتقدمة باعتبارها مرتكزات دستورية للديمقراطية االجتماعية التشاركية، 

كما يتناول إشكالية حكامة املدرسة في عالقتها بالتنظيم التـرابي، في اتجاه التأسيس للحكامة التـرابية ملنظومة 

التربيــة والتكويــن باملغــرب.

ملخص االقتراحات والتوصيات: 

يقتـــرح التقريــر توصيــات، يراهــا املجلــس كفيلــة باالرتقــاء بحكامــة املنظومــة التـــربوية علــى املســتوى التـــرابي 	 

وأدائهــا ومردوديتهــا، والرفــع مــن وتيـــرة اإلصالحــات الجاريــة واملرتقبــة فــي أفــق الجهويــة املتقدمــة واملتمثلــة، علــى 

الخصــوص، فــي:  

تأميـن تماسك املنظومة على املستوى املركزي ومالءمتها مع متطلبات الجهوية املتقدمة والالمركزية التـرابية؛	 

وضــع خطــة معلنــة لالنتقــال بمنظومــة التـــربية والتكويــن مــن إطــار الالمركزيــة الوظيفيــة إلــى التنظيــم التـــرابي 	 

القائــم علــى الجهويــة املتقدمــة والالمركزيــة التـــرابية فــي أفــق 2030؛

االرتقاء بالحكامة التـربوية بجميع مقوماتها، عبر تعزيز االستقاللية في التدبير، وتطوير املشاركة في القرار؛	 

جعل اإلدارة الرقمية في صلب سيرورات الحكامة التـرابية للمنظومة. 	 

كما شــرعت اللجنة خالل ســنة 2017 في االشــتغال على موضوع »الشــراكة املؤسســاتية لفائدة املدرســة املغربية« 

اســتنادا إلــى األعمــال والدراســات الســابقة التــي أنجزهــا املجلــس وورشــات العمــل املوضوعاتيــة التــي نظمتهــا اللجنــة 

طيلة هذه املدة )الجماعات التـرابية؛ املجتمع املدني؛ الجامعات العمومية والخاصة( وذلك في أفق إعداد مشروع 

رأي فــي املوضــوع.

3.1.3. اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية

تختــص هــذه اللجنــة، خصوصــا، بأســس وغايــات ووظائــف منظومــة التربيــة والتكويــن، وتقويــم ومراجعــة 
املناهـج والبرامج والتكوينات وتدريس اللغات ولغات التدريس، والتكوين والنماذج واملقاربات البيداغوجية، 

والوســائط التعليميــة، والتوجيــه املدرســـي واملهنـــي والجامعــي وأنظمــة االمتحانــات والتقويــم الدراســـي...

عقدت هذه اللجنة ما مجموعه 21 اجتماعا، أي ما يعادل 63 ساعة اشتغال، طيلة سنة 2017؛ حيث واصلت، 

خالل األشهر األولى من 2017، تحت إشراف مكتب املجلس، استكمال تقريرها عن »التربية على القيم في املنظومة 

الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي«، الذي كان قد حظي بمصادقة الجمعية العامة في أواخر سنة 2016، 

وذلك عبـر إدراج املالحظات واالقتراحات والتعديالت التي انتهت إليها مداوالت الجمعية العامة حول هذا املشروع.

وفيما يلي عرض موجز لهدف وإشكالية التقرير املذكور، وملخص لالقتـراحات والتوصيات الواردة فيه.
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الهدف: 

بنــاء رؤيــة واضحــة ومنظــور بمداخــل متكاملــة للتربيــة علــى القيــم باملدرســة املغربيــة، فــي تقاطــع وانســجام مــع بنــاء 

املعــارف واملهــارات والتمكــن مــن اللغــات، بهــدف تمكيـــن املنظومــة التربويــة مــن تعزيــز االضطــالع بإحــدى وظائفهــا 

األساســية املتمثلــة فــي التنشــئة االجتماعيــة والتربيــة، ومســاعدتها علــى االرتقــاء املســتمر بجــودة نســقها التكوينـــي، فــي 

تكامل  بيـن بناء املعارف وتنمية املهارات وترسيخ القيم؛ وكذا تعزيز قدرة املدرسة على تمكين املتعلمين واملتعلمات 

مــن االندمــاج السوســيو ثقافــي والقيمـــي، وتطويــر أســاليب عملهــا التربــوي ونظــام العالقــات داخــل فضاءاتهــا، و بيـــن 

مؤسســات التربية والتكوين والبحث العلمي ومحيطها، على نحو يرســخ البعد القيمي وثقافة الحقوق والواجبات.

اإلشكالية: يمكن تلخيصها في املفارقات التالية:

عدم وضوح وانسجام منظومة القيم املدرسية، واتساع الهوة  بيـن الخطاب حول القيم والحقوق والواجبات، 	 

و بيـن ضعف األثر واملمارسة الفعلية لها، بالنظر الستفحال السلوكات الالمدنية املخلة بالقيم داخل املدرسة 

وفي محيطها؛

شبه غياب للتقييمات املنتظمة لبرامج التربية على القيم وألثرها في املمارسات؛ 	 

رهــان قــوي علــى أدوار الفاعليــن التربوييــن، مقابــل ضعــف تكوينهــم األســاس واملســتمر فــي مجــال القيــم والتربيــة 	 

عليهــا؛

تأكيــد األدوار الوازنــة ملحيــط املدرســة فــي التربيــة علــى القيــم، مقابــل محدوديــة قدرتهــا علــى تنميــة الشــراكات فــي 	 

هــذا الشــأن.

ملخص االقتراحات والتوصيات: 

مجال املناهـج والبرامج والتكوينات: اختيار مصفوفة القيم ذات األولوية وإعداد أطر ودالئل مرجعية؛ وإدماج 	 

املقاربة القيمية والحقوقية في املناهـج والبرامج؛

مجــال الوســائط املتعــددة والفضــاء الرقمـــي: تعزيــز أدوار الفضــاء اإلعالمــي والرقمـــي باملؤسســات التعليميــة فــي 	 

برامــج وأنشــطة التربيــة علــى القيــم؛

املبــادرة 	  تنميــة روح  التربويــة؛  األنديــة  تعميــم  املواِطنــة:  واملمارســات  والجامعيــة  املدرســية  الحيــاة  مجــال 

واملمارسات املواِطنة في إطار مشروع املؤسسة؛ تمكيـن املتعلميـن)ات( من بنيات وآليات التمثيلية واملشاركة 

فــي تدبيـــر الحيــاة املدرســية والجامعيــة؛ إرســاء آليــات لإلنصــات وللوســاطة وتدبيـــر الخالفــات والحــوار والتفــاوض؛

مجــال الفاعليــن التربوييـــن: إدمــاج مؤشــرات محــددة فــي التربيــة علــى القيــم فــي عمليــات ولــوج املهــن التربويــة 	 

والتكوينيــة، أو عنــد الترشــح للمســؤوليات املختلفــة؛ تعزيــز مناهــج التكويــن األســاس واملســتمر ببرامــج ذات 

الصلــة؛ تثميـــن وتكريــم املبــادرات املجتهــدة فــي أســاليب التربيــة القيميــة؛

مجال عالقة املؤسسة التربوية باملحيط والشراكات مع الفاعليـن املؤسساتييـن واملجتمع املدني: تجديد صيغ 	 

الشــراكة والتعاون مع األســر في مشــاريع وبرامج التربية على القيم؛ نهج سياســات التقائية وشــراكات مثمرة مع 

الفاعليـن املؤسساتييـن، وهيئات ومنظمات وجمعيات املجتمع املدني؛



25التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل املجلس 2017

مجال البحث العلمـي والتربوي: دعم البحث التربوي في قضايا التربية على القيم وإدماجها في املشاريع البحثية؛ 	 

تعميــم البحــوث والدراســات والتقاريــر الوطنيــة حــول املوضــوع، واســتثمارها مــن طــرف السياســات العموميــة 

التربويــة فــي تطويــر منظومــة التربيــة علــى القيــم؛ بلــورة منظومــة قيميــة داخليــة للبحــث العلمي؛

مجــال الفئــات فــي وضعيــة إعاقــة، وفــي وضعيــات خاصــة، ووضعيــة هشاشــة: تعزيــز سياســة اإلنصــاف وتعميــم 	 

التمدرس والتكوين، لفائدة هذه الفئات، وكذا بلورة برامج عمل لفائدة األطفال والشباب من مغاربة الخارج 

لتمكينهــم مــن قيــم مجتمعهــم األصلــي.

صص لتقديم مضامينه إلى الصحافة 
ُ
وقد نظمت اللجنة لقاء تواصليا حول هذا التقرير خالل سنة 2017، خ

الوطنية والفاعليـن في املنظومة التربوية والرأي العام.

كمــا شــرعت اللجنــة منــذ الفصــل الثانــي مــن ســنة 2017 فــي االشــتغال علــى مشــروع »وضــع إطــار مرجعــي لتقييــم 

ومراجعة ومالءمة املناهج والبـرامج والتكوينات«؛ حيث تم اعتماد املحددات املرجعية املؤطرة ملعالجة املوضوع، 

وعقــد سلســلة مــن جلســات االســتماع والتفكيــر.

4.1.3. اللجنة الدائمة ملهن التعليم والتكوين والتدبير

تضطلع هذه اللجنة على الخصوص بقضايا ولوج مهن التعليم والتكوين والتدبيـر والتكوين األساس واملستمر 
والتنمية املهنية وتدبيـر املسار املهنـي...

عقــدت هــذه اللجنــة، خــالل ســنة 2017، مــا مجموعــه 23 اجتماعــا، بمــا يعــادل 69 ســاعة اشــتغال؛ حيــث أنجــزت 

تقريرا استراتيجيا ذا طابع أفقي عن »مهن التعليم والتكوين والبحث والتدبيـر«، يجعل من مهن التربية والتكوين 

والتدبيـــر والبحــث إحــدى الركائــز األساســية التــي تقــوم عليهــا املنظومــة التربويــة، ويقــع فــي صلــب الفصــل الثانــي مــن 

الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح، ويُهــمُّ الفاعليـــن األساســيين للنهــوض باضطــالع املدرســة بوظائفهــا، بالنظــر لدورهــم 

املحــوري فــي إصالحهــا. كمــا يشــكل املحــوَر األســاس لتحقيــق مردوديتهــا الداخليــة والخارجيــة. 

وفيما يلي الهدف واإلشكالية، وملخص لالقتراحات والتوصيات الواردة في التقرير املذكور.

الهدف: 

يتمثل الهدف األســاس من التقرير في رد االعتبــــار ملهــــن التربية والتكوين، واملزاوجــــة  بيـــن حفــــز الفاعليــــن التربوييــــن 

وحفــظ حقوقهــــم، مــن جهــة، والتزامهــــم برســــالتهم التربويــــة وواجباتهــــم املهنيــــة واالرتقــــاء بمهامهــــم وتمكينهــــم مــــن 

الظــــروف املالئمــــة واملســــتلزمات الضروريــــة ملزاولتهــــم لهــــذه املهــــن النبيلــــة، وترســــيخ البعــــد القيمــــي واألخالقــــي 

للممارســــات املهنيــــة، وتجديــــد تصــــور هــــذه املهــــن، مــن جهــة أخــرى. 

ومن ثم، تمكيــن املنظومــة التربويــة الوطنيــة مــن فاعليــن تربوييــن ممهَننيـن، ومتملكين للكفايات الالزمــة وللحــس 

النقــدي والثقافــي وتوظيفــه فــي تطويــر املمارســة املهنيــة، واالنخــراط الفعــال فــي برامــج اإلصــالح، ومنفتحيـن علــى 

التكنولوجيــــات الرقميــــة ومســــتجدات التربيــــة والتكوين.

اإلشكالية: 

دة للتقرير العناصر التالية: تتضمن اإلشكالية املحدَّ

اختــالالت متعلقــة بمهننــة الفاعليــن وتأهيــلهم، مــن  بيـن أهم مؤشــراتها: 	 
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عــدم انتظــام التكوينــات التأهيليــة وضعــف بعضهــا؛ 	 

محدوديــة التنســيق والتكامــل فــي املهــام واألدوار  بيـن املؤسســات التــي تتولــى التكويــن األســاس؛	 

ضعــف فــي مالءمــة املواصفــات املهنيــة للفاعليــن التربوييــن؛ 	 

النقــص املتزايــد فــي التأطيــر املهنــي للفاعليــن؛ 	 

ضعــف تحصيــن املهــن التربويــة مــن بعــض الظواهــر املخلــة بنبــل املهــن التربويــة وقدســية الفضــاء املدرســي؛ 	 

اختــالالت تتعلــق باملؤسســة، أهــم مظاهرهــا: 	 

هيمنــة التدبيــر املمركــز؛ 	 

التوزيــع الجغرافــي الالمتكافــئ للمــوارد البشــرية؛ 	 

التفــاوت امللحــوظ فــي تحقيــق اســتقاللية وظيفيــة فعليــة للمؤسســات؛ 	 

النقــــص الكبيــــر فــــي تشــــبيك العمــــل التربــــوي للهيئــــات محليــــا وجهويــــا، وفــــي األداء الجماعــــي والتنســــيق  بيـــن 	 

الفاعليــن التربوييــن؛	 

ضعــف التفاعــل مــع محيــط املؤسســة؛ 	 

هشاشــة بعــض البنيــات والفضــاءات التربويــة، وقلــة التجهيــزات واملــوارد. 	 

اختــالالت تتعلــق بتقييــم الفاعليــن، أهــم تجلياتهــا: 	 

االفتقــار ملعاييــر موحــدة ودقيقــة؛	 

غلبــة املراقبــة التربويــة وعــدم انتظامهــا وربطهــا حصرا بالترقيــة؛	 

نقــص شــديد فــي تقييــم أداء ومردوديــة املؤسســات التربويــة والهيئــات املهنيــة العاملــة بهــا؛ 	 

غيــاب عمليــات التقييــم الذاتــي للفاعليــن التربوييــن رغــم وجــود بنيــات مؤسســية يمكنهــا تأطيــر هــذه العمليــات.	 

ملخص االقتراحات والتوصيات: 

يقتــــرح التقريــــر اعتماد إطــــار اســــتراتيجي لالرتقــــاء بمهــــن التربيــــة والتكويــــن والبحــــث والتدبيــــر، يقــــوم علــــى ثالثــــة 	 

مرتكــــزات إلطــــالق ديناميــــة التغييــــر، هــــي: 

املهننــة كشــرط الزم لتأهيــل الفاعليــن التربوييــن، وفــق مواصفــات وأدوار 	وقيــم مهنيــة تســتجيب ملتطلبــات ( 1

الجــودة وانتظــارات املجتمــع؛ 

املؤسســة التربويــــة القائمــــة علــــى االســــتقاللية وثقافــــة املشــــروع والتكامــــل الوظيفــــي بيـــن املهــــن وتنميــــة ( 2

الحيــــاة املهنيــــة؛ 

التقييم املندمج ومتعدد الصيغ واألساليب. ( 3

على مستوى املقاربة:	 

توخــي الشــمولية فــي التعاطــي مــع التوصيــات واملقترحــات الــواردة فــي التقريــر، والحرص على جعل تفعيــل 	 

مقترحات املجلس مرتِكزا علــــى مقومــــات التدبيــــر األمثــــل، والقيــــادة الناجعــــة الــــواردة في الرؤية االستراتيجية 

لإلصالح )الرافعة 23(؛ 
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اعتمــــاد آليــــة التعاقــــد حــــول مشــــاريع التغييــــر، عــــالوة علــــى نهــــج تدبيــــر قائــــم علــــى النهــج الالممركــز فــي التدبيــر 	 

ــبة؛ واملواكبــــة والحفــــز  ورصــــد النتائــــج واملســــؤولية واملحاســ

تنســــيق القطاعــــات املعنيــــة بالتربيــــة والتكويــــن والبحــــث العلمــــي، عنــــد إعــــداد التدابيــــر اإلجرائيــــة للتفعيــــل، 	 

مــــع الــــوزارات املكلفــــة بقطاعــات إصــالح اإلدارة والوظيفــة العموميــة، واملاليــــة، واألمانــــة العامــــة للحكومــــة؛

على مستوى التفعيل:	 

وضع خطــة عمــل تمتــد علــى املــدى القصيــر أو املتوســط، يتــم تخصيصهــا للتدابيــر ذات األولويــة؛	 

إطــــالق برنامــــج لتأهيــــل الفاعليــــن التربوييــــن املزاوليــــن حاليــــا بالقطاعيــــن العمومــــي والخــــاص، بحســــب 	 

خصوصيــــات كل قطــــاع مــــن قطاعــــات التربيــــة والتكويــــن، وتقييمهــــا فــــي ضــــوء استشــــراف املهــــام واألدوار 

الجديــــدة للفاعليــــن، كمــــا بلورهــــا هــذا التقريــــر، وحاجــــات املنظومــــة التربويــــة؛

العمــــل علــــى اســــتكمال ســــد الخصــــاص فيما يتعلق بالفاعليــــن التربوييــــن، والحرص على تأمين تدبيــــر أنجــــع 	 

للمــــوارد البشــــرية املتوفــــرة محليــــا وجهويــــا؛

ـــواء 	  تأميــــن حقــــوق الفاعليــــن التربوييــــن املزاوليــــن حاليــا بقطاعــات التربيــــة والتكويــــن والبحــــث العلمــــي، سـ

العموميــة منهــــا أو الخصوصيــة؛

مباشــرة تأهيــل املؤسســات التربويــة؛	 

إرساء الشبكات املحلية والجهوية للتربية والتكوين؛	 

إطــالق دراســــة لرصــــد حاجــــات منظومــــة التربيــــة والتكويــــن والبحــــث العلمــــي، مــــن املهــــن الجديــــدة فــــي أفــــق 	 

إدراجهــــا ضمــــن منظومــــة املهــــن التربويــــة.

ــص لتقديــم مضامينــه إلــى الصحافــة الوطنيــة  ّصِ
ُ
وقــد نظمــت اللجنــة لقــاء تواصليــا حــول هــذا التقريــر، خ

والفاعليــن فــي املنظومــة التربويــة والــرأي العــام.

مــن ناحيــة أخــرى، شــرعت اللجنــة فــي االشــتغال علــى مشــروع تقريرهــا الثانــي، الــذي يهــم »مهــن التعليــم والتكويــن 

والبحــث«؛ حيــث تــم اعتمــاد املحــددات املرجعيــة املؤطــرة ملعالجــة املوضــوع مــن قبــل مكتــب املجلــس.

5.1.3. اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني واالبتكار

تعنـــى هذه اللجنة أساســا بمقاربة السياســات العمومية في مجال البحث العلمـــي والتقنـــي، واالبتكار وبنياته، 
وحكامتــه وتمويلــه وتقييمــه.

عقــدت هــذه اللجنــة خــالل ســنة 2017 مــا مجموعــه 11 اجتماعــا، بمــا يعــادل 33 ســاعة اشــتغال، حيــث واصلــت 

أشغالها التحضيرية، تشخيصا واستشرافا، الرامية إلى تعميق التفكيـــر، في أفق بلورة تقرير عن »إصالح التعليم 

العالــي« وفــق املحــددات املرجعيــة املعتمــدة مــن قبــل مكتــب املجلــس، وذلــك، فــي ضــوء التوجهــات الكبــرى الــواردة فــي 

الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح. 

 يتوخــى هــذا املشــروع تقديــم منظــور اســتراتيجي شــامل إلصــالح التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي أفــق 2030، فــي 

مســتوياته البيداغوجيــة والتكوينيــة واملتعلقــة بالبحــث العلمــي، والجوانــب املؤسســاتية والتدبيريــة والتنظيميــة، 

وأيضــا كل مــا يخــص أســاتذة التعليــم العالــي والحيــاة الطالبيــة.  
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فــي هــذا اإلطــار، أعــّدت اللجنــة عــددا مــن األوراق العلميــة الداخليــة، لتحديــد العناصــر املؤطــرة لتعميــق التفكيــر فــي 

األســئلة املتصلــة، علــى الخصــوص، بالبحــث العلمــي، ووضــع األســتاذ الباحــث، والحيــاة الطالبيــة، والتمويــل.

