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مقتطفات من الخطب امللكية املتعلقة بالتربية والتكوين
«( )...للنهــوض بالقطــاع التربــوي والتعليمــي ،بمــا يقتضيــه األمــر مــن ش ـراكة ومســؤولية ،فإنــه يتعيــن
اإلسـراع بتفعيــل مقتضيــات الدســتور ،بخصــوص املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،في
صيغته الجديدة ،على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري واملصيري ،ليس بالنسبة
ملســتقبل الشــباب فحســب ،بــل وملســتقبل املغــرب ،بلــدا وأمــة (»)...

من خطاب ذكرى ثورة امللك والشعب لسنة 2012
« ( )...فــي هــذا اإلطــار ،ندعــو املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،إلعــادة النظــرفــي منظــور
ومضمون اإلصالح ،وفي املقاربات املعتمدة ،وخاصة من خالل االنكباب على القضايا الجوهرية ،التي
ســبق أن حددناهــا ،فــي خطــاب  20غشــت للســنة املاضيــة.
ونخــص بالذكــرهنــا ،إيجــاد حــل إلشــكالية لغــات التدريــس ،وتجــاوز الخالفــات اإليديولوجيــة التــي تعيــق
اإلصــاح ،واعتمــاد البرامــج واملناهــج املالئمــة ملتطلبــات التنميــة وســوق الشــغل (»)...

من خطاب افتتاح الدورة األولى للسنة الرابعة
من الوالية التشريعية التاسعة لسنة 2014
«( )...مــا فتئنــا ندعــو إلصــاح جوهــري لهــذا القطــاع املصيــري ،بمــا يعيــد االعتبــار للمدرســة املغربيــة،
ويجعلهــا تقــوم بدورهــا التربــوي والتنمــوي املطلــوب.
ولهــذه الغايــة ،كلفنــا املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بتقييــم تطبيــق امليثــاق الوطنــي
للتربيــة والتكويــن ،وبلــورة منظــور اســتراتيجي شــامل إلصــاح املنظومــة التربويــة ببالدنــا ()...
كمــا ندعــو لصياغــة هــذا اإلصــاح فــي إطــارتعاقــدي وطنــي ملــزم ،مــن خــال اعتمــاد قانــون  -إطــاريحــدد
الرؤيــة علــى املــدى البعيــد ،ويضــع حــدا للدوامــة الفارغــة إلصــاح اإلصــاح ،إلــى مــا ال نهايــة».

من خطاب عيد العرش لسنة 2015
« ( )...واملغاربــة اليــوم ،يريــدون ألبنائهــم تعليمــا جيــدا ،ال يقتصــر علــى الكتابــة والق ـراءة فقــط ،وإنمــا
يضمــن لهــم االنخ ـراط فــي عالــم املعرفــة والتواصــل ،والولــوج واالندمــاج فــي ســوق الشــغل ،ويســاهم فــي
االرتقــاء الفــردي والجماعــي ،بــدل تخريــج فئــات عريضــة مــن املعطليــن)...( .
ورغــم الجهــود املبذولــة فــإن وضعيــة شــبابنا ال ترضينــا وال ترضيهــم ،فالعديــد منهــم يعانــون مــن اإلقصــاء
والبطالــة ومــن عــدم اســتكمال دراســتهم وأحيانــا حتــى مــن الولــوج للخدمــات االجتماعيــة األساســية.
كما أن منظومة التربية والتكوين ال تؤدي دورها في التأهيل واإلدماج االجتماعي واالقتصادي للشباب».

من خطاب افتتاح الدورة األولى
من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية 2017

( )...إذ ال يمكــن أن نقبــل لنظامنــا التعليمــي أن يســتمرفــي تخريــج أفــواج مــن العاطليــن ،خاصــة فــي بعــض
الشعب الجامعية ،التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في
االندماج في ســوق الشــغل .وهو هدرصارخ للموارد العمومية ،ولطاقات الشــباب ،مما يعرقل مســيرات
التنميــة ،ويؤثــرفــي ظــروف عيــش العديــد مــن املغاربــة.
( )...وأمــام هــذا الوضــع ،ندعــو لالنكبــاب بــكل جديــة ومســؤولية ،علــى هــذه املســألة ،مــن أجــل توفيــر
الجاذبيــة والظــروف املناســبة لتحفيــز هــذه الكفــاءات علــى االســتقرار والعمــل باملغــرب .ومــن أجــل
التصدي لإلشكالية املزمنة ،للمالءمة بين التكوين والتشغيل ،والتخفيف من البطالة ،ندعوالحكومة
والفاعليــن التخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر ،فــي أقــرب اآلجــال ،تهــدف علــى الخصــوص إلــى :
•أوال  :القيام بمراجعة شاملة آلليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب ،للرفع من نجاعتها،
وجعلهــا تســتجيب لتطلعــات الشــباب ،علــى غـرارمــا دعــوت إليــه فــي خطــاب العــرش بخصــوص برامــج
الحمايــة االجتماعيــة.
وفي أفق ذلك ،قررنا تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين ،وذلك قبل نهاية السنة ،لبلورة قرارات
عملية ،وحلول جديدة ،وإطالق مبادرات ،ووضع خارطة طريق مضبوطة ،للنهوض بالتشغيل.
•ثانيا  :إعطاء األسبقية للتخصصات التي توفرالشغل ،واعتماد نظام ناجع للتوجيه املبكر ،سنتين
أو ثالث سنوات قبل الباكالوريا ،ملساعدة التالميذ على االختيار ،حسب مؤهالتهم وميوالتهم ،بين
التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين املنهي.
وبمــوازاة ذلــك ،ندعــو العتمــاد اتفاقيــة إطــاربيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص ،إلعطــاء دفعــة قويــة فــي
مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد ،بما يتيح لهم الفرص من جديد،
لتســهيل اندماجهم في الحياة املهنية واالجتماعية.
•ثالثا  :إعادة النظربشكل شامل في تخصصات التكوين املنهي لجعلها تستجيب لحاجيات املقاوالت
والقطــاع العــام ،وتواكــب التحــوالت التــي تعرفهــا الصناعــات واملهــن ،بمــا يتيــح للخريجيــن فرصــا أكبر
لالندمــاج املنهــي.
لــذا ،يتعيــن إعطــاء املزيــد مــن العنايــة للتكويــن املنهــي بــكل مســتوياته ،وإطــاق جيــل جديــد مــن املراكــز
لتكويــن وتأهيــل الشــباب ،حســب متطلبــات املرحلــة ،مــع مراعــاة خصوصيــات وحاجيــات كل جهــة)...( .
•سادســا  :وضــع برنامــج إجبــاري علــى مســتوى كل مؤسســة ،لتأهيــل الطلبــة واملتدربيــن فــي اللغــات
األجنبية ملدة من ثالثة إلى ستة أشهر ،وتعزيزإدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم،
وخاصــة فــي تدريــس املــواد التقنيــة والعلميــة .إن قضايــا الشــباب ال تقتصــر فقــط علــى التكويــن
والتشــغيل ،وإنمــا تشــمل أيضــا االنفتــاح الفكــري واالرتقــاء الذهنــي والصحــي)...( .

من خطاب ذكرى ثورة امللك والشعب 2018

«تطبيقــا ألحــكام الفصــل  160مــن 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.
وينشرهذا لتقريربالجريدة الرسمية».
(املادة  5من القانون رقم  105.12املتعلق باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي)1

 - 1الجريدة الرسمية عدد  6257بتاريخ  19رجب  19( 1435ماي  ،)2014ص .4564
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تقديم

تقديم
يشــكل تقري ــراملجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،عــن حصيلــة وآفــاق عملــه لحظــة ســنوية للوقــوف
على األهداف الجوهرية لسي ــره وأعماله ،وعلى القيمة املضافة املتوخاة من إنتاجاته ومن مشاريعه املب ــرمجة ،في
نطــاق ممارســته للمهــام املناطــة بــه ،وإســهاما منــه فــي خدمــة املدرســة املغربيــة وإنجــاح إصالحهــا الت ــربوي.
تتمثل هذه األهداف ،على الخصوص ،فيما يلي:
•الهدف األول :تفعيل املجلس باستمرارلوضعه املتمثل في كونه مؤسسة دستورية للحكامة الجـيدة وللنهوض
بالتنميــة البشــرية واملســتدامة ،وبالديمقراطيــة التشــاركية ،مــن خــال األعمــال االستشــارية واالقت ـراحية
ً
والتقييميــة الت ــي يقــوم بهــا طبقــا الختصاصاتــه الدســتورية والقانون ــية؛
•الهــدف الثان ــي :تجســيد التفاعــل العضــوي القائــم بي ــن أعمــال املجلــس وبي ــن واقــع املنظومــة الت ــربوية وآفــاق
االرتقاء بها على نحو شمولي أو قطاعي أو موضوعات ــي ،وهي غاية تجسد التجاوب مع أسئلة املجتمع والقضايا
املطروحة في املنظومة التـربوية ،واإلنصات لنبض املدرسة املغربية ،ومحاولة اإلسهام في تحديد مواطن قوتها
ومكامن تعثـرها ،واستشراف سبل تطويـرها ،حيث تجسد األعمال االستشارية واالقتـراحية والتقييمية التـي
يقــوم بهــا املجلــس ،دوره بوصفــه مؤسســة للتفكي ــراالستـراتـيج ــي فــي قضايــا الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي،
يســهم مــن خاللــه إلــى جانــب باقــي املتدخلي ــن ،فــي دي ــنامية اإلصــاح الت ــربوي؛
•الهــدف الثالــث :إب ـرازالبعــد الت ـراكمي ألعمــال املجلــس والبنــاء التدريج ــي لذاكرتــه وحفظهــا؛ ذلــك أن املجلــس
بعد إنتاجه للتقري ــرالتحليلي لتطبيق ميثاق الت ــربية والتكوي ــن وللرؤية االستـراتـيج ــية لإلصالح ،2030-2015
يواصل أعماله الهادفة إلى تعميق منظور اإلصالح وإغنائه في مواكبة للمســتجدات ،كما يبي ــن من خالل هذا
التقري ــرالنمــو التصاعــدي لرصيــده اإلنتاج ــي فــي خدمــة قضايــا الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي؛
•الهــدف الرابــع :ت ــرسيخ ُ
تواصــل املجلــس مــع القطاعــات واملؤسســات املعن ــية ،ومــع الفاعلي ــن التـربويي ــن ،ومــع
املجتمع والرأي العام ،حول أعماله وإصداراته ،مع جعل النشرالسنوي لهذا التقريـرفرصة للتفاعل مع أدوار
املجلــس ومهامــه ومــا تســفرعنهــا مــن إنتاجــات؛

•الهدف الخامس :جعل التقريـرالسنوي وقفة لتأمل الذات ،كفيلة باستجالء مكامن ضعفها قصد تجاوزها،
واســتخالص العب ــرمنهــا ،وأيضــا استكشــاف مواطــن قوتهــا لتوطيدهــا وتطوي ــرها مــن أجــل ضمــان سي ــراملجلــس
وأدائــه ملهامــه علــى النحــواألمثــل.
هذه األهداف ،تؤطرتقريـراملجلس عن حصيلة وآفاق عمله لسنة  ،2018والذي يأتـي في سياق يتميـزبكونه:
• َ
يع ُّد الرابع من نوعه منذ تنصيب املجلس سنة 2014؛
•يصادف فتـرة التحضيـرالختتام املجلس لواليته األولى ،وقرب اإلعداد آلفاق الوالية الثانـية؛
•يصدرفي أثناء سي ــرورة املصادقة ،من قبل السلطة التشريعية ،على مشروع القانون-اإلطارملنظومة الت ــربية
والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،وفــق مــا أوصــت بــه الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح ( 2030-2015الرافع ــة الثان ــية
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والعش ــرون :تعبئــة مجتمعيــة مســتدامة) ،بغايــة صياغــة مضمــون هــذه الرؤيــة فــي قانــون  -إطــار ،يصــادق عليــه
َ
الب ـرملانُ ،ي ّتخــذ بمثابــة تعاقــد وطن ــي يلتــزم الجميــع بتفعيــل مقتضياتــه وتطبيقــه ،واملتابعــة املنتظمــة ملســاراته؛
•يأتـي إبان لحظة تعرف نقاشا عموميا حول قضايا اإلصالح الجاري ،وما يعتـرضه من صعوبات.
وتشــكل حصيلــة عمــل املجلــس لســنة  2018هاتــه ،إجابــة عــن أســئلة موضوعات ــية ،تهــم التوجهــات ذات الصلــة
بإصالح املنظومة الوطنـية للتـربية والتكويـن ،والتـي تشغل بال الرأي العام بحكم راهنـيتها ،وباعتبارها من أولويات
اإلصــاح.
في هذا الصدد ،انكب املجلس ولجانه ،والهيئة الوطنـية للتقييم لديه ،على مشاريع حيوية بالنسبة لهذه املنظومة،
تتعلق ،أساسا ،بمساهمة للمجلس في إعادة النظرفي النموذج التنموي؛ وباالرتقاء بمهن التـربية والتكويـن والتدبيـر
والبحث؛ وبالحكامة التـرابية للمنظومة التـربوية في أفق الجهوية املتقدمة ،عالوة على عدد من التقييمات ّ
همت،
علــى الخصــوص تقييــم تموقــع التالميــذ املغاربــة فــي الدراســات واملســابقات الدوليــة ،وتقييــم التعليــم العالــي ،وت ــربية
األطفال في وضعية إعاقة ،وتقييم التعليم الخاص...
ي ــنبع اهتمــام املجلــس بهــذه القضايــا ،مــن كونهــا تشــكل انشــغاال مجتمعيــا حقيقيــا ،ولكــون حــل اإلشــكاليات الت ــي
تطرحها ،سيكون له وقع فعلي على إصالح املنظومة التـربوية؛ إذ تكمن الغاية الجوهرية من معالجتها ،في اإلسهام
فــي تحقيــق مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء الفــردي واملجتمعــي ،باعتبارهــا مرتكـزات الرؤيــة االستـراتـيج ــية.
سي ـرا علــى هــذا النهــج ،تهــم آفــاق العمــل ،عــددا مــن األســئلة األخــرى ،ذات الصبغــة الجوهريــة بالنســبة للمنظومــة
الت ــربوية ،هدفهــا مواصلــة إغنــاء وتعميــق رافعــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح ومســتلزماتها ،واإلجابــة عــن
االنشــغاالت ذات األولويــة بالنســبة للمجتمــع املغربــي ،منهــا مــا ي ــنصب علــى قضايــا هامــة مــن قبيــل :التميي ــزاإليجابــي
بالنسبة للتمدرس لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق ذات الخصاص؛ وتعليم األطفال في وضعية
إعاقــة؛ واملهــن الت ــربوية؛ وإصــاح التعليــم العالــي؛ والبعــد الثقافــي فــي املدرســة املغربيــة؛ والتدبي ــرالج ــيد للتغيي ــر،
والتعليــم الخــاص؛ والتعليــم الديـن ــي...؛ ومنهــا مــا ي ــنصب علــى مواصلــة التقييمــات الت ــي تهــم مختلــف أوجــه الشــأن
الت ــربوي الوطن ــي ،والسيما مجاالت :تتبع تنفيذ الرؤية االستـراتـيج ــية؛ والبحث العلمي؛ واإلدارة الت ــربوية ،...عالوة
علــى تعزي ــز املقاربــة التشــاركية وانفتــاح املجلــس علــى محيطــه ،عب ــر األنشــطة التواصليــة ،وامللتقيــات العلميــة،
وتوســيع التعــاون مــع القطاعــات الحكوميــة املعن ــية بالت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي.
أما منهجـية هذا التقريـر ،فتتأسس على شقيـن متكامليـن:
•تقديــم عناصــر تشــخيصية ملوضــوع العمــل الــذي أنتجــه املجلــس ،املتعلقــة ب ــرصد االختــاالت الت ــي تعيشــها
املنظومــة ،فــي الجوانــب الت ــي تــم االشــتغال عليهــا؛
•تقديم توصيات واقتـراح حلول لتجاوز اإلشكاليات التـي تم رصدها.
إلــى جانــب ذلــك ،يحــاول هــذا التقري ــر الحفــاظ علــى الخيــط الناظــم ،بي ــن األعمــال املنجــزة ،واألهــداف الخمســة
الســابق ذكرهــا ،مــع إب ـراز خاصياتــه ،باعتبــاره التقري ــر الســنوي األخي ــر فــي الواليــة الحاليــة للمجلــس.
َ
لذلــك ،فهــذا التقري ــر ي ــرتكز ،مــن حيــث بن ــيته ،ومــن حيــث صياغــة نصــه ،وطريقــة تقديــم مضمونــه ،علــى نفــس
استـراتـيج ــي ،يتجــاوز الصياغــة الوصفيــة ،إلــى أســلوب تفسي ــري ،يقــدم محصلــة ت ــركيبية لهــذه األعمــال ،مــن زاويــة
16
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أهدافهــا ،والدواعــي الت ــي أملــت االشــتغال عليهــا ،والحلــول الت ــي يقت ــرحها لتجــاوز االختــاالت املرتبطــة بــكل موضــوع،
والقيمــة املضافــة الت ــي تحملهــا بالنســبة للمنظومــة.
من املفيد أيضا ،إثارة االنتباه من خالل هذا التقريـر ،إلى انطالق ديـنامية تفاعلية بيـن التقييميات ،وبيـن األعمال
االستشــارية واالقت ـراحية ،حيــث أضحــت التقاري ــرواآلراء املنجــزة مــن قبــل اللجــان الدائمــة للمجلــس ومجموعــات
العمــل الخاصــة لديــه ،تســتند إلــى األعمــال التقييميــة الت ــي تنجزهــا الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى هــذه املؤسســة؛ إذ
يســجل تقري ــرهذه الســنة أن التنســيق أصبح أكث ــرقوة بي ــن املهمتـي ــن ،التقييمية واالقت ـراحية.
في ارتباط بهذا التوجه ،يـنبغي التأكيد على ما يلي:
•إن األعمــال التقييميــة للمجلــس الت ــي تنجزهــا الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لديــه ،ت ــرتكزعلــى املنهج ــيات العلميــة
وأدوات القيــاس والتقدي ــر املتعــارف عليهــا دوليــا بمــا فــي ذلــك ،تحليــل وتفسي ــر قاعــدة املعطيــات اإلحصائيــة،
واعتمــاد املؤش ـرات الكميــة والنوعيــة الجــاري بهــا العمــل أكاديميــا ،إلــى جانــب أبحــاث ميدان ــية وأطاليــس
موضوعات ــية ،وب ـرامج لقيــاس املردوديــة الداخليــة والخارج ــية للمنظومــة الت ــربوية ،وش ـراكات مــع املنظمــات
الدولية ذات االختصاص ،عالوة على اســتلهام املمارســات الدولية الناجحة في مجال التقييم الت ــربوي؛ غاية
كل ذلــك ،تحسي ــن أداء املنظومــة الت ــربوية واالرتقـ ُـاء بأدائهــا والرفـ ُـع مــن جودتهــا ،وتنوي ـ ُـرالـرأي العــام واإلســهام
في اتخاذ القراراألمثل فيما يخص السياسات العمومية املرتبطة بالتـربية والتكويـن والبحث العلمي من أجل
إنجــاح مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء؛
•أمــا املشــاريع واألعمــال املنجــزة مــن قبــل اللجــان الدائمــة للمجلــس ومجموعــات العمــل الخاصــة لديــه ،فإنهــا
ً
تعتمد في إنجازاتها مقاربة تزاوج بيـن تشخيص نقط القوة ومكامن الضعف املرتبطة بكل مشروع من املشاريع
املدرجة في ب ــرنامج عمل املجلس ،وبي ــن الرؤية االستشرافية القائمة على تقديم اقت ـراحات وحلول وتوصيات
لإلســهام فــي تحقيــق التغيي ــراملنشــود.
من أجل ذلك ،تـرتكزهذه املقاربة ،باألساس على ما يلي:
•األعمال التشخيصية التـي تنجزتحت إشراف لجان املجلس؛
•األعمال التقييمية التـي تنجزها الهيئة الوطنـية للتقييم لدى املجلس؛
•نتائــج جلســات االســتماع ملختلــف الفاعلي ــن ،واملتخصصي ــن ،واملسؤولي ــن املعنـيي ــن بــكل قضيــة مــن القضايــا
الت ــي تشــكل موضــوع اشــتغال املجلــس وهيئاتــه؛
•خالصــات ورشــات العمــل واأليــام الدراســية الت ــي تعقدهــا لجــان املجلــس ،وبن ــيات الدراســة والبحــث والتقييــم
لديــه؛
•االستنتاجات املستمدة من الدراسات املقارنة للتجارب الدولية؛
•االســتناد إلــى الخب ـرات الداخليــة للمجلــس ،وفــي مقدمتهــا الدعــم العلمــي بمختلــف متطلباتــه لقطــب الدراســات
والبحــث ،واملشــاركة املتناميــة للهيئــة الوطن ــية للتقييــم ،والســيما فــي الجوانــب املتعلقــة بالتشــخيصات
والتحد يــات؛
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•اســتثمار األعمــال الســابقة للمجلــس مــن تقاري ــر ،وآراء ،وأوراق العمــل ،ودراســات تشــخيصية ،ودراســات
تقييمية ،وأشغال الندوات؛ كل ذلك في إطاراالشتغال بمنطق التـراكم والتـرصيد ،والتكامل واالنسجام بيـن
أعمــال املجلــس ،والتوثيــق واإلســهام فــي بنــاء الذاكــرة.
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الفصل األول:
حصيلة عمل المجلس بـرسم سنة 2018

أو ً
ال :حصيلة األعمال المرتبطة بالمهمة االستشارية واالقتـراحية 2018
أســند املجلــس ،خــال ســنة  ،2018إلــى لجانــه املختصــة ،مهمــة االشــتغال علــى بعــض املواضيــع الحاســمة فــي إصــاح
املنظومة التـربوية ،الهدف منها تقديم تصورات ،كفيلة بتعزيـزبـرامج اإلصالح الجاري ،وتنويـرالسياسة العمومية
فــي هــذا املجــال ،والتفاعــل اإليجابــي مــع القضايــا ذات األولويــة بالنســبة إلــى الدولــة واملجتمــع ،إســهاما مــن املجلــس فــي
سي ــرورة إعادة بناء املنظومة ،في اتجاه اإلرساء الفعلي ملدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء.

« .1مدرسة العدالة االجتماعية :مساهمة في التفكيـرحول النموذج التنموي»
إن كل نمــو منصــف وتنميــة مســتدامة يمـران عب ــرالحــد مــن الفــوارق ،وضمــان العدالــة االجتماعيــة ،واإلنصــاف فــي
الت ــربية .وكل عدالــة اجتماعيــة تبــدأ وتمــر عب ــر ت ــربية تحــول دون إعــادة إنتــاج الفــوارق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،القائمــة لــدى التالميــذ قبــل ولــوج املدرســة ،وتصــب كل جهودهــا الســتدراك هــذه الفــوارق ولتجاوزهــا،
ّ
تؤمــن تعليمــا وتكوي ــنا بمســتوى عــال مــن الجــودة للجميــع ،دون أي تميي ــزكيفمــا كان نوعــه ،مــن أجــل
ضمــن مدرســة ِ
الرفــع الكمــي والنوعــي للرأســمال البشــري ،بوصفــه الدعامــة الرئيســية للتنميــة املســتدامة واملنصفــة.

أ -إسهام في إعادة النظرفي النموذج التنموي
وفــق هــذا املنظــور ،يتوخــى املجلــس مــن تقري ــره ،عــن «مدرســة العدالــة االجتماعيــة ،مســاهمة فــي التفكي ــرحــول
النمــوذج التنمــوي» ،اإلسـ َ
ـهام فــي األعمــال الراميــة إلــى إعــادة النظــر فــي النمــوذج التنمــوي الحالــي ،و «بلــورة رؤيــة
مندمجــة لهــذا النمــوذج ،كفيلــة بإعطائــه نفســا جديــدا ،وتجــاوز العراقيــل الت ــي تعيــق تطــوره ،ومعالجــة نقــط
الضعــف واالختــاالت ،الت ــي أبانــت عنهــا التجربــة» (الخطــاب امللكــي فــي افتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية
الثان ــية مــن الواليــة التشــريعية العاشــرة  13 -أكتوب ــر .)2017
ي ــندرج هــذا التقري ــر فــي إطــار االســتجابة للدعــوة امللكيــة املوجهــة إلــى «الحكومــة والب ـرملان ومختلــف املؤسســات
والهيئــات املعن ــية ،كل فــي مجــال اختصاصــه ،إلعــادة النظــرفــي نموذجنــا التنمــوي ملواكبــة التطــورات الت ــي تعرفهــا
البالد»(الخطاب امللكي).
فرغــم تبن ــي بالدنــا لدســتور جديــد فــي  ،2011الــذي نــص علــى عقــد اجتماعــي جديــد ،وعلــى مقومــات املشــروع
املجتمعــي الديمقراطــي ،فــإن ذلــك لــم ُيت ـ َ
ـرجم ،بمــا فيــه الكفايــة ،إلــى مــا يمكــن أن يؤث ــرفعليــا فــي الرفــاه االجتماعــي
لغالبيــة املواطنــات واملواطن ــين؛ حيــث تتواصــل أوجــه العجــزفــي مجــال التنميــة البشــرية ،والنقــص الواضــح فيمــا
يتعلق بالرأســمال البشــري؛ مما يحد من التنمية ومن إنتاج الث ــروة ،ومن مناصب الشــغل ،ومن تحسي ــن مســتوى
عيــش املواطن ــين ورفاهيتهــم.

ب -الفوارق املدرسية ،إحدى بؤر كبح تطور املجتمع املغربي

َ
رغــم مــرورمــا ي ــربو عــن ثــاث ســنوات علــى تبن ــي الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح  2030-2015خارطــة طريـ ٍـق إلصــاح
املدرســة املغربيــة ،فــإن تطبيقهــا الفعلــي ،مــا زال مشــوبا ببعــض الت ــردد؛ ممــا يعن ــي أن أزمــة الت ــربية أزمــة بن ــيوية،
وتشــكل تحديــا كبي ـرا لألمــة املغربيــة.

مــن مظاهــرهــذه األزمــة :ضعــف مكتســبات التالميــذ ،وعــدم مالءمتهــا لحاجــات البــاد الحاليــة واملســتقبلية ،ولســوق
الشــغل ،كمــا تجليهــا طبيعــة القيــم الت ــي تلقنهــا املدرســة ،عــاوة علــى انعــدام اإلنصــاف ،وتعميــق الفــوارق؛ علمــا أن
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مهمــة املدرســة يتعي ــن أن تقــوم علــى فــك االرتبــاط بي ــن الفــوارق االجتماعيــة األصليــة املوجــودة بي ــن التالميــذ ،وبي ــن
مســتقبلهم الدرا�ســي والتكويـن ــي واالجتماعــي؛ ممــا يجعــل العجــزالت ــربوي متفاقمــا جـراء الفــوارق االجتماعيــة ،الت ــي
تعيــد املدرســة إنتاجهــا.
ذلــك أن الفــوارق االجتماعيــة ،كمــا وقــف علــى ذلــك هــذا التقري ــر ،ت ــرتبط ارتباطــا وثيقــا بنمــط توزيــع الث ــروات،
والفقــر ،وضعــف الولــوج إلــى الرفــاه االجتماعــي ،كمــا تتوســع أكث ــرفــي النظــام االجتماعــي ،جـراء اختــاالت املدرســة؛
خصوصــا أن هــذه الفــوارق االجتماعيــة األصليــة للتالميــذ ،وإن كانــت مــن ضــروب الظواهــرالت ــي توجــد خــارج أســوار
املدرسة ،فإنها قد تتكرس بفعل املنظومة التـربوية نفسها ،ذلك أن الفوارق الحاصلة في التـربية والتكويـن ،تحمل
فــي طياتهــا وســيلة إلعــادة إنتــاج الفــوارق االجتماعيــة.
كمــا تتســم املنظومــة الت ــربوية الوطن ــية بتقاطــب اجتماعــي ومدر�ســي بي ــن عــدة أنــواع للتعليــم ،املدرســة العموميــة
القرويــة ،والشــبه حضريــة مــن جهــة ،واملدرســة الحضريــة فــي األحيــاء الراقيــة مــن جهــة أخــرى ،واملدرســة الخاصــة،
ومــدارس البعثــات األجنبيــة ،وهــو تعــدد لــه انعــكاس ســلبي جلــي علــى املنــاخ املدر�ســي.
َ
كبح لتطور املجتمع.
هكذا ،فإن الفوارق االجتماعية ،والفوارق املدرسية ،والتفاعل الجدلي بيـنهما ،تعد مصدر ٍ

ج -بناء نموذج تـربوي قوامه العدالة املد سيةّ :
تحد مركزي
ر
ٍ

يســتلزم الحــد مــن الفــوارق الت ــربوية املذكــورة ،أن يت ــيح النمــوذج الت ــربوي الوطن ــيْ ،نفـ َ
ـس فـ َـرص الولــوج والنجــاح
لجميــع التالميــذ ،فــي إطــارالطمــوح املتعلــق بتحقيــق مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء للجميــع.
غيـرأن تحقيق هذا الطموح يفتـرض ،بالضرورة ،الربط بيـن محاربة الفوارق االجتماعية واملدرسية على السواء،
وبي ــن ضمــان تنميــة اقتصاديــة مســتدامة؛ لذلــك ،تعتب ــر معرفــة الفــوارق الحاصلــة داخــل املنظومــة الت ــربوية،
واالعتـراف بها ،تحديا أوال ،يجب رفعه في طريق تجديد النموذج التنموي ،عالوة على تحدي الحد من إرث الفوارق
املدرســية ،وتحـ ّـد حاســم يهـ ُّـم بنــاء نمــوذج ت ــربوي قائــم علــى العدالــة املدرســية.

د -توفيـرتـربية عادلة وذات جودة ضرورة ال غنى عنها بالنسبة إلى النموذج التنموي

يســتلزم الذهــاب نحــو مجتمــع يقــوم علــى االســتحقاق والعدالــة االجتماعيــة ،أوال وقبــل كل �شــيء ،فـ َّـك االرتبــاط بي ــن
األصــل االجتماعــي للتلميــذ ،وبي ــن رأســماله الدرا�ســي؛ أي ضــرورة اعتبــاراالســتحقاق الشــخ�صي ،بمثابــة الوســيلة
ً
الوحيــدة لالرتقــاء االجتماعــي ،مــن خــال التمكي ــن مــن ت ــربية وتكوي ــن منصفي ــن وجـيدي ــن ،أخــذا بعي ــن االعتبــارأن
الت ــرقي االجتماعــي عامـ ٌـل أســاس للتماســك االجتماعــي.
إن استدراك أث ــرالفوارق االجتماعية بي ــن التالميذ ،يستدعي العمل على معالجة األبعاد املؤث ــرة في هذه الفوارق،
من قبيل :البعد األســري :ذلك أن الرأســمال الت ــربوي والتعليمي والثقافي لألســرة ،إذا أضيف إلى الرأســمال املادي،
يحــدد الفــوارق بي ــن اإلنجــازات املدرســية للتالميــذ ،والبعــد املؤسسات ــي املرتبــط بالعــرض الت ــربوي ،ومــا يطبعــه مــن
مي ــز ،مــن حيــث املــوارد املتاحــة ،بي ــن األوســاط الجغرافيــة للمؤسســات الت ــربوية .وهــي األبعــاد نفســها الت ــي أب ــرزها
تقري ــراملجلــس حــول بي ـرلز.2016
مــن شــأن تحسي ــن املســتوى الت ــربوي العــام للســكان أن يعــزز منحــى الحــد مــن الفــوارق املدرســية الناجمــة عــن
انعكاسات املستوى الثقافي لألسر :محاربة األمية وتجفيف منابعها؛ جعل التعليم اإللزامي لألطفال من  4إلى 15
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سنة واقعا فعليا ،عالوة على االحتفاظ بجميع التالميذ في املدرسة؛ عبـرجعل محاربة التكراروالرسوب واالنقطاع
املبكــرعــن الدراســة ،وكذلــك التمكــن مــن الكفايــات اللغويــة واملعرفيــة املطلوبــة ،ركائـ َـزأساســية يقــوم عليهــا التعليــم
اإللزامــي املنصــف.
تقت�ضي العدالة املدرسية ،تمكيـن التالميذ عند نهاية التعليم اإللزامي من اللغتـيـن الوطنـيتـيـن ،العربية واألمازيغية،
شــفهيا وكتابــة ،ومــن لغتـي ــن أجنبيتـي ــن علــى األقــل ،عــاوة علــى التمكــن مــن األســاليب الرياضيــة والعلميــة ،والثقافــة
املنفتحة على العالم ،والتمكن من تكنولوجـيا اإلعالم واالتصال ،وتملك الكفايات االجتماعية واألخالقية؛ وهوما
يدعو إلى توفيـراملوارد التـربوية للتالميذ ،ليس تبعا ملواهبهم ومهاراتهم الذاتـية فحسب ،وإنما استجابة لحاجاتهم
فــي هــذا املجال كذلك.
كما أن توسيع وتحسي ــن نجاعة نظام الدعم االجتماعي ملواجهة الصعوبات االجتماعية الت ــي تعت ــرض التالميذ في
وضعيــة عــوز أو هشاشــة اجتماعيــة أو جســدية (ب ــرنامج تـيسي ــر؛ ب ــرنامج مليــون محفظــة؛ النقــل املدر�ســي  ،)...مــن
شأنه املساعدة على الحد من هذه الفوارق؛ ذلك أن هذه املبادرات ،وإن كانت نتائجها دالة ،وتجسد وعيا متزايدا
ُ
بأث ــرالفــوارق فــي أداء املدرســة ،فإنهــا مــع ذلــك ،ال تستج ــيب ،بشــكلها الحالــي ،لجميــع الحاجــات ،وال ت َّنفــذ فــي إطــار
ـتهداف مالئــم ومنهج ــي.
ـور شــامل ،واسـ ٍ
منظـ ٍ
ّ
يصعــب الحديــث عــن تنميــة بشــرية فعليــة ،دون تعليــم مــا بعــد إلزامــي منصــف ،يمكــن الشــباب مــن ولــوج مســالك
متنوعــة للتكوي ــن ،تكفــل لهــم حركيــة اجتماعيــة َّ
ميســرة ،ونجاحــا شــخصيا؛ ممــا يقت�ضــي إعمــال املبــدأ الــذي يق�ضــي
باملزاوجة بي ــن املســاواة وتكافؤ الفرص ،وبي ــن التنافس وفق القدرات الشــخصية ،شــريطة أن يضمن ذلك لجميع
ً
التالميــذ ســبال دراســية ،ومســالك تعليميــة متنوعــة.
لذلــك ،ســيكون مــن املفيــد مراجعــة نظــام التوج ــيه الحالــي ،القائــم علــى مقاربــة تدبي ــرالتدفــق والخريطــة املدرســية،
علــى نحــو يســمح بضبــط التدفقــات نحــو هــذه املســالك املتنوعــة ،بصــورة أكث ــرعدالــة ونجاعــة ،وإضفــاء مرونــة علــى
هــذا النظــام ،تســمح للتالميــذ بتغيي ــرالتوج ــيه ،بشــكل ســلس ،خــال سي ــرورة التمــدرس والتكوي ــن.
علــى أن يتــم تحقيــق التثمي ــن املتوخــى للتكوي ــن املهن ــي ،عب ــراملعادلــة مــع املســالك األكاديميــة ،فــي اتجــاه جعلــه فضــاء
لتنميــة الخب ــرة ،ومنفتحــا علــى متطلبــات التنافســية االقتصاديــة وســوق الشــغل؛ ممــا يســتدعي نوعــا مــن املرونــة
والحركيــة علــى أســاس جســور مضبوطــة يتــم إرســاؤها بي ــن مســتويات التعليــم العــام ،التأهيلــي والعالــي ،وبي ــن
مستويات التكوي ــن املهن ــي ،دون إغفال تأهيل اليافعي ــن الذي ــن لم يتمكنوا من الحصول على شهادة نهاية التعليم
اإللزامــي ،فــي إطــارنظــام مدر�ســي مندمــج ،وفــق مــا تقتضيــه العدالــة االجتماعيــة فــي هــذا البــاب.
وأمــام التفــاوت الواضــح فــي اســتفادة طلبــة التعليــم العالــي مــن املــوارد والوســائل العموميــة املخصصــة للتعليــم
العالي ،وهو ما يوسع من الالمساواة في ولوجه ،عالوة على كون التـراتبية القوية ،وتبايـن القيم التـي يمنحها سوق
الشــغل واملجتمــع ملختلــف مســالك التكوي ــن ،يشــكالن نوعــا آخــرمــن الفــوارق؛ فــإن تحقيــق العدالــة االجتماعيــة،
يحتــم توســيع إمكانــات ولــوج الشــباب ذوي األصــول االجتماعيــة املختلفــة للتعليــم العالــي ،مــع توفي ــرتأطي ــر َّ
فعــال
ٍ
ـاذج مؤسســات التعليــم العالــي ذات االســتقطاب املفتــوح ،وتحديــد أنمــاط جديــدة لالنتقــاء
لهــم ،مــن خــال تنويــع نمـ ِ
قصد ولوج املؤسســات ذات االســتقطاب املحدود ،على نحو يأخذ بعي ــن االعتبار ،القطاعات واملهن ذات األولوية
بالنســبة إلــى حاجــات البــاد ،فــي احت ـرام ملبــادئ اإلنصــاف والشــفافية واالســتحقاق.
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مــن جهــة أخــرى ،فــإن الحكامــة الت ــربوية الدامجــة واملنصفــة ،يجــب أن تصــب اهتمامهــا علــى طريقــة تدبي ــراملؤسســة
الت ــربوية واألقســام البيداغوج ــية ،وهــو الســبيل األمثــل لضبــط الفــوارق االجتماعيــة واملدرســية والتدخــل الناجــع
لتصحيحهــا.
إذا كانــت إعــادة النظــرفــي النمــوذج التنمــوي ،بمثابــة إعــان عــن طمــوح فــي املتنـ َـاول ،وإرادة لالســتثمارفــي الرأســمال
البشــري ،باعتبــارهــذا االســتثمار ،يمثــل رهانــا جوهريــا وضــرورة ملحــة ألي نمــوذج تنمــوي ،فــإن بالدنــا ،وألجــل تعزي ــز
مكتسباتها ،يتعيـن عليها توفيـرتـربية عادلة وذات جودة ،تنمي الثـروة البشرية؛ وذلك عبـر :بناء قدرات املواطنات
واملواطن ــين ،باعتبــاره عامــا أساســيا فــي العمليــة الديمقراطيــة ،وفــي العدالــة االجتماعيــة واإلحســاس باملواطنــة ،وفي
خلــق الرابــط االجتماعــي ،وتعزي ــزالقيــم املشت ــركة؛ قيــم التضامــن ،واحت ـرام االختــاف ،واملســاواة بي ــن الجميــع فــي
الحقــوق والواجبــات ،واحت ـرام القانــون.
ولن تتأتى تنمية الرأسمال البشري ،إال بتحقيق تـربية قائمة على األركان الثالثة للعدالة:
•العدالة اللغوية :باعتبارالتمكن من اللغات شرطا الزما الكتساب املعارف؛
•العدالة املعرفية والثقافية :التـي تمرعبـرتـربية جـيدة للجميع ،تغطي تلقيـن الروح الناقدة ،وقيم املسؤولية،
والديمقراطية ،واملواطنة ،...من خالل الحصول على مكتسبات تـربوية قائمة على االبداع والفنون واملوسيقى
والرياضة ،والقراءة ...التـي يتعيـن إدراجها ضمن املواد الدراسية ،وهوما يساعد على إدراك أهمية اإلنسانـيات
في التفكيـرفي عالم دائم التحول والتقلب؛
•العدالــة الرقميــة :فــي وضــع بــدا فيــه الشــباب متحمســا للرقميــات الت ــي تطــورت خــارج املدرســة ،أمــام ضعــف
تطور البنـية التكنولوجـية داخل املدرسة ،عالوة على استمرارالفوارق في هذا املجال بيـن الوسطيـن القروي
ُّ
والحضــري ،إضافــة إلــى الولــوج التلقائــي لعــدد كبي ــر مــن التالميــذ ،دون تعلــم ذلــك ،بوصفــه كفايــات ،داخــل
املدرســة .لذلــك ،فــإن رهــان اإلنصــاف الرقمــي ،يفــرض علــى املنظومــة الت ــربوية إرســاء التكوي ــن والت ــربية علــى
الثقافــة والكفايــات الرقميــة للجميــع.
على هذا النحو ،ومن أجل توفيـرأساس ديمغرافي للنموذج التنموي الجديد ،يتعيـن توسيع فئة املتعلميـن بمثابة
سبيل لتوسيع الطبقة املتوسطة ،وإعطاء ديـنامية جديدة لالقتصاد ،على أساس توفيـرسكان متعلميـن ومؤهليـن
تأهيال جـيدا ،مما سيوفرللبالد ،الكفاءات الضرورية التـي بمقدورها قيادة وإنجازمشاريعها الكبـرى.
كمــا أن الجهويــة املتقدمــة الت ــي تبنتهــا بالدنــا ،تســتلزم توفي ــرنخبــة محليــة مؤهلــة لتنميــة مجالهــا الجغرافــي ،كمــا هــو
الحال بالنسبة إلى الديمقراطية املحلية ،التـي هي في حاجة إلى نخبة سياسية مؤهلة ،تكون قاطرة لتطويـراملجال.
بهــذا املنظــور ،الــذي ي ــرصد تقري ــراملجلــس تفاصيلــه ،فــإن الرفــع مــن جــودة املدرســة ،وتحسي ــن خدماتهــا ومردوديتهــا
الداخلية والخارجـية ،لفائدة الجميع وبدون استثناء ،ضرورة ال غنى عنها بالنسبة إلى النموذج التنموي .فالتـربية،
باعتبارهــا القاعــدة الت ــي ي ــرتكزعليهــا هــذا النمــوذج ،تقت�ضــي أال نتخلــى عــن طمــوح دفــع جميــع األطفــال نحــوالنجاح،
بغض النظرعن أصولهم االجتماعية أو الجغرافية ،أو جنســهم ،أو وضعيتهم الشــخصية.
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« .2االرتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر»
أ -معالجة عرضانـية ومدمجة ملهن التـربية والتكويـن والبحث
اســتند املجلــس فــي إعــداد هــذا التقري ــرإلــى مقاربــة عرضان ــية ملوضــوع مهــن الت ــربية والتكوي ــن والبحــث ،تقت ــرح جملــة
مــن التوجهــات العامــة والتدابي ــرالكب ــرى املشت ــركة بي ــن هــذه املهــن .علمــا بأنــه ب ــرمج ،ضمــن آفــاق اشــتغاله ،إنجــاز
تقريـري ــن موضوعات َّـيي ــن يتنــاوالن ،كل علــى حــدة ،خاصيــات مهــن التدريــس والتكوي ــن والبحــث مــن جهــة ،ومهــن
التفت ــيش والتخطيــط والتوج ــيه والتدبي ــرمــن جهــة ثان ــية.
يغطي مفهوم «مهن التـربية والتكويـن والتدبيـروالبحث « الذي اعتمده املجلس في هذا التقريـرالعرضانـي ،مختلف
الهيئــات الت ــي ي ــنتظم فــي إطارهــا الفاعلــون الت ــربويون والفاعــات ،خاصــة منهــم :املربــون ،واملدرســون ،واملكونــون،
واألســاتذة الباحثــون ،وأطــراإلدارة والتدبي ــر ،والتوج ــيه ،والتخطيــط ،والتفت ــيش...