6.1.3. اللجنة الدائمة للخدمات االجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها

تهتم هذه اللجنة بظروف التمدرس والتكوين والخدمات االجتماعية والثقافية والرياضية والحياة املدرسية 
والجامعية، وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على املحيط االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

عقــدت هــذه اللجنــة خــالل ســنة 2017 مــا مجموعــه 23 اجتماعــا، أي مــا يعــادل 69 ســاعة اشــتغال؛ حيــث أنجــزت 

تقريرا عن »التربية غيـر النظامية«. بالنظر للطابع اإلشكالي الذي ينطوي عليه هذا املوضوع، والذي يستلزم إيجاد 

حلــول حاســمة لــه فــي أفــق زمنـــي محــدود ومعقــول، ضمانــا لإلنصــاف واملســاواة فــي التربيــة والتعليــم والتكويــن لفائــدة 

جميــع األطفــال، مــع التأكيــد علــى أن الفضــاء الطبيعــي للتعلــم والتكويــن هــو املدرســة النظاميــة.

وفيما يلي استعراض موجز للهدف واإلشكالية، وملخص لالقتراحات والتوصيات الواردة في التقرير املذكور.

الهدف:

يتمثــل الهــدف األســاس مــن هــذا التقريــر فــي تحقيــق نَفــس أقــوى وأكثـــر نجاعــة الســتيفاء مهــام التربيــة غيـــر النظاميــة 

فــي أفــق ســنة 2025، مــن أجــل إعــادة إدمــاج الفئــات املســتهدفة بهــذه البرامــج فــي التمــدرس النظامــي، وكــذا اســتهداف 

اإلقــرار املســتدام لتربيــة نظاميــة متاحــة لجميــع األطفــال، علــى أســاس اإلنصــاف واملســاواة، واالســتفادة مــن تعليــم 

ر وذي جودة، في استحضار ألحكام الدستور، وتوجهات الرؤية االستراتيجية لإلصالح، واالتفاقيات واملواثيق  ميسَّ

الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب.

اإلشكالية:

حدد التقرير اإلشكالية الرئيسية للموضوع في الحالة غيـر الطبيعية لهذه البرامج، والتي تعد من تجليات اختالالت 

املنظومــة التربويــة وفشــلها فــي تعميــم التعليــم وفــي وقــف الهــدر املدر�ضــي، عــالوة علــى اتســامها بضعــف املردوديــة 

لهــا التدريجــي إلــى قطــاع مــواز للمدرســة النظاميــة، يتســع ويحقــق تضخمــا ُمضطــردا،  الداخليــة والخارجيــة، وتَحوُّ

وينتقــل، علــى نحــو تصاعــدي، مــن موقــع برامــج مؤقتــة اســتدراكية إلــى شــبه منظومــة قائمــة علــى هامــش املدرســة 

النظاميــة.

ملخص االقتراحات والتوصيات: 

إدراج برامــج التربيــة غيــر النظاميــة ضمــن املهــام األساســية للمدرســة النظاميــة، عبــر وضــع تنفيــِذ هــذه البرامــج فــي 	 

صميــم مســؤولية فضــاءات املدرســة النظاميــة إلــى حيــن إتمــام مهامهــا االســتدراكية واإلدماجيــة؛

تجديد األهداف ومقاربة االستهداف من خالل برنامج عمل لتحقيق أهدافه عبـر إنجاز إحصاء شامل لجميع 	 

األطفال املعنييـن املوجودين خارج املدرسة، واستكمال استدراك تمدرسهم خالل مدة أقصاها سنة 2025؛

مالءمة الهندسة البيداغوجية من خالل تمكيـن تلميذات وتالميذ التربية غير النظامية من االستفادة من نفس 	 

ن في الرؤية االستراتيجية لإلصالح، والسيما الهندسة اللغوية الجديدة؛ مقومات النموذج البيداغوجي املتضمَّ

تقوية التأطير عبر التكوين، واستثمار الكفاءات من ُمدّر�ضي التعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي، وتشجيعهم 	 

على االضطالع بمهمة تأطير برامج االستدراك، مقابل حوافز مادية مناسبة، وتكوين تكميلي وظيفي؛
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تطويــر نظــام التقييــم البيداغوجــي واالمتحانــات، والعمــل بآليــة التتبــع والتوجيــه املنتظــم، فــي اتجــاه االعتـــراف 	 

لــة إلعــادة اإلدمــاج فــي كل مســتوى دراســـي أو تكوينـــي نظامــي مســتقِبل لألطفــال املعنييـــن؛ باملكتســبات املؤّهِ

إرســاء شــراكات مــع الجماعــات الترابيــة، وجمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التالميــذ، قصــد تيســير إســهامها فــي هــذه 	 

البرامــج؛ 

يـــن مــن أجــل تشــجيع إســهامهما فــي 	  إرســاء نمــوذج نوعــي للشــراكة مــع مؤسســات التعليــم والتكويــن الخاصَّ

جهــود التربيــة غيـــر النظاميــة، وفــي إدمــاج جــزء مــن تالميذهمــا فــي مؤسســاته طبقــا ملبــدأي التضامــن االجتماعــي 

واملســؤولية االجتماعيــة للقطــاع الخــاص؛

اعتمــاد نمــوذج للشــراكة مــع النســيج االقتصــادي وتمثيلياتــه املهنيــة واالجتماعيــة، قصــد إشــراك املقــاوالت فــي 	 

تكويــن اليافعيــن ذوي التوجيــه املنهــي مــن  بيـــن تالميــذ التربيــة غيــر النظاميــة، واإلســهام عبــر التدريــب امليدانــي فــي 

إعدادهــم للحيــاة املهنيــة؛

الرفــع مــن التمويــل واستكشــاف ســبل جديــدة لتنويــع مصــادره، ورصــد االعتمــاد املالــي الســنوي الكافــي ضمــن 	 

امليـــزانية املخصصــة لهــذه البرامــج، بشــكل يراعــي تحقيــق األهــداف الجديــدة املقترحــة فــي هــذا التقريــر، فــي املــدى 

الزمنـــي املحــدد لهــا )أفــق 2025(؛

تقريــب التكلفــة الفرديــة الســنوية للمســتفيدين مــن هــذه البرامــج مــن الســقف املعيــاري املعمــول بــه فــي التعليــم 	 

اإللزامي، مع التأكيد على أن التمويل املقصود يتعلق بضمان التغطية الالزمة لتكاليف الوظيفة االستدراكية 

واإلدماجية املؤقتة لهذه البرامج، وتســهيل إتمامها لهذه املهمة في األجل املذكور، وليس إلدامتها؛

إرســاء نظــام للتتبــع اليقــظ والتقييــم املنتظــم بمؤشــرات تنســجم مــع الضوابــط املعمــول بهــا فــي التعليــم النظامــي 	 

خــالل املــدى الزمنــي املؤقــت لهــذه البرامــج.

كما شرعت هذه اللجنة في إنجاز األشغال التحضيرية في أفق إعداد:

مشروع تقرير عن »جمعيات أسر التالميذ فاعل أساس في االرتقاء املستمر بالشأن التربوي«؛ 	o

ومشروع تقرير عن »الوظيفة الثقافية للمدرسة املغربية«. 	o

2.3. مجموعات العمل الخاصة 

إلى جانب اللجان الدائمة، واصلت مجموعات العمل الخاصة الثالث، التي أحدثتها الجمعية العامة في نهاية 

2015، أعمالها قصد تعميق التفكيـر في القضايا املسندة إليها. 

ويجــدر التذكيـــر بــأن مجموعــات العمــل الخاصــة قــد أحدثــت مراعــاة للطابــع الــوازن للقضايــا تــم تكليفهــا باالشــتغال 

عليها، وهي قضايا مكملة للرؤية االستراتيجية لإلصالح، تهم اقتـراح خارطة طريق إلصالح كل من التكوين املهنـي، 

والتعليــم الدينـــي، والتعليــم والتكويــن الخاصيـــن.

1.2.3. مجموعة العمل الخاصة بالتكوين املنهي 

حِدثت مجموعة العمل الخاصة بالتكوين املنهي للقيام بمهمة استشراف آفاق تطوير منظومة التكوين املهنـي 
ُ
أ

في اتجاه تحقيق التوجهات التي جاءت بها الرؤية االستراتيجية من خالل بلورة مقترحات وتوصيات تتعلق بهذا 

املكون من مكونات املنظومة الوطنية للتربية والتكوين، سواء فيما يتعلق بالعرض التكوينـي للتكوين املهنـي، أو 

الجوانب املتعلقة بالحكامة، أو باملقاربات املعتمدة واملضاميـن التكوينية، او بالعالقة مع باقي املكونات.
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تعمل هذه املجموعة على استكمال مشروع تقريرها عن إصالح التكوين املهنـي. ويتعيـن أن يستند هذا العمل على 

التوجيهات املتضمنة في الورقة املؤطرة لهذا املوضوع، املعتمدة من قبل مكتب املجلس في فبـراير 2016. ومن أهم 

عناصر هذه الورقة:

بعض األسئلة املهيكلة ملعالجة املوضوع: �

ســؤال الدمــج العضــوي للتكويــن املنهــي فــي التعليميـــن املدرســـي والعالــي، وبالتالــي خلــق نظــام فعــال للجســور 	 

واملمــرات  بيـــن مختلــف أســالك املنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن ومســتوياتها؟

سؤال توسيع الطاقة االستيعابية، في اتجاه تحقيق مبدأ التمييـز اإليجابي للوسط القروي وتكافؤ الفرص 	 

في مجال التكوين املهنـي؟

ســؤال وضــع نظــام مــرن للتوجيــه واالعــالم املهنييــن، يعمــل فــي االتجاهيــن:  بيـــن التعليــم املدر�ضــي والتكويــن 	 

املنهــي، و بيـــن هــذا األخيــر والتعليــم العالــي؟

ســؤال جــودة منظومــة التكويــن املنهــي، علــى مســتوى مؤهــالت املكونيــن ونجاعــة املقاربــات البيداغوجيــة 	 

املعتمــدة؟

سؤال عالقة التكوين املنهي بالتعليم التقني؟	 

سؤال موقع اللغات في العملية التكوينية؟	 

سؤال مالءمة العرض التكوينـي، والرفع من قدرته على التكيف مع الحاجات من األطر التقنية واملتخصصة 	 

املتوسطة والعليا، سواء على املستوى الوطنـي أو الجهوي أو املحلي؟ 

ســؤال ســبل استشــراف مهــن الحاضــر واملســتقبل، ومســايرة مســتلزمات األوراش التنمويــة الكبــرى واملهــن 	 

الجديــدة للبــالد؟

ســؤال إرســاء حكامــة داخليــة جيــدة ملنظومــة التكويــن املهنـــي، وكــذا ســبل تقويــة التنســيق  بيـــن مختلــف 	 

املتدخليـــن وتوثيــق العالقــة بالنســيج االقتصــادي واملقاوالتــي؟

النتائج املستهدفة: �

تعميــق التشــخيص بخصــوص مختلــف الجوانــب املرتبطــة بمنظومــة التكويــن املهنـــي، مــع القيــام تقييــم أولــي 	 

لالســتراتيجيات التــي أعدتهــا القطاعــات املعنيــة؛

القيام بدراسة مقارنة لبعض النماذج والتجارب الدولية الناجحة في مجال التكوين املهنـي؛	 

بلــورة مقترحــات استشــرافية لتطويــر التكويــن املهنـــي وترســيخ موقعــه املحــوري داخــل املنظومــة الوطنيــة 	 

للتربيــة والتكويــن.

2.2.3. مجموعة العمل الخاصة بالتعليم الديني 

حِدثــت مجموعــة العمــل الخاصــة بالتعليــم الدينـــي قصــد القيــام بتعميــق تشــخيص مكونــات التعليــم الدينـــي 
ُ
أ

ببالدنــا مــن حيــث مكتســباتها واختالالتهــا والتحديــات التــي تواجههــا، ومــن ثــم بلــورة مقترحــات استشــرافية 
لالرتقــاء بهــذا النــوع مــن التعليــم، فــي اســتحضار للتوجهــات الكبــرى للرؤيــة االســتراتيجية وملبادئهــا الناظمــة: 

االنصــاف؛ الجــودة؛ االرتقــاء الفــردي واملجتمعــي.
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واصلــت هــذه املجموعــة أشــغالها مــن أجــل إعــداد تقريرهــا عــن »التعليــم الدينـــي باملغــرب«. ويتعيـــن أن يســتند هــذا 

العمــل علــى التوجيهــات املتضمنــة فــي الورقــة املؤطــرة لهــذا املوضــوع، املعتمــدة مــن قبــل مكتــب املجلــس فــي فبرايــر 

2016. ومــن أهــم عناصــر هــذه الورقــة:

بعض األسئلة املهيكلة ملعالجة املوضوع: �

املدخل األســاس: معالجة املوضوع وفق مقاربة مؤسســاتية نســقية تنظر إلى مؤسســات التعليم الدينـــي من الزوايا 

التاليــة:

ســؤال حكامــة التعليــم الدينـــي: الفاعلــون املؤسســاتيون؛ املتدخلــون؛ التدبيـــر؛ تكامــل أدوار املؤسســات؛ 	 

الجســور واملمــرات؛ نظــام التقييــم واإلشــهاد؟

ســؤال النمــوذج البيداغوجــي مــن حيــث: غايــات ووظائــف التعليــم الدينــي؛ الجــودة؛ تكامــل أدوار مكونــات 	 

ومســتويات مؤسســات التعليــم الدينــي؛ التوجيــه؛ االنفتــاح علــى تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال؟ 

سؤال الفاعلين التربويين: الكفايات املهنية؛ التكوين؛ التنمية املهنية؛ األدوار؛ املهام؟	 

سؤال تنمية البحث العلمـي في مجال التعليم الدينـي؟	 

ســؤال انفتــاح وتفاعــل مؤسســات التعليــم الدينـــي مــع املحيــط: اإلعــالم الدينـــي؛ التنشــيط والتأطيــر الثقافــي 	 

الدينـــي؛ املجتمــع املدنــي؛ محاربــة األميــة؟

سؤال العالقة  بيـن التعليم الدينـي والتعليم العام؟	 

سؤال عالقة هذا النوع من التعليم بسوق الشغل؟ 	 

سؤال تقييم التعليم الدينـي: املردودية الداخلية والخارجية؟	 

النتائج املستهدفة: �

تعميق التشخيص: املكتسبات واالختالالت والتحديات؛	 

القيام بدراسة مقارنة لبعض نماذج التعليم الدينـي عبر العالم؛	 

بلــورة مقترحــات استشــرافية لالرتقــاء بالتعليــم الدينـــي فــي املغــرب، فــي اســتحضار للتوجهــات الكبـــرى للرؤيــة 	 

االســتراتيجية وملبادئهــا الناظمــة: االنصــاف؛ الجــودة؛ االرتقــاء الفــردي واملجتمعــي.

3.2.3. مجموعة العمل الخاصة بالتعليم والتكوين الخاصين

حِدثــت هــذه املجموعــة قصــد تشــخيص واقــع التعليــم والتكويــن الخاصيـــن باملغــرب، وتحديــد النمــاذج 
ُ
أ

واملمارســات الجيــدة فــي هــذا املجــال، مــن أجــل االنتهــاء إلــى اقتراحــات عمليــة، تتعلــق بتفعيــل التوجهــات الكبــرى 
املتضمنــة فــي الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح، وبلــورة أســس ومعاييــر نمــوذج اقتصــادي لالســتثمار فــي التعليــم 

والتكويــن الخاصيــن.

واصلــت هــذه املجموعــة أشــغالها؛ حيــث شــرعت، بدعــم مــن قطــب الدراســات والبحــث، فــي أعمــال صياغــة مشــروع 

رأي، ومشــروع تقريــر مصاحــب لهــذا الــرأي. ويتعيـــن أن يســتند هــذا العمــل علــى التوجيهــات املتضمنــة فــي الورقــة 

املؤطــرة لهــذا املوضــوع، املعتمــدة مــن قبــل مكتــب املجلــس فــي فبرايــر 2016. ومــن أهــم عناصــر هــذه الورقــة:
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بعض األسئلة املهيكلة ملعالجة املوضوع: �

ســؤال ضمــان التـــزام التعليــم والتكويــن الخــاص بمبــادئ الخدمــة العموميــة والخيــارات الناظمــة إلصــالح 	 

املنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي؟

سؤال مستلزمات وضمانات االرتقاء بالتعليم والتكوين الخاص إلى مستوى شريك فعلي للتعليم العمومي؟ 	 

ســؤال مقومــات الضبــط ومراقبــة الدولــة لعمــل القطــاع الخــاص للتربيــة والتكويــن باعتبــاره شــريكا لتعليــم 	 

العمومــي؟

ســؤال التأطيــر التشــريعي والتنظيمــي وتوفيــر تصــور دقيــق للتعليــم العالــي الخــاص الــذي يتســم بتعــدد نماذجــه 	 

ومؤسســاته )نمــوذج خــاص ربحــي يتعامــل مــع التعليــم والتكويــن بوصفــه خاضًعــا للمبــادرة الخاصــة يســتهدف 

الطلبة القادرين على األداء؛ ونموذج غير ربحي تمثله بعض الجامعات؛ ونموذج ُمتكون من فروع لجامعات 

ومــدارس دوليــة...(؟

سؤال تشجيع التعليم والتكوين الخاص التعاقدي؟	 

سؤال افتحاص وتقييم التعليم والتكوين الخاص؟	 

النتائج املستهدفة: �

وضع تشخيص لواقع التعليم والتكوين الخاص؛ 	 

تحديد النماذج واملمارسات الجيدة في هذا املجال؛	 

تدقيــق اقتراحــات عمليــة تتعلــق بتفعيــل التوجهــات الكبــرى املتضمنــة فــي الرؤيــة االســتراتيجية )الرافعــة 8 – 	 

الفصــل األول للرؤيــة(؛

بلورة أسس ومعايير نموذج اقتصادي لالستثمار في التعليم والتكوين الخاص.	 

املهمة التقييمية 	.III

تتولــى الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس إنجــاز تقييمــات شــمولية، أو قطاعيــة أو موضوعاتيــة للسياســات 
والبرامــج العموميــة فــي مياديــن التربيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي وتكويــن األطــر والتكويــن املهنـــي، مــع 
تقدير نجاعتها البيداغوجية واملالية، بالنظر إلى األهداف املرســومة لها، وذلك باالســتناد إلى املعاييـــر الدولية 

املتعــارف عليهــا فــي هــذا املجــال.

لهذه الغاية، تقوم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بما يلي: 

- إنجــاز تقديــرات إجماليــة للمؤهــالت واملعــارف والكفايــات املكتســبة مــن قبــل املتعلميـــن خــالل أســالك 
التكويــن وكــذا كيفيــات مراقبتهــا؛

- تقييم املزايا التي تعود بالنفع على األمة من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالنظر إلى املجهود املالي 
املبذول لفائدتها، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية اإلنفاق في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي؛

- تقديــر تطــور املردوديــة الداخليــة والخارجيــة ملنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمـــي وتكويــن األطــر 
وتحســن جــودة الخدمــات املقدمــة للتالميــذ والطلبــة؛

- تطويــر كل أدوات التقييــم التــي تســهم فــي تمكينهــا مــن األداء األمثــل لوظائفهــا، وتدعيــم البحــث العلمـــي فــي 
هــذا امليــدان. 
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تحتــل التقييمــات الشــمولية والقطاعيــة واملوضوعاتيــة، عــالوة علــى دورهــا فــي ترســيخ ثقافــة التقييــم التــي حــرص 

املجلــس علــى إرســائها وتنميتهــا منــذ تنصيبــه، مكانــة وازنــة فــي أعمــال املجلــس، بالنظــر ألهميتهــا الحاســمة فــي تتبــع 

أوراش اإلصالح، وفي املساعدة على اتخاذ القرار في مجال السياسات العمومية املرتبطة بميادين التربية والتكوين 

والبحــث العلمـــي وفــي االرتقــاء املســتمر باملنظومــة التربويــة، إلــى جانــب توفيــر ســند علمــي ألعمــال املجلــس االستشــارية 

واالقتراحيــة واالستشــرافية.   