ب -االرتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث رافعة ضرورية للنهوض باملنظومة
انطلــق االشــتغال علــى هــذا املوضــوع مــن اعتبــار ِمهــن الت ــربية والتكوي ــن والتدبي ــروالبحــث ،إحــدى الركائــزاألساســية
الت ــي تقــوم عليهــا منظومــات الت ــربية والتكوي ــن .ويعــد االرتقــاء املســتمربهــا دعامــة ضروريــة لتطوي ــرهــذه املنظومــات
والرفــع مــن أدائهــا ومردوديتهــا.
يـندرج هذا العمل االستشرافي ،في سياق وطنـي تعرف فيه املنظومة التـربوية تفاقم صعوبات وإشكاليات بنـيوية،
تطــول الوضعيــة القائمــة ملهــن الت ــربية والتكوي ــن والبحــث والتدبي ــر .كمــا أن الظرفيــة الحاليــة ،تتمي ــزبكــون الهيئــات
املهن ــية للت ــربية والتكوي ــن والبحث ،تعرف حركية كبي ــرة تتجلى أساســا ،في ارتفاع أعداد املتقاعدي ــن ،واســتقطاب
أعــداد كبي ــرة مــن الفاعلي ــن الجــدد ،عــاوة علــى مــا يقتضيــه تعزي ــز وتطوي ــر النمــوذج التنمــوي الوطن ــي مــن أدوار
ومسؤوليات جديدة .كل ذلك يتطلب اعتماد إطاراستـراتـيجـي يـروم إحداث قطائع مع سلبيات سياسات وأشكال
التكوي ــن والتدبي ــر ،الت ــي خضعــت لهــا املهــن الت ــربوية ،ويعمــل علــى توطيــد مــا تحقــق فــي هــذا املجــال مــن مكتســبات.
يـنبنـي هذا اإلطاراالستـراتـيجـي املقتـرح على ثالثة مرتكزات متكاملة تتوخى إطالق ديـنامية للتغييـر:
ً ً
• َ
املهن َنــة بوصفهــا شــرطا الزمــا لتأهيــل الفاعلي ــن التـربويي ــن ،وفــق مواصفــات وأدوار وقيــم مهن ــية تستج ــيب
ملتطلبــات الجــودة وانتظــارات املجتمــع؛
•املؤسسة التـربوية القائمة على االستقاللية وثقافة املشروع والتكامل الوظيفي بيـن املهن وتنمية الحياة املهنـية؛
•التقييم املندمج متعدد الصيغ واألساليب.

ج -مفارقات ُّ
تشل تحقيق املهننة وتطويـردور املؤسسات
تتجلــى اإلشــكالية الت ــي يســتهدف تقري ــراملجلــس حلهــا فــي عــدد مــن املفارقــات الت ــي أمكــن اســتخالصها مــن تشــخيص
واقــع الحــال ،منهــا:
ََ
•على مستوى املهننة:
فــي مقابــل الرهــان االجتماعــي الكبي ــرعلــى الــدور الحاســم للفاعلي ــن التـربويي ــن ومهننتهــم فــي االرتقــاء بجــودة املدرســة
ومردوديتهــا ،هنــاك اســتمرار ملحدوديــة املالءمــة والتجديــد املستمري ــن للمهــن الت ــربوية ،وااللتبــاس الــذي يشــوب
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أدوارهــا ومهامهــا ،وغيــاب التكامــل الوظيفــي بي ــنها ،عــاوة علــى كــون الجهــود املبذولــة لتطوي ــرمنظــور ونظــام إعــداد
ُّ
التحقــق الفعلــي ملهننـ ٍـة متكاملـ ِـة املقومــات واألبعــاد،
الفاعلي ــن التـربويي ــن وتكوي ــنهم ،ال ت ــرقى إلــى مســتوى مــا يتطلبــه
تؤهــل الهيئــات الت ــربوية للعــب أدوارفاعلــة فــي االرتقــاء املســتمربوظائــف املدرســة.
من جهة أخرى ،فإن محدودية مسايـرة مهن التـربية والتكويـن للمستجدات في املعارف والتكنولوجـيات ،ولتحوالت
املجتمع وحاجـياته املتجددةَّ ،
تعمقت بفعل غياب آليات للبحث والرصد في هذا املجال.
ً
كما أن َّ
التوق إلى جعل املنظومة التـربوية مجاال لتـرسيخ القيم في شتى أبعادها لدى الفاعليـن واملتعلميـن ،ما زال
يصطدم بغياب منظومة قيمية شاملة وممأسسة ،تؤطرالعمل التـربوي بمؤسسات التـربية والتكويـن والبحث.
•على مستوى مؤسسات التـربية والتكويـن والبحث:
إذا كانــت التوجهــات اإلصالحيــة الراميــة إلــى إحــداث تغيي ــرعميــق فــي بن ــيات ووظائــف مؤسســات الت ــربية والتكوي ــن
والبحث ،قد انطلقت منذ بداية تطبيق امليثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن ،فإنها لم تنجح ،مع ذلك ،في تمكيـن هذه
املؤسسات من تبوإ مكانة محورية في تحقيق هذا التغيي ــر ،باالرتكازعلى فاعلي ــن تـربويي ــن مؤهلي ــن ومبادري ــن .كما
أن ســعي املنظومــة الت ــربوية الوطن ــية إلــى تحقيــق الجــودة ،واالرتقــاء بالنجاعــة املهن ــية ،وتحسي ــن املردوديــة ،مــا زال
يعت ــرضه نقــص فــي شــروط املزاولــة الناجعــة ملهــن الت ــربية والتكوي ــن.
•على مستوى تقييم الفاعليـن(ات) التـربوييـن(ات) ومؤسسات التـربية والتكويـن والبحث:
ثقافة للتقييم املمأسس واملنتظم ألداء
من تجليات اإلشكالية التـي يطرحها هذا الجانب ،قصور كبيـرفي اشتغال
ٍ
الفاعلي ــن التـربويي ــن فــي مؤسســات الت ــربية والتكوي ــن والبحــث ،وافتقــارتقييــم األداء املهن ــي إلــى مقاييــس وشــبكات
مضبوطة وشفافة ،ومحدودية مسايـرة األساليب التـي يمارس بها ،للمعاييـرالدولية املعمول بها ،والنقص الواضح
في التقييم الذات ــي للفاعلي ــن واملؤسسات الت ــربوية.

د -املهننة؛ ودور املؤسسة في تأهيل املهن التـربوية؛ والتقييم املندمج؛ مرتكزات حاسمة متكاملة

هذه اإلشكاليات ،هي بمثابة تحديات ُيقتـرح لرفعها عدد من التوصيات تندرج ضمن ثالثة مرتكزات أفقية ناظمة
لتأهيل وتجديد مهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر.

ََ
املرتكزاألول :املهننة

ُّ
َّ
انطالقــا مــن اعتبــارمهننــة الفاعلي ــن التـربويي ــن فــي هــذا التقري ــر ،سي ــرورة مركبــة ،ي ــنتج عنهــا تشــكل خب ــرة ت ــربوية
ومجتمعيــة ،فــإن تحقيقهــا ،يتأتــى عب ــر ثالثــة مداخــل للتجديــد:

•مدخل اإلطاراملرجعي الوطنـي الناظم ألدواروكفايات الفاعليـن التـربوييـن ولقيم رسالتهم التـربوية
يتعي ــن أن يشــكل اإلطــار املرجعــي للمهــن الت ــربوية ،املسـ َـتند األســاس الناظــم ألدوار ومهــام الفاعلي ــن التـربويي ــن،
ً
والقيــم املهن ــية ،تؤطــره النصــوص التنظيميــة والتشــريعية الضابطــة لعمــل املؤسســات الت ــربوية .ويتضمــن تحديــدا
ألدوارومهــام الهيئــات املهن ــية العاملــة باملنظومــة الوطن ــية للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي .كمــا يب ــرز هــذا اإلطــار
الكفايــات الت ــي يتطلبهــا االضطــاع بهــذه املهــام واألدوار.
علــى أن ُيعتمــد هــذا اإلطــاراملرجعــي ،فــي وضــع أســس التكوي ــن األســاس لــكل فئــة مــن الفاعلي ــن ،وفــي إعــداد ب ـرامج
التكوي ــن املســتمراملوجهــة لهــم ،وفــي تقييــم األداء واملردوديــة والنتــاج الت ــربوي الــذي ي ـراكمونه فــي مجــال اشــتغالهم.
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مــن جهــة أخــرى ،تشــكل املنظومــة القيميــة ملهــن الت ــربية والتكوي ــن والتدبي ــروالبحــث العلمــي ،أحــد تجليــات الرســالة
الت ــربوية ،وخلفيــة مرجعيــة مشت ــركة بي ــن الفاعلي ــن التـربويي ــن ،وهــي ت ــرتبط ،أشــد االرتبــاط ،باملرتكـزات القيميــة،
والتطلعــات ،والنمــاذج االجتماعيــة الفضلــى للعمــل والســلوك املهن ــي الت ــربوي ،الســائدة داخــل املجتمــع.
مــن ثــم ،فهــي تحــدد املســؤوليات األخالقيــة والحقوقيــة ،وت ــرسم املعالــم القيميــة للهويــة املهن ــية للفاعــل الت ــربوي.
ويتــم االســتناد إلــى هــذه املنظومــة القيميــة فــي بلــورة ميثــاق األخالقيــات املهن ــية للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي.
•مدخل التأهيل ملمارسة مهن التـربية والتكويـن والتدبيـروالبحث العلمي
ُيهم هذا املدخل ،وضع نسق متكامل األبعاد ،يشمل:
1 )1االلتحــاق باملهــن وولوجهــا ،واملعايي ــر واملواصفــات الت ــي تتطلبهــا هــذه العمليــة ،بـ ً
ـدء بمواصفــات الوالــج،
وانتهـ ًـاء بمواصفــات مؤسســة التكوي ــن ،مــرورا بمواصفــات املكــون بهــذه املؤسســة.
فــي هــذا الصــدد ،يتــم االلتحــاق بمهــن الت ــربية والتكوي ــن والتدبي ــروالبحــث ،اســتنادا إلــى جملــة مــن املعايي ــرت ــرتكز
باألســاس علــى مــا يلــي:
ُّ
•بالنســبة للوالج ــين الجــدد ،يشــكل االخت ــيارالواعــي للمهنــة ،وامليــل الفعلــي ملزاولتهــا ،وتملــك املعــارف والكفايــات
الضروريــة لذلــك .أب ــرز الشــروط املطلوبــة لاللتحــاق بهــذه املهــن؛
ّ
•أما بالنسبة
للمكونـين الذيـن يضطلعون بمهام إعداد الفاعليـن الجدد ،فإنه يتعيـن أن تتوافرفيهم مجموعة
ِ
مــن املواصفــات ،املرتبطــة بالكفــاءة العلميــة والخب ــرة فــي ميــدان الت ــربية والتكوي ــن والبحــث ،والدرايــة الالزمــة
بمختلــف اســتعماالت التكنولوج ــيات الت ــربوية والرقميــة؛
•ويتعي ــن أيضــا ،التوافــرعلــى مراكــزللتكوي ــن والتأهيــل ،مــزودة بكافــة الشــروط الضامنــة للتكوي ــن الج ــيد ،مــن
فضــاءات وتجهي ـزات ومــوارد بشــرية وماديــة ،ومنفتحــة باســتمرارعلــى محيطهــا.
2 )2التكوي ــن األســاس ،مــن حيــث هندســته البيداغوج ــية ،واملؤسســات املتدخلــة فيــه:
يعتبـرالتكويـن األساس والتأهيل املهنـي مقوما إلزاميا لولوج املهن التـربوية ،وممرا ضروريا ملزاولتها .كما أنه يعتبـر
حقــا أساســيا مــن الحقــوق املهن ــية وواجبــا الزمــا ملزاولتهــا.
•يشــكل التكوي ــن األســاس مســؤولية مشت ــركة بي ــن مؤسســات الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي علــى املســتوى
الوطن ــي والجهــوي الت ــي تشــمل الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي ومراكــز تكوي ــن الفاعلي ــن التـربويي ــن،
ُّ
والتمرس العملي بواقع
ومؤسسات التعليم والتكويـن املهنـي ،في إطارهندسة بيداغوجـية ،تزاوج بيـن التناوب
املمارســة امليدان ــية ،وتدمــج التكوي ــن عــن بعــد بشــكل ممأســس إلــى جانــب التكوي ــن الحضــوري.
•في التعليم املدر�سيُ :ينجزالتكويـن األساس والتأهيل املهنـي للفاعليـن التـربوييـن على ثالث مراحل:
	-املرحلــة األولــى ،تتــم علــى مســتوى الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي ،فــي إطــاراملســالك الخاصــة بالت ــربية
والتكوي ــن (إجــازة مهن ــية وماست ــرمتخصــص) ،بمســاهمة املراكــزالجهويــة ملهــن الت ــربية والتكوي ــن؛
	-املرحلتــان الثان ــية والثالثــة ،تتمــان بشــكل متزامــن ،بعــد التحــاق الفاعلي ــن املستوفي ــن لشــروط الولــوج
باملؤسســات الت ــربوية ،حيــث يخضعــون لتأهيــل مهن ــي فــي إطــارالتكوي ــن باملمارســة وبالتنــاوب بي ــن املؤسســة
الت ــربوية الت ــي يشــتغلون بهــا واملركــز الجهــوي ملهــن الت ــربية والتكوي ــن.
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•في التعليم العتـيق :يتعيـن العمل على مأسسة التكويـن األساس لألطرالتـربوية واإلدارية العاملة به ،وتحديثه،
بما يـنسجم مع منظور التكويـن والتأهيل املقدم أعاله.
•فــي التكوي ــن املهن ــي :يتــم إحــداث مراكــزمتخصصــة فــي تكوي ــن وتأهيــل الفاعلي ــن الجــدد ،علــى أســاس التكوي ــن
باملمارســة والتنــاوب بي ــن مؤسســة التكوي ــن املهن ــي واملركــز املتخصــص لتكوي ــن الفاعلي ــن ،بمســاهمة فاعلــة
للمقــاوالت والفضــاءات املهن ــية الشــريكة.
•فــي التعليــم العالــي :يعتب ــر التأهيــل البيداغوج ــي ،شــرطا ضروريــا لولــوج مهنــة األســتاذ الباحــث ،بمــوازاة مــع
التأهيــل فــي مجــال التخصــص .يتــم هــذا التأهيــل علــى مســتوى الشــعب الجامعيــة ،ومراكــزالدكتــوراه والهيــاكل
البيداغوجـية املعتمدة ،التـي تتولى مهمة اإلعداد املبكرللطلبة الباحثيـن في إطارسلك إعداد الدكتوراه ،على
أن يتوج تأهيلهم البيداغوجـي والبحثي ،بإعداد بحث أسا�سي في التخصص املعرفي ،وبتقريـرتكميلي في إحدى
قضايــا البيداغوج ــيا الجامعيــة.
فــي هــذا اإلطــار ،يتعي ــن إحــداث مراكــزللبيداغوج ــيا الجامعيــة ،بمختلــف الجامعــات ،تكــون بمثابــة مراكــزللمــوارد
والتكوي ــن التفاعلــي والبحــث العلمــي والنشــروالتفكي ــرفــي قضايــا التكوي ــن الجامعــي.
3 )3االندمــاج املهن ــي ودور املؤسســة الت ــربوية فــي تأمي ــن بن ــياته وآلياتــه:
يعتب ــراالندماج املهن ــي الج ــيد للفاعلي ــن التـربويي ــن ،من العوامل الحاسمة في ضمان وتحقيق استقرارهم النف�سي
واملهن ــي واالجتماعــي ،وتلعــب املؤسســات الت ــربوية والتكويـن ــية دورا أساســيا فــي هــذا املجــال إلــى جانــب املراكــز
املتخصصــة فــي تكوي ــن وتأهيــل الفاعلي ــن.
لهــذا الغــرض ،يتعي ــن إحــداث بن ــيات وآليــات لإلدمــاج املهن ــي داخــل هــذه املؤسســات ،تضطلــع بمهمــة املصاحبــة
واملواكبــة والتأطي ــر.
•مدخل االرتقاء بأدوارالجمعيات املهنـية والهيئات النقابية في مهننة الفاعليـن التـربوييـن
تشكل الجمعيات املهنـية والهيئات النقابية ،إطارا يساهم في مهننة الفعل التـربوي وانفتاح الفاعل التـربوي ،على
ســبل جديــدة للتنميــة املهن ــية وحمايــة الحقــوق .فهــي تتولــى القيــام بمهــام التأطي ــراملهن ــي واالجتماعــي لفاعلــي هــذه
املهــن الت ــربوية ،واالرتقــاء بالوعــي املهن ــي.
لهذا الغرض ،يتعيـن التـركيـزعلى األدوارالفاعلة لهذه التنظيمات ،في تحقيق أهداف اإلصالح التـربوي ،والتأطيـر
الفكــري والت ــربوي واملهن ــي للهيئــات العاملــة فــي الت ــربية والتكوي ــن ،واإلســهام فــي تخليــق املمارســة املهن ــية ،وتحصي ــنها
من الظواهرالالمهنـية والالتـربوية ،وتعزيـزالصورة االجتماعية للهيئة ومكانتها داخل املنظومة التـربوية واملجتمع،
واإلسهام في مواكبة تحوالت املهن الت ــربوية ،وفي تطوي ــرها.

املرتكزالثانـي :املؤسسة بنـية أساسية لتنمية الحياة املهنـية وتأهيل املهن التـربوية

ً
ً
تلعب مؤسسة الت ــربية والتكوي ــن والبحث العلمي ،دورا محوريا في سي ــرورة التأهيل والتجديد املقت ــرحة ،بالنسبة
إلى الفاعلي ــن التـربويي ــن.
فــي هــذا اإلطــار ،فــإن مفهــوم « مؤسســة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي» ،يشــمل مختلــف بن ــيات وآليــات العمــل
الت ــربوي الت ــي تحتضــن أشــكال الفعــل الت ــربوي والتكويـن ــي كافــة (عموميــة أو خاصــة) ،ســواء أكانــت مدرســية ،أم
تكويـن ــية ،أم مهن ــية ،أم جامعيــة ،وكــذا البن ــيات الت ــي تتولــى اإلش ـراف علــى سي ــرهــذه املؤسســات.
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وفيما يلي ،ثالثة مداخل ناظمة:
•مدخل استقاللية املؤسسة ،بمثابة شرط ضروري لتعزيـزمبادرات الفاعليـن التـربوييـن وتحقيق التكامل
الوظيفي
تشكل االستقاللية ،مقوما أساسيا لجودة العمل التـربوي بالنسبة للمؤسسات وللعامليـن بها ،في ارتباط بمشروع
املؤسسة ،وتقت�ضي االستقاللية «وصاية ذكية» (تتفاعل من خاللها املقاربة النازلة واملقاربة الصاعدة واألفقية)،
ت ــرتكزعلــى ثقافــة املشــروع وعلــى املســؤولية املشت ــركة واملتبادلــة بي ــن مختلــف الفاعلي ــن ،فــي مختلــف املســتويات،
َ
َ
الوطنـية والجهوية واملحلية .ويعتبـرالتعاقد بيـن املؤسسة وبنـيات التدبيـرالجهوية ،الوسيلة القانونـية والتنظيمية
لتحقيق هذه االســتقاللية.
يتطلــب ذلــك ،اعتمــاد نمــط للتدبي ــرقائــم علــى القــرب وعلــى تعزي ــزاملقاربــة الصاعــدة واألفقيــة ،الت ــي تتخــذ مؤسســة
الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي نــواة لهــا ،وتجعــل الفاعلي ــن التـربويي ــن بهــا ،فــي صلــب أنشــطتها وعمليــات ُّ
تحققهــا.
وي ــرتكزهذا النمط ،على خلق التوازن ،في تدخالت الفاعلي ــن التـربويي ــن على اختالف مسؤولياتهم ،بي ــن املقاربات
النازلــة ،والصاعــدة ،واألفقيــة ،فــي إطــارالتكامــل بي ــنها.
•مدخل املؤسسة التـربوية ،باعتبارها إطارا لتقوية التفاعالت والروابط املهنـية واإلنسانـية
اعتبــارا لكــون املؤسســة الت ــربوية بمفهومهــا الشــامل مجــاال للتفاعــل العالئقــي بامت ــياز ،وإطــارا تتجســد مــن خاللــه
رهانات واستـراتـيجـيات الهيئات املهنـية أو املجموعات التـربوية العاملة بها ،فإن مراعاة منطق العمل التشاركي في
مقاربــة مختلــف الوضعيــات الت ــربوية ،مــن شــأنه تقويــة الروابــط الت ــي تجمــع هــذه الهيئــات ،وكذلــك التأثي ــر ،بشــكل
كبي ــر ،فــي جــودة املنــاخ العــام الســائد داخــل املؤسســة .مــن هــذا املنطلــق ،يتعي ــن تعزي ــزالعالقــات بي ــن الفاعلي ــن
التـربويي ــن داخــل مؤسســات الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي.
•مدخل اعتباراملؤسسة في قلب تدبيـرالحياة املهنـية وتنميتها
في هذا الصدد ،يتم إقرارالتنمية املهن ــية والتكوي ــن املستمرباعتبارهما حقا من الحقوق املهن ــية للفاعلي ــن التـربويي ــن،
ً
وواجبا من واجباتهم في الوقت ذاته ،في املؤسسات التعليمية والتكويـنـية العمومية أوالخاصة على حد سواء .كما أن
من واجب املؤسسات التـربوية تمكيـن الفاعليـن التـربوييـن من هذا الحق ،وتحفيـزهم على االنخراط في التنمية املهنـية،
بمختلفصيغهااملؤسساتـيةوالذاتـية(تكويـنمستمرحضوري،تكويـنباملصاحبة،تكويـنعنبعد،تكويـنذاتـيموجه).
على أن تقوم القطاعات املشرفة على التـربية والتكويـن ،ببلورة التوجهات االستـراتـيجـية الكبـرى في مجال التنمية
املهنـية للفاعليـن ،تتم تـرجمتها على املستوييـن الجهوي واملحلي ،في مخططات للتكويـن متعددة السنوات ،ببـرامج
عمــل ت ـراعي حاجــات الفاعلي ــن التـربويي ــن ،ومتطلبــات كل مهنــة وكل تخصــص ،مــع إش ـراك الهيئــات التمثيليــة
للفاعلي ــن واملشرفي ــن علــى التكوي ــن واملؤطري ــن فــي بلورتهــا.
كما يتم اعتماد قيادة ناجعة للمسارالوظيفي ،تـرتكزأساسا على:
	-تدبيـرجهوي ،بتنويع أشكال التوظيف والتدبيـر ،في إطارالنهج الالمتمركز؛
	-كفايــات قياديــة مجــددة للمســار الوظيفــي متمكنــة مــن أســاليب تدبي ــر وتتبــع املمارســات املهن ــية الت ــربوية،
وتقييمهــا ،وتأطي ــرها ،وتوج ــيهها ،وتنميتهــا؛
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	-تـرقية مهنـية محفزة على االجتهاد واملواظبة ،شريطة ارتكازها على الكفاءة واملردودية التـربوية واالستحقاق؛
	-حفزالفاعليـن على املستوييـن املادي واالجتماعي وتثميـن أدائهم.
	-من جهة أخرى ،يتوقف نجاح املهن التـربوية في تأدية أدوارها ومهامها على توفيـرمجموعة من املستلزمات:
	-مستلزمات مادية ،من بنـيات تحتـية وتجهيـزات ومرافق ضرورية؛
	-مســتلزمات تنظيميــة ،مــن نصــوص وأنظمــة ،تشــكل تأطي ـرا قانون ــيا ملختلــف مناحــي عمــل وتدخــات الفاعلي ــن
التـربويي ــن؛
	-مســتلزمات بيداغوج ــية ،مــن مناهــج وب ـرامج تعليميــة وتكويـن ــية ،مالئمــة ملختلــف الوضعيــات وملتطلبــات
وحاجــات مختلــف ش ـرائح املجتمــع.

املرتكزالثالث :تقييم مندمج ألداء الفاعليـن التـربوييـن ومردودية مؤسسات التـربية والتكويـن
يشكل التقييم املنظم واملنتظم للعمل التـربوي وألداء الفاعليـن التـربوييـن في مختلف املهن ،منطلقا أساسيا لـتـرسيخ
الوعي بمسؤولياتهم املهنـية ،وتأهيلهم املستمر ،والتمكيـن من التتبع املثمرللفعل التـربوي داخل املؤسسة.
يســتند تقييــم األداء املهن ــي الفــردي للفاعلي ــن التـربويي ــن إلــى مقتضيــات األطــراملرجعيــة املحـ ِّـددة ألدوارهــم ومهامهــم
وكفاياتهــم ،حســب املهــن والتخصصــات .يتعي ــن ،فــي هــذا اإلطــار ،اســتناد تقييــم األداء املهن ــي إلــى مبــادئ اإلنصــاف
ات َّ
موحدة للتقييم والتنقيط؛ تقييم يتم إجراؤه بشكل منتظم
واالستحقاق ،على أساس
شبكات بمعايي َـرومؤشر ٍ
ٍ
ملجمــوع الفاعلي ــن التـربويي ــن .مــع العمــل علــى تنويــع مصــادره باالرتــكازعلــى التنســيق بي ــن مختلــف املتدخلي ــن.
في نفس االتجاهُ ،يقتـرح إجراء تقييم وطنـي ،ملختلف الهيئات املهنـية ،العاملة في مهن التـربية والتدريس والتكويـن
والتدبي ــروالتفت ــيش والتوج ــيه والتخطيــط والبحــث العلمــي ،خــال مــدة زمن ــية متوســطة (كل أربــع ســنوات) ،تتولــى
إنجازه هيئة وطنـية مستقلة ،وذلك بهدف تشخيص الوضع املهنـي لهذه الهيئات ،وتحديد مجاالت التدخل للرفع
من مستوى أدائها املهن ــي ونجاعته ،في استحضارللمعايي ــرالوطن ــية والدولية املعتمدة في هذا اإلطار.
علــى أن يقــوم الفاعلــون الت ـربويون بإنجــازتقييمــات ذات ــية فرديــة لعملهــم( ،علمــا أن عمليــات التقييــم الذات ــي الفــردي
تستند إلى كفايات التبصروالتأمل النقدي التـي وضعها هذا التقريـرضمن الكفايات األساس ملهننة الفاعليـن) ،يتم
عرضها أمام النظراء وفريق العمل الجماعي .كما أن مؤسسات التـربية والتكويـن مدعوة بدورها ،إلى إنجازتقييمات
ذات ــية ،بناء على مؤشرات الجودة الكاملة الت ــي يقتضيها تحسي ــن أدائها ،وتعزي ــزموقعها بي ــن باقي املؤسسات.
هكذا ،يعتبـرالتصور العام املتضمن في هذا التقريـرالعرضانـي ،الهادف إلى االرتقاء بمهن التـربية والتكويـن والتدبيـر
والبحث ،من خالل املهننة ،وتطويـراملؤسسة ،والتقييم ،خيارا استـراتـيجـيا ال محيد عنه ،بالنسبة إلى كل السياسات
واملبادرات والجهود الرامية إلى تجديد املنظومة التـربوية ،لكي تسهم بفعالية في تحقيق التنمية املجتمعية.
في هذا اإلطار ،سيكون من املفيد ،دعم تفعيل هذا التصور بما يلي:
•على مستوى املقاربة:
	-توخي الشمولية في التعاطي مع التوصيات واملقتـرحات الواردة في التقريـر،
	-ارتــكازهــذا التفعيــل علــى مقومــات التدبي ــراألمثــل والقيــادة الناجعــة الــواردة فــي الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح
( -2030 2015الرافعــة )23؛
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	-اعتماد آلية التعاقد حول مشاريع التغييـروفق الغايات املرسومة في التقريـر ،عالوة على نهج تدبيـرقائم على
املواكبة والحفزورصد النتائج واملسؤولية واملحاسبة؛
	-تعزيـزالنهج الالمركزي في التدبيـر؛
	-تنســيق القطاعــات املعن ــية بالت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،عنــد إعــداد التدابي ــراإلجرائيــة للتفعيــل ،مــع
الــوزارات املكلفــة بتحديــث القطاعــات العامــة ،ووزارة املاليــة ،واألمانــة العامــة للحكومــة؛
	-تجريب التوصيات واملقتـرحات املهيكلة ،وفق رزنامة دقيقة ،وبـرنامج محدد.
•على مستوى التفعيل:
	-تسطيـرخطة عمل تمتد على املدى القصيـرأو املتوسط ،يتم تخصيصها للتدابيـرذات األولوية؛
ً
	-إطالق بـرنامج لتأهيل الفاعليـن التـربوييـن املزاوليـن حاليا بالقطاعيـن العمومي والخاص ،بحسب خاصيات
كل قطــاع مــن قطاعــات الت ــربية والتكوي ــن ،وتقويمهــا فــي ضــوء استشـراف املهــام واألدوارالجديــدة للفاعلي ــن،
كمــا بلورهــا هــذا التقري ــر ،وحاجــات املنظومــة الت ــربوية؛
	-العمــل علــى اســتكمال ســد الخصــاص مــن الفاعلي ــن التـربويي ــن ،وتدبي ــر أنجــع للمــوارد البشــرية ،املتوافــرة
محليــا وجهويــا؛
	-تأمي ــن كافــة حقــوق الفاعلي ــن التـربويي ــن املزاولي ــن حاليــا بقطاعــات الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،ســواء
العموميــة منهــا أو الخاصــة؛
	-مباشرة تأهيل املؤسسات التـربوية ،وفق املنظور املقتـرح أعاله؛
	-إرساء الشبكات املحلية والجهوية للتـربية والتكويـن؛
	-إطالق دراسة لرصد حاجات منظومة الت ــربية والتكوي ــن والبحث العلمي ،من املهن الجديدة في أفق إدراجها
ضمــن منظومــة املهــن الت ــربوية.

« .3الحكامة التـرابية للمنظومة التـربوية في أفق الجهوية املتقدمة»
أ -استهداف حكامة ناجعة للمنظومة الوطنـية للتـربية والتكويـن
حيـنما قاربت الرؤية االستـراتـيجـية لإلصالح  2030-2015قضية الحكامة ،في ضوء حصيلة املنجزات ومكتسبات
الدستور وتطور املرجعيات الدولية ،لم تختزلها ،كما هو األمربالنسبة إلى امليثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن (الذي
حصرهــا فــي اســتقاللية املؤسســات وفــي التنظيــم الت ـرابي غي ــراملتمركــزوالطمــوح نحــو إب ـرام شـراكات مــع الجماعــات
الت ـرابية) ،بل اعتب ــرت ،أكث ــرمن ذلك ،أن املقومات األساســية لتحقيق الحكامة الج ــيدة ،تمتد إلى خمســة أركان،
تتمثــل فــي:
•التقائية السياسات العمومية؛
•وإرساء نظام للحكامة التـرابية في أفق الجهوية املتقدمة؛
•والنهوض بمقومات الشراكة والتعاقدات بيـن األطراف املعنـية؛
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•وتطويـرالنظام املؤسساتـي لقيادة املنظومة وتقييمها وضمان جودتها؛
•وتمويل املنظومة التـربوية.
ضمن هذا املنحى ،تتطلع الرؤية االستـراتـيجـية لإلصالح ،إلى االرتقاء بمنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمي،
إلــى صلــب التوجهــات الدســتورية الجديــدة للدولــة ،الراميــة إلــى تحقيــق الالمركزيــة والجهويــة املتقدمــة ،وتناســق
السياســات العموميــة ،لتطوي ــرالحقــوق األساســية فــي أفــق التنميــة املســتدامة.
ذلــك مــا دعــا ،إلــى بلــورة عــدد مــن الخيــارات الت ــي ي ــنبغي تبن ــيها فــي مجــال الحكامــة الت ـرابية ملنظومــة الت ــربية والتكوي ــن
فــي أفــق الجهويــة املتقدمــة ،فــي إطــار املرجعيــات األساســية املوجهــة للمنظومــة ،وفــي مقدمتهــا ،الدســتور ،والرؤيــة
االستـراتـيج ــية ،مــع اقت ـراح مجموعــة مــن املداخــل الكفيلــة بتجــاوز الصعوبــات واإلكراهــات الحاليــة ،املتعلقــة
بالحكامــة الت ــربوية علــى جميــع املســتويات الت ـرابية.
يـنطلق اشتغال املجلس على هذا املوضوع،
 )1من اعتباراإلقراربوجود تقدم ملحوظ لالمركزية في منظومة التـربية والتكويـن غيـرمجانب للصواب؛ إذ يستند
اإلقـراراملذكــور إلــى تطوي ــرالتنظيــم الالمتمركــزعــن طريــق تفويــض الصالحيــات للمصالــح الخارج ــية للقطاعــات
املعن ــية ،وإحــداث مؤسســات عموميــة ذات االمتــداد الجهــوي ،وإشـراك ممثلــي الجماعــات الت ـرابية فــي الهيئــات
اإلداريــة والتعاقــد معهــا .وإذا كانــت هــذه املمارســات مــن ضــروب الالمركزيــة الوظيفيــة ومــن تجليــات التدبي ــر
اإلداري بالقــرب مــن املرتفقي ــن ،فهــي تعتمــد علــى تخويــل أغلــب الســلط للمركــزفــي مجــال الت ــربية والتكوي ــن ،وال
تبتعــد كثي ـرا عــن أنمــاط التسيي ــرالعمــودي؛
 )2مــن مالحظــة َل ْ
ـس مماثــل يشــوب اســتعمال عبــارة «التنظيــم الجهــوي للمنظومــة»؛ حيــث تعن ــي توزيــع هيــاكل
ـ
ب
ٍ
املنظومة على نطاق تـراب الجهة ،في إطارتنظيم مركزي عمودي ،كما قد تفيد نقل االختصاصات ذات الصلة
بالتـربية والتكويـن من السلطات املركزية ،إما إلى الجهات التـرابية حصرا ،وإما إلى الجماعات التـرابية املنتمية
إليهــا كذلــك ،فــي إطــارتنظيــم المركــزي يتســع لــكل أشــكال الالمركزيــة.
علــى املســتوى املفهومات ــي ،انطلقــت أعمــال التحليــل واالستش ـراف حــول هــذا املوضــوع ،مــن أنــه ،رغــم تعــدد
املصطلحــات ،واختــاف توظيفهــا فــي مجــال الحكامــة الت ــربوية والحكامــة الت ـرابية ،إال أن املدلولي ــن ،يتجهــان نحــو
تطوي ــر العالقــات ،والنظــم والسي ــرورات الت ــي تقــوم عليهــا املنظومــة بمختلــف مكوناتهــا ،انطالقــا مــن «مشــروع
املؤسســة» ،ومــن انســياقها مــع التنظيــم الت ـرابي للدولــة ،باعتبارهمــا ،معــا ،مــن ضــروب الحكامــة العموميــة
والديمقراطيــة التشــاركية.
هكذا يتبيـن ،انطالقا مما تم تحديده من مفاهيم ذات صلة بالحكامة التـرابية والحكامة التـربوية ،أن استشراف
أفــق الجهويــة املتقدمــة بخصــوص حكامــة منظومــة الت ــربية والتكوي ــن ،يتطلــب دراســة البعــد الت ـرابي الــذي تكتســيه
فــي النظــم والسي ــرورات الت ــي تتحكــم حاليــا فيهــا ،والوقــوف بعــد ذلــك علــى التحــوالت املعلــن عنهــا ،أكان ذلــك يخــص
حكامــة املنظومــة ،أم يهــم التنظيــم الت ـرابي ،وذلــك بهــدف اســتجالء مــا يمكــن أن يحملــه تطوي ــرارتباطــات الحكامــة
الت ــربوية مســتقبال بالجهــة ،وبباقــي مكونــات الحكامــة الت ـرابية.
لذلــك ،ي ــرتكزالتصــور املقت ــرح ،علــى الربــط بي ــن الحكامــة الت ــربوية والحكامــة الت ـرابية عنــد دراســة البعــد الت ـرابي
أو الجهــوي فــي حكامــة منظومــة الت ــربية والتكوي ــن؛ وذلــك انطالقــا مــن التوجهــات الرســمية املعتمــدة واملمارســات
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الفعليــة الت ــي أفضــت إليهــا ،وفــي ضــوء دراســة الهيــاكل الت ـرابية و الوظيفيــة الت ــي تقــوم عليهــا املنظومــة حاليــا ،مــع
اســتخالص الرهانات الكب ــرى وتحديد التوجهات الرئيســية والتدابي ــراألساســية املمكن اعتمادها ،لتطوي ــرحكامة
املنظومــة علــى املســتوى الت ـرابي فــي أفــق الجهويــة املتقدمــة.