التقييمات املنجزة سنة 2017 واملنشورة. 1

1.1.  تقييم سلك الدكتوراه

األهداف:

يهدف تقرير سلك الدكتوراه، إلى تسليط الضوء على هذا الطور باعتباره سلكا دراسيا ذا مكانة بارزة، يتوج بأعلى 

شهادة في املسار الجامعي، ومشتال إلنتاج الباحثيـن، ومرتكزا لتنمية البحث العلمي، ومنفذا لتشغيل الخريجيـن. 

املنهجية:

يقــدم هــذا التقييــم وصفــا ملنظومــة البحــث العلمـــي الوطنـــي، ويســائل مكانــة ســلك الدكتــوراه فــي إطــار هــذه 

املنظومــة فــي عالقتــه مــع األرضيــة التشــريعية والسياســة العموميــة، كمــا يناقــش إطــاره التنظيمـــي والنمــوذج 

بــه. الخــاص  املفاهيمـــي 

يتناول التقرير تحليال كميا لتطور أعداد طلبة سلك الدكتوراه، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

من ثم، يقدم هذا التقرير إجابات عن التساؤالت التالية: 

ما غاية سلك الدكتوراه في املغرب وما مذهبه؟ 	 

ما هي مكانته وما مدى مالءمته مع نظام البحث العلمي؟ 	 

ما هو تنظيمه اإلداري ونمط اشتغاله؟ 	 

هل يشتغل سلك الدكتوراه بطريقة منغلقة أم ُمنفتحة؟	 

ما نجاعة سلك الدكتوراه باملغرب مقارنة مع دول أخرى؟	 

ما هو أثر منح التفوق األكاديمـي على إقبال الطلبة في سلك الدكتوراه؟ 	 

ما هي آفاق فرص الشغل لخريجي سلك الدكتوراه في أفق 2030؟  	 

النتائج:

فيما يخص النتائج التي وصل إليها هذا التقييم، فإن سلك الدكتوراه، يصب في البحث العلمـي استجابة ملصلحة 

بنــاء مجتمــع املعرفــة وملتطلبــات الجهــات خدمــة للجهويــة املوســعة. عــالوة علــى ذلــك أن ســلك الدكتــوراه يحتــاج إلــى 

جــذب طلبــة أكفــاء وتطويــر إمكانيــات تبادالتهــم وحركيتهــم، وطنيــا ودوليــا، داعيــا إلــى تعزيــز القطــاع الخــاص وذلــك 

بتحفيــزه ليلعــب دوره الحقيقــي فــي بنــاء اقتصــاد املعرفــة. 

يختتــم التقريــر بتقديــم تقديــر توقعــي للحاجيــات املحتملــة فــي الدكاتــرة فــي القطاعيـــن العــام والخــاص، انطالقــا ممــا 

حددتــه الرؤيــة االســتراتيجية مــن حاجيــات تتعلــق باألســاتذة الباحثيـــن.
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2.1. تقرير موضوعاتي حول تقييم الكليات متعددة التخصصات

الهدف:

إبــراز خصوصيــة هــذا النمــوذج مــن الكليــات، مــن خــالل البحــث فــي دواعــي إحداثهــا، وكــذا توســع نظــام التعليــم العالــي 
خــالل العقديــن األخيريــن، بهــدف الوقــوف علــى الضــرورات والحتميــات التــي كانــت وراء هــذا التوســع علــى املســتوى 

الترابــي.

املنهجية:

 يصــف التقريــر تموقــع الكليــة متعــددة التخصصــات ضمــن النظــام الجامعــي، واملكانــة التــي تحتلهــا اليــوم مــن حيــث 

عــدد الطلبــة، وعــدد املتخرجيـــن، وعــروض التكويــن، والتأطيريــن البيداغوجـــي واإلداري.

النتائج:

وصــف نمــوذج الكليــة املتعــددة التخصصــات كمــا هــي اليــوم، لتحديــد تطورهــا فــي ســياق الكثافــة الطالبيــة 	 

للجامعــات. وفــق املواصفــات التــي حددهــا هــذا النمــوذج مــن خــالل التوجهــات واملبــادئ التــي تأســس عليهــا وهــي 

تعدديــة التخصصــات، واالســتقطاب املفتــوح والقــرب الترابــي؛

تقدير األثر السوسيو-اقتصادي لهذه الكليات على املدن واملحيط الذي أحدثت فيه؛	 

تحليل الرهانات الرئيسية التي تواجهها الكليات متعددة التخصصات في سياق نظام االستقطاب املفتوح؛	 

الدعوة إلى إعادة التفكيـر في نموذج الكليات متعددة التخصصات في إطار سياسة شاملة وتعددية لالستقطاب 	 

املفتــوح لهــذه الكليــات، وإعــادة تنظيمهــا أخــذا بعيــن االعتبــار بعــد املهننــة وتعدديــة التخصصــات. عــالوة علــى 

ضــرورة مراجعــة ســيرورة التوســع الحاليــة لهــذا النظــام اســتنادا إلــى مؤشــرات ذات صلــة؛ إذ هنــاك جهــات فــي 

حاجــة ماســة إلــى جامعــات فــي حيـــن ال تحتــاج أخــرى إلــى إنشــاء مؤسســات جديــدة.

3.1. تقييــم تأثيـــر تدريــس اللغــة العربيــة علــى التمكــن مــن اللغــة والثقافــة عنــد الجاليــة املغربيــة 
املقيمة بالخارج	

يســتهدف هــذا البرنامــج الــذي أنجزتــه مؤسســة الحســن الثانــي للمغاربــة املقيميـــن بالخــارج، الشــباب البالغيـــن أكثـــر 

من 17 سنة واللذين استفادوا من برنامج ELCO سابقا. أما من حيث اإلقامات بأرض الوطن األصلي، فإن برنامج 

التقييم يهتم بالشباب في سن تفوق 17 سنة )واملقيميـن بكل من فرنسا وبلجيكا وأملانيا( واللذين شاركوا في رحالت 

ثقافيــة إلــى املغرب.

الهدف:

تقديــم نتائــج الدراســة، التــي أجريــت فــي موضــوع تقييــم أثــر تدريــس اللغــة العربيــة علــى مســتوى امتــالك اللغــة 	 

والثقافــة األصليــة لــدى الجاليــة املغربيــة األصــل واملقيمــة فــي الخــارج، علــى الخصــوص، بثالثــة بلــدان، وهــي: 

فرنســا، بلجيــكا وأملانيــا. 

تقديــر أثــر تعلــم اللغــة العربيــة علــى أبنــاء الجاليــة املغربيــة بالخــارج، وكــذا تعزيــز روابــط الهويــة لديهــم مــع البلــد 	 

األصــل، وذلــك مــن خــالل تقييــم معارفهــم عــن ثقافــة وتاريــخ ومنظومــة القيــم ببلدهــم األصــل، وتقديــر مــدى 

ارتباطهــم بهــذا البلــد األصلــي واملحفــزات االجتماعيــة والهوياتيــة اتجاهــه.
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املنهجية:

أنجــز هــذا البحــث امليدانــي بواســطة عّينــة عددهــا 1160 مســتفيدا بــكل مــن برنامــج تعلــم اللغــة العربيــة واإلقامــة فــي 

البلد األصل، وتم اســتجواب 1272 مســتفيدا أي نســبة إجابة قدرها 109,60 ٪. وتمت صياغة اســتمارة للتلميذ، 

وكانــت هــي الوســيلة الرئيســية للقيــاس. 

نتائج البحث امليداني:

أف�ضى هذا البحث إلى تبيان ما يلي:

68 ٪ من املســتفيدين راضيـــن عن تدريس اللغة العربية، أما نســبة املســتفيدين الراضيـــن عن التجهيـــزات لم 	 

تتجــاوز 26 ٪، و44 ٪ منهــم راضيــن عــن اإلدارة و46 ٪ عــن محتــوى الــدروس. ولقــد فاقــت نســبة املســتفيدين 

الذيــن هــم راضــون عــن مســتوى األســاتذة 73 ٪؛ 

يقتــرح 67 ٪ مــن املســتفيدين إدخــال تعديــالت علــى دروس البرنامــج. واألغلبيــة تصــرح بضــرورة تغييــر محتــوى 	 

الــدروس )80 ٪( والتجهيـــزات )76.5 ٪(؛ 

ضعــف مســتوى املســتفيدين فــي اللغــة العربيــة لــدى 52 ٪، وبمســتوى متوســط لــدى 38 ٪. أمــا اللغــة الدراجــة 	 

فضلــة واملســتعملة عنــد اإلقامــة فــي املغــرب )87 ٪(؛
ُ
فهــي لغــة التواصــل امل

ُيعزز كل من برنامج تدريس اللغة العربية واإلقامة في املغرب املهارات اللغوية والروابط مع املغرب؛	 

ليس هناك أثر سلبي لكل من برنامج تدريس اللغة العربية واإلقامة في املغرب على اإلسهام أو االندماج في بلد 	 

اإلقامــة. 

4.1. نتائــج تقريــر »دراســة االتجاهــات العامليــة فــي الرياضيــات والعلــوم« TIMSS 2015: نتائــج 
التالمــذة املغاربــة فــي الرياضيــات والعلــوم فــي ســياق دولــي

الهدف:

نجــزة ســنة 2015. تصــدر 
ُ
معالجــة النتائــج التــي حصــل عليهــا التالمــذة املغاربــة فــي التقييمــات الدوليــة TIMSS امل

حــرز وكــذا اإلكراهــات التــي تعــوق تطــور مكتســبات 
ُ
هــذه التقييمــات تقريــرا يتنــاول تطــور املكتســبات؛ أي التقــدم امل

التالمــذة، وذلــك قصــد بلــورة االســتراتيجيات واملقاربــات املالئمــة التخــاذ التدابيــر الضروريــة للرفــع مــن مســتوى 

. تحصيلهــم

املنهجية:

يشــارك املغــرب منــذ 1999 فــي التقييمــات الدوليــة. وغالبــا مــا تعكــس هــذه التقييمــات ضعــف مســتوى مردوديــة 

املغاربــة.  املتعلميــن 

نجز سنة 2015. 
ُ
في إطار مهام الهيئة الوطنية للتقييم، فقد قامت بتحليل نتائج تقييم TIMSS التي أ

ورغــم ُعــدة التقييــم التــي صاغتهــا الهيئــة فــي إطــار البرنامــج الوطنـــي لتقييــم املكتســبات، والتقريريــن اللذيــن صــدرا فــي 

هذا الصدد، إال أن نتائج املغرب في التقييمات الدولية لم يسبق أن تناولها أي تقرير وطني. هكذا، سيندرج إصدار 

تقاريــر تحليليــة لنتائــج هــذه التقييمــات الدوليــة ضمــن برامــج عمــل الهيئة. 
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النتائج:

أهم النتائج التي اسُتخلصت من تحليل نتائج TIMSS لسنة 2015: 

النتيجــة التــي حصــل عليهــا التالمــذة املغاربــة أقــل مــن املعــدل الدولــي، إال أن هنــاك تقدمــا ملحوظــا  بيـــن ســنتي 	 

2011 و2015؛ 

لم يصل أكثر من نصف التالمذة املغاربة إلى مستوى األداء األدنى؛	 

»املنطــق«، هــو مســتوى تعلمــي يجــد فيــه تالمــذة الســنة الثامنــة صعوبــة أكثــر، وذلــك فــي كل مــن الرياضيــات 	 

والعلــوم؛  

تمثل نسبة التالمذة الذين يسجلون تأخرا دراسيا في السنة الرابعة والثامنة على التوالي 36 ٪ و44.6 ٪؛	 

فــي الســنة الرابعــة، لــم يســتفد تلميــذ مــن أصــل ثالثــة مــن التعليــم األولــي. وعامــة مــا تكــون نتائــج هــؤالء أضعــف 	 

مقارنــة بالتالمــذة الذيــن اســتفادوا مــن التعليــم األولــي ملــدة ثــالث ســنوات أو أكثــر؛ 

ظروف العمل واملناخ داخل املؤسسة عالوة على املشاكل التي يعانيها املدرسون، تحول دون خلق جو مناسب 	 

للتعلــم.

5.1. األطلس املجالي الترابي للتعليم الخصو�صي  

بعــد أن أنجــزت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم نســخة أولــى لألطلــس، الــذي هــّم موضــوع »التفاوتــات الترابيــة فــي الولــوج إلــى 

املدرســة«، فــإن هــذه النســخة مــن األطلــس تعالــج موضــوع التعليــم الخصو�ضــي. 

األهداف:

تحليــل التطــور الــذي عرفتــه نســبة القطــاع الخــاص فــي التعليــم املدر�ضــي علــى املســتوى الوطنـــي بالنســبة لــكل 	 

أســالك التعليــم: األولــي واالبتدائــي والثانــوي اإلعــدادي والتأهيلــي، حســب كل ســلك  بيـــن 2007 و2017 ؛

تحديد تموقع املؤسسات التعليمية الخصوصية قصد تقدير كثافتها؛	 

التعرف على نسبة تغطية القطاع التعليمي الخاص في الجماعات. 	 

األعمال التقييمية املنجزة خالل 2017، املزمع استكمالها في نهاية 2018. 2

1.2. تقرير حول املمارسات البيداغوجية : تقرير تكميلي لتقرير البرنامج الوطنـي لتقييم مكتسبات 
PNEA  2016  التالمذة

ينــدرج التقريــر التكميلــي حــول املمارســات البيداغوجيــة، فــي إطــار أشــغال تقريــر البرنامــج الوطنـــي لتقييــم مكتســبات 

.PNEA 2016 التالمــذة

األهداف:

التعرف على ممارسات التدريس في عالقتها بتحصيل التالمذة؛	 

استخالص الدروس ذات الفائدة على مستوى تكوين كل من املدرسين واملفتشين.	 
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النتائج املستهدفة:

التعرف على ممارسات املدرسين في املواد املعنية )اللغتان العربية والفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء 	 

والتاريــخ والجغرافيــا وعلــوم الحيــاة واألرض(، فــي الجــذع املشــترك واملشــاكل البيداغوجيــة، التـــي تطرحهــا هــذه 

املمارســات مــن وجهــة نظــر التالمــذة )35000 تلميــذ وتلميــذة(؛

تحليل وقياس درجة توضيح املمارسات الفّعالة للمدرسين في مناهج الثانوي التأهيلي؛	 

التعــرف علــى مــا إذا كانــت التوجيهــات البيداغوجيــة، التــي تســبق بلــورة برامــج التكوينــات فــي التعليــم وكذلــك 	 

ســتخرجة مــن الدراســات حــول تحليــل املمارســات 
ُ
فــي املمارســة داخــل القســم تأخــذ بعيــن االعتبــار البيانــات امل

الناجعــة.

2.2. تقييم اإلدارة التربوية وعالقتها بإنجازية املؤسسة

تنــدرج هــذه الدراســة فــي إطــار التقييــم الخارجــي للمؤسســات املدرســية، إذ أنجــزت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم دراســة 

حــول مــدى تأثيـــر كل مــن اإلدارة التربويــة وريــادة املديــر علــى أداء املؤسســة.

الهدف:

مساءلة املتغيرات التالية:

األثــر املحتمــل لــكل مــن اإلدارة التربويــة والريــادة اإلداريــة علــى أداء املؤسســة بالنســبة للنتائــج الدراســية واملنــاخ 	 

املدر�ضــي وإشــعاع املؤسســة ...؛

العالقــات املمكــن تواجدهــا  بيـــن أداء املؤسســة وأبعــاد أخــرى، مثــل املحيــط البيداغوجــي واملحيــط الخارجــي 	 

واملــوارد املخصصــة ...؛

تأثير نمط اإلدارة على عمل للمؤسسة ككل. 	 

املنهجية:

أعــدت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم مرجعــا تقييميــا ينبنـــي علــى الســياق الوطنـــي مــن جهــة، والتجــارب الدوليــة مــن جهــة 

أخــرى، وُيركــز علــى تســيير املؤسســة وريــادة املديــر. 

ويأخذ هذا املرجع بعين االعتبار األبعاد املعنية، والتي تم تصنيفها في ثالث مجموعات: 

ســياق املؤسســة: الســياق األصلــي للتالمــذة واملحيــط الداخلــي وتموقــع املؤسســة واملــوارد املاديــة األصليــة 	 

الخارجــي؛ املحيــط  وتشــكيلة 

تدبيـر املؤسسة وريادة املدير: الريادة )الرؤية والثقافة والقيم والتعبئة(، والتسيير البيداغوجي والتدبيـر املالي 	 

واإلداري، ومدى انخراط آباء وأولياء التالميذ والفاعليـن اآلخرين؛ 

أداء املؤسسة: األداء املدر�ضي، واألداء التنظيمي، والدعم االجتماعي واملدر�ضي، ومناخ املؤسسة وإشعاعها.	 

انطالقــا مــن هــذا املرجــع، قامــت الهيئــة ببلــورة اســتمارة نوعيــة وبطاقــة لتجميــع البيانــات الكميــة، موجهــة ملديــري 

املؤسسات املدرسية. 	
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ستهدفة تتمثل في كل املؤسسات املدرسية العمومية )ابتدائي وثانوي إعدادي وتأهيلي( متواجدة في جهة 
ُ
العينة امل

الرباط-سال-القنيطرة.

تــم تمريــر هــذه االســتمارة خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 2 إلــى 6 مــاي 2017 بالنســبة لإلعداديــات والثانويــات، ومــن 9 إلــى 

17 مــاي بالنســبة للمــدارس االبتدائيــة. وتــم تجميــع البيانــات بفضــل واجهــة علــى شــبكة االنترنيــت Limesurvery فــي 

بدايــة شــهر يونيــو 2017. 

قامت الهيئة بمعالجة البيانات وتحليلها، وسُتدرج نتائج هذا البحث في التقرير النهائي املرتقب. 

3.2. مقارنة دولية في موضوع السياسة والتمويل في مجال البحث العلمي

الهدف:

تقييم املكانة التي يحتلها املغرب، مقارنة مع الدول التي شملتها املقارنة فيما يخص األبعاد املتعلقة بالحكامة، 	 

واإلنتاج العلمـي، والتمويل؛ 

ميز االستراتيجيات الناجحة وأنماط التنظيم وحكامة أنظمة البحث العلمي 	 
ُ
تحديد العناصر الرئيسية، التي ت

قصد دراســتها، واالســتناد إلى املمارســات الجيدة في امليدان؛ 

الوقــوف علــى امليــوالت الرئيســية فــي مختلــف البلــدان موضــوع الدراســة، التــي تصــب فــي موضــوع تنميــة العلــم 	 

والتكنولوجيــا؛ 

تحديد األبعاد التي ستشكل مرجعا للهيئة الوطنية للتقييم، من أجل بلورة عملية التقييم الوطنـي. 	 

األعمال التقييمية التي تم التحضير املنهجي من أجل إنجازها  بيـن سنتي 2018	2019. 3

PNEA 2019 1.3. البرنامج الوطنـي لتقييم مكتسبات التالمذة

تســتهدف هــذه النســخة، مــن البرنامــج الوطنـــي لتقييــم مكتســبات التالميــذ PNEA 2019، تالمــذة الســنة السادســة 

ابتدائــي وتالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي.