ب -المركزية والتمركزمحدودتان ،وتشتت قائم في التنظيم التـرابي للمنظومة التـربوية
تظل أغلب مكونات منظومة التـربية والتكويـن ،ضمن اختصاصات القطاعات الحكومية ،التـي تمارس الصالحيات
املرتبطة بها ،إما بطريقة مركزية ،أو عبـرمؤسسات عمومية خاضعة لوصايتها ،تتقاسم وإياها مهام التدبيـر ،بما
في ذلك ،ما يتعلق باملوارد البشرية.
ً
هــذا الوضــع ،وإن كان يتطابــق مــع مفهــوم الالمركزيــة الوظيفيــة ،باعتبارهــا نمطــا مــن التدبي ــرغي ــراملباشــرللمرفــق
العمومي ،فإنه ال يتطابق مع مفهوم التنظيم التـرابي الالمركزي ،وعلى الخصوص ،مع فلسفة الجهوية املتقدمة.
إال أن تخلي السلطات املركزية عن صالحياتها لفائدة البنـيات التـرابية ،ولو كان َّ
مسوغا في مجال التـربية والتكويـن
أكث ــرمــن مجــاالت أخــرى ،فإنــه يواجــه عوائــق متعــددة ومتداخلــة فيمــا بي ــنها ،ممــا ال يســمح غالبــا ،بتطــور الالمركزيــة
فــي هــذا املجــال إال بوتـي ــرة جــد متباي ــنة مــع باقــي القطاعــات .علمــا أن الوعــي أصبــح مشت ــركا داخــل الدولــة واملجتمــع
بضــرورة اعتمــاد الالمركزيــة ،وبالــدور الطالئعــي الــذي تســاهم بــه منظومــة الت ــربية والتكوي ــن فــي تطوي ــر املمارســة
الديمقراطيــة والتنميــة املحليــة.
لذلــك ،فاستشـراف أفــق الجهويــة املتقدمــة فــي االرتقــاء بحكامــة منظومــة الت ــربية والتكوي ــن ،يتطلــب تدبي ــرمرحلــة
ً
انتقاليــة ،ت ــروم تطوي ــر االســتقاللية واالنســجام داخــل املنظومــة ،وتعميقــا أكث ــر لالتمركــز والالمركزيــة ،مــن أجــل
التخطيــط لنقــل االختصاصــات بشــكل تدريج ــي إلــى النطــاق الت ـرابي ،علــى أســاس مبــدأ التفريــع طبقــا للدســتور
ً
والســيما الفصــول  140و 141و ،142وتبعــا ملتطلبــات الجهويــة املتقدمــة ،وامليثــاق الوطن ــي لالتمركــز اإلداري.
بهذا املعنى فإن اإلشكالية املذكورة:
•الت ــي مــن مظاهرهــا األساســية :احتفــاظ اإلدارة املركزيــة بصالحيــات واســعة؛ المركزيــة وظيفيــة محــدودة؛
نظــام أكاديمــي مخضــرم؛ مدي ــريات إقليميــة موزعــة بي ــن اإلدارة املركزيــة واألكاديميــة الجهويــة؛ اســتقاللية جــد
محــدودة للمؤسســة التعليميــة؛ تعليــم عــال متعــدد األطـراف وضعيــف االرتبــاط باملجــال الت ـرابي؛ تكوي ــن مهن ــي
بمكونــات مؤسسات ــية متنافــرة؛ وضعيــة موســومة بتشــتت الجهــود وتباي ــن املقاربــات واملناهــج بالنســبة لب ـرامج
ً
محاربــة األميــة؛ حلــول معلومات ــية غي ــرمؤهلــة ملواجهــة التحــدي الرقمــي...؛ اعتبــارا لذلــك؛
•ت ــرتبط هــذه اإلشــكالية بسؤالي ــن متضافريي ــن :يهــم األول ســبل االرتقــاء بحكامــة منظومــة الت ــربية والتكوي ــن،
لتالفــي أو الحــد علــى األقــل مــن مظاهــرالتشــتت وضعــف التنســيق القائــم فيمــا يتعلــق بالتنظيــم الت ـرابي لهــذه
املنظومــة؛ ويخــص الثان ــي إعــادة بنــاء حكامــة املدرســة فــي عالقتهــا بالتنظيــم الت ـرابي ،تأسيســا لحكامــة ت ـرابية
ملنظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث؛ علــى أن ي ــندرج ذلــك ضمــن املجهــود الوطن ــي الرامــي إلــى ت ــرسيخ وتطوي ــر
الالمركزيــة والالتمركــزوالجهويــة املتقدمــة ،باعتبارهــا مرتك ـزات دســتورية للديمقراطيــة االجتماعيــة التشــاركية.
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ج -بلــوغ الالمركزيــة الت ــرابية للمنظومــة الت ــربوية القائمــة علــى الجهويــة املتقدمــة فــي أفــق ،2030
خيــار حاســم
هنــاك أربعــة رهانــات ،مــن شــأن كســبها مجتمعــة ،أن يســمح بإرســاء تنظيــم ت ـرابي قائــم علــى نقــل مجموعــة مــن
ُ
االختصاصــات مــن الدولــة إلــى املجالــس املنتخبــة علــى الصعيــد الجهــوي ،مــع اســتحضار املعطــى املتعلــق بحداثــة
العهد بالجهوية املتقدمة ببالدنا ،وبتعدد املتدخلي ــن في تدبي ــرشأن منظومة الت ــربية والتكوي ــن؛ وهو معطى يجعل
وضع مكونات هذه املنظومة تحت سلطة الجهة ،أمرا مستعصيا ،ما لم يكن مسبوقا ،بالتنسيق املحكم في تدبيـر
هــذه املكونــات علــى املســتوى الت ـرابي ،وبتوافــق املسؤولي ــن عنهــا حــول ظــروف االنتقــال مــن التدبي ــر العمــودي إلــى
التدبي ــر الت ـرابي واألفقــي القائــم علــى الجهويــة املتقدمــة أو الالتمركــز اإلداري.
 )1رهان تأميـن تماسك املنظومة على املستوى املركزي ومالءمتها مع متطلبات الجهوية املتقدمة
يعتبـرتطويـرتماسك مكونات املنظومة املؤسساتـي ،شرطا لتناسق أنشطتها على املستوى التـرابي ،ومحطة لتطويـر
التدبيـراملندمج عن قرب ،واستشراف آفاق االنتقال التدريجـي إلى الجهوية املتقدمة والتنظيم التـرابي الالمركزي.
غي ــرأن ذلــك يســتلزم مقاربــة مســألة انتقــال مكونــات هــذه املنظومــة ،إلــى النطــاق الت ـرابي بمنهج ــية مندمجــة ورؤيــة
اســتباقية ،ســواء من طرف الســلطات املركزية أم الجهات املرشــحة الحتضانها.
يمثــل هــذا التوجــه ،قطيعــة مــع الحالــة القائمــة؛ إذ أنــه يتطلــع إلــى احتفــاظ الدولــة املركزيــة بالــدور الناظــم
واالستـراتـيج ــي فــي مجــال الت ــربية والتكوي ــن ،ونقــل مجموعــة مــن االختصاصــات األخــرى إلــى الجهــة ،لتمارســها ضمــن
باقــي صالحياتهــا فــي نطــاق مجالهــا الت ـرابي؛ بذلــك ،يتــم تعويــض التدبي ــرالقطاعــي العمــودي بالتدبي ــراألفقــي املجالــي،
ويتــم توحيــد املســؤولية تحــت ســلطة الجهــة ،وجعــل املنظومــة مــن رافعــات التنميــة املحليــة .وقــد يكتفــي اســتهداف
الجهويــة املتقدمــة ،بنقــل بعــض مكونــات املنظومــة إلــى الجهــة ،وإلــى تقاســمها أيضــا مــع باقــي الجماعــات الت ـرابية.
ثــم إن تأطي ــرتعــدد الســلطات املكلفــة بالت ــربية والتكوي ــن ،تأطي ـرا مؤسسات ــيا ومعياريــا ثابتــا علــى املســتوى املركــزي،
ومشاركة فعلية لألطراف املعنـية في التنسيق التـرابي وعلى مستوى تدبيـراملؤسسات ،وفق آليات إلزامية للتنسيق
والتوج ــيه والتكامل على املســتوى املركزي والجهوي ،كفيل بتفادي أي عرقلة إلرســاء الحكامة الت ـرابية املرغوبة.
 )2رهــان التوصــل إلــى خطــة معلنــة لالنتقــال بمنظومــة الت ــربية والتكوي ــن مــن إطــارالالمركزيــة الوظيفيــة إلــى
الالمركزيــة الت ــرابية القائمــة علــى الجهويــة املتقدمــة فــي أفــق 2030
تؤكد توجهات الرؤية االستـراتـيجـية لإلصالح ،أن الهندسة التـرابية القائمة على الالمركزية الوظيفية والالتمركز
اإلداري ،لــم تســتنفد جميــع إمكان ــياتها بعــد ،ويســتلزم ذلــك ،تطوي ـ َـرها ،بتفويــض باقــي االختصاصــات ،وتعميــم
ً
التسييـرالذاتـي والتشاركي ،مع التسلح بالتقييم واملحاسبة لضمان النجاعة .وتتطلع هذه التوجهات ،طبقا للرؤية
االستـراتـيج ــية  ،2030-2015إلــى «تكريــس دور الدولــة االستـراتـيج ــية والناظمــة ،بحيــث تقــوم بتحديــد التوجهــات
الكب ــرى واالخت ــيارات االستـراتـيج ــية واملعايي ــر الضروريــة واآلليــات املؤسسات ــية والقانون ــية لضمــان تنفيذهــا ،مــع
التدخل من أجل التتبع والتقييم وإعمال مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة» .وهو ما يدعو إلى تفويض الدولة بعض
مســؤوليات تدبي ــرالقطــاع إلــى الجماعــات الت ـرابية.
بمــا أن مجــال الت ــربية والتكوي ــن يغطــي مجمــوع الت ـراب الوطن ــي ،ويتوجــه إلــى كافــة الســكان ،ويســتدعي مشــاركة
الجميع في مجهود االرتقاء به ،فإنه يأتـي في طليعة القطاعات التـي يتطابق نقلها إلى املستوى الجهوي مع متطلبات
الحكامــة الت ـرابية والقطاعيــة فــي الوقــت نفســه.
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ّ
إن اخت ــيار توجــه الدولــة نحــو التنظيــم القائــم علــى الجهويــة املتقدمــة ،يعب ــر عــن عزمهــا علــى تأهيــل الجهــة َلت ِولــي
اختصاصــات أوســع ،وتلقــي مــوارد مناســبة ملمارســتها ،وتصبــح بذلــك القطــب الرئيــس فــي التنميــة املســتدامة.
باملوازاة مع ذلك ،يتعيـن توفيـرجميع الشروط الضرورية ،لتمكيـن الجماعات التـرابية من ممارسة االختصاصات
الذات ــية واالختصاصات املشت ــركة ،الت ــي تنص عليها قوان ــينها التنظيمية ،سواء أكان ذلك في التكوي ــن املهن ــي ،أم في
النقــل املدر�ســي القــروي ،أم فــي البحــث العلمــي التطبيقــي ،أم روض األطفــال ،واملرافــق الرياضيــة ،وباقــي التجهي ـزات
ذات الصلــة.
ممــا ال شــك فيــه ،أن قضايــا الت ــربية والتكوي ــن ،املقبلــة علــى تغيي ــرعميــق علــى املســتوى املركــزي والت ـرابي ،تســتحق
أكث ــرمــن غي ــرها ،انطـ َ
ـاق تجــارب رائــدة ،ت ــروم إضفــاء بعـ ٍـد ت ـرابي علــى وتـي ــرة اإلصــاح .فــي هــذا اإلطــار ،يمكــن إحــداث
هيئــة جهويــة للتنســيق األفقــي والت ـرابي بي ــن جميــع أســاك الت ــربية والتكوي ــن ،تســاهم الجهــة فــي تمويلهــا وتوج ــيه
مخططاتهــا ،وتتولــى تدريج ــيا صالحيــات اإلش ـراف علــى تسيي ــرها ،فــي أفــق تحويلهــا إلــى أكاديميــة جهويــة للت ــربية
والتكويـن ،تشمل جميع مكونات املنظومة ،بما في ذلك التعليم العالي بجميع مكوناته ،ومؤسسات التكويـن املهنـي
العليــا ،واملــدارس والجامعــات الخاصــة ،والتعليــم العت ــيق ،ومحاربــة األميــة.
لضمــان حســن التدبي ــرالجهــوي ،يتعي ــن ت ــرسيخ املقاربــة بالب ــرنامج بمثابــة آليــة ميـزانـيات ــية للتعاقــد ،ضمــن املقاربــة
العامــة للتعاقــد بي ــن األطـراف املعن ــية (الدولــة والجهــات ومؤسســات الت ــربية والتكوي ــن) ،باعتبارهــا وســيلة لتأكيــد
التزاماتهــا فــي بلــوغ األهــداف املتفــق عليهــا.
 )3رهان االرتقاء بالحكامة التـربوية بجميع مقوماتها ،عبـرتعزيـزاالستقاللية في التدبيـر ،وتطويـراملشاركة في
القرار
يقت�ضــي البعــد الت ـرابي فــي حكامــة منظومــة الت ــربية والتكوي ــن ،االنطـ َ
ـاق مــن مشــروع املؤسســة ،وضمـ َ
ـان أوسـ ِـع
االسـ
ـتقاللية لبن ــيات التدبي ــرالت ـرابية مــن حيــث الوســائل ،وتدبي ــرها بإشـراك األطــراملسـ ِّـيرة لهــا ،وإلز ِامهــا بتحقيــق
ِ
نتائــج متعاقــد حولهــا وفــق دفات ــر تحمــات واضحــة ،وبنـ ًـاء علــى نظـ ٍـام ي ــربط املســؤولية باملحاســبة.
ي ــنبغي أن تصــل هــذه االســتقاللية إلــى أبعــد مــدى ممكــن ،بحيــث يكــون ملؤسســات الت ــربية والتكوي ــن نصيــب وافــر
منها ،ليصبح فلســفة للتدبي ــر ،على أن يســتند مشــروع املؤسســة إلى منطق العمل التشــاركي بي ــن مختلف األطراف
والشــركاء ،وي ــنطلق مــن الحاج ــيات الحقيقيــة الت ــي يتــم تحديدهــا محليــا وميدان ــيا .مــن هنــا تب ــرز ضــرورة تفعيــل
شبكات التـربية والتكويـن من أجل ضمان تتبع املسارات التعليمية والتكويـنـية ،وإجراء حوارمنتظم بيـن مختلف
مكونــات املنظومــة ،ي ــرتكزعلــى مشــروع املؤسســات املتشــابكة.
علــى أن تتــم إعــادة النظــر فــي الهيكلــة التنظيميــة لجميــع الهيئــات مركزيــا وجهويــا ،حتــى تتما�شــى مــع االخت ــيارات
االستـراتـيجـية ،وخصوصا منها تلك املرتبطة بالالمركزية التـرابية في إطارالجهوية املتقدمة .وهكذاُ ،يقتـرح توسيع
صالحيــات مجلــس التدبي ــرباملؤسســات التعليميــة ،واإلســهام فــي تأهيــل أعضائــه ،ومنحــه الوســائل املاليــة الداعمــة
الســتقاللية املؤسســة فــي التدبي ــر ،مــع تقليــص عــدد مجالــس املؤسســة مــن أربعــة حاليــا ،إلــى مجلــس واحــد يســمى
مجلــس املؤسســة.
باملــوازاة مــع ذلــك ،يتــم تحديــد مســؤوليات املدبـري ــن علــى كل املســتويات الوطن ــية والجهويــة ،وربطهــا باملحاســبة،
ووضع منظومة دقيقة للتقييم ،مع تخفيف مساطراملراقبة املالية على األكاديميات والجامعات ،في اتجاه تعويض
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القبلية ،باملراقبة املواكبة َ
املراقبة ْ
والب ْعدية ،شريطة توفرالشروط التدبيـرية الضرورية ،وإعطاء صالحيات أكبـر
ِ
ملدي ــراألكاديمية ورئيس الجامعة في اتجاه دعم تـركي ــزهما على القضايا االستـراتـيج ــية.
 )4رهان إدماج اإلدارة الرقمية في سيـرورات الحكامة التـرابية للمنظومة
ال شــك فــي أن منظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،معن ــية أكث ــرمــن باقــي القطاعــات بتملــك التكنولوج ــيات
الرقميــة فــي جميــع مكوناتهــا ومســتوياتها ،لتيهــئ األج ــيال الجديــدة للتمكــن منهــا ،وفــق توجهــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية
التـي ،دعت من جهة ،إلى تمكيـن التالميذ والطلبة من استعمال األدوات الرقمية منذ املستوى االبتدائي؛ واعتبـرت،
من جهة أخرى ،أن «إ ساء نظام معلومات ــي مؤسسات ــي لقيادة املنظومة الت ــربوية وتقييمها وضمان جودتها»ُ ،ي ّ
عد
ر
ً
إحــدى الدعامــات الرئيســية الســتهداف حكامــة ناجعــة للمنظومــة؛ يشــكل هــذا اإلرســاء ضــرورة تنطــوي علــى بعدي ــن
متكاملي ــن:
•توفيـرمنظومة رقمية مندمجة ،كفيلة بـرصد املعطيات املتعلقة بمكونات املدرسة املغربية؛
•اســتهداف «تقويــة آليــات القيــادة املبن ــية علــى البحــث حــول املدرســة واملعطيــات املتصلــة بهــا وتحليلهــا لتحسي ــن
اتخاذ القرار» ،وذلك عبـروضع آليات لرصد وإشعاع املمارسات الجـيدة ،وإرساء نظام وطنـي للجودة في جميع
املستويات ،وتعزيـزآليات التتبع و التقييم واالفتحاص ،وتعميمها على كل املستويات (الرؤية االستـراتـيجـية).
فــي االتجــاه ذاتــه ،يشــكل إحــداث نظــام معلومات ــي مندمــج علــى مســتوى املنظومــة بكاملهــا ،خطــوة حاســمة للتدبي ــر
الرقمي للمنظومة؛ حيث سيسمح بتجميع املعلومات املوثوقة ،الصادرة عن مختلف مكونات املنظومة ،وتحييـنها،
ومعالجتهــا بشــكل قابــل لالســتثمارمــن طــرف مختلــف الفاعلي ــن واملهتمي ــن ُ
وص َّنــاع القـرار.
ضمــن هــذه السي ــرورة ،يتطلــب تطوي ــر الحكامــة الت ـرابية توفي ــر تطبيقــات جهويــة تشــمل باإلضافــة إلــى املــوارد
املندمجة على الصعيد الوطنـي ،معطيات تكت�سي أهمية بالنسبة إلى املجال التـرابي( ،اإلحصائيات الديموغرافية،
واملعلومــات املتعلقــة بالدعــم االجتماعــي ،واملســالك املتوفــرة ،وحاج ــيات ســوق التشــغيل .)...
ما يعنـي أن إحداث املنظومة الوطنـية املندمجة ،ال يـنبغي أن يتقرر ضمن استمرارية التدبيـرالعمودي ،بل أن يـزاوج
بي ــن متطلبات توفي ــروحدة املعطيات على املستوى الوطن ــي ،والتوجه نحو التنظيم الت ـرابي القائم على الالمركزية
فــي إطــار الجهويــة املتقدمــة ،ومــن ثــم ،جعــل اإلدارة الرقميــة فــي صلــب سي ــرورات الحكامــة الت ـرابية والت ــربوية ،ملــا
توفره من إمكانـيات القيادة والتوجـيه والتتبع والتقييم ،وما تفرضه من تمكيـن لتحقيق التدبيـرالناجع واملنفتح،
ومواكبــة التغيي ــرواالنخـراط فيــه.
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ثانـيًا :حصيلة األعمال المرتبطة بالمهمة التقييمية
تنــدرج التقييمــات الت ــي أنجزتهــا الهيئــة الوطن ــية للتقييــم ســنة  2018فــي ســياق مواصلــة مهامهــا ،وســعيها لتوطيــد
ً
التقييــم آليــة فعالــة ملساي ــرة تطــور منظومــة الت ــربية والتكوي ــن ،مــع الحــرص علــى املســاهمة فــي ت ــرسيخ مبــادئ
اإلنصــاف والجــودة والفعاليــة لدعــم اإلصــاح ،ولتســليط الضــوء علــى املكتســبات الت ــي تحققــت ،والنواقــص الت ــي
مازالــت تعت ــرض سي ــر اإلصــاح.
واســتحضارا للمســؤولية امللقــاة علــى عاتــق كل مؤسســة معن ــية بمجــال الت ــربية والتكوي ــن كالهيئــة الوطن ــية للتقييــم
لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،ووعيــا بكــون املدرســة ذات الجــودة تشــكل رهانــا مجتمعيــا،
ً
وأساســا لتنميــة البــاد ،ومطلبـ ًـا َ
لألســر ،وموضوعــا أضحــى محــط نقــاش عمومــي علــى نطــاق واســع ،كثفــت الهيئــة
الوطن ــية للتقييــم جهودهــا الســتهداف املجــاالت الت ــي مــا زالــت تســتحق تعميــق التقييــم.
وفــي هــذا اإلطــارانتظمــت كل مشــاريع الهيئــة لســنة  2018حــول اإلنجــازات املحصلــة فــي مجــاالت اإلنصــاف والجــودة
واالرتقاء بالفرد واملجتمع من جهة ،ومن جهة أخرى ،العمل على ابتكار ُ
الع َّدة الضرورية لتتبع املؤشـرات الت ــي من
شــأنها تقديـ ُـم صــورة عــن واقــع املنظومــة الت ــربوية وهــي فــي طــور التحــول.