األهداف:

تقييم مكتسبات التالمذة الذين وصلوا إلى آخر سنة من االبتدائي والثانوي اإلعدادي؛ 	 

تحديد مدى تأثير املتغيرات املتعلقة بالسياق الخارجي على املردودية املدرسية؛ 	 

تحديد أثر املمارسات التربوية واإلدارية على املكتسبات املدرسية؛ 	 

تقييم جودة املناخ املدر�ضي وتأثيره على املكتسبات املدرسية؛ 	 

وضع مؤشرات موضوعية وموثوقة رهن إشارة ذوي القرارات والباحثين والفاعلين التربويين؛	 

مواكبة تطبيق الرؤية االستراتيجية. 	 

2.3. تقييم التعليم العالي: الفعالية والنجاعة والتحديات 

التقارير الفرعية الداخلية لهذا املشروع املنجزة خالل 2017، وهي تقارير داخلية: 
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1.2.3.	 تقييم إصالح املنظومة )إجازة	ماستر	دكتوراهLMD( والهندسة البيداغوجية بالجامعة املغربية

كان الهــدف مــن نظــام LMD الرفــع مــن مردوديــة التعليــم العالــي، إال أن الكثافــة التــي عرفهــا هــذا الســلك مــن التعليــم 

حالــت دون الوصــول إلــى الهــدف املرســوم.

 الهدف:

 تحليل اإلصالح الذي جاء به نظام LMD بالوقوف على املكتسبات التي سجلها، وكذا اإلكراهات التي واجهها؛	 

التعرف على ما إذا حظي هذا اإلصالح باإلرادة السياسية التي تضمن له شروط النجاح. 	 

2.2.3. 	املهن واملهارات املستقبلية: رهان جديد بالنسبة للمغرب

الهدف: 

اإلسهام في التفكير حول بناء مقاربة استشرافية للمهن والكفاءات، على املستوى الوطنـي؛	 

حدد املهن والكفاءات الكفيلة، عبر إغناء األعمال املتعلقة بالتكوينات، وتوضيح الخيارات للشباب 	 
ُ
صياغة أداة ت

الباحثيـن عن العمل، والتعريف بحاجيات املقاوالت، وتشجيع مالءمة التكوين مع سوق الشغل على املدى البعيد. 

3.2.3 .	الدعم االجتماعي لفائدة طلبة التعليم العالي

الهدف: 

تحديــد تأثيــر برامــج الدعــم االجتماعــي علــى متابعــة الدراســة والنجــاح الجامعــي، بالنســبة للطلبــة الذيــن ال تتوفــر 	 

لديهــم الشــروط االجتماعيــة الالزمــة؛ 

تحليل مدى اندماجية برامج الدعم االجتماعي؛	 

عتمدة في هذه البرامج.	 
ُ
تقدير مدى انسجام ومالءمة االستراتيجية االستهدافية امل

4.2.3.	 تقييم الحكامة الجامعية

هذا التقييم عمل مشترك بتعاون  بيـن الهيئة الوطنية للتقييم و البنك الدولي، وذلك استنادا إلى مرجع »خريطة 

تحديــد تموقــع حكامــة الجامعــة« )Carte de Positionnement de la Gouvernance de l’Université( ، الــذي 

أعــّده البنــك الدولــي، مــن خــالل مكتبــه الجهــوي للشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، ومركــز التكامــل املتوســطي.

3.3.  تقييــم التعليــم العالــي:  املردوديــة الخارجيــة: إدمــاج الخريجيــن – اســتكمال بلــورة منهجيــة 
العمــل

ســيتم إنجــاز هــذه الدراســة بشــراكة مــع الجامعــات، ومؤسســات التعليــم العالــي، ومراكــز التكويــن املهنـــي، إلنجــاز 

البحــث امليدانــي. 

الهدف:

صياغة مؤشرات تتعلق بقياس وتقييم املردودية الخارجية للتعليم العالي، مما سيمكن من إنشاء آلية تقييم 	 

إلدمــاج خريجــي مؤسســات التعليــم العالــي، حتــى تتمكــن هــذه األخيــرة مــن إرســاء نظــام للتتبــع والتقييــم كفيــل 

بقيــاس مؤشــرات إدمــاج خريجيهــا فــي ســوق الشــغل. وبذلــك، سيســاهم كل هــذا فــي تعزيــز ثقافــة التقييــم الذاتــي 

بالنســبة ملؤسســات التعليــم العالــي.
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4.3. تقييم تطور السياسة الحكومية لتدريس األطفال في وضعية إعاقة باملغرب

الهدف:

توجيــه السياســات واالســتراتيجيات فــي مجــال التربيــة الدامجــة لألطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وذلــك مــن خــالل 	 

تحليل تطور السياسة العمومية التي تشجع إدماج هؤالء األطفال في املسالك الدراسية، وتقدير أثر التدابيـر 

والعمليــات التــي تقــوم بهــا الســلطات العموميــة فــي هــذا املجــال.

مؤشرات التقييم. 4

البوابة اإلحصائية: 

نظــرا ملهــام الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، املتعلقــة ببلــورة ونشــر مؤشــرات إحصائيــة فــي مجــال تقييــم منظومــة التربيــة 

والتكويــن والبحــث العلمــي، فقــد عملــت علــى إنجــاز بوابــة إحصائيــة تجمــع كل مؤشــرات املنظومــة فــي مــكان واحــد. 

تــم إنشــاء هــذه البوابــة بشــراكة مــع خبيريــن اثنيـــن. حيــث بــدأت صياغــة البوابــة فــي مــارس 2016، وســوف يتــم إطــالق 

تشــغيلها خالل ســنة 2018. علما أن إنشــاء هذه البوابة يدخل ضمن توصيات الرؤية االســتراتيجية 2030-2015 

التــي أكــدت علــى ضــرورة إحــداث أداة تســمح بتجميــع كل إحصائيــات املنظومــة علــى أطــول فتــرة زمنيــة ممكنــة. 

الهدف:

يهدف إنشاء هذه البوابة إلى: 

تجميع كل البيانات اإلحصائية املتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مكان واحد؛	 

تقديم بيانات ومؤشرات املنظومة على شكل خرائط وجداول ومبيانات لفائدة املسؤولين والفاعلين والعموم 	 

وكذا لفائدة الشركاء واملنظمات الوطنية والدولية؛ 

جعل البوابة فضاء يزخر باإلحصائيات لفائدة أطر املجلس، قصد تسهيل أشغال املجلس فيما يخص اتخاذ 	 

القــرارات علــى وجه الخصوص؛ 

منح الباحثين والطلبة، أرضية معلوماتية إحصائية تتناول جميع قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي. 	 

أعمال الدراسة والبحث والرصد واالبتكار 	.IV
يعهد لقطب الدراســات والبحث ودعم هيئات املجلس، على الخصوص، بمســاعدة مختلف هيئات املجلس 
علــى حســن ســير اجتماعاتهــا وأعمالهــا. كمــا يتولــى، عــالوة علــى ذلــك، إنجــاز الدراســات واألبحــاث والرصــد 

واالستشــراف التــي يســتلزمها االضطــالع بمهــام املجلــس وهيئاتــه. 

لهذه الغاية، يتولى هذا القطب:

- تقديم الدعم العلمي لهيئات املجلس،

-إنجاز دراسات وأبحاث وأعمال مقارنة،

- القيام بمهام الرصد واالستشراف واالبتكار.  )املادة 60 من النظام الداخلي(

يضطلــع بإنجــاز هــذه األعمــال قطــب الدراســات والبحــث ودعــم هيئــات املجلــس، الــذي يشــكل ســندا علميــا للمجلــس 

فــي قيامــه بمهامــه، والســيما، ذات الطابــع االقتراحــي واالستشــرافي.
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ُيســهم هــذا القطــب فــي إنجــاز هــذه املهــام، إمــا بمبــادرة منــه أو مــن خــالل الدعــم العلمــي املواكــب ألشــغال ومشــاريع 

اللجــان الدائمــة ومجموعــات العمــل الخاصــة واللجــان املؤقتــة لــدى املجلــس، بطلــب منهــا. 

الدراسات واألبحاث املنجزة. 1

دراســة داعمــة إلعــداد تقريــر املجلــس عــن »التربيــة علــى القيــم باملنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث 	 

العلمــي«، لفائــدة اللجنــة الدائمــة للمناهــج البرامــج والتكوينــات والوســائط التعليميــة؛

دراسة داعمة إلعداد تقرير املجلس عن »التربية غير النظامية« لفائدة اللجنة الدائمة للخدمات االجتماعية 	 

والثقافيــة وانفتــاح مؤسســات التربيــة والتكويــن علــى محيطها؛

تقديم الدعم العلمـي لألشغال التحضيرية إلعداد تقرير املجلس عن » االرتقاء بمهن التربية والتكوين والتدبيـر 	 

والبحث » لفائدة اللجنة الدائمة ملهن التعليم والتكوين والتدبيـر«؛

إعــداد وثيقــة تركيبيــة فــي موضــوع »الشــراكة املؤسســاتية مــن أجــل املدرســة املغربيــة« لفائــدة اللجنــة الدائمــة 	 

لحكامــة منظومــة التربيــة والتكويــن.

اإلشراف على أعمال الخبرات الداخلية والخارجية ومواكبتها. 2

أعمال مرتبطة بمشاريع اللجان الدائمة للمجلس:	 

إعداد املحددات املرجعية إلنجاز املشاريع املسندة إلى اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة؛	 

تتبع أعمال الخبرة الخارجية التي تكلفت بإعداد دراسة حول »تعميم تربية ما قبل مدرسية منصفة وذات 	 

جــودة لجميــع األطفال املغاربة«؛ 

تتبع أعمال الخبرة الخارجية املكلفة بإنجاز دراسة مقارنة حول »التعليم والتكوين الخاصين«؛	 

تتبع إعداد تقرير عن »التكوين املنهي« بخبرة داخلية؛	 

إعــداد األوراق التركيبيــة املتعلقــة بتعميــق الدراســة حــول موضــوع »الحكامــة الترابيــة للمنظومــة التربويــة فــي 	 

أفــق الجهويــة املتقدمــة«؛ 

تتبع إعداد التقرير التركيبي األولي في موضوع »التعليم الديني« الذي تنجزه خبرة خارجية؛	 

املســاهمة فــي أعمــال اللجنــة العلميــة املختصــة فــي موضــوع االبتــكار التربــوي فــي إطــار التحضيــر لتنظيــم النــدوة 	 

الدوليــة حــول االبتــكار التربــوي؛

مشاريع ودراسات في إطار برنامج العمل الذاتي لقطب الدراسات. 3

1.3. مواصلــة إنجــاز الدراســات التحضيريــة إلعــداد مشــروع حــول » نمــوذج جديــد للتعلمــات 
األساســية فــي التعلــم املدر�صــي«

تنصب هذه الدراسة، التـي تجمع  بيـن البحث الوثائقي والبحث امليداني والبحث من أجل االبتكار والتجديد، 	 

على واقع التعلمات األساسية، وكيفية تدبيرها، بما يسمح بفهم أكثـر لواقع العملية التعليمية التعلمية داخل 

الفصــول الدراســية باملدرســة املغربيــة، فــي عالقتهــا باملتعلميـــن واملتعلمــات وحافزيتهــم وانخراطهــم فــي التعلــم، 

وبأداء الفاعليـــن)ات( التربوييـــن، في شموليته.
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الهدف:

تعميــق املقترحــات والتوصيــات الــواردة فــي الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح 2015 2030-، الســيما تلــك ذات 	 

الصلــة بجــودة التعلمــات واالرتقــاء الفــردي، مــن خــالل بلــورة جملــة مــن التوجهــات االستشــرافية التــي تصــب فــي 

نموذج بيداغوجي جديد؛	

علــى أن يتــم فــي مرحلــة الحقــة العمــل علــى أجــرأة مكونــات هــذا النمــوذج بتشــاور وتنســيق مــع مجموعــة مــن 	 

الباحثيـــن والخبـــراء فــي مجــال التربيــة والتكويــن؛

وكــذا االنكبــاب فــي مرحلــة ثانيــة علــى بلــورة وتطويــر طرائــق وأســاليب مبتكــرة مــع الفاعليــن التربوييــن، وهيئاتهــم، 	 

وبعــض املختبــرات الجامعيــة للبحــث التربــوي ســيتم اقتــراح العمــل بهــا، بعــد تجريبهــا والتأكــد مــن صالحيتهــا وخصوبتهــا.  

املنهجية:

تم إنجاز الشق األول من البحث الوثائقي الخاص بـ »التعلمات باملواد األساسية للتعليم املدرسـي: تطور التوجهات 

املنهاجية واملقاربات البيداغوجية« )2017(. 

يجري التحضير ملا يلي:

إنجــاز بحــث وثائقــي ثــان حــول املســتجدات التربويــة املتعلقــة بمفاهيــم التعلمــات األساســية، الطــرق الجديــدة 	 

ملعالجــة صعوبــات تحقــق هــذه التعلمــات )الصعوبــات الخاصــة بالفــرد أو املتعلقــة بالبيئــة السوســيو – ثقافيــة(؛

إبــرام عقــود الخبـــرة بخصــوص إنجــاز بحثيـــن ميدانيـــن: األول حــول » اســتقصاء آراء وتمثــالت الفاعليــن حــول 	 

التعلمــات باملــواد األساســية للتعليــم املدر�ضــي )االبتدائــي واإلعــدادي(، وتطورهــا، وآفــاق تجديدهــا«؛ والثانــي 

حــول: » اســتقصاء واقــع التعلمــات باملــواد األساســية للتعليــم املدر�ضــي )االبتدائــي واإلعــدادي(، مــن خــالل 

التفاعــالت الفصليــة، وآفــاق تجديدهــا«.

2.3. دراسة في موضوع: » تفعيل وتجديد أدوار الجمعيات املهنية للتربية والتكوين«

تنصــب هــذه الدراســة علــى األدوار الجديــدة التــي تلعبهــا الجمعيــات املهنيــة للتربيــة والتكويــن باملنظومــة التربويــة 

املغربيــة، فــي ارتبــاط بتفعيــل اإلصــالح التربــوي الــذي بلورتــه الرؤيــة االســتراتيجية 2015 – 2030. 

األهداف:

تعميق توجهات وتوصيات الرؤية االستراتيجية 2015 - 2030، التي اعتبـرت الجمعيات املدنية شريكا للمنظومة 	 

التربوية )الرافعة 18(، يمكنها املساهمة بمشاريع تربوية ذات أولوية بالنسبة للمدرسة )الرافعة 22(.

املنهجية:

دراســة ميدانيــة، تســتطلع آراء وتمثــالت مختلــف الجمعيــات املهنيــة للتربيــة والتكويــن، وعينــات مــن الفاعليــن 	 

التربوييــن، وكــذا الباحثيـــن فــي قضايــا املنظومــة التربويــة واإلصــالح، حــول الوضــع الحالــي لهــذه الجمعيــات، 

وأدوارهــا املختلفــة فــي اإلســهام باالرتقــاء باملنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن. 

رصــد املكتســبات التــي حققتهــا الجمعيــات املهنيــة للتربيــة والتكويــن، وتحديــد مكامــن الخلــل والتعثــر فــي قيامهــا 	 

بأدوارهــا فــي التأطيــر والتكويــن والتعبئــة واملواكبــة وتعزيــز الهويــة املهنيــة وتنميــة الوعــي بالرســالة التربويــة؛

اقتراح مداخل كبرى وتوصيات وبدائل قابلة لالستثمار في االرتقاء بأدوار هذه الجمعيات.	 
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بعــد إنجــاز الشــق النظــري مــن الدراســة حــول تحليــل مســاهمات الجمعيــات املهنيــة املغربيــة للتربيــة والتكويــن حــول 

املهننــة وتطويــر املهــن التربويــة، العمــل جــار علــى إنجــاز البحــث امليدانــي الــذي ينصــب علــى اســتقصاء آراء الجمعيــات 

املهنيــة للتربيــة والتكويــن واألشــخاص املصــادر، وآراء الفاعليـــن املســاهمين بآرائهــم مــن خــالل املنتــدى الــذي ســيتم 

فتحــه قريبــا عبـــر البوابــة اإللكترونيــة للمجلــس.

ينتظر أن يتم االنتهاء من إنجاز الدراسة في فبـراير 2019.   

3.3. دراسة حول التكنولوجيا الرقمية في املنظومة التربوية

الهدف:

عد 
ُ
تندرج هذه الدراســة في إطار مشــروع بلورة اســتراتيجية وطنية للرقميات في املنظومة التربوية في أفق 2030. وت

بذلــك مــن املشــاريع الوازنــة فــي أعمــال املجلــس، اعتبــارا لرهانهــا فــي إحــداث تغييـــر عميــق وُمهيــكل للمدرســة املغربيــة، 

كفيــل باإلســهام فــي جعلهــا ضمــن مصــاف املنظومــات التربويــة املتقدمــة.  

املنهجية:

تم، في إطار األعمال التحضيرية لهذا املشروع، إنجاز عدد من الدراسات واألوراق الداعمة، والسيما:  

دراســة فــي شــقين؛ شــق أول متمثــل فــي دراســة مقارنــة للتجــارب الدوليــة فــي مجــال التكنولوجيــات الرقميــة فــي 	 

التربيــة، وشــق حــول الرهانــات املرتبطــة بالتكنولوجيــا الرقميــة فــي التربيــة بالنســبة للمغــرب علــى املســتويات 

التدبيريــة، مــن جهــة، وعلــى مســتوى تحقيــق مبــادئ اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص، والجــودة للجميــع واالرتقــاء، مــن 

جهــة ثانيــة؛

تشــخيص مــدى نضــج وتطــور اســتعمال التقنيــات الرقميــة فــي املنظومــة التربويــة بكاملهــا حاليــا، مــن خــالل 	 

سلســلة مــن االســتماعات الــى الفاعليــن األساســيين فــي هــذا املجــال، وعــدد مــن الزيــارات امليدانيــة؛

دراســة مقارنــة للترســانة القانونيــة التـــي تؤطــر اســتعمال التكنولوجيــا الرقميــة باملغــرب وعلــى املســتوى الدولــي، 	 

مــن أجــل اقتـــراح مداخــل ملواكبــة قانونيــة مالئمــة؛ 

مشروع نموذج للرقميات في املنظومة التربوية في أفق 2030، إلدماج ذكي وفعال للرقميات في ميدان التعليم 	 

والتعلم والبحث والحكامة والتدبيـر؛

مشروع أرضية نقاش، بناء على مقاربة تشاركية مستندة إلى الخبرة املختصة وإلى الدراسات املقارنة املنجزة، 	 

كفيلــة بتمكيـــن املجلــس مــن اقتـــراح اســتراتيجية متكاملــة لتحقيــق النمــوذج املســتهدف وجعلــه رافعــة جوهريــة 

مــن رافعــات بنــاء املدرســة املنشــودة.

االبتكار والرصد . 4

إنجاز دراسة مقارنة حول االبتكار في التربية والتكوين 

الهدف:

تجميع العناصر املفاهيمية والنظرية املحيطة باالبتكار التربوي من جهة، والعناصر العملية املرتبطة به من خالل 
عينــة مــن البلــدان املقارنــة، التــي تتشــكل أساســا مــن دول: هنغاريــا، فرنســا، فنلنــدا، ســنغافورة، كنــدا وبعــض دول 

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.  
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املنهجية:

تعتبـــر ســبل حكامــة وريــادة االبتــكار فــي التربيــة والتكويــن أهــم مؤشــرات املقارنــة املعتمــدة فــي هــذه الدراســة، نظــرا ملــا 

لهــذا املؤشــر مــن أبعــاد اســتراتيجية تهــم أعمــال املجلــس. 

النتائج املتوخاة:

ستســهم هــذه الدراســة فــي إغنــاء أشــغال النــدوة املرتقبــة فــي موضــوع االبتــكار التربــوي، وكذلــك فــي إغنــاء التقريــر الذي 

يعتزم القطب اقتراحه في موضوع االبتكار التربوي باملغرب في بداية ســنة 2019. 

املنظومة املعلوماتية 	.V

يضطلــع مركــز املنظومــة املندمجــة لإلعــالم تجميــع وتحييـــن وحفــظ وتــداول املعلومــات واملعطيــات مــع 
مختلــف قطاعــات التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. ويتولــى، عــالوة علــى ذلــك، توفيــر قاعــدة املعطيــات 
اإلحصائيــة ملختلــف هيئــات املجلــس، والســيما الهيئــة الوطنيــة للتقييــم.  )املــادة 61 مــن النظــام الداخلــي(

عمل املجلس على تطوير منظومته املعلوماتية، وذلك عبـر إرساء نظام معلوماتي خاص باملجلس Infocentre وهو:

نظام معلوماتي إحصائي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛	 

يهــدف إلــى توفيـــر قاعــدة مرجعيــة متكاملــة للمعطيــات اإلحصائيــة املتعلقــة بمجــاالت التربيــة والتكويــن، تســتند 	 

إلــى نظــام مرجعــي مشــترك ومتقاســم مــع كافــة املتدخليـــن؛

ن من مساعدة املجلس في القيام بمهامه املتعلقة بإصدار اآلراء، وإجراء التقييمات، أو تقديم املقترحات، 	  ِ
ّ
يمك

من خالل إمداد مختلف أشغاله بمعطيات ومؤشرات تتوفر فيها شروط املصداقية واملالءمة من حيث كونها: 

نة باستمرار، وشاملة، ومنسجمة، ومتناسقة. ُمحيَّ

تم خالل سنة 2017 استكمال إنجاز البنية التحتية املعلوماتية وبنك املعطيات واملعلومات الخاصيـن باملشروع.  

كمــا أنــه ومنــذ التوقيــع علــى االتفاقيــة اإلطــار مــع القطاعــات املكلفــة بالتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي )شــتنبر 

2014(، عــرف تبــادل املعطيــات والوثائــق مــع هــذه القطاعــات تطــورا ملموســا مــن حيــث تغطيــة حاجــات املجلــس 

مــن املعطيــات، وتــوج هــذا التطــور بمأسســة عمليــات تبــادل املعطيــات واملعلومــات فــي إطــار منظــم وممعيــر لضمــان 

التوصــل املنتظــم باملعطيــات، وذلــك بالتوقيــع علــى بروتوكــوالت للتعــاون مــع كل مــن:

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛	 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛	 

املندوبية السامية للتخطيط؛ 	 

الجامعات املغربية؛	 

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية.	 

الهدف:

تنظيم وتسهيل تبادل املؤشرات واملعطيات واملعلومات التالية:	 

عة: املنتجة حول مختلف مكونات املنظومة التربوية وطنيا، جهويا ومحليا؛  	  معطيات ومعلومات مجمَّ
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معطيــات ومعلومــات حســب املؤسســات: )التعليــم األولــي؛ التعليــم املدر�ضــي؛ التكويــن املنهــي؛ التعليــم العالــي؛ 	 

تكويــن األطــر؛ البحــث العلمــي؛ التعليــم العتيــق(؛ 

األســاتذة 	  املتدربــون،  الطلبــة،  )التالميــذ،  باألفــراد  إحصائيــة خاصــة  معطيــات  وهــي  فرديــة،  معطيــات 

واملوظفون بمختلف أصنافهم(، بناء على احتياجات مشــاريع املجلس التقييمية والبحثية واالقتراحية، في 

احتــرام ملقتضيــات القانــون رقــم 08-09  املتعلــق بحمايــة املعطيــات الشــخصية.

تغطي هذه املعطيات املجاالت الوظيفية التالية: 	 

العرض التربوي والتكويني والجامعي؛	 

سيرورة واستعمال املنظومة التربوية؛	 

البنيات التحتية وبنيات االستقبال والطاقة االستيعابية؛	 

الولوج والتمدرس؛	 

املردودية الداخلية والخارجية؛	 

الدعم االجتماعي؛	 

التأطير البيداغوجي واإلداري؛	 

نتائج وجودة التعلمات؛	 

إدماج الخريجين؛	 

امليزانية والتمويل؛	 

املعطيات الديمغرافية؛	 

املعطيات السوسيو اقتصادية.	 

مــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار الدعــم املعلوماتــي لبنيــات املجلــس وهيئاتــه، تــم وضــع منصــة خاصــة للرصــد العلمــي 

واملســتقبلية حــول منظومــات التربيــة والتكويــن والبحــث العلمـــي، وتأميـــن املواكبــة التقنيــة واملعلوماتيــة ملشــروع 

إعــادة بنــاء البوابــة اإللكترونيــة للمجلــس، وتجديــد فضــاء االكســترانت الخــاص باألعضــاء.

كمــا تــم تنفيــذ برنامــج لصيانــة البنيــة التحتيــة املعلوماتيــة وبنيــة حفــظ الســالمة املعلوماتيــة )التجهيــزات، برامــج 

.)Audiovisuel( والبنيــات التحتيــة الخاصــة بالســمعي البصــري )الســالمة املعلوماتيــة

العمليات التواصلية  	.VI

نظرا لحجم وتعدد املهام املوكولة إلى البنية املكلفة بالتواصل لدى املجلس، وكذلك بالنظر للتطور املتسارع 
للتوجهات التواصلية، عرفت هذه السنة، توسيع اختصاصات وصالحيات هذه البنية، وتحويلها من وحدة 

إلى شعبة تتكون من وحدات، وذلك للقيام باملهام التالية:

تنزيل االستراتيجية التواصلية للمجلس؛ 	-

بنــاء وتنســيق العمليــات التواصليــة املتعلقــة بجميــع بنيــات وهيئــات املجلــس، املوجهــة للــرأي العــام،  	-
املجلــس(؛ )أطــر وأعضــاء  للمجلــس  الداخلــي  الشــركاء، والجمهــور  الصحافــة واإلعــالم، 
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إبراز هوية املجلس وضمان اشعاعها، وتعميم إنتاجات املجلس والتعريف بأنشطته؛ 	-

إرســاء وتنشــيط قنــوات وحوامــل التواصــل، مــع مراعــاة ضمــان جــودة وترابــط أشــكال ومحتويــات التواصــل  	-
الداخلي والخارجي للمجلس.	

بالنسبة لألهداف العملية لبرنامج العمل التواصلي لسنة 2017، فقد حددت فيما يلي:

تقوية واالرتقاء بجودة األنشطة والعمليات التواصلية املعتمدة من طرف املجلس املرتبطة بتنظيم الدورات 	 
والندوات واللقاءات والعالقات مع وسائل اإلعالم املكتوبة، السمعية البصرية والرقمية؛

إعــداد تدريجــي لحوامــل التواصــل الرقمــي: تأهيــل الحوامــل املعتمــدة ) البوابــة املؤسســاتية للمجلــس وتطبيــق 	 
الهاتــف الذـكـي( و إرســاء قنــوات جديــدة ) شــبكات التواصــل االجتماعــي والفضــاء التفاعلــي(؛

إرساء نظام للرصد اإلخباري وتعزيز التنسيق مع وحدة التعاون باملجلس.	 

من هذا املنظور، عمل املجلس على إرساء مقاربة تواصلية جديدة، تقوم على:

أساليب جديدة في التنظيم وتنشيط الفعاليات؛	 

نهج جديد في عالقة املجلس مع الصحافة واالعالم؛	 

تجديد الوسائط التواصلية واالعتماد على الوسائط الرقمية التفاعلية.	 

في هذا اإلطار، تم تعزيز التواصل الرقمي حول أنشطة املجلس، باستعمال التقنيات الحديثة:

إطالق قناة املجلس على اليوتيوب؛ تضم حوالي 65 مقطع فيديو سجلت أكثر من 35 ألف مشاهدة؛  	 

إرساء نظام لليقظة والتتبع اإلعالمي يتيح التتبع اليومي للمقاالت والتدوينات واملواد اإلعالمية على الشبكات 	 

االجتماعية، واملواقع االلكترونية، والجرائد املكتوبة، واملجالت، والقنوات التلفزية، واملحطات اإلذاعية.

إعــداد البنيــة التحتيــة التقنيــة الالزمــة للبــث املباشــر لفعاليــات املجلــس: إمكانيــة البــث املباشــر علــى البوابــة 	 

املؤسســاتية للمجلــس؛ وعلــى الشــبكات االجتماعيــة؛ وعلــى قنــاة املجلــس فــي اليوتيــوب.

وقــد لوحــظ تطــور فــي حجــم املــواد اإلعالميــة التــي تــم رصدهــا  بيـــن 2016 و 2017، و التــي تناولــت أعمــال املجلــس؛ 

حيــث ارتفعــت مــن 843 مــادة إعالميــة ســنة 2016، إلــى 2878 مــادة فــي ســنة 2017.

VII.	األنشطة العمومية والندوات واللقاءات الدراسية وورشات العمل

الندوة الدولية حول تقييم البحث العلمي: الرهانات واملنهجيات واألدوات. 1

نظمــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم نــدوة دوليــة حــول تقييــم البحــث العلمـــي: الرهانــات واملنهجيــات واألدوات يومــي 6 

و7 دجنبـــر2017. كان الهــدف مــن هــذه النــدوة تعزيــز آليــات وأدوات التقييــم لــدى الهيئــة فــي تقييــم البحــث العلمــي، 

باالســتناد إلــى التجــارب واملمارســات الدوليــة. 

لــم يعــرف قطــاع البحــث العلمـــي أشــغاال تقييميــة كثيـــرة فــي الســنوات األخيــرة لكــي تتوفــر ذاكــرة للقطــاع، علمــا أن 

نجــز عــام 2003، 
ُ
هنــاك ثالثــة مراجــع أساســيه فــي هــذا املوضــوع وهــي: تقييــم البحــث فــي العلــوم والتكنولوجيــا الــذي أ

وتقييــم البحــث العلمــي فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة عــام 2009 والتقييمــات التــي تــم إنجازهــا فــي إطــار البرنامــج 

االســتعجالي ســنة 2011.
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امتدت أشغال الندوة على يوميـن. شارك فيها 22 محاضر من  بيـنهم 18 أجنبيا، من كندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا 

وكرواتيــا وبولونيــا والبرازيــل وتونــس ولبنــان والواليــات املتحــدة األمريكيــة. تــم انتقــاء هــؤالء املحاضريــن حســب 

مســارهم املنهــي الحافــل باإلنتاجــات وخبرتهــم العاليــة. 

2 .PNEA ورشات منهجية: روائز البرنامج الوطنـي لتقييم مكتسبات التالمذة

نظمــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم هــذه الورشــة فــي يونيــو 2017؛ وخلصــت أعمالهــا إلــى املصادقــة علــى محتــوى روائــز 

البرنامــج الوطنـــي لتقييــم مكتســبات التالمــذة بمشــاركة خبـــراء )وكان عددهــم 23( متخصصيــن بيداغوجييـــن فــي 

املــواد املعنيــة بالتقييــم. 

تمت املصادقة على محتوى الروائز في املواد املعنية كما يلي: 

املســتوى االبتدائــي: مفتــش بيداغوجــي متخصــص ومــدرس بالســلك االبتدائــي لــكل مــادة مــن املــواد التاليــة: 	 

العربيــة والفرنســية والرياضيــات. أمــا فيمــا يخــص االنفتــاح العلمــي، شــارك مــدرس مكــون وكــذا مــدرس بالســلك 

االبتدائــي )وهــو طالــب بالتفتيــش البيداغوجــي(. وفيمــا يخــص اللغــة األمازيغيــة شــارك فــي الورشــة أســتاذ جامعــي 

متخصــص فــي هــذه املــادة ويكــون مفتشــا بيداغوجيــا متخصصــا باإلضافــة إلــى ثالثــة مدرســين بالســلك االبتدائــي. 

مســتوى الثانــوي التأهيلــي: شــارك مفتــش بيداغوجــي متخصــص ومــدرس بالســلك، لــكل مــادة مــن املــواد املعنيــة 	 

بالتقييــم أي 10 مفتشــين و10 مدرســين.

ورشــة للتفكيـــر فــي موضــوع »تقييــم نجاعــة اإلجــازة فــي الدراســات األساســية باملؤسســات ذات . 3
االستقطاب املفتوح«	

نظمت الهيئة الوطنية للتقييم هذه الورشة في شتنبر 2017 مع مسؤولين وخبراء في مجال التكوين والتدبير.

رحت في هذه الورشة: 
ُ
ومن ضمن األسئلة التي ط

ما هي مكامن القوة ومكامن الضعف في نظام LMD في املغرب؟	 

هل بإمكاننا القول أن اإلصالح من خالل LMD يُعتبر نجاحا؟ وملاذا؟ 	 

شجع تكوينا ذي جودة؟ 	 
ُ
هل بإمكان الهندسة الحالية أن ت

كيف يتم تدبير وقيادة برامج التكوين في املؤسسة؟	 

ورشة إلطالق مشروع »تقييم املردودية الخارجية للتعليم العالي«. 4

عطــي مــن 
ُ
نظمــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم هــذه الورشــة فــي فبرايــر 2017 مــع الشــركاء )مؤسســات التعليــم العالــي(. أ

خاللهــا االنطالقــة الرســمية ملشــروع تقييــم التعليــم العالــي. وتــم إحــداث لجنــة وطنيــة تتكــون مــن مــوارد بشــرية مــن 

املؤسســات وكــذا لجنــة تقنيــة مســؤولة عــن البحــث امليدانــي.  

ورشــة لتقديم اســتبيان الدراســة الوطنية حول »اإلجازة في الدراســات األساســية باملؤسســات . 5
ذات االســتقطاب املفتــوح«

نظمــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم هــذه الورشــة فــي أكتوبــر 2017 مــع مســؤولي الجامعــات للتشــاور فــي موضــوع 

االســتمارة ودليــل البحــث امليدانــي الــذي ســُيجرى لفائــدة الطلبــة اإلجــازة فــي الدراســات األساســية فــي املؤسســات 

ذات االســتقطاب املفتــوح.
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تنظيــم واملشــاركة فــي نــدوة املقارنــات الدوليــة فــي موضــوع الهــدر املدر�صــي مــع املجلــس الوطنـــي . 6
لتقييــم املنظومــة التعليميــة )فرنســا( 

برمــت  بيـــن الهيئــة الوطنيــة للتقييــم و املجلــس الوطنـــي لتقييــم املنظومــة التعليميــة بفرنســا، 
ُ
فــي إطــار الشــراكة التــي أ

شــاركت الهيئــة فــي تنظيــم نــدوة املقارنــات الدوليــة فــي موضــوع الهــدر املدر�ضــي يومــي 9 و10 نونبــر 2018. 

صصــت الجلســتان الصباحيتــان للمحاضــرات وتمــت برمجــة الورشــات بعــد زوال اليوميـــن. صباحــا، تــم ربــط 
ُ
خ

االتصال بمقر الندوة في فرنسا لبث املحاضرات عن بعد بواسطة الحاسوب. أما الورشات فُنظمت على املستوى 

املحلــي وعرفــت مشــاركة فاعليـــن مغاربــة.

خصصت الورشة األولى للسياسات العمومية في مجال محاربة الهدر املدر�ضي، والثانية إلى الشراكة من أجل إرجاع 

املنقطعيــن إلــى صفــوف املدرســة.  كمــا تطــرق املشــاركون فــي الورشتيـــن إلــى دور كل مــن الدولــة واملنظمــات الدوليــة فــي 

الحــد مــن الهــدر املدر�ضــي فــي املغــرب وإلــى ضــرورة إنشــاء شــراكات قصــد إحــداث آليــة كفيلــة بإرجــاع املنقطعيـــن إلــى 

املدرســة، مــن داخــل وخــارج املؤسســة.

مائدة مستديرة حول التعليم واإلعالم. 7

فــي إطــار اليــوم العالـمـــي الــذي تنظمــه اليونســكو فــي موضــوع التعليــم واإلعــالم فــي إطــار تكويــن األســاتذة، نظمــت الهيئة 

الوطنيــة للتقييــم مائــدة مســتديرة حــول التعليــم واإلعــالم، وتمحــورت النقاشــات حــول املحــاور التاليــة: 

التعليم واإلعالم: أي عالقات تربطهما؟ 	 

ما هي السياسات العمومية الكفيلة بالنهوض بالتعليم واإلعالم؟ 	 

كيف للتكوين في اإلعالم أن يخدم املنظومة التربوية؟	 

تنظيم قطب الدراســات والبحث لندوة علمية في موضوع »االبتكار التربوي ودينامية اإلصالح . 8
فــي املغــرب«

فــي إطــار التحضيــر لهــذه النــدوة، املنعقــدة يومــي 9 و10 أكتوبــر 2018، قــام القطــب بتنظيــم ثــالث ورشــات تحضيريــة 

جمعــت ممثلــي القطاعــات الحكوميــة املكلفــة بالتربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي 

والتعليم العتيق، وممثليـن عن املجتمع املدني التربوي، وأعضاء من املجلس، وممثلي النقابات التعليمية، واملراكز 

الجهويــة التكويــن فــي مهــن التربيــة والتكويــن، وأطــر التفتيــش التربــوي، والتوجيــه، وأســاتذة جامعييـــن، وباحثيـــن فــي 

مياديــن االبتــكار فــي التربيــة والتكويــن. 

تناولت هذه الورشات العلمية مواضيع ثقافة االبتكار، واالبتكار البيداغوجي، واالبتكار من خالل البيئة املحيطة 

باملدرسة. وخلصت إلى أهمية النهوض بهذا املجال وتعميق التفكيـر في سبل تعزيزه وريادته. 

يأتــي تنظيــم هــذه النــدوة فــي إطــار تعميــق التفكيــر فــي الســبل االســتراتيجية إلصــالح املنظومــة التربويــة، وفقــا لتوجهــات 

الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــالح، التــي تدعــو إلــى النهــوض باالبتــكار فــي التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. 

تمثلت أهداف الندوة في :
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إذكاء النقاش العلمـــي واألكاديمـــي حول ســبل تعزيز االبتكار لغايات اإلصالح التربوي، ولالســتجابة للرهانات 	 

البيداغوجيــة الحديثــة، التــي تســاهم فــي الرفــع مــن مردوديــة منظومــات التربيــة والتكويــن، وذلــك مــن خــالل 

دعــوة ثلــة مــن الخبـــراء الوطنييـــن والدولييـــن ملناقشــة إشــكاليات جوهريــة، مرتبطــة برهانــات االبتــكار التربــوي. 

تبــادل الخبــرات فــي هــذا امليــدان، واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة، عــالوة علــى تثميــن التجــارب الوطنيــة 	 

واملحليــة. 

التعاون الوطنـي والدولي  	.VIII

تتولى الوحدة املكلفة بالتعاون الوطني والدولي:

تتبع عالقات الشراكة والتعاون  بيـن املجلس واملؤسسات الوطنية والدولية؛ 	-

تطبيق توجهات املجلس الهادفة إلى تعزيز التعاون  بيـن املجلس واملؤسسات الوطنية والدولية املماثلة؛ 	-

تنظيم وتعميم املعلومات الخاصة بأنشطة التعاون الوطنـي والدولي. 	-

يشــكل التعــاون الوطنـــي والدولــي دعامــة أساســية لعمــل املجلــس والضطالعــه بمهامــه االستشــارية والتقييميــة 

واالقتـــراحية، وذلــك مــن منطلــق كونــه وســيلة:

لتقويــة التنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة املعنيــة )الــوزارات املكلفــة بالتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي؛ 	 

املندوبيــة الســامية للتخطيــط...(، ومــع مختلــف الفاعليـــن الوطنييـــن والدولييـــن؛

لدعم األعمال الداخلية للمجلس وإنتاجاته؛	 

لالنفتاح على املحيط الوطني والدولي، والسيما فيما يتعلق باملمارسات والتجارب واملقاربات الجيدة. 	 