ّ
مؤشرملدى االرتقاء بالفرد واملجتمع
 .1تقييم التعليم العالي ِ

نظ ـرا لكــون قطــاع التعليــم العالــي يعــد مجــاال للتكوي ــن املنتــج للكفــاءات ولألطــرالت ــي ســتقود البــاد نحــو التنميــة،
ومؤشـرا ملــدى التقــدم الــذي حصــل فــي االندمــاج فــي مجتمــع املعرفــة ،فــإن تقييمــه يمنــح فرصــة للوقــوف علــى مــدى
فعاليتــه وعلــى مواطــن القــوة أو الضعــف فيــه ،مــع إب ـرازالعوائــق الت ــي تواجهــه فــي تحقيــق املهــام املنوطــة بــه.
ويجــد هــذا التقييــم مشــروعيته فــي تعميــق التشــخيص لواقــع التعليــم العالــي فــي ظــرف أضحــت فيــه الجامعــة املغربيــة
موضـ َ
ـوع نقــاش حــول مــدى قابليتهــا لتكوي ــن الشــباب وتأهيلهــم قصــد االندمــاج فــي ســوق الشــغل .وإذا كان التشــغيل
يتوقف ،من جهة ،على قابلية سوق الشغل الستـيعاب كل خريجـي الجامعات ،ومن جهة ثانـية ،على جودة التكويـن
بالجامعة ،فعلى هذه األخيـرة أن تتكلف بالشق املنوط بها ،أي ضمان التكويـن الجـيد للطالب .ولذلك كان من الالزم
تتبــع التعليــم العالــي بالتقييــم خــال مراحــل تطــوره فــي أفــق  ،2030كمــا حــددت ذلــك الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح.
ومــن املعلــوم أن قطــاع التعليــم العالــي قــد حظــي ،فــي  ،2003بإصــاح بيداغوج ــي كبي ــر ،مــن خــال نظــام اإلجازة-املاست ــر
الدكتوراه ،وبعد مرورخمس عشرة سنة على دخوله حيـزالتنفيذ ،وجب تقييمه للوقوف على ما تحقق من مكاسب،عال ذي جودة ،يكون في مستوى تطلعات الطالب واألسرواملجتمع.
تعليم ٍ
وتشخيص الخلل ،وفتح آفاق جديدة لتطويـر ٍ
وفــي هــذا الســياق أنجــزت الهيئــة خــال هــذه الســنة تقري ـرا تقييميــا حــول التعليــم العالــي ،ركــزت فيــه علــى نظــام
االستقطاب املفتوح ،وصدرتحت عنوان :التعليم العالي باملغرب :فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي
الول ــوج املفت ــوح.

عال مرجعي
أ -متطلبات ٍ
تعليم ٍ
يقت�ضــي تعزي ــز إصــاح التعليــم العالــي عــن طريــق إرســاء نظــام اإلجازة-املاست ــر-الدكتوراه ،كمــا جــاء فــي توصيــات
الرؤيــة االستـراتـيج ــية ،تجديــدا متواصــا للنمــوذج البيداغوج ــي .وفــي هــذا اإلطــار ،ورغــم كل مــا حققتــه الجامعــة
املغربيــة منــذ إقـرارالقانــون  ،01.00فــإن التعليــم العالــي مــازال يواجــه مطلبــا اجتماعيــا ملحــا يســتدعي االســتجابة.
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ُ ّ
مكن خريجـي الجامعات ومؤسسات
ويكمن محتوى هذا املطلب أساسا في تأكيد الحاجة إلى عرض جـيد للتكويـن ،ي ِ
التعليــم العالــي العمومــي مــن كل املؤهــات الضروريــة ،ليســتطيعوا مواجهــة الحيــاة النشــيطة والدخــول إلــى ســوق
الشــغل ،وتحقيــق املردوديــة لتجــاوز الهــدر فــي الطاقــات البشــرية واملاليــة .فالتعلي ــم العالــي مطال ــب بق ــوة ،بإرس ــاء
نمــوذج للتنمي ــة الدامج ــة الت ــي تـيس ــرتكاف ــؤ الف ــرص وتدع ــم تنميــة الب ــاد.
كمــا أن التعلي ــم العالــي مطال ــب بوض ــع أس ــس مجتم ــع املعرفــة ،مــن خــال توفي ــر األطــر العليــا والتقنـيي ــن الذي ــن
يتخــذون القـرارات الالزمــة فــي مســارالبــاد ومصي ــراملواطن ــين .لقــد أصب ــح التعلي ــم العالــي ،فــي س ــياق العوملــة الت ــي
أجج ــت املنافســة بـي ــن االقتصاديــات الوطن ــية ،يواج ــه متطلبــات املنافســة الدولي ــة الت ــي تقت ــ�ضي تكوي ــنا ج ــيدا
لخرج ــين بمواصفــات عالي ــة ،واإلحاطــة بالتحدي ــات الحاس ــمة الت ــي تواجــه بلــدا يسي ــرفــي طري ــق النم ــو ،ويطمــح أن
يكــون مــن بي ــن البلــدان الصاعــدة.
وانطالقا من هذه املتطلبات ،التـي تجعل من التعليم العالي تعليما مرجعيا ،انصب التقييم على وضعيــة التعليــم
العالــي فــي املغــرب مــن خــال التـركي ــزعلــى بعــض األبعــاد ،منهــا :تحليــل مــدى تماس ــك مكون ــات منظومتــه ،وتقدي ــر
مردودي ــة الول ــوج املفت ــوح بالجامع ــة ،ومدى تحقيق اإلصالح في شقه البيداغوج ــي ،وفي عرض ــه التكويـن ــي األسا�سي
واملهن ــي ،ومالءمــة التموي ــل ،ومــدى فعالي ــة الحكامــة ،وانخ ـراط ومس ــاهمة مختل ــف الفاعلي ــن.

ب -جامعة يكبح تطورها ضعف مردودية النظام املفتوح
مما ال شك فيه أن التعليم العالي عرف مساراإلصالح البيداغوجـي منذ  ،2003والذي أتى بفلسفة جديدة قوامها
االنفتــاح علــى املنظومــات الدوليــة ،وإقـرارنظــام يســمح بحركيــة الطــاب ويمنــح قيمــة للشــهادة الجامعيــة .غي ــرأن
اإلكراهــات املتعــددة ومســتلزمات التفعيــل قلصــت مــن طمــوح اإلصــاح .ممــا نتــج عنــه هــدركبي ــر ،تجســد فــي انقطــاع
عــدد مــن الطــاب عــن الدراســة فــي الســنة األولــى لإلجــازة .كمــا ي ــرصد التقري ــرعــدة نواقــص ،منهــا مــا يتعلــق بمنظومــة
التعليــم العالــي فــي مجملــه ،والت ــي تتجلــى فــي عــدم تجانــس مكوناتهــا :الجامعــة باالســتقطاب املفتــوح واملحــدود،
واملؤسســات غي ــرالتابعــة للجامعــة ،والجامعــات فــي إطــارش ـراكة عام-خــاص؛ والجامعــات الخاصــة ،واملؤسســات
ً
الخاصــة غي ــرالجامعيــة ،ومؤسســات التكوي ــن املهن ــي بعــد البكالوريــا؛ وفــي عــدم تفاعلهــا ،نظـرا لقلــة الجســور فيمــا
بيـنها .كما يعانـي التعليم العالي الجامعي من هرمية تضع نظام االستقطاب املفتوح في األسفل ،ونظام االستقطاب
املحــدود فــي األعلــى اعتبــارا لجودتــه .فبحكــم كــون االســتقطاب املفتــوح ال يعتمــد علــى انتقــاء أجــود الطــاب ،فهــو
يكت�ســي صــورة ســلبية تنقــص مــن قيمتــه لــدى األســروالطــاب واملجتمــع.
كمــا يبي ــن التقري ــر أن النظــام املفتــوح الــذي يســتقبل األفــواج العديــدة مــن الطلبــة ،يعان ــي مــن إكراهــات بن ــيوية،
تتجلى في النقص في توسيع املرافق وفي التأطيـرالتـربوي وفي قلة اإلمكانـيات املرصودة ،بالنظرألعداد الطلبة التـي
تضاعفــت مــع مــرورالوقــت.
رغــم العديــد مــن مظاهــرالتقــدم املســجل منــذ  ،2003وأهمهــا إصــاح النظــام البيداغوج ــي ،الــذي لــم يط ـرأ عليــه
تغييـرلعدة سنوات ،فإن منظومة التعليم العالي تعانـي من تذبذب وعدم االستمرارية في االختـيارات الكبـرى التـي
توجهــه ،ومــا يت ــرتب عــن ذلــك مــن ت ـراكم وت ــرصيد لإلصالحــات املنجــزة.
ومن أهم النواقص أيضا ،نجد عدم اكتمال ركائزنظام إجازة-ماستـر-دكتوراه وتحييـنه بما يتـيح نجاحه كليا كما
هــو الشــأن فــي جــل الــدول .ويبقــى تملــك التكنولوج ــيات الرقميــة الحديثــة مــن أكب ــرنواقــص املنظومــة الت ــي تتطلــب
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ُ
سياسة فعالة على مستوى الحكامة ،ولكي تكون للجامعة الريادة في هذا املجال بالنسبة للقطاعات األخرى .ولقد
بيـن التقريـرأن استقاللية الجامعة وغياب التعاقد بيـنها وبيـن الدولة على أساس بـرنامج عمل ،يحول دون تحقيق
الطفــرة النوعيــة الت ــي يتطلبهــا التنافــس الدولــي للمنظومــات الجامعيــة .كمــا يبي ــن التقري ــرأن مهنــة التدريــس فــي ظــل
املتغي ـرات العامليــة للتعليــم العالــي ،تتطلــب االنكبــاب علــى تثمي ــن املهنــة ،طبقــا ملــا أضحــى مطلوبــا لــدى األســتاذ مــن
مهــام جديــدة إلــى جانــب التدريــس.

عال يواجه تحديات
ج -تعليم ٍ
لتفــادي هــذه النواقــص وت ــرصيد املكتســبات ،ســيكون مــن الــازم مواجهــة الرهانــات والتحديــات الرئيســية الت ــي
خلــص إليهــا التقري ــر ،والت ــي يتعي ــن مواجهتهــا ،للنجــاح فــي تحقيــق اإلصــاح وفقــا للرؤيــة االستـراتـيج ــية ،ومنهــا :إقـرار
تجانس التعليم العالي؛ وإقرارحكامة استباقية قائمة على املساءلة؛ والعمل على تثميـن جودة التكويـنات في نظام
الولوج املفتوح؛ وإتمام إصالح نظام إجازة-ماستـر-دكتوراه عبـرإنجاح أساسياته؛ واعتبارمبدأ التميـزكيفما كان
التخصــص ،ســواء فــي االســتقطاب املحــدود أو املفتــوح؛ ونهــج سياســة فعالــة للتكنولوج ــيا الرقميــة كرافعــة للتحــول
الكبيـربالجامعات؛ ووضع سياسة عمومية واضحة تجاه املوارد البشرية؛ واالرتقاء باملسؤولية األكاديمية وتثميـن
هيئة التدريس من خالل نمط للتوظيف والتقييم الذاتـي؛ ومواءمة متطلبات األداء مع تحديات التدويل؛ وتحدي
التمويــل ومــا يقتضيــه مــن تنويــع مصــادره واســتدامة املــوارد املاليــة.

ً
 .2التـربية الدامجة باعتبارها مؤشرا على اإلنصاف في الولوج للتـربية

يعتب ــرتقري ــر«تقييــم نمــوذج ت ــربية األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي املغــرب :نحــو ت ــربية دامجــة›› ،الــذي تــم إنجــازه مــن
طــرف الهيئــة ،فــي إطــارب ــرنامج التعــاون الــذي ي ــربطها بصنــدوق األمــم املتحــدة للطفولــة باملغــرب (اليونســيف) ،مــن
التقييمــات الت ــي تســتهدف الجوانــب املتعلقــة بمنظومــة الت ــربية والتكوي ــن فــي ارتباطهــا مــع مبــدأ اإلنصــاف الــذي
حددتــه الرؤيــة باعتبــاره أحــد أســس اإلصــاح؛ مــن خــال اعتبــار مــدى ولــوج ودمــج األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي
املدرســة مؤش ـرا مــن مؤش ـرات اإلنصــاف.

أ -تقدم معياري ملحوظ
تعتب ــرالت ـربية الدامجــة رافعــة مهمــة للنظــم الت ـربوية ،فهــي سي ــرورة تصبــو إلــى الحــد مــن إقصــاء األطفــال فــي وضعيــة
تهميــش أوهشاشــة ،وتشج ــيع إدماجهــم مــن خــال االســتجابة الفعالــة الحت ــياجات كل املتعلمي ــن .كمــا أنهــا تهــدف إلــى
تأميـن حقهم في املساواة على مستوى الحقوق والفرص في التـربية .وهي تعتمد مقاربة ديـنامية لإلجابة بشكل إيجابي
علــى التعدديــة واالختــاف بي ــن التالمــذة ،باعتبــارذلــك التنــوع إمكان ــية لإلغنــاء والتعلــم وليــس مشــكال .هكــذا ،تنخــرط
ـدف أكث ــرشــمولية ،يصبــوملجتمــع دامــج.
الت ـربية الدامجــة فــي توجهــات حركــة «الت ـربية للجميــع» .فهــي جــزء مــن هـ ٍ
وبمصادقــة املغــرب علــى االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ســنة  ،1993يكــون قــد اعت ــرف بحــق كل األطفــال فــي
التـربية ،خاصة األطفال في وضعية إعاقة (املواد  23و 28و .)29وباملصادقة كذلك على اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقــة ســنة  ،2009أكــد املغــرب انخراطــه التــام فــي تفعيــل هــذا الحــق علــى كل املســتويات التعليميــة ،مــن
التعليــم األولــي إلــى الجامعــي ،مــرورا بالتكوي ــن املســتمرمــدى الحيــاة (املــادة .)24
ويضع دســتور اململكة ( )2011مســألة اإلعاقة في قلب موضوعات الحقوق والحريات الفردية ،ويوضح مســؤولية
الحكومة في إدراج اإلعاقة في سياســاتها العمومية املختلفة.
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ومــن ناحيــة أخــرى ،انطالقــا مــن إرادة إصــاح املدرســة ،وضــع املجلــس الرؤيــة االستـراتـيج ــية  2030-2015الت ــي
تصــب توج ــيهاتها فــي اتجــاه بنــاء مدرســة منصفــة وذات جــودة ،وخاصــة الرافعــة الرابعــة الت ــي تؤكــد علــى تأمي ــن الحــق
فــي ولــوج الت ــربية والتكوي ــن لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،أو فــي وضعيــات خاصــة.
يســتند هــذا التقييــم إلــى مرجعيــات الت ــربية الدامجــة ،وي ــندرج فــي إطــارمقاربتهــا .ويهــدف إلــى تقاســم رؤيــة واضحــة
ومشت ــركة لهذه الت ــربية ،من شأنها أن تف�ضي إلى رصد املمارسة الت ــربوية في املغرب وتحليلها ،وتؤدي ،تبعا لذلك،
إلــى بلــورة استـراتـيج ــية حقيقيــة لت ــربية دامجــة لألطفــال فــي وضعيــة إعاقــة.
يقوم هذا التقييم على مفهوم محدد للتـربية الدامجة .فهي تلك التـي تعتمد مقاربة نسقية ،تستدعي تقوية قدرات
وتأهيــل األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة ،واالشــتغال علــى املحيــط .وهــي التـزام مجموعــة مــن الفاعلي ــن ،ومقاربــة مزدوجــة
تقت�ضــي االســتجابة للحاج ــيات الفرديــة لألطفــال فــي وضعيــة إعاقــة ،واألخــذ بعي ــن االعتبــار ،الحواجــزاالجتماعيــة
والبيئيــة واالقتصاديــة والسياســية الت ــي تقــف ضــد تعليمهــم.

ب -تحليل تطور السياسات والبـرامج املتعلقة بتـربية األطفال في وضعية إعاقة
يبي ــن التقري ــرأنــه بالنســبة لألســس القانون ــية الوطن ــية للت ــربية الدامجــة ،فقــد تطــورت التوجهــات الخاصــة بت ــربية
األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي ثــاث مراحــل:
•مرحلة حماية األشخاص في وضعية إعاقة الت ــي اعتمدت املقاربة التخصصية في قانون الحماية االجتماعية
للمكفوفي ــن وضعاف البصر ،وقانون الحماية االجتماعية لألشخاص املعاقي ــن؛
•مرحلــة اإلدمــاج علــى أســاس تعدديــة التخصصــات ،خاصــة مــع امليثــاق الوطن ــي للت ــربية والتكوي ــن فــي رافعتــه
الرابعــة عشــرة.
•مرحلــة نحــو مقاربــة دامجــة تعتمــد علــى حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،مــع املصادقــة علــى االتفاقيــة
الدولية لحقوق األشخاص املعاقيـن سنة  ،2009ودستور اململكة سنة  ،2011والرؤية االستـراتـيجـية -2015
 ،2030والقانــون اإلطــارالخــاص بحمايــة واالرتقــاء بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ( ،)2016واملشــروع
الجديــد للقانــون اإلطــارإلصــاح منظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي.
بالنسبة لتطور تـربية األطفال في وضعية إعاقة حسب املعطيات اإلحصائية ،البد من اإلشارة الى أن هناك إشكاال
كبي ـرا مــن حيــث رصــد املعطيــات .فاعتمــادا علــى معطيــات تقاري ــر الدراســة الوطن ــية حــول اإلعاقــة لسنت ــي 2004
و ،2014نالحــظ زيــادة طفيفــة فــي نســبة تمــدرس األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة ،الت ــي انتقلــت مــن % 32,4ســنة 2004
إلــى 55,1%ســنة .2014
ً
وحســب البحــث الوطن ــي حــول اإلعاقــة لســنة  ،2014يوجــد  2.264.672شــخصا فــي وضعيــة إعاقــة فــي املغــرب ،ال
يتوفــر% 45,5منهــم علــى أي مســتوى درا�ســي .وت ــردد % 4,6منهــم فقــط علــى التعليــم األولــي ،بي ــنما حصــل 3,6%منهــم
علــى مســتوى التعليــم االبتدائــي ،و% 2,5علــى مســتوى التعليــم الثانــوي ،وبلــغ مســتوى التعليــم العالــي % 1,8منهــم
فقــط.
ال يتبــع تغي ــرنســبة تمــدرس األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة نفــس االتجــاه الــذي نالحظــه لــدى الفئــة املتمدرســة العامــة؛
فنســبة تمــدرس التالمــذة فــي وضعيــة إعاقــة الذي ــن تت ـراوح أعمارهــم بي ــن  6و 11ســنة ،هــي  ،% 37,8فــي الوقــت
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الذي تصل تلك النســبة إلى  % 99,5لدى غي ــرهم من التالمذة الذي ــن ي ــنتمون لنفس الفئة العمرية .أما عن نســبة
تمدرس األطفال في وضعية إعاقة في الوســط القروي ،فتبلغ  32,9%فقط ،مقابل  % 49,5في الوســط الحضري.
وتعان ــي الفتــاة فــي وضعيــة إعاقــة مــن إقصــاء أكب ــرفيمــا يخــص ولــوج املدرســة (% 29,1فقــط مــن البنــات فــي وضعيــة
إعاقــة متمدرســات ،مقابــل  % 49,2مــن األوالد).