على الصعيد الوطني. 1

فــي إطــار تعزيــز الشــراكة والتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة املعنيــة بالتربيــة والتكويــن والبحــث العلمـــي، ومــع 

الفاعليـــن والشــركاء الوطنييـــن، تــم خــالل ســنة 2017: 

تحضيــر وتتبــع توقيــع اتفاقيــات لتبــادل املعطيــات مــع القطاعــات الوزاريــة املكلفــة بالتربيــة والتكويــن والبحــث 	 

العلمــي؛

تحضير وتتبع توقيع اتفاقية-إطار للتعاون  بيـن املجلس واملندوبية السامية للتخطيط؛	 

تحضير وتتبع توقيع اتفاقية-إطار  بيـن املجلس والجامعات املغربية؛	 

تحضيــر وتتبــع توقيــع اتفاقيتيــن خاصتيــن للتعــاون  بيـــن الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس والجامعــات 	 

املغربيــة:

اتفاقية خاصة من أجل إنجاز دراسة حول االندماج املنهي لخريجـي الجامعة؛	 

اتفاقية خاصة من أجل إنجاز دراسة حول طلبة اإلجازة في الدراسات األساسية. 	 

 	  RECETd)2017( التقييم املؤسساتي للجامعة بشراكة مع مؤسسات وطنية: مشروع
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شــاركت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم فــي مشــروع RECET وهــو مشــروع تعزيــز الكفــاءات فــي مجــال التقييــم املؤسســاتي 

من إنجاز جامعة الحسن األول بسطات بشراكة مع باقي الجامعات املغربية بما فيها جامعة األخوين، ومع جامعة 

غرناطة بإسبانيا وجامعة هينالوكس Hennalux ببلجيكا وجامعة ألغارف Algarve بالبرتغال وجامعة ألكساندرو 

إيون Alexandru Ioan برومانيا ووزارة التعليم العالي وتكوين واألطر والهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى 

للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. 

الهــدف مــن هــذا املشــروع النهــوض بتدبيــر الجــودة فــي مؤسســات التعليــم العالــي مــن خــالل تعزيــز الكفــاءات فــي مجــال 

التقييــم املؤسســاتي.

ظمت لهذا الغرض يومي 18 و19 ماي 2017 في مقر وزارة التعليم العالي بالرباط. 
ُ
اخُتتم املشروع خالل ندوة ن

أما فيما يخص إصدارات املشروع فهي كما يلي: 

التقريــر الشــامل للتقييــم الخارجــي لثــالث جامعــات: الحســن الثانــي بالــدار البيضــاء وجامعــة الحســن األول 	 

بســطات وجامعــة شــعيب الدكالــي بالجديــدة؛

مشروع مرجع ممعير للتقييم الذاتي ومنهجية للتقييم الخارجي؛	 

تقريــر ُرفــع لرئيــس املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمـــي يجمــع أهــم التوصيــات فــي مجال الحكامة 	 

املؤسســاتية وضمــان الجــودة للجامعــة املغربيــة. 

تقييم أثر برامج الدعم االجتماعي من أجل التمدرس: 	 

إن البحث في موضوع أثر برامج الدعم االجتماعي من أجل التمدرس يتم إنجازه من طرف الهيئة الوطنية للتقييم 

بشــراكة مــع املرصــد الوطنـــي للتنميــة البشــرية. ويهــدف هــذا البحــث الوطنـــي إلــى تقييــم آليــات الدعــم االجتماعــي التــي 

وضعتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة للحــد مــن ظاهرتــي عــدم التمــدرس والهــدر املدر�ضــي )برنامــج تيســير، مليــون محفظــة، 

النقــل املدر�ضــي...(.

نجز هذه الدراسة الكيفية، بعد انتهاء البحث الكمي الذي سيقوم به املرصد الوطنـي للتنمية البشرية )2018(. 
ُ
ست

على الصعيد الدولي. 2

1.2. مشاركات في أنشطة دولية

ســعيا إلــى االنفتــاح علــى املحيــط الدولــي، والســيما فيمــا يتعلــق باملمارســات الرائــدة، واملقاربــات املجــددة للتربيــة 

والتكويــن والبحــث العلمــي، شــارك املجلــس فــي التظاهــرات التاليــة:

ورشــة العمــل حــول »دمــج االبتــكارات فــي التعليــم االجتماعــي والعاطفــي: اآلثــار املترتبــة علــى التعليــم، وتقييــم 	 

 ،)British Council( التالميــذ وإعــداد وتكويــن األســاتذة«، املنظمــة مــن طــرف املجلــس الثقافــي البريطانــي

و«خدمــات االختبــارات التربويــة« )ETS(، وSalzburg Global Seminar، والبنــك الدولــي )World Bank(، أيــام 

26 و27 و28 فبرايــر 2018، بــاألردن؛

ورشــة العمــل حــول »دمــج االبتــكارات فــي التعليــم االجتماعــي والعاطفــي: اآلثــار املترتبــة علــى التعليــم، وتقييــم 	 

 ،)British Council( التالميــذ وإعــداد وتكويــن األســاتذة«، املنظمــة مــن طــرف املجلــس الثقافــي البريطانــي
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 ،)Salzburg Global Seminar( »و«ســالزبورغ جلوبــال ســيمنار ،)ETS( »و«خدمــات االختبــارات التربويــة

والبنــك الدولــي )World Bank(، أيــام 26 و27 و28 فبرايــر 2018، بــاألردن؛

زيــارة ميدانيــة نظمهــا املجلــس الثقافــي البريطانــي لفائــدة الفاعليــن فــي مياديــن التربيــة بمنطقــة الشــرق األوســط 	 

وشــمال إفريقيــا، مــن 13 إلــى 22 مــارس 2018 بلنــدن.

2.2. التقييم بشراكة مع مؤسسات دولية

 	CIEP مشروع التوأمة  بيـن الهيئة الوطنية للتقييم واملركز الدولي للدراسات البيداغوجية

قامــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، فــي إطــار جهودهــا لتعزيــز كفــاءات أطرهــا فــي مجــاالت تقييــم السياســات العموميــة فــي 

التربية والتكوين، بإرسال طلب مواكبة الهيئة لتعزيز كفاءات أطرها إلى مندوبية االتحاد األوروبي عام 2015 عن 

طريــق وزارة االقتصــاد واملاليــة فــي إطــار مشــروع »إنجــاح الوضــع املتقــدم للمغــرب«. 

شــارك فــي صياغــة املحــددات املرجعيــة فــرق خبـــراء أوروبييـــن، عملــوا مــع أطــر الهيئــة علــى تحديــد حاجيــات األطــر مــن 

حيــث التكويــن. خلــص هــذا العمــل إلــى توقيــع عقــد التوأمــة مــع املركــز الدولــي للدراســات البيداغوجيــة )CIEP( ملــدة 

6 أشــهر فــي دجنبــر 2017، وبلــغ التمويــل 250000 يــورو، وســتبدأ أنشــطة البرنامــج، إلــى جانــب مشــروع التكويــن، فــي 

فبرايــر 2018.

مشروع إنجاز دراسة في مجال تعليم األطفال في وضعية إعاقة باملغرب 	 

 ،UNICEF في إطار الشراكة املوقع عليها سنة 2015  بيـن الهيئة الوطنية للتقييم وصندوق األمم املتحدة للطفولة

تقدمــت الهيئــة بطلــب خبـــرة تقنيــة مــن منظمــة اليونيســيف، قصــد دراســة أثــر كل مــن التعــاون الدولــي واملجتمــع 

املدنــي علــى تطــور السياســة العموميــة املعتمــدة فــي املغــرب فــي تعليــم األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وذلــك قصــد إغنــاء 

نجزهــا الهيئــة فــي هــذا املوضــوع.
ُ
الدراســة التــي ت

التعاون مع املجلس الوطنـي لتقييم املنظومة التعليمية )CNESCO(: التحضير لبرنامج العمل واالتفاقية  	 

فــي إطــار اســتمرارية مهــام الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس وعزيمتهــا علــى االنفتــاح علــى التجــارب الدوليــة 

والتعــاون مــع مؤسســات ذات أنشــطة علميــة شــبيهة، أقامــت الهيئــة شــراكة مــع املجلــس الوطنـــي لتقييــم املنظومــة 

التعليميــة بفرنســا. 

أفضت الشراكة مع املجلس الوطنـي لتقييم املنظومة التعليمية الفرن�ضي إلى عمليتين: 

تنظيم واملشاركة في ندوة املقارنات الدولية في موضوع الهدر الدرا�ضي؛	 

مشاركة الهيئة الوطنية للتقييم في الجامعة الصيفية بباريس.	 

التوثيق والنشر والترجمة 	.IX

يضطلــع مركــز التوثيــق، علــى الخصــوص، بتوفيــر املراجــع والدراســات والوثائــق الكفيلــة بمســاعدة املجلــس 
بمختلــف هيئاتــه وبنياتــه التقنيــة علــى القيــام بمهامــه. كمــا يتولــى حفــظ إنتاجــات املجلــس وإصداراتــه. )املــادة 

62 مــن النظــام الداخلــي(
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تنمية املجموعات الوثائقية. 1

عرفــت ســنة 2017 اســتكمال أول عمليــة لتنميــة الرصيــد الوثائقــي للمجلــس، همــت اقتنــاء 1694 عنوانــا بالعربيــة 

والفرنســية واالنجليزيــة. يضــم هــذا الرصيــد الــى حــدود نهايــة 2017 حوالــي 4500 وثيقــة.

 ،ARTEMIS أما بالنســبة للموارد الرقمية، فقد عمل املجلس على االشــتراك في قاعدة معطيات الجرائد الرســمية

كمــا جــدد اشــتراكه فــي املكتبــة الرقميــة لإلصــدارات الجامعيــة والعلميــة JSTOR ؛ وفــي بوابــة املــوارد فــي العلــوم 

اإلنســانية واالجتماعيــة CAIRN )باقتــي علــوم التربيــة وعلــم االجتمــاع(.

إعادة هيكلة مساطر التدبير الوثائقي. 2

همت عملية إعادة هيكلة مساطر التدبير الوثائقي الجوانب التالية:

إرساء نظام تعريف الوثائق بواسطة الترددات الالسلكي )RFID( ؛	 

تأهيل قاعدة املعطيات الوثائقية، وذلك من خالل اعتماد صيغة جديدة لبرنامج التدبيـر الوثائقي وتكييفها مع 	 

حاجات مركز التوثيق؛ وتحديد قواعد التدبيـر الوثائقي؛ وإعداد فهرس رقمي لتيسير عمليات البحث عن الوثائق؛

مباشــرة عمليــات املعالجــة الوثائقيــة حيــث تمــت خــالل ســنة 2017، معالجــة 1135 وثيقــة، أي مــا يناهــز نســبة 	 

%25 مــن املتـــن املتوفــر حاليــا؛

استكمال الترتيبات الخاصة باستقبال املستعملين، وهمت تجميع قاعدة بيانات املنخرطيـن في مركز التوثيق؛ 	 

وبلــورة دليــل ملركــز التوثيــق، موجــه ألعضــاء املجلــس وأطــره؛ وإعــداد محتويــات موقــع الكترونــي مصغــر خــاص 

بمركــز التوثيــق ضمــن بوابــة املجلس.

النشر والترجمة. 3

فضال عن التقرير السنوي برسم 2016، أصدر املجلس خالل سنة 2017، األعمال التالية:

1.3. األعمال االقتراحية املنشورة

رأي املجلــس رقــم 2017/3 حــول: »التعليــم األولــي: أســاس بنــاء املدرســة املغربيــة الجديــدة » )يوليــوز 2017(، 	 

مرفقــا بملخصيـــن باللغتيــن العربيــة والفرنســية؛

التقرير التحضيري للرأي رقم 2017/3: »من أجل تعليم أولي منصف وذي جودة«؛	 

التقريــر رقــم 2017/2 حــول التربيــة غيـــر النظاميــة، مرفقــا بملخصــات باألمازيغيــة والعربيــة والفرنســية 	 

واالســبانية؛ واإلنجليزيــة 

التقريــر رقــم 2017/1 فــي موضــوع »التربيــة علــى القيــم«، مرفقــا بملخصــات باألمازيغيــة والعربيــة والفرنســية 	 

واإلنجليزيــة واالســبانية.

2.3. األعمال التقييمية املنشورة

البرنامج الوطنـي لتقييم مكتسبات املتعلمين PNEA2016 ؛	 

األطلس الترابي للفوارق في التربية؛	 

تقييم مراكز البحث لسلك الدكتوراه؛ 	 
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تقييم الكليات املتعددة االختصاصات؛	 

تقييم تأثير تعلم اللغة العربية على التمكن من اللغة والثقافة عند الجالية املغربية املقيمة بالخارج. 	 

كمــا تــم، خــالل هــذه الســنة، اســتئناف صــدور مجلتـــي »املدرســة املغربيــة« و»دفاتــر التربيــة والتكويــن«، وهمــا مجلتيـــن 

محكمتيـــن تحظيــان بدعــم املجلــس. خصــص العــدد املــزدوج رقــم 8/7 مــن مجلــة »املدرســة املغربيــة« ملوضــوع »املدرســة 

والديمقراطية«. أما العدد 12 من »دفاتر التربية والتكوين«، فتناول موضوع »أي نموذج بيداغوجي للمدرسة املغربية«.

من جهة أخرى، عمد املجلس الى ترجمة أعماله الى اللغات الوطنية أو األجنبية حسب الحاجة. 

تدبير املوارد البشرية واإلدارية واملالية 	.X

يتولى قطب املوارد:

- املساعدة على تدبير الشؤون اإلدارية واملالية للمجلس؛

- تأمين املوارد البشرية واملالية والتقنية واللوجستيكية الالزمة لحسن سير املجلس؛

- والسهر على االستغالل الفعال لهذه املوارد؛

- حفظ ممتلكات املجلس. 

املوارد البشرية والبنية اإلدارية. 1

يعتمد املجلس بنية إدارية، تتالءم مع خصوصياته، بوصفه مؤسسة للتقييم وللتفكيـر االستراتيجي واالستشراف 

في كل ما يتعلق بقضايا التربية والتكوين، وتشتغل بمنظور تشاركي مع أعضاء املجلس، في اتجاه التفاعل املنتظم 

معهم في نطاق إنجازهم ملهامهم املرتبطة بعضويتهم باملجلس، سواء كأفراد، أو كأعضاء منتميـن لهيئات املجلس: 

الجمعية العامة؛ املكتب؛ اللجان الدائمة؛ اللجان املؤقتة؛ مجموعات العمل الخاصة، كل ذلك، من أجل توفيـر 

دعم ناجع لهيئات املجلس، وتيسير ممارسته الختصاصاته الدستورية.

لذلك فاملجلس يشتغل بإدارة وظيفية، ويتوفر على صفوة من األطر املتخصصيـن في الدراسة والبحث والتقييم، 

واملقاربــة التدخليــة، واملنهجيــة املبنيــة علــى تدبيـــر املشــاريع، عــالوة علــى االســتعانة بالخبـــرات الخارجيــة املتخصصــة 

التـــي يلمــس فــي إســهامها قيمــة مضافــة بالنســبة ألعمالــه.

كمــا تتميـــز هــذه البنيــة بقــدر كبيــر مــن املناصفــة؛ بنســبة تفــوق حاليــا %40 مــن النســاء. إلــى جانــب ذلــك يســتفيد 

املجلــس فــي أعمالــه مــن إمكانــات وطاقــات مــن الشــباب، بمــا يفــوق %70 مــن موظفاتــه وموظفيــه.

20 15 10 5 0 5 10 15

عدد�الذكورعدد�اإلناث

الهرم�العمري�ألطر�وموظفي�ا��لس

23-29
30-34

35-39
40-44
45-49

50-54

55-59
65-73



التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل املجلس 2017 54

كمــا يحــرص علــى ضمــان حقــوق العامليـــن بــه، وعلــى أدائهــم التــام لواجباتهــم املهنيــة، وتكوينهــم املســتمر، وتعزيــز 

قدراتهــم التدبيريــة واملهنيــة.   

ســعيا إلــى تحســين االســتجابة لحاجــات اشــتغال هيئــات املجلــس، واصلــت هــذه املؤسســة خــالل ســنة 2017، تعزيــز 

إمكانهــا البشــري، وتطويــر آليــات تدبيــر مواردهــا املاديــة واملاليــة.

اعتبــارا لخصوصيــات املجلــس، وبالنظــر لنوعيــة األعمــال التــي تنجزهــا هيئاتــه، والتــي تتطلــب كفــاءات عليــا مــن 

تخصصــات متنوعــة، تتولــى أعمــال التدبيــر والتقييــم والدراســة والبحــث والتحليــل، فــإن نســبة التأطيــر مــن هــذه 

الكفــاءات العليــا، تبلــغ  %79 مــن مجمــوع أعــداد املوظفيـــن موزعــة كالتالــي:

العددالفئة
21أعوان التنفيذ وأعوان اإلشراف

78األطر واألطر العليا

99املجموع

مــن جهــة أخــرى، ينســجم التدبيــر املالــي للمجلــس مــع طبيعــة عملــه وأهدافــه، ويوجــه مجهــوده املالــي واســتثمار مــوارده 

املاليــة لدعــم أعمــال هيئاتــه وإنتاجاتــه التقييميــة واالقتراحيــة والعلميــة والتواصليــة والتوثيقيــة.

األعمال والعمليات املنجزة. 2

تعزيز بنيات املجلس بالكفاءات من مختلف التخصصات والخبـرات؛	 

الشروع في تطبيق مقتضيات النظام األساسـي ملوظفي املجلس من خالل وضع قرارات ومذكرات داخلية، من 	 

أهمها مسطرة ترقية املوظفيـن؛ ومذكرة التعويض عن الساعات اإلضافية؛

إعادة صياغة النظام األسا�ضي، وذلك بتوضيح أحكامه وبنوده اعتمادا على قرارات ومذكرات داخلية.  وقد أرجأ 	 

العمل بهذه الصيغة الجديدة إلى سنة 2018، في انتظار االنتهاء من وضع دليل املساطر الخاص باملوارد البشرية؛

إرساء تمثيلية املوظفين؛	 

احداث لجنة املوظفين؛	 

إنجاز نسبة %56 من برنامج التكوين املستمر؛	 

ابرام اتفاقية مع شركة متخصصة في التغذية الجماعية لفائدة املوظفين؛	 

انجاز عملية وهب املجلس أثاثه القديم.	 

تنظيم تكوينات في املجاالت التالية لتقوية القدرات التخصصية في مجال التقييم: 	 

تحليل التوقعات؛  	 

علم القياس وتحليل العلوم Scientométrie ؛	 

استخدام البرامج اإلحصائية SAS؛	 

التوقعات الديموغرافية؛ 	 

تقييم أثر السياسات العمومية.	 
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يتمثــل الرهــان األســاس للمجلــس، وهــو يستشــرف آفــاق عملــه، فــي مضاعفــة جهــوده، قبــل نهايــة واليتــه األولــى فــي 

يوليوز 2019، الستكمال إنجاز عدد من املشاريع تنكب عليها هيئاته وبنياته املختصة، وهي مشاريع استراتيجية، 

تهــم قضايــا حاســمة فــي إصــالح املنظومــة التربويــة الوطنيــة، وعلــى رأســها املشــاريع املتصلــة بإصــالح التكويــن املنهــي، 

والتعليم العالي، والتعليم الديني، والتعليم الخاص، والنموذج البيداغوجي، وحكامة املدرسة املغربية، ووظيفتها 

الثقافية، إلى جانب مشروعي »التمييـز اإليجابي للتمدرس بالوسط القروي واملناطق ذات الخصاص«، و«لفائدة 

األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة«.

في اإلطار ذاته، يعتبر املجلس أن كسب هذا الرهان يظل مرتبطا ببلوغ األهداف التالية:  

تقويــة تموقعــه املؤسســاتي والوظيفــي، وتعزيــز تفكيـــره االســتراتيجي فــي قضايــا اإلصــالح التربــوي، الهــادف إلــى 	 

تحقيــق التغييـــر املنشــود للمدرســة املغربيــة؛ 

م باملقاربة التشاركية وباالرتكاز 	  تطوير منهجية االجتهاد الجماعي للمجلس، بوصفه فضاء للرأي املتعدد، املدعَّ

على الخبـرة املتخصصة؛

ترسيخ ثقافة التقييم، واالرتقاء املستمر بمنهجيته وآلياته وأدواته، وتوسيع مجاالته، لجعله رافعة للتحسين 	 

املتواصل ألداء املنظومة التربوية ومردوديتها؛

تعزيز القوة االقتراحية للمجلس، سواء في القيام بمهمته االستشارية أو بمبادرة منه؛	 

تنمية العمل التواصلي والتعاوني للمجلس، وتقوية إشعاعه الوطنـي والدولي؛	 

جعل منظومة املعلومات، وعمليات التوثيق، مرجعيات للدراسة والبحث والتقييم.	 

في ضوء ذلك، تتمثل املشاريع املبرمجة لسنة 2018، والتي قد يمتد االشتغال عليها، من أجل استيفاء إنجازها 

قبل آخر دورة سيعقدها املجلس خالل واليته الحالية، فيما يلي:

I.  مشاريع األعمال املرتبطة بتعميق وإغناء الرؤية االستراتيجية

َعــد مــن ِقَبــل اللجــان الدائمــة ومجموعــات العمــل 
ُ
تنــدرج هــذه املشــاريع فــي برنامــج عمــل املجلــس لســنة 2018. وت

الخاصــة، لُتعــرض علــى املكتــب قصــد البــث فــي جاهزيتهــا مــن أجــل إحالتهــا علــى مــداوالت الجمعيــة العامــة. لذلــك، 

باشــر إعدادهــا.
ُ
ســيتم تقديــم هــذه املشــاريع فــي ارتبــاط بالهيئــة التــي ت

مشــروع حــول »التمييـــز االيجابــي لفائــدة األوســاط القرويــة وشــبه الحضريــة واملناطــق ذات . 1
الخصــاص« الجــاري إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للتربيــة والتكويــن للجميــع والولوجيــة

يهدف االشتغال على هذا املوضوع إلى وضع تصور يضمن الحماية والرعاية للمتعلم، مبني على الجودة، ويحقق 	 

املالءمــة، ويضمــن املســاواة فــي التربيــة للجميــع، ويوفــر اإلمكانــات الالزمــة للتعلــم مــدى الحيــاة، عــالوة علــى وضــع 

منظور دامج للمتعلم، قادر على الحد من التمييـز واإلقصاء، ويسهم في التقليص من الالتكافؤ والهدر، ويَمكن 

الفرد من أن يكون فاعال حقيقيا في بيئته ومجتمعه؛ مع تمكيـن األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق ذات 

الخصاص من تمييـز إيجابي محدد في الزمن، بغية استدراك التأخر وتحقيق تعليم منصف وذي جودة للجميع.

الفصل الثاني: آفاق عمل المجلس برسم سنة 2018
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مشــروع حــول »مقومــات ريــادة التغييـــر والتدبيــر الجيــد ملنظومــة التربيــة والتكويــن« الجــاري . 2
إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحكامــة منظومــة التربيــة والتكويــن

يهــدف هــذا املشــروع إلــى بلــورة التوجهــات الخاصــة بوضــع أســس ريــادة التغييـــر فــي جميــع املســتويات، تهــم، 	 

علــى الخصــوص؛ الريــادة املحليــة املعبئــة للطاقــات حــول تحســين جــودة التعلمــات؛ اآلليــات املؤسســاتية 

املســاعدة علــى بنــاء القــرار وتملــك اإلصــالح والنجــاح فــي تنزيلــه؛ الريــادة املركزيــة والجهويــة الناظمــة لإلصــالح 

تتبعــا وتقييمــا وتقويمــا؛

كمــا يســعى إلــى بلــورة التوجهــات الخاصــة ببنــاء مقومــات التدبيــر الجيــد للمنظومــة، والســيما، التدبيــر بواســطة 	 

املعاييــر وبواســطة النتائــج؛ والتخطيــط االســتراتيجي املبنـــي علــى تكامــل املقاربــة التنازليــة واملقاربــة التصاعديــة؛ 

ومشروع املؤسسة كآلية للتدبيـر الشامل لجميع مكونات املنظومة ومجال لالبتكار؛ وتحديد املسؤوليات على 

جميــع املســتويات وآليــات املحاســبة املرتبطــة بهــا.

مشروع رأي في موضوع: »الشراكة املؤسساتية لفائدة املدرسة املغربية« الجاري إعداده من . 3
قبل اللجنة الدائمة لحكامة منظومة التربية والتكوين

يكمــن الهــدف مــن هــذا املشــروع إلــى اقتـــراح بعــض الســبل الكفيلــة بمأسســة الشــراكة مــن أجــل دعــم إصــالح 	 

املدرســة املغربيــة، وباإلســهام فــي إذكاء ديناميــة مســتديمة للشــراكة والتعبئــة املجتمعيــة حــول مدرســة مغربيــة 

فــي حجــم رهانــات مجتمعهــا وجديــرة بعصرهــا، وتوفيـــر محيــط مالئــم النبثــاق شــراكات مؤسســاتية مســتديمة 

وفعالة، ومن ثم، وضع إطار وطنـــي مرجعي للشراكة املؤسساتية بنماذج متعددة تراعي تعدد الشركاء، يحدد 

مفهومها وأهدافها ومجاالتها ومقارباتها، بمنظور استراتيجي وطنـي جديد، تجسده برامج عمل قطاعية جهوية 

ومحليــة تســتجيب للنمــاذج املتوخــاة. 

مشــروع تقريــر/رأي فــي موضــوع »اإلطــار املرجعــي لتقييــم ومراجعــة املناهــج والبرامــج« الجــاري . 4
إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للمناهــج والبرامــج والتكوينــات والوســائط التعليميــة

يــروم هــذا املشــروع بلــورة إطــار توجيهـــي لعمليتـــي تقييــم ومراجعــة املناهـــج والبرامــج والتكوينــات يتضمــن جملــة 	 

مــن التوجيهــات واالقتراحــات التــي تصــب فــي رســم املالمــح األساســية للتغييـــر املنشــود فــي املناهـــج الدراســية، بمــا 

تتضمنه من معارف واتجاهات ومهارات وقيم وهندســة لغوية...، اســتنادا إلى اختيارات الرؤية االســتراتيجية، 

وإلــى األســس التربويــة والديداكتيكيــة واملقاربــات والنمــاذج البيداغوجيــة الفضلــى املعمــول بهــا عامليــا فــي عمليــة 

تجديــد املناهـــج والبرامــج والتكوينــات. 

كما يستهدف رصد املكتسبات التي تحققت في عمليات مراجعة املناهـج والبرامج والتكوينات، وتحديد مكامن 	 

الخلــل والقصــور فــي املراجعــات الســابقة، وتقديــم بعــض الحلــول والبدائــل املمكنــة لالختــالالت املرصــودة فــي 

املناهـــج الحاليــة، مــن أجــل اســتثمارها فــي عمليــة مراجعــة املناهـــج والبرامــج والتكوينــات التــي أوصــت بهــا الرؤيــة، 

وكــذا اقتـــراح مداخــل كبــرى إلصــالح وتجديــد املناهــج والبرامــج والتكوينــات، وتقديــم مجموعــة مــن التوصيــات 

واالقتراحــات ملســاعدة القطاعــات التربويــة املعنيــة بعمليــة املراجعــة علــى إنجــاح اإلصالحــات املنهاجيــة املســتقبلية. 
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مشــروع تقريــر عــن »تعليــم األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة«، الجــاري إعــداده مــن قبــل اللجنــة . 5
التعليميــة الدائمــة للمناهـــج والبرامــج والتكوينــات والوســائط 

الهــدف الجوهــري مــن معالجــة هــذا املوضــوع االســهام، بلــورة توصيــات عمليــة ألجــرأة مضاميـــن الرؤيــة 	 

االســتراتيجية، والســيما الرافعــة الرابعــة، التــي نصــت علــى عــدد مــن املســتلزمات األساســية للنهــوض بتعليــم 

وتكويــن هــذه فــي الفئــة، مــن ضمنهــا إدمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي املــدارس إلنهــاء وضعيــة اإلقصــاء والتمييـــز، 

ووضــع مخطــط وطنــي لتفعيــل التربيــة الدامجــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة يشــمل املدرســين، واملناهــج 

والبرامــج واملقاربــات البيداغوجيــة، وأنظمــة التقييــم والدعامــات الديداكتيكيــة املالئمــة ملختلــف اإلعاقــات 

والوضعيــات....

مشــروع تقريــر موضوعاتــي عــن »مهــن التدريــس والتكويــن والتأطيــر والبحــث: املكتســبات، . 6
االختــالالت، آفــاق التطويــر والتجديــد«، الجــاري إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة ملهن التعليم 

والتكويــن والتدبيــر

يهدف هذا التقرير املوضوعاتي املرتقب إلى ما يلي:

تحييـن عناصر تشخيص واقع مهن التعليم والتكوين والبحث وتعميقها واستكمالها، على مستوى: النصوص 	 

التنظيميــة والتربويــة املؤطــرة، تكويــن الفاعليـــن التربوييـــن علــى اختــالف مجاالتهــم ومســتوياتهم، )والســيما فــي 

سياق املشروع الجديد لتأهيل أساتذة التعليم املدرسـي الذي أعلنت عنه الحكومة في يونيو 2018(، شروط 

الولوج، تدبيـــر املسار املهنـــي، آليات االشتغال، ممارسات البحث العلمـــي، إلـــخ؛

إعادة تحديد املهام واألدوار واملواصفات املرتبطة بمهن التدريس والتكوين والبحث، في انسـجام مع املتطلبات 	 

واملستجدات؛

تحييـن املؤشرات الكمية الحالية والتوقعية الخاصة بمختلف هيئات التدريس والتكوين والبحث، واستباق 	 

الحاجــات مــن ھــذه األطــر، واستشــراف املواصفــات الجديدة لتأهيلهم؛ 

بلورة مقترحات وتوصيات لالرتقاء بمهن التدريس والتكوين والبحث.	 

مشــروع »التعليــم العالــي فــي أفــق 2030: تحديــات وفــرص«، الجــاري إعــداده مــن قبــل اللجنــة . 7
الدائمــة للبحــث العلمــي والتقنــي واالبتــكار

يهــدف هــذا املشــروع إلــى تقييــم نجاعــة وفعاليــة منظومــة التعليــم العالــي فــي أبعادهــا املؤسســاتية والتدبيريــة 

والبيداغوجية، والصعوبات، التي تعترضها وأهم التحديات التي تواجهها، والسيما تلك املرتبطة بالقانون املتعلق 

بالتعليم العالي؛ واستقاللية الجامعة؛ ومؤسسات االستقطاب املفتوح؛ وتنظيم و بيـنة وحكامة ومردودية وتقييم 

البحــث العلمـــي؛ ونظــام إجــازة ماســتر دكتــوراه؛ واألســتاذ الباحــث؛ والحيــاة الطالبيــة؛ ومالمــح خريجـــي الجامعــة...؛ 

كمــا يســعى االشــتغال علــى هــذا املوضــوع إلــى الوصــول إلــى توصيــات واقتراحــات اســتراتيجية، مرتبــة حســب اآلمــاد 

القصيــرة واملتوســطة والطويلــة، والتــي مــن شــأنها تطويــر سياســة عموميــة حاســمة إلصــالح التعليــم العالــي.
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مشــروع تقريــر/رأي عــن »الهيئــات املمثلــة ألســر التالميــذ، فاعــل أســاس فــي النهــوض املســتمر . 8
بالشــأن التربــوي«، الجــاري إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للخدمــات االجتماعيــة والثقافيــة 

وانفتــاح مؤسســات التربيــة والتكويــن علــى محيطهــا

يهــدف هــذا الــرأي والتقريــر املصاحــب لــه، باألســاس، إلــى تثميــن املكانــة املركزيــة التــي توليهــا الرؤيــة االســتراتيجية 	 

لإلصــالح ملســؤولية األســر والهيئــات املمثلــة لهــا فــي النهــوض بالشــأن التربــوي، وفــي بلــوغ مــا يلــي: 

االلتزام بواجب تسجيل األطفال البالغين سن التمدرس في املدرسة والسهر على استدامة تعلمهم؛	 

اإلسهام الفعال في ترسيخ مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء؛ 	 

التتبع اليقظ للمسارات الدراسية والتكوينية للمتعلمين؛	 

االنتظام في الهيئات املمثلة لألسر، واملشاركة املستمرة في القيام باألدوار واملهام املناطة بها؛	 

اإلسهام في بلورة مشروع املؤسسة الهادف إلى تنميتها البيداغوجية واإلدماجية والثقافية واإلشعاعية، في 	 

انفتاح على محيطها، واملشاركة في تنفيذ هذا املشروع وفي التتبع اليقظ والتقييم املستمر لنتائجه؛

املشاركة الفعلية في مجالس تدبير املؤسسات؛	 

االنخراط في التعبئة املستديمة حول اإلصالح التربوي واإلسهام في تنمية الوعي املجتمعي بقضايا املدرسة، 	 

وبدورها املصيـري في االرتقاء بالفرد واملجتمع. 

كمــا يســائل هــذا املشــروع املوقــع الحالــي لهــذه الهيئــات وأدائهــا، فــي اتجــاه اقتــراح مداخــل كفيلــة بإعــادة تحديــد 	 

مهام وأدوار أســر التالميذ وهذه الهيئات املمثلة لها، والتحييـــن الشــامل للنصوص التنظيمية والقانونية ذات 

الصلــة، مــع األخــذ بعيـــن االعتبــار توصيــات امليثــاق الوطنـــي للتربيــة والتكويــن، التــي تبنتهــا الرؤيــة االســتراتيجية 

لإلصــالح 2030-2015. 

مشــروع تقريــر عــن »الوظيفــة الثقافيــة للمدرســة املغربيــة«، الجــاري إعــداده مــن قبــل اللجنــة . 9
الدائمــة للخدمــات االجتماعيــة والثقافيــة وانفتــاح مؤسســات التربيــة والتكويــن علــى محيطهــا

يهدف االشتغال على هذا املوضوع، على الخصوص، إلى:	 

تشخيص واقع ممارسة املدرسة لوظيفتها الثقافية على مختلف املستويات واألبعاد؛ 	 

اقتــراح ســبل عمــل مبتكــرة لجعــل املدرســة مؤسســة لإلدمــاج الثقافــي، مــن خــالل تنميــة الوعــي الثقافــي لــدى 	 

املتعلميــن والفاعليــن التربوييــن، وإلنتــاج الثقافــة ونشــرها؛

بلورة نماذج مبتكرة لتطوير الوظيفة الثقافية للمدرسة املغربية.	 

اســتكمال مشــروع التقرير عن »التكوين املنهي: الرهانات ومفاتيح التغيير«، الجاري إعداده . 10
مــن قبــل مجموعــة العمــل الخاصــة بالتكوين املنهي

الهدف : 

استشــراف آفــاق تطويــر منظومــة التكويــن املهنـــي فــي انســجام مــع الخيــارات التــي عبـــرت عنهــا الخطــب امللكيــة فــي 	 

هــذا الشــأن، وفــي اتجــاه تحقيــق التغييـــر املنشــود للمدرســة املغربيــة الــذي ســعت إليــه الرؤيــة االســتراتيجية مــن 
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خــالل مقترحاتهــا وتوصياتهــا املتعلقــة باملوضــوع؛

معالجــة املوضــوع مــن زاويــة العــرض التكوينــي للتكويــن املنهــي، مــن خــالل تنــاول الجوانــب املتعلقــة بالحكامــة، 	 

وباملقاربــات املعتمــدة واملضاميــن التكوينيــة. 

اســتكمال مشــروع الــرأي ومشــروع التقريــر املصاحــب لــه عــن »التعليــم والتكويــن الخاصيـــن . 11
فــي املغــرب«، الجــاري إعــداده مــن قبــل مجموعــة العمــل الخاصــة بالتعليــم والتكويــن الخاصيـــن

الهدف: 

مساءلة وإيجاد أجوبة استشرافية لألسئلة والقضايا التالية: 	 

ضمــان التــزام التعليــم والتكويــن الخــاص بمبــادئ الخدمــة العموميــة والخيــارات الناظمــة إلصــالح املنظومــة 	 

الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي؛ 

مستلزمات وضمانات االرتقاء بالتعليم والتكوين الخاص إلى مستوى شريك فعلي للتعليم العمومي؛ 	 

مقومات الضبط ومراقبة الدولة لعمل القطاع الخاص للتربية والتكوين باعتباره شريكا لتعليم العمومي؛ 	 

التأطيـر التشريعي والتنظيمي وتوفير تصور دقيق للتعليم العالي الخاص الذي يتسم بتعدد نماذجه ومؤسساته 	 

)نموذج خاص ربحي يتعامل مع التعليم والتكوين بوصفه خاضًعا للمبادرة الخاصة يستهدف الطلبة القادرين 

على األداء؛ ونموذج غيـر ربحي تمثله بعض الجامعات؛ ونموذج ُمتكون من فروع لجامعات ومدارس دولية...(؛ 

تشجيع التعليم والتكوين الخاصين التعاقدي؛ 	 

افتحاص وتقييم التعليم والتكوين الخاصين.	 

اســتكمال مشــروع »التعليــم الدينــي باملغــرب«، الجــاري إعــداده مــن قبــل مجموعــة العمــل . 12
الخاصــة بالتعليــم الدينــي

الهدف: 

تحليــل عــدد مــن القضايــا ذات الصلــة بالتعليــم الدينــي بمقاربــة نســقية تنظــر إلــى مؤسســات التعليــم الدينــي مــن 	 

الزوايــا واألســئلة التاليــة:

حكامــة التعليــم الدينـــي: الفاعلــون املؤسســاتيون؛ املتدخلــون؛ التدبيـــر؛ تكامــل أدوار املؤسســات؛ الجســور 	 

واملمــرات؛ نظــام التقييــم واإلشــهاد...

النموذج البيداغوجي من حيث: غايات ووظائف التعليم الديني؛ الجودة؛ تكامل أدوار مكونات ومستويات 	 

مؤسسات التعليم الديني؛ التوجيه؛ االنفتاح على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال...؛ 

الفاعلين التربويين: الكفايات املهنية؛ التكوين؛ التنمية املهنية؛ األدوار؛ املهام...؛	 

تنمية البحث العلمي في مجال التعليم الديني؛	 

انفتــاح وتفاعــل مؤسســات التعليــم الدينــي مــع املحيــط: اإلعــالم الدينــي؛ التنشــيط والتأطيــر الثقافــي الدينــي؛ 	 

املجتمــع املدنــي؛ محاربــة األميــة...؛ 
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العالقة  بيـن التعليم الديني والتعليم العام؛	 

عالقة هذا النوع من التعليم بسوق الشغل؛ 	 

تقييم التعليم الديني: املردودية الداخلية والخارجية.	 