ج -تـربية األطفال في وضعية إعاقة :التجارب امليدانـية
يعتمد التقري ــرعلى دراســة  31تجربة تمت معاي ــنتها في امليدان في أربع جهات من اململكة :الجهة الشــرقية ،وجهات
ً
طنجة-تطوان-الحسيمة ،والرباط-سال-القنـيطرة ،وسوس-ماسة .وقد تم تحديد ثالثة عشر( )13بعدا للتحليل،
تتعلــق إمــا بمســارتشــخيص اإلعاقــة قبــل التوج ــيه نحــو التمــدرس أو بمــا يجــري فــي املدرســة وبالتعلمــات أو بالتكوي ــن
والتكييف والتوج ــيه ،وأبعاد ت ــرتبط باملحيط (األســرة واملوارد املالية ودور الفاعلي ــن).
ّ
املؤسســة للممارســات :إن هيمنــة التصــورات االجتماعيــة الت ــي تحتقــر اإلعاقــة،
•التمثــات االجتماعيــة
ِ
ورجحان املقاربة الطبية ،يولدان ْ
وصما قويا لألطفال في وضعية إعاقة .وبالفعل ،يعكس خطاب األشخاص
املستجوبي ــن مقاربــة «عاهات ــية» ورؤيــة خي ــرية لإلعاقــة .زيــادة علــى ذلــك ،إذا كانــت أغلبيــة الفاعلي ــن يعت ــرفون
بحق كل طفل في التـربية ،فإن رفض ولوج هؤالء األطفال للمدارس العادية أصبح أمرا عاديا ،خاصة بالنسبة
لبعــض األنــواع مــن اإلعاقــة ،الت ــي تهــم األطفــال ذوي القصــور الذهن ــي أكث ــر ممــا تهــم األطفــال ذوي القصــور
الحركي .لهذا ،يشكل مجموع هذه التصورات االجتماعية مجاال للعنف الجسدي ،كما النف�سي ،ضد األطفال
فــي وضعيــة إعاقــة.
•جودة التشخيص :تبيـن الدراسة ،أن مرحلة التشخيص تشكل محنة بالنسبة لآلباء .فاآلباء كما املختصيـن
يتأســفون لعــدم دقــة التشــخيصات .عــاوة علــى أن التشــخيص يعتمــد خاصــة علــى الجانــب الطبــي ،دون تقييــم
وضعيــة اإلعاقــة فــي شــموليتها.
•عمليــة التوج ــيه نحــو املؤسســة :يشي ــرعــدد مــن اآلبــاء إلــى أنهــم ال يتوفــرون علــى خيــارحقيقــي بخصــوص مــكان
تمدرس أو تـربية أطفالهم .يتعلق األمر ،في كثيـرمن األحيان ،باختـيارتلقائي يتم في غياب بدائل أخرى ممكنة.
وممــا يفاقــم عــدم توفــرهــذا االخت ــيار ،الحواجــزالقائمــة بي ــن الوســط املتخصــص والقســم العــادي .ذلــك أن
االنتقــال مــن أحدهمــا إلــى اآلخــر ،يعن ــي اجت ــيازحــدود محروســة بعنايــة ،ويتوقــف علــى النتائــج املدرســية للطفــل.
•التفاعل بيـن األطفال في وضعية إعاقة واألطفال اآلخريـن :تصطدم رغبة اآلباء الراغبيـن في تسجـيل أبنائهم
في وضعية إعاقة في املدرســة العادية باحتمال رفض األطفال اآلخري ــن ألبنائهم ،بل وســوء معاملتهم .ويشــتغل
عــدد كبي ــرمــن أقســام اإلدمــاج أو الجمعيــات فــي عزلــة مطبقــة عــن األقســام العاديــة .فــي بعــض التجــارب ،يتــم
التفريق بيـن الفضاءات واألوقات ،بحيث ال يلتقي األطفال في وضعية إعاقة واألطفال األخريـن .ومقابل ذلك،
يبحث مدرســون آخرون عن هذا االختالط ،متذرعي ــن باالمت ــيازات الت ــي يوفرها.
•التعلمــات الدراســية األساســية (القــراءة والكتابــة والحســاب) :بالنســبة إلــى نوعيــة التعلمــات ،هنــاك خلــط
لدى كل من املختصيـن واآلباء بيـن التعلمات الدراسية األساسية والتعلمات السوسيوتـربوية .فاألولى مرتبطة
باملدرســة ،بي ــنما الثان ــية مرتبطــة باملراكــزاملختصــة والجمعيــات .فالتعلمــات الدراســية األساســية موجــودة إلــى
حــد مــا باألقســام العاديــة ،وتوجــد بشــكل أقــل بالقســم املدمــج ،وهــي منعدمــة باألقســام املختصــة.
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•التعلمــات السوسيو-ت ــربوية (االســتقاللية ،التنشــئة ،املواطنــة ،الــخ :).املالحــظ أن املراكــز املتخصصــة
تعطــي األســبقية لألنشــطة الت ــرفيهية والرياضيــة ،ولحصــص إعــادة التأهيــل ،ومســاعدة األطفــال علــى اكتســاب
االســتقاللية .يتعلــق األمــر ،قبــل كل �شــيء ،بتنشــئة هــؤالء األطفــال وليــس بتنميــة التعلمــات املدرســية.
•بي ــن التحســيس والتكوي ــن :يتبي ــن مــن امليــدان أن أقليــة مــن املهنـيي ــن هــم الذي ــن تلقــوا تكوي ــنا داال فــي الت ــربية
الدامجة .فجلهم يشــعرون بحاجة ماســة إلى التكوي ــن ،األسا�ســي واملســتمر .وتنبغي اإلشــارة إلى أن اختالالت ال
يســتهان بهــا يمكــن أن تنجــم عــن هــذا النقــص فــي تكوي ــن املدرسي ــن.
•حــدود نــوع الوســائل وطــرق املرافقــة :تحيــل جــودة التعلمــات إلــى األنــواع الثالثــة مــن التكييــف الت ــي ذكرهــا
املهن ــيون ،وهــي :الب ـرامج ،والبيداغوج ــيا ،والتوقيــت .فهنــاك التكييفــات الضروريــة الت ــي يعت ــرف بهــا أغلبيــة
الفاعلي ــن والت ــي تقوم ،قبل كل �شيء ،على املجهودات الشخصية للمدرسي ــن ،وهناك من ي ــرفض بانتظام ،في
الوقــت ذاتــه ،الحلــول التعويضيــة ،وحلــول التكييــف املقت ــرحة عليهــم.
•تكييف املراقبة املستمرة واالمتحانات ،والحصول على دبلوم :يبقى تكييف املراقبة املستمرة واالمتحانات
ضعيفــا جــدا مــن الناحيــة الرســمية ،رغــم وجــود اإلطــارالتنظيمــي (القانون ــي) الــذي يؤطرهــا .ونت ــيجة لذلــك ،ال
يتقــدم إلــى االمتحــان وي ــنجح فــي الحصــول علــى دبلــوم ســوى نســبة ضعيفــة مــن األطفــال.
•التوج ــيه ملــا بعــد املؤسســة :يثي ــرالتوج ــيه عــدة تســاؤالت لــدى الفاعلي ــن بســبب الهــدربي ــن الســلك االبتدائــي
والســلك اإلعــدادي؛ فالتالميــذ يقضــون مــدة طويلــة فــي الدراســة فــي الســلك االبتدائــي.
•اعتبــارالســياق األســري (املــوارد املاليــة ،املســافة الفاصلــة بي ــن البيــت واملدرســة ،املعيــش ،الطلبــات الــخ):
مــن خــال تحليــل خطابــات األســر ،لوحظــت ظاهرتــان :تتعلــق األولــى بصعوبــة ،بــل باســتحالة ُّ
تقبلهــا لوضعيــة
إعاقــة طفلهــا؛ وتخــص الثان ــية ،تضحياتهــا ،أو علــى األصــح ،املشـ ّ
ـاق الت ــي تتحملهــا مــن أجــل مرافقــة أطفالهــا
«كيفمــا كان الثمــن» .ومــع ذلــك ،يتبي ــن أن املجتمــع ال يأخــذ بعي ــن االعتبــار هــذا الســياق األســري ،وأن خب ــرة
األســرة غي ــرمعت ــرف بهــا ،فــي الوقــت الــذي تشــكل عامــا حاســما ملمارســة حقــوق األطفــال.
•املــوارد املاليــة واســتدامتها :يظهــر التحليــل أن النقــص الفعلــي فــي املــوارد املاليــة يهــدد اســتمرار عــدة تجــارب.
ويالحــظ أن مجمــل املــوارد املاليــة ت ــرتكزعلــى تكامــل التمويــل بي ــن الفاعلي ــن الرئيسيي ــن .ويعــوض اآلبــاء النقــص
الحاصل في التمويل العمومي ،ويصرف ٌ
عدد منهم أكث ــرمن األجراملتوسط للمواطن املغربي من أجل مرافقة
أبنائهــم.
• توزيع األدواربيـن الفاعليـن :يتدخل عدة فاعليـن ،من بيـنهم التعاون الدولي واملجتمع املدنـي في مجال تـربية
األطفال في وضعية إعاقة .فقد ظهرت مجموعة كبيـرة من الجمعيات استجابة لغياب حل لتـربية األطفال في
ً
ً
وضعيــة إعاقــة ،وأظهــرت إبداعيــة وابتــكارا كبيـري ــن فــي اقت ـراح اإلجـراءات الكفيلــة بتلبيــة الحاجــات الجديــدة فــي
هذا املجال .ويدعوالعديد من املسؤوليـن الجمعوييـن املمارسيـن أوالراغبيـن في التعاون مع املدرسة العادية،
الدولـ َـة إلــى ُّ
تحمل مســؤوليتها.

د -أي نموذج لتـربية األطفال في وضعية إعاقة من أجل تـرسيخ مبدأ اإلنصاف؟
تبي ــن املقارنــة بي ــن الجهــات ،أن هنــاك تباي ــنا قويــا بي ــن االستـراتـيج ــيات الجهويــة ،مــع فجــوة بي ــن املناطــق الحضريــة
واملناطق القروية .وتبيـن املعطيات وجود بوادرلديـنامية على مستوى النظرة لإلعاقة والتـي تعكس هذا التغييـر.
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كما أن ارتفاع عدد املتمدرسيـن من األطفال في وضعية إعاقة باألقسام العادية يوضح كميا هذا التغييـر .فاملغرب
انخرط في دي ــنامية التطور مستوعبا مختلف األفكارواملمارسات مع السعي نحو الهيكلة.
فنمــوذج الت ــربية الدامجــة فــي منظومتنــا الت ــربوية هــو «نمــوذج فــي طــور البنــاء» ،يحتــاج إلــى مواجهــة النواقــص الت ــي
تعتـرضه ،والتحديات التـي تواجهه ،والتـي فصلها التقريـر ،لتوطيد مبدأ اإلنصاف الذي قطع فيه املغرب أشواطا
يجــب أن تشــمل األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة.

 .3تتبع الجودة عب ــرنتائ ــج التالم ــذة املغارب ــة ف ــي الدراس ــة الدولي ــة لقي ــاس م ــدى تق ــدم
القراءات ــية PIRLS 2016
غالبا ما يوجه النقد للمدرسة املغربية من زاوية ضعف مستوى التالمذة وقصور جودة التـربية والتعليم ،لدرجة
أضحــت املدرســة فــي قلــب نقــاش مجتمعــي يســائل مصي ــرها ويشــكك فــي مــدى قدرتهــا علــى تجــاوز املعيقــات .غي ــرأن
مالمســة ضعــف املســتوى تحتــاج إلــى قيــاس درجــة حدتــه ومــداه ،اعتمــادا علــى مؤشـرات علميــة.
واعتبــارا لكــون تقييــم املكتســبات هــو املؤشــراألسا�ســي لقيــاس جــودة التعلمــات ،وبالتالــي مردوديــة املدرســة املغربيــة
واملنظومــة التعليميــة ،أنجــزت الهيئــة تقري ـرا موضوعات ــيا حــول تقييــم مكتســبات التالمــذة فــي القراءات ــية ،اعتمــادا
على تحليل معطيات الدراســة الدولية بي ـرلس  ،PIRLS 2016الت ــي يشــارك فيها املغرب ،إلى جانب عدد من الدول.
وي ــندرج هــذا التقييــم فــي املشــروع الــذي تبنتــه الهيئــة الوطن ــية للتقييــم ،والــذي يتعلــق بتحليــل كل املعطيــات الت ــي
تصدرعن الدراســات الدولية بي ـرلزوت ــيمس ( ،)PIRLS ; TIMSSباإلضافة إلى الب ــرنامج الوطن ــي لتقييم املكتســبات
الخــاص بالهيئــة.

أ .أهمية تقييم مكتسبات التالمذة لقياس الجودة
إن اخت ــيارالهيئــة إنجــازتقري ــرعــن ‹›نتائــج التالمــذة املغاربــة فــي الدراســات الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءات ــية››،
ومنح أهمية ملكتسبات التالميذ يعكس توطيد املهمة التقييمية للمجلس ،لكي يتابع في سياق بـرنامجه التقييمي،
قياس جودة مكتسبات التالميذ ،مع إبـرازالتطور الذي يعرفه مساراإلصالح .وفيما يتعلق باملغرب ،غالبا ما تثيـر
نتائــج الدراسات الدوليــة املمعيـرة ردود فعــل إعالمــية ،يتم التـركيـزفيها عــلى املرتبــة التـي يحتلهـا املغـرب في التـرتـيب
ال ــدولي وف ــق نتائ ــج تلــك الدراســة .والواقــع أن مــا يجــب أن نوليــه أهميــة ،هــو قيــاس مــدى التطــور الــذي يحصــل علــى
مســتوى تعلمــات ومهــارات املتعلمي ــن ،وتحليــل املعطيــات الت ــي تزخــربهــا الدراســة مــن أجــل الوقــوف علــى العوامــل
املؤث ــرة فــي التحيــل الدرا�ســي للتالميــذ.
ونظـرا القتن ــاع الهيئــة لــدى املجلــس بــأن األبح ــاث التقييمي ــة املمعـي ــرة للمكتس ــبات تلعــب دورا كبي ـرا فــي تحس ـي ــن
تعل ــمات التالم ــذة ،إذا ما اعتب ــرت نتائجها في السياسات العمومية حول الب ـرامج وطرق التدريس ،التزم ــت الهيئ ــة
بإنت ــاج تقاري ــر وطن ــية ح ــول  ،PIRLSكل ــما نـش ــرت الجمعي ــة الدولي ــة لتقيي ــم التحصي ــل امل ــدر�سي نتائجه ــا ،وذل ــك
به ــدف تقيي ــم التق ــدم املحق ــق فــي املغــرب من ــذ آخ ــر بح ــث أج ــري س ــنة  ،2011والوق ــوف ع ــلى التق ــدم املح ــرز فــي
ه ــذا املج ــال ،والوقــوف كذلــك علــى النواقــص ونقــط الضعــف ،حتــى يتســنى تداركهــا ومعالجتهــا .فالهــدف مــن هــذا
التقييم هو أن ُينشربطريقة منتظمة (كل  4سنوات) ،ليعكس التقدم الذي تحققه املدرسة املغربية على مستوى
مكتســبات التالميــذ.
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لقــد حققــت املنظومــة التعليميــة خــال الســنوات األخي ــرة تحســنا علــى مســتوى اإلنصــاف ،وذلــك بتعميــم شــبه تــام
لولوج األطفال في سن التمدرس إلى التعليم االبتدائي .لكن مؤشرات مردودية الجودة ،كما تبيـنها نتائج الدراسات
حــول مكتســبات التالميــذ ،مــا زالــت لــم تتحســن لكــي تتحقــق الطفــرة النوعيــة نحــو الجــودة .وذلــك مــا يبي ــنه تحليــل
معطيــات الدراســة الدوليــة حــول القراءات ــية بي ـرلس .2016