مشاريع األعمال التقييمية 	.II

البطاقة اإلحصائية لتتبع تنفيذ الرؤية االستراتيجية لإلصالح . 1

ستقوم الهيئة الوطنية للتقييم ببلورة هذه البطاقة التي ستمكن من بناء مؤشرات جديدة منبثقة عن املواضيع 

التي تتطرق إليها الرؤية االستراتيجية لإلصالح )اإلنصاف والجودة واالرتقاء والريادة(. 

تعميم الدراسة حول إدارة املؤسسات التربوية . 2

بعــد أن أتمــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم البحــث التجريبــي حــول تدبيــر املؤسســات وريــادة املديــر الــذي خــص أكاديميــة 

واحــدة، ســيتم تعميــم هــذه العمليــة علــى جميــع أكاديميــات اململكــة وذلــك بانتقــاء عينــة تمثيليــة. 

األطلس املجالي الترابي للهدر الدرا�صي . 3

بعــد إصــدار نســخة األطلــس املتعلقــة بالتعليــم الخصو�ضــي، ســوف يتــم إنجــاز نســخة جديــدة لألطلــس فــي موضــوع 

الهــدر املدر�ضــي.

جهاز لتقييم البحث العلمي . 4

 ألشــغال النــدوة التــي نظمتهــا الهيئــة حــول تقييــم البحــث العلمــي فــي دجنبــر 2017، ســتعمل هــذه األخيـــرة علــى 
ً
مواكبــة

إجــراء تقييــم للبحــث العلمـــي. منهجيــة هــذا التقييــم فــي طــور التحضيـــر وهــي تخــص ُبعديــن: التمويــل وثانيهمــا التعاون 

العلمـــي والشــراكة.

تقييم اإلدارة التربوية، وعالقتها بإنجازية املؤسسة . 5

خــالل ســنة 2017 أعــدت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم مرجعــا تقييميــا واعتمــدت اســتمارة نوعيــة وبطاقــة لتجميــع 

البيانــات الكميــة، موجهــة ملديــري املؤسســات املدرســية. 

قامت الهيئة بتجميع ومعالجة البيانات وتحليلها، وسُتدرج نتائج هذا البحث في التقرير النهائي الذي سيتم تحريره 

خالل سنة 2018. 

تقييم التعليم العالي: الفعالية والنجاعة والتحديات . 6

سيتم خالله سنة 2018:

تجميع وتحليل التقارير التي خلصت إليها أشغال فرق العمل؛	 

معالجة البيانات املتعلقة بالبنية التحتية والتأطير في الجامعات وتحرير الفقرات املتعلقة بها؛ 	 

تحريــر األجــزاء املتعلقــة باآلفــاق املمكنــة إلصــالح نظــام LMD علــى ضــوء تقديــر الطلبــة واالســتجوابات التــي تمــت 	 

مــع املســؤولين )املذكــورة أعــاله( ؛
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إصــدار تقريــر »تقييــم إصــالح املنظومــة )إجازة-ماســتر-دكتوراهLMD( والهندســة البيداغوجيــة بالجامعــة 	 

املغربيــة«، وملخصــه باللغتيـــن العربيــة والفرنســية؛

مناقشة النتائج والتوصيات مع أعضاء اللجنة الدائمة للبحث العلمي واالبتكار؛ 	 

عرض الدراسة على أعضاء املجلس في دورة من دورات 2018.	 

تقييم التعليم العالي: استكمال املنهجية. 7

ســيتم إنجــاز هــذه الدراســة بشــراكة مــع الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي ومرتكــز التكويــن املنهــي إلنجــاز البحــث 

امليدانــي. وســتعرف ســنة 2018: 

استكمال صياغة االستمارات؛ 	 

تنظيم ورشات مع الشركاء وتكوين الباحثين؛	 

تمرير االستمارات؛	 

الشروع في البحث امليداني؛	 

إصدار التقرير النهائي؛	 

 إدخال البيانات على شبكة االنترنيت؛	 

معالجة وتحليل البيانات؛	 

تحرير التقرير النهائي؛ 	 

تنظيم ندوة لعرض نتائج البحث.	 

البوابة اإلحصائية . 8

بــدأ االشــتغال علــى البوابــة اإلحصائيــة منــذ 2016، وســوف يتــم إطــالق تشــغيلها ســنة 2018 بعــد مراجعــة العناصــر 

املتعلقــة بشــكلها الخارجــي، وإجــراء تجــارب عليهــا مــع صيانتهــا وموقعهــا علــى االنترنيــت.

مشاريع الدراسات والبحث والرصد االبتكار 	.III

استكمال الدراسة املتعلقة ب »نموذج بيداغوجي جديد للتعلمات األساسية«. 1

الشروع في إنجاز الجانب امليداني للدراسة خالل سنة 2018؛	 

من املنتظر أن يتم االنتهاء من إنجاز الدراسة، بشقيها النظري وامليداني، في أفق شهر يونيو 2019؛  	 

كما ســيتم الشــروع في إنجاز البحث الخاص بأجراة النموذج البيداغوجي املســتهدف بهدف الدراســة، بتشــاور 	 

وتنسيق مع ثلة من الباحثيـن وخبـراء التربية والتكوين، بعد يونيو 2019. 

استكمال مشروع »االرتقاء بأدوار الجمعيات املهنية للتربية والتكوين«. 2

إنجاز الجانب النظري للدارسة، والعمل امليداني خالل 2018.	 
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تنظيم الندوة العلمية في موضوع »االبتكار التربوي ودينامية اإلصالح في املغرب«. 3

التاريخ املبرمج: يومي 9 و10 أكتوبر 2018؛	 

إنجاز التقرير التركيبي فور انتهاء الندوة؛	 

توثيق »أعمال الندوة« ونشرها قبل متم السنة.	 

 إنجاز مشروع »شبكة الخبراء«. 4

معالجة قاعدة البيانات املتوفرة لدى املجلس، ودراسة إمكانية تطويرها من أجل استثمارها في انتقاء الخبراء 	 

عنــد الحاجة؛

استكمال إعداد قاعدة جديدة للمعطيات، تستجيب ملستلزمات ومتطلبات البحث داخل املجلس؛	 

وضع نظام للتنقيط من أجل اختيار أجود الخبراء؛	 

فتــح بــاب املســاهمة أمــام الخبـــراء الخارجييــن عبـــر البوابــة اإللكترونيــة للمجلــس )إعــداد اســتمارة نموذجيــة فــي 	 

متــم يوليــوز 2018(.

وضع آلية للرصد االستراتيجي. 5

تعدُّ أعمال الرصد االستراتيجي دعامة أساسية للبحث والدراسات املنجزة من طرف قطب الدراسات والبحث. 

ألجل ذلك تم إغناء أدوات العمل داخل القطب، عبـر اقتناء وإرساء برنامج معلوماتي متخصص في آليات الرصد 

واليقظــة )Bertin IT( منــذ شــتنبر 2017. يهــدف اســتعمال هــذا البرنامــج إلــى توفيــر معطيــات ومعلومــات ذات قيمــة 

مضافــة عاليــة، بعــد رصدهــا، وتجميعهــا، واالشــتغال عليهــا وفــق منهجيــة علميــة، ومــن ثــم، وضعهــا رهــن إشــارة 

مختلــف هيئــات املجلــس، أو االعتمــاد عليهــا فــي إنجــاز مشــاريع ودراســات فــي إطــار برنامــج العمــل الذاتــي للقطــب.

تم إرساء هذه اآللية وفق املراحل التالية:

إنجاز تكوين حول استعمال البرنامج املعلوماتي، وتكييفه مع حاجيات املجلس من الرصد؛	 

إغناء قاعدة البرنامج الذاتية ملصادر املعلومات واملعطيات بمصادر ذات أهمية نوعية وقيمة علمية من حيث 	 

عنــى بمختلــف مجــاالت التربيــة والتكويــن، 
ُ
اإلنتــاج الــدوري لألبحــاث، والدراســات، والتقاريــر، واملقــاالت التــي ت

وطنيــا ودوليــا؛

االشتراك االلكتروني في عدة مؤسسات ومنظمات وطنية ودولية، بغاية الرصد الدائم إلصداراتها واستثمارها؛	 

إرســاء منهجيــة إلنجــاز عمليــات الرصــد مبنيــة علــى ثــالث مراحــل: مرحلــة فهــم وتدقيــق الحاجــة إلــى الرصــد؛ ثــم 	 

مرحلــة الرصــد؛ وأخيـــرا مرحلــة توفيـــر املعطيــات واملعلومــات املســتهدفة، وذلــك باالعتمــاد أساســا علــى:

أربعــة إيقاعــات زمنيــة فــي إنجــاز عمليــات الرصــد، وهــي: الرصــد الظرفــي؛ الرصــد املوســمي؛ الرصــد الــدوري؛ 	 

الرصــد الدائــم؛

تنويع مجاالت الرصد: رصد معلوماتي؛ رصد علمـي؛ رصد وثائقي؛ رصد ُمجتمعـي؛ رصد تكنولوجي؛ ورصد 	 

تشريعي وتنظيمـــي.
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االنطالق الفعلي لعمليات الرصد االستراتيجي. 6

إنتاج نشرات الرصد سواء الشمولية أو املتخصصة، مما سيساعد القطب على:

رصــد أهــم التجــارب التربويــة الناجحــة منهــا علــى الخصــوص، الوطنيــة منهــا والدوليــة، والســيما تلــك املبنيــة علــى 	 

االبتــكار والتجديــد فــي مختلــف مجــاالت التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي؛

بنــك للمعطيــات 	  فــي  بهــا، وتجميعهــا، وضبطهــا، وتنظيمهــا  رصــد املعطيــات واملعلومــات املحينــة واملوثــوق 

واملعلومــات، وجعلهــا فــي متنــاول باقــي شــعب القطــب وكــذا باقــي بنيــات وهيئــات املجلــس.

وتتجلى اإلصدارات املتوخاة من عمليات الرصد أساسا في:

نشرة الرصد اإلخبارية )Newsletter(؛	 

إغناء حساب القارئ )compte lecteur( في املنصة الرقمية لبرنامج )Bertin IT(؛	 

نشرة الرصد املوضوعاتية )Bulletin de veille(؛	 

 	.)Dossier de veille( ملف الرصد

املعجم املوسوعي للتربية والتكوين. 7

إتمام الصيغة النهائية للمشروع في أفق يوليوز 2018.	 

مشاريع الدعم والتدبير 	.IV

قطب النظم املعلوماتية. 1

تطوير وإنجاز نظام معالجة املعطيات وحساب املؤشرات؛	 

تطوير وإنجاز نظام تقديم املعطيات واملؤشرات حسب احتياجات املستعملين؛	 

مواكبة مركز التوثيق في صيانة نظام تدبير املركز؛	 

صيانة الحضيرة املعلوماتية والشبكة وكذا برامج الحماية املعلوماتية.	 

صيانة البنيات الخاصة بالتسجيل السمعي البصري.	 

مواكبة الهيئة الوطنية للتقييم في مشروع  PNEA 2019 )مرحلة التجريب(.	 

التواصل . 2

محور تنظيم الفعاليات واألنشطة العمومية

املواكبة التواصلية ألشغال املجلس وهيئاته؛	 

التحضيــر للنــدوة الدوليــة فــي موضــوع ”االبتــكار التربــوي وديناميــة اإلصــالح باملغــرب” املنظمــة مــن طــرف قطــب 	 

الدراســات والبحــث ودعــم هيئــات املجلــس؛

التحضير للقاءات الجهوية املزمع عقدها سنة 2018؛	 
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تنظيم سلسلة من املوائد املستديرة بشراكة مع بعض وسائل االعالم؛	 

تنظيــم قافلــة تواصليــة مــع األســاتذة املتــدر بيـــن فــي املراكــز الجهويــة ملهــن التربيــة والتكويــن، للتعريــف باملجلــس 	 

وانتاجاتــه.

محور العالقة مع الصحافة واالعالم

تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة الصحفييــن املهنييـــن املهتميـــن بالتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي للتعريــف 	 

وإنتاجاتــه؛ باملجلــس 

العمل على إرساء شبكة من الصحفيين “أصدقاء التربية والتكوين والبحث العلمي” .	 

محور التواصل الداخلي

تنظيم أنشطة تعزيز االنتماء وتماسك الفريق؛	 

االحتفال ببعض التواريخ الدالة في حياة املجلس.	 

محور التواصل الرقمي

إطالق صفحات املجلس على الشبكات االجتماعية Facebook وTwitter؛	 

إطالق حملة رقمية للتعبئة حول املدرسة املغربية باملوازاة مع اللقاءات الجهوية؛	 

إنتــاج مجموعــة مــن املحتويــات الرقميــة )فيديوهــات تبســيطية، عــروض تفاعليــة، صــور انفوغرافيكــس...( 	 

لتنشــيط املنصــات الرقميــة للمجلــس.

التعاون الوطنـي والدولي. 3

اســتكمال مشــروع االتفاقيــة الخاصــة  بيـــن املجلــس ووزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنـــي والبحــث العلمـــي 	 

حــول إنجــاز البرنامــج الوطنـــي لتقييــم املكتســبات PNEA؛

 االستجابة لطلبات التعاون الواردة على املجلس حسب اختصاصاته وحاجاته وبرنامج عمله؛	 

االسهام في االشعاع الوطنـي والدولي للمجلس.	 

مركز التوثيق والنشر والترجمة. 4

إطــالق دراســة مــن أجــل تشــكيل قاعــدة معطيــات بيبليوغرافيــة، خــالل ســنة 2018، فــي أفــق البنــاء التدريجــي 	 

لرصيــد وثائقــي حــول ذاكــرة املدرســة املغربيــة؛

اســتكمال إرســاء متــن وثائقــي ورقــي وإلكترونــي، متعــدد الوســائط، متخصــص فــي مجــاالت اشــتغال املجلــس وفــي 	 

خدمــة هيآتــه وبنياتــه؛

ترويج خدمات مركز التوثيق وجعله رافعة إلشعاع املجلس؛	 

ترجمة ونشر إنتاجات املجلس املرتبطة باملشاريع املتضمنة في برنامج عمله؛	 

 إعداد فهرس منشورات املجلس؛	 
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 مواصلة طبع وإصدار مجلَتي: »املدرسة املغربية«، و«دفاتر التربية والتكوين«؛	 

طبع مسرد مصطلحات التربية والتكوين والبحث العلمي؛ ومعجم موسوعي للتربية والتكوين والبحث العلمي.	 

قطب املوارد. 5

إعداد دليل للمساطر اإلدارية واملالية لتحسين وسائل الحكامة الداخلية للمجلس؛	 

إعداد منهجية لتقييم املوارد البشرية ووضع عقود أهداف؛	 

تصفية الصفقات املتعلقة بالدراسات وأشغال البناء ومعدات املجلس؛	 

تحيين نظام املعلومات املتعلق بتسيير امليزانية وتدبير املحاسبة واملشتريات؛	 

وضع محاسبة عامة؛	 

تتبع صيانة املعدات التقنية للمجلس بعد انتهاء مدة الضمان املتعلقة بالصفقات؛	 

تجهيز الفضاء الخاص بالتغذية خالل انعقاد أشغال املجلس.	 

الدعم التقني واللوجيستيكي ألعضاء املجلس وهيئاته وعمليات التنظيم والتنسيق. 6

مواصلة توثيق أعمال اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة؛	 

تيســير تنظيــم اجتماعــات اللجــان وورشــات العمــل واالســتماعات وتوثيــق نتائجهــا، ومســاعدة اللجــان علــى 	 

اســتثمارها فــي تقاريرهــا وآرائهــا؛

تنســيق تدبيـــر الخبـــرات التــي يتــم اللجــوء إليهــا بطلــب مــن اللجــان ومجموعــات العمــل مــع شــعبة الدراســات لــدى 	 

قطــب الدراســات والبحــث، ومــع قطــب املــوارد؛

التغذية املستمرة لفضاء اإلكسترانيت الخاص باللجان والوثائق الداعمة ألعمالها؛	 

تحيين الدليل التعريفي ألعضاء املجلس )Trombinoscope(؛	 

إعداد ميثاق لألخالقيات بمقاربة تشاركية مع أعضاء املجلس؛	 

 إعادة صياغة دليل خاص بشؤون أعضاء املجلس وتحيينه؛	 

إنجاز دليل املساطر والتنظيم والتنسيق؛	 

إرساء نظام جديد لحفظ أرشيف املجلس.	 





خاتمة:
رهانات كبرى وطموح متجدد من 

أجل تحقيق المدرسة المنشودة
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ــع إلــى كســب 
َّ
بإصــدار املجلــس لتقريــره الثالــث حــول حصيلــة وآفــاق عملــه، منــذ تنصيبــه فــي يوليــوز 2014، فإنــه يتطل

عــدد مــن الرهانــات، تحــُدوه فــي ذلــك جملــة مــن الطموحــات، فــي مراعــاة لآلفــاق التــي ُيحددهــا ملســتقبل عملــه.

في صميم هذه اآلفاق، ينتظر املجلس بأمل وثقة كبيـرين اعتماد وصدور مشروع القانون-اإلطار إلصالح منظومة 

التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك حتى يتسنى توفر بالدنا على »إطار تعاقدي وطني يلتزم به الجميع وملزم 

للجميــع، يحــدد الرؤيــة علــى املــدى البعيــد وُيحصــن اإلصــالح مــن التعثـــر ويضمــن لــه االســتمرارية، ويضــع حــدا 
للدوامة الفارغة إلصالح اإلصالح، إلى ما ال نهاية«، كما قال صاحب الجاللة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 

السادســة عشــر لعيد العرش املجيد )يوليوز 2015(.

ــة علــى القضايــا الحاســمة بالنســبة  إن املجلــس، وهــو يواصــل أعمالــه االستشــارية والتقييميــة واالقتراحيــة، املنصبَّ

إلصــالح املنظومــة التربويــة الوطنيــة، فإنــه:

يسعى، في نطاق نظرة وظيفية وتكاملية، إلى جعل هذه األعمال ذات قيمة مضافة في تحقيق اإلصالح وإنجاح 	 

أهدافــه؛

يؤكــد، فــي الوقــت ذاتــه، حرَصــه الحــازم علــى أن يســتمر فــي تعميــق تفكيــره االســتراتيجي فــي قضايــا هــذا اإلصــالح، 	 

فــي نطــاق مهامــه، وفــي احتـــرام تــام الختصاصــات الفاعليــن املؤسســاتيين اآلخريــن، وفــي تكامــل مــع السياســة 

التشــريعية للبرملــان، وكــذا مــع السياســات العموميــة للســلطة التنفيذيــة فــي مياديــن التربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمــي؛

يعتبـــر أن الفرصــة مواتيــة اليــوم، بفضــل التقــاء اإلرادات لــدى جميــع الفاعليـــن، ولــدى كل األطــراف املعنيــة 	 

بإصــالح املنظومــة التربويــة، مــن أجــل تحقيــق أهــداف بنــاء املدرســة الجديــدة:

مدرسة جديرة بمجتمعها، وفي مستوى عصرها، ومواِكبة ملستجداته؛	 

مدرسة تقوم بواجبها تجاه أبناء املغرب على أكمل وجه؛	 

ؤّمن ارتقاء األفراد واملجتمع؛ 	 
ُ
مدرسة منصفة، تضمن الجودة للجميع، وت

لة للحياة العملية، 	  سة لقيم تعايش املغاربة ومؤّهِ ـخة للسلوك املدني، مؤّسِ مدرسة داعمة للمواطنة ومرّسِ

منفتحــة علــى املعــارف الكونيــة ومســتوعبة للمســتجدات التربويــة، وُمِعــدة لالنخــراط الفاعــل فــي مجتمــع 

املعرفــة. 

مدرسة تعيد فعال ثقة جميع املغاربة فيها، وتكون جذيرة بعصرها ومواكبة باستمرار ملستجداته. 	 