ب .كفايات التالمذة املغاربة على محك الدراسات الدولية

ُ
الدراس ــة الدولي ــة لقي ــاس م ــدى تق ــدم القراءات ــية ،تقيي ـ ٌـم دولــي ملس ــتوى الكفاي ــات فــي الق ـراءة ،تنج ــزه الجمعي ــة
الدولي ــة لتقيي ــم التحصي ــل التـرب ــوي ( )IEAكل خم ــس س ــنوات ،وذل ــك من ــذ س ــنة  2001.ويه ــدف ه ــذا التقري ــر،
ّ
يمكن البلدان
إلى تقدي ــم املعلوم ــات الكفيل ــة بمس ــاعدة السياس ــات التـربوي ــة ع ــلى تحسـي ــن التعلي ــم والتعل ــم .كما ِ
املشــاركة مــن معرفــة مســتوى كفايــات تالمذتهــا.
تقوم هذه الدراسـة الدوليـة بتقييم مكتسبات تالمذة السنة الرابعة في القراءاتـية لسنة  .2016وقد أجرت الجمعيــة
الدوليــة لتقييــم التحصيــل التـربــوي ،موازاة مع الدراســة الدوليــة ،صيغة  .»PIRLS Literacy:وهي صيغــة أقــل صعوبــة
مــن ُ ، PIRLSوضعـت لقيـاس الكفايـات األساسية في القـراءة التـي تعــد شرطا أساســيا للنجــاح في PIRLS؛ حيث ْيم ِكــن
لبلــد مــا أن يختــار ،حســب مســتوى تطــور نظامــه التعليمــي ،وحســب مسـتوى تالمذته في القـراءة املشاركة في PIRLS
أو فــي PIRLS Littératie .أم ــا ePIRLSفه ــو تقيي ــم مبتك ــرللق ـراءة ع ــن طري ــق اإلنتـرن ــيت ،يق ــوم عـل ــى اســتعمال مواق ــع
اإلنتـرنـيت الحقيقيــة لخلـق فضـاء إنتـرنـيت مغلـق .لم يشــارك املغرب في ،ePIRLSلكنــه شــارك في ، PIRLSوLittératie
 ،PIRLSاللذيـن ُجمعت نتائجهمــا في  2016PIRLSوتم تحليلها في التقريـرالذي أصدرته الهيئة.
تمنــح هــذه الدراســة فرصــة للبلــدان املشــاركة ملقارنــة نتائجهــا مــع نتائــج البلــدان األخــرى .كمــا أن املعلومــات الت ــي
تــم تجميعهــا مــن خــال االســتمارات تمنــح إمكان ــية تعميــق التحليــل ،وذلــك بدارســة الروابــط والعالقــات بي ــن أداء
التالمذة ومميـزاتهم الفردية والعائلية وتلك املتعلقة باملحيط .وقصد استغالل هذه املعلومات أحسن استغالل،
عملــت الهيئــة الوطن ــية للتقييــم علــى صياغــة تقري ــروطن ــي تقــوم مــن خاللــه بتحليــل نتائــج .PIRLS-2016
عـرف تقييـم  PIRLS-2016مشـاركة  50بلـدا ،يـنتمـي أغلبهـا للقارتـيـن األوروبيـة واألسـيوية .وقـد شـاركت في التقييـم
ثالث ــة بل ــدان إفريقي ــة ه ــي م ــصر ،وجن ــوب إفريقي ــا ،واملغ ــرب .وقــد ش ــارك ه ــذا األخـي ــر فــي كل إص ــدارات PIRLS
الس ــابقة واملنج ــزة ع ــلى التــوالي س ــنوات  2001و 2006و .2011وه ــو ضم ــن البل ــدان العربي ــة الثمان ــية الت ــي ش ــاركت
في .PIRLS-2016زيــادة عــلى هــذه البلــدان ،شــاركت في هــذا التقييــم  11جهـة بصفـة مشـاركيـن مرجعيـيـن .وتتكـون
ه ــذه الجه ــات م ــن هيئ ــات ومناط ــق جغرافي ــة أو ثقافي ــة داخ ــل البل ــد الواح ــد.
أما فيما يخص العيـنة ،فإن املســتهدفيـن في دراســة  PIRLSهــم التالمــذة الذيـن راكمـوا أربـع سـنوات مـن الدراسـة،
وذلـك في أغلبيـة البلـدان املشـاركة.
ويبي ــن تحليــل معطيــات الدراســة ،أن املغــرب قــد ســجل تقدمــا ملحوظــا بي ــن سنت ــي  2011و ،2016إذ ارتفعــت
النت ــيجة مــن  310إلــى  358نقطــة فــي املعــدل العــام .إال أنــه مــا زالــت هــذه النت ــيجة ال تقت ــرب مــن املعــدل الدولــي (500
نقطــة) ،ومــازال املغــرب يحتــل املراتــب األخي ــرة فــي التصن ــيف الدولــي .كمــا أن نس ــبة كبي ــرة مــن التالم ــذة املغارب ــة
( )%64حصلوا على مســتوى أداء دون األدنى .مما يضـع املغـرب ضمـن البلـدان الثالثيــة ،مـع كل مـن مصـروجنـوب
إفريقي ــا ،الت ــي ال يمتل ــك تالمذته ــا الكفاي ــات األولي ــة فــي مج ــال فه ــم النص ــوص املكتوب ــة.
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وتبي ــن الدراســة أن التالم ــذة املتمدرسـي ــن باملؤسس ــات الخاص ــة ه ــم أحس ــن أداء م ــن نظرائه ــم باملؤسس ــات
العموميــة ،إذ يبلغ أداؤهم  461مقابل  340نقطة .ومن بيـن العوامل الفردية التـي تؤثـربشكل ملموس في مستوى
مكتســبات التالمــذة توجــد الثقــة فــي النفــس والتأخــرعــن الســن القانون ــي ،واملعــارف املبكــرة فــي القـراءة والتغيــب .أمــا
على املستوى السياقي ،فإن العوامل املرتبطة بموقع املدرسة واملستوى السوسيو اقتصادي لتالمذتها ،وباملشاكل
املرتبطــة بالســلوك واالنضبــاط وبمســتوى اإللحــاح علــى النجــاح ،كلهــا تعلــل الفــوارق املوجــودة فــي النتائــج.
وتتطلــب هــذه النتائــج بــذل املزيــد مــن الجهــود للرفــع مــن مســتوى جــودة الكفايــات فــي القراءات ــية لــدى التالميــذ ،بــدء
بتعميــم التعليــم األولــي ،الــذي تبي ــن الدراســة الصلــة بي ــنه وبي ــن مســتوى الكفايــات ،باعتبــارأن التعليــم األولــي يقــوم
بــدور حاســم فــي إكســاب الطفــل الكفايــات املبكــرة فــي القـراءة والكتابــة ،والت ــي تؤث ــرالحقــا بشــكل إيجابــي فــي تعلمــات
التالمــذة.
ويبقى تفعيل كل اإلجراءات املتعلقة بالرفع من جودة مكتسبات التالميذ رهيـنا باالنخراط الجماعي لكل األطراف
املعنـية ،والسيما اآلباء ،واملدرسيـن ،واملدرسة ،واملجتمع ،كل من جانبه ،من أجل مدرسة ذات جودة.

 .4األطلس التـرابي أداة لقياس اإلنصاف التـرابي
تعتب ــرالفــوارق الت ـرابية للت ــربية والتكوي ــن مــن أب ــرز الفــوارق الت ــي تكبــح سي ــراملنظومــة الت ــربوية نحــو الجــودة .ولكــي
يتم تقييم حدتها أو تـراجعها ،بلورت الهيئة الوطنـية للتقييم «األطلس التـرابي» ،الذي يخصص للظواهراملتعلقة
بالت ــربية ،لتقييم مداها على املســتوى الوطن ــي والجهوي واإلقليمي ،وعلى مســتوى الجماعات الت ـرابية.
ٌ
واألطلــس الت ـرابي أداة للقيــاس ،تخصصــه الهيئــة كل ســنة ملعرفــة التوزيــع الجغرافــي لظاهــرة مــن ظواهــر الت ــربية
والتعليــم .ولقــد ســبق للهيئــة أن خصصــت ملوضــوع الفــوارق فــي الت ــربية أطلســا مجاليــا يب ــرز مؤشري ــن أساسي ــن
للفــوارق وهمــا :معــدل التمــدرس ومؤشــرجـين ــي .وقــد أقدمــت الهيئــة هــذه الســنة علــى تقديــم أطلــس يتعلــق بالتوزيــع
الت ـرابي للتعليــم الخــاص.
ويأتـي اهتمام الهيئة بهذا املوضوع من األهمية التـي يحظى بها التعليم الخاص في النقاش العمومي.

أ -األطلس املجالي التـرابي للتعليم الخاص
تخصص الرؤية االستـراتـيجـية أهمية كبيـرة للتعليم بالقطاع الخاص في الفصل األول املتعلق باإلنصاف وتكافؤ
الفرص .فإذا اعتب ــرامليثاق الوطن ــي للت ــربية والتكوي ــن التعليم الخاص شريكا للدولة في النهوض بمنظومة الت ــربية
والتكوي ــن وتطوي ــرها ،فــإن الرؤيــة االستـراتـيج ــية اعتب ــرته شــريكا للتعليــم العمومــي ،بحيــث يكونــان معــا منظومــة
ت ــربوية واحــدة ،حيــث أكــدت بدورهــا علــى بعــد التماســك االجتماعــي ،وعلــى الــدور املهــم الــذي يلعبــه القطاع الخاص
فــي مجــال التعليــم ،مــن حيــث هــوفاعــل مهــم فــي الرفــع مــن جــودة العــرض الت ــربوي وتطوي ــرالتفــوق ،ولكــن من منظور
تكافــؤ الفــرص.
وبعد الطبعة األولى لألطلس التـرابي للفوارق في التـربية الذي نشرته الهيئة الوطنـية للتقييم ،والذي قارب الفوارق
في التعليم من حيث الفوارق في الولوج لخدمات التـربية ،تتناول النسخة الثانـية من هذا األطلس موضوع التعليم
َّ
الخاص .وبعد تحليل مقارن لتجارب دولية في التعليم الخاص ،مكنت نظرة تاريخية من إعادة رسم خط التطور
الذي عرفه التعليم الخاص في بلدنا منذ االستقالل حتى اآلن .وألول مرة ،يحدد هذا األطلس  -الذي يغطي في اآلن
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ُ َّ
الســلم املجالــي الت ـرابي الــذي يتواجــد فيــه التعليــم الخــاص خــال
نفســه املســتويات الجهويــة واإلقليميــة واملحليــة-
السنوات العشراألخيـرة ،ويسلط الضوء على عدم تجانس هذا النوع من التعليم ،وعلى تمركزه.

ب -التعليم الخاص واملقارنة الدولية
يبي ــن التـرت ــيب الدولي للبلدان وفق حصة التعليم الخاص لسلك التعليم الثانوي التأهيلي سنة  2017في التعليم
املدر�ســي والعالــي ،أن املغــرب يحتــل املرتبــة  84ضمــن  145بلــدا ،بحصــة تعــادل  12.9%ســنة  .2017وتظــل هــذه
النســبة أدنــى نســبيا مــن املعــدل الدولــي الــذي يمثــل ضعفهــا تقريبــا.
يت ــردد  13.8%ممــا يقــارب ســبعة ماليي ــن مــن التالمــذة املسجلي ــن فــي التعليــم املدر�ســي ب ــرسم الســنة الدراســية
 2017-2016علــى التعليــم الخــاص بجميــع أســاكه ،أي مــا ي ــناهز  950.662تلميــذ وتلميــذة .وإذا أضفنــا إلــى هــذا
العــدد  72147مــن الطلبــة املسجلي ــن فــي التعليــم العالــي الخــاص ،فــإن العــدد اإلجمالــي للمسجلي ــن فــي مؤسســات
التعليــم الخــاص املدر�ســي والعالــي يصــل إلــى أزيــد مــن مليــون ،أي مــا يعــادل الحجــم اإلجمالــي لســلك التعليــم
الثانوي سنة  .2017وإذا أصبح التعليم الخاص يضاهي سلكا دراسيا كامال اليوم ،فلم يكن عدد تالمذته يتجاوز
 100 000فــي بدايــة التسعي ــنات.
تعتبـرحصة التعليم الخاص في السلك االبتدائي قريبة جدا من النسبة املسجلة على الصعيد الدولي ،ألن الفرق
بي ــن النسبتـي ــن يقــل عــن  .% 1ومــع ذلــك ،يمكــن القــول إن حصــة التعليــم الخــاص فــي ســلك التعليــم االبتدائــي فــي
املغــرب غي ــر عاديــة ،مقارنــة بــدول أخــرى فــي العالــم .ومــن جهــة أخــرى ،ســجل التعليــم الخــاص حضــورا أقــوى فــي
التعليــم األولــي مقارنــة باألســاك التعليميــة األخــرى ،وذلــك ســواء علــى املســتوى الوطن ــي أو املســتوى الدولــي % 24.8
فــي املغــرب ،مقابــل  40.9%علــى الصعيــد الدولــي.
مــن ناحيــة أخــرى ،تخفــي حصــة التعليــم الخــاص فــي جميــع األســاك مجتمعــة ،وهــي تمثــل  % 21،1علــى الصعيــد
الدولي ،فوارق مهمة بيـن مختلف جهات العالم .ذلك أن هذه الحصة تتـراوح بيـن  % 8،1في منطقة آسيا الوسطى
و  % 40فــي آســيا الجنوبيــة وآســيا الغربيــة.
وإذا اعتبـرنا البلدان العربية وحدها ،وحصة التعليم الخاص في السلك االبتدائي ،فإن املغرب يحتل ،هذه املرة،
املكانة األولى ضمن البلدان العربية في شمال إفريقيا ،بيـنما تأتـي موريتانـيا بعده مباشرة بحصة .14.1%

ج -التوزيع التـرابي للتعليم الخاص
يبـرز التقريـرالفوارق املجالية فيما يخص التعليم الخاص؛ حيث تستحوذ ثالث جهات فقط (الرباط-سال-القنـيطرة،
الدارالبيضاء-سطات وفاس-مكناس) على ستة أعشارالعدد اإلجمالي لتالمذة التعليم املدر�سي الخاص ،كما تتمركز
بعشــرة أقاليــم (الــدارالبيضــاء ،مراكــش ،الربــاط ،فــاس ،طنجة-أصيلــة ،أكادي ــر-إداوتنان ،ســا ،مكنــاس ،القن ــيطرة
والصخي ـرات-تمارة) ،مــن بي ــن خمســة وسبعي ــن إقليمــا ،ثالثــة أخمــاس املتمدرسي ــن بهــذا التعليــم .كمــا يؤكــد التقري ــر
أن هذا النوع من التعليم يتمركزفي الجماعات الت ــي ال تشــكو من عجزفي التمدرس ،فمن بي ــن  1538جماعة محلية
مغربية 30 ،جماعة تجمع لوحدها  % 52,7من التعليم األولي الخاص ،و % 55,7من االبتدائي الخاص ،و % 68من
الثانوي اإلعدادي الخاص ،و % 78,3من الثانوي التأهيلي الخاص .باملقابل ،فإن نسبة تغطية الجماعات «العاجزة
قليــا» وعددهــا  ،451ال تتجــاوز  % 7,5فــي مجمــوع أســاك التعليــم؛ أمــا الجماعــات العاجــزة (عددهــا  )453والعاجــزة
جــدا (عددهــا  ،)225فهــي ال تحظــى بــأي تغطيــة مــن طــرف التعليــم الخاص.
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ثالثًا :حصيلة األنشطة العلمية للمجلس
يتخــذ املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،منــذ تنصيبــه ،منهــج االســتناد إلــى الخب ـرات الوطن ــية
والدوليــة معــززا بالتفاعــل مــع الفاعلي ــن فــي املنظومــة الت ــربوية وشــركائها ،ركي ــزة جوهريــة فــي دي ــنامية بلــورة وإنجــاز
أعمالــه ،مــن أجــل جعلهــا مستج ــيبة النتظــارات وتطلعــات الدولــة واملجتمــع ،ســواء تعلــق األمــرفــي التحضي ــرملشــاريع
آرائــه وتقاري ــره ،أم فــي التعريــف بهــا والتفاعــل فــي شــأنها :جلســات االســتماع املوضوعات ــية؛ ملتقيــات علميــة؛ أنشــطة
عموميــة؛ لقــاءات تواصليــة؛ التعــاون مــع الفاعلي ــن املؤسساتـيي ــن والتـربويي ــن فــي املنظومــة...
يتوخــى املجلــس مــن ذلــك ،اإلســهام فــي تحقيــق مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء الفــردي واملجتمعــي ،مــن خــال
ُّ
ت ــرسيخ االجتهــاد الجماعــي فــي التفكي ــر فــي قضايــا املدرســة املغربيــة ،وضمــان التملــك ملضامي ــن وأهــداف أعمــال
املجلــس ،وتـيسي ــر ســبل تفعيلهــا.
يحــرص املجلــس علــى نهــج هــذه املقاربــة التفاعليــة فــي إعــداد أعمالــه وتقاســم توجهاتهــا وأهدافهــا ومضامي ــنها مــع
مختلــف املعنـيي ــن واملتدخلي ــن فــي شــأنها ،كمــا يعمــل علــى جعــل اهتماماتــه وانشــغاالته فــي صلــب اهتمامــات مختلــف
ّ
الفاعلي ــن واملهتمي ــن بالشأن الت ــربوي .في هذا الصدد ،نظم املجلس ،خالل سنة  ،2018لقاءات علمية وتواصلية
عرفــت مشــاركات واســعة ،وكانــت لهــا مردوديــة علميــة ومعرفيــة مفيــدة .يتعلــق األمــرباألنشــطة التاليــة:

 .1ندوة حول «تقييم السياسات العمومية في التـربية والتكويـن :مقاربات ومنهجـيات»
اســتهدفت هــذه النــدوة ،اســتعراض مقاربــات ومنهج ــيات تقييــم السياســات العموميــة فــي كل مــن أوربــا وفرنســا
واملغــرب ،ومشــاركة وتبــادل التجــارب الدوليــة لتقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال الرقميــات بالــدول املتقدمــة
والناميــة .كمــا تــم التـركي ــزعلــى التعريــف بمختلــف طــرق التقييــم الخاصــة بهــذا املجــال ،فــي أفــق تمكي ــن الهيئــة مــن
إعــداد منهج ــية ووســائل خاصــة بهــا ،لتقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال الرقميــات فــي الســياق املغربــي وإعــداد
توجــه استـراتـيج ــي للرقميــات لفائــدة منظومــة الت ــربية والتكوي ــن.
ومــن مخرجــات النــدوة ،أنهــا مكنــت الهيئــة مــن االطــاع علــى تجربــة فرنســا علــى الخصــوص ،وعلــى األبعــاد الت ــي يجــب
التـركي ــزعليهــا لدعــم الرقميــات فــي الت ــربية والتكوي ــن منهــا:
•ضرورة بلورة سياسة رقمية للتـربية والتكويـن مع إرساء دعائمها بالقوانـين الالزمة؛
•اعتماد املقاربة الشمولية في تفعيل هذه السياسة تقوم على توفي ــرالبن ــيات التحت ــية والدعائم البيداغوج ــية
والبحــث الرقمــي فــي مجــال الت ــربية؛
•توفيـرظروف اشتغال كل املتدخليـن واملربيـن واملختصيـن في الهندسة الرقمية وفي صياغة املشاريع واملعدات
البيداغوجـية الرقمية؛
•توفيـراالعتمادات املالية الضرورية؛
•اعتماد التقييم ملعرفة مدى تأثيـرذلك في جودة التعليم والتكويـن؛
كما تعرفت الهيئة على املقتضيات التـي تتعلق بتقييم السياسات العمومية في املجال الرقمي بفرنسا.
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 .2ندوة علمية في موضوع «االبتكارالتـربوي وديـنامية اإلصالح في املغرب»
يتمثل الطموح التـربوي للمجلس األعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمي ،من خالل رؤيته االستـراتـيجـية لإلصالح
( )2030 – 2015في تحقيق هدفيـن رئيسييـن :اإلنصاف وتكافؤالفرص والجودة للجميع .وهما نتـيجة لتقييمات عدة
محــاوالت إلصــاح منظومــة الت ـربية والتكوي ــن ،كشــفت عــن مجموعــة مــن الصعوبــات واإلكراهــات الت ــي ال تـزال قائمــة
إلى اليوم .مما يطرح األسئلة اإلشكالية التالية :هل يمكن لالبتكارفي املجال البيداغوجـي أن يساهم في إيجاد الحلول
املالئمــة الختــاالت املنظومــة الت ـربوية؟ كيــف يمكــن اعتبــاراالبتــكارالبيداغوج ــي آليــة ملصاحبــة اإلصالحــات الت ـربوية
الحاليــة؟ وكيــف سيســهم فــي تنفيــذ الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح 2030-2015؟ فــي هــذا الصــددُ ،يظهــراالطــاع علــى
التجارب الدولية ،أن االبتكارالبيداغوجـي ليس مجموعة من املمارسات املنعزلة التـي يقوم بها الفاعل التـربوي ،وإنما
هــو تصــور للعمــل الت ـربوي ،والــذي ال يمكــن تحقــق نجاحــه إال فــي إطــارمنظومــة شــاملة ومتكاملــة تجمــع بي ــن املتعلــم،
والفاعل التـربوي ،واملنهاج ،والحكامة ،والقيادة التـربوية ،والتقييم والبيئة املرتبطة بمؤسسات التـربية والتكويـن.
في هذا اإلطار ،فإن مساهمات الندوة اندرجت في املحاور التالية:

أ -االبتكارالبيداغوجـي :أسئلة ورهانات اإلصالح

ُيعتب ــراالبتكارأصال لكل املمارسات غي ــرالتقليدية في مجال الت ـربية والتكوي ــن .ويطرح هذا املفهوم تساؤالت عميقة،
نظرا لتنوع مقارباته ولخصوبته املفاهيمية .فما هواالبتكارالبيداغوجـي ،تحديدا؟ وما هي القضايا التـربوية والرهانات
التـي تـرافقه؟ وما هي التحديات التـي تحول دون نجاح االبتكارالبيداغوجـي؟ وما هي املخاطراملرتبطة به؟

اســتهدف هــذا املحــور تعميــق النقــاش حــول مســاهمة االبتــكارالبيداغوج ــي فــي مواكبــة إصــاح التعليــم ،وبالتحديــد
علــى مســتوى النمــوذج البيداغوج ــي .فكيــف يمكــن لالبتــكار البيداغوج ــي أن يســهم فــي إنجــاح تفعيــل اخت ــيارات
الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح -2030 2015؟

ب -دور الفاعل التـربوي في االبتكارالبيداغوجـي

ُيعتب ــراالبتكارالبيداغوج ــي حالة ذهن ــية وتصورا شــامال ألنشــطة التعليم والتعلم ،إذ أن الســعي ملواجهة تحديات
اإلصــاح الت ــربوي تتطلــب اســتعدادا فرديــا لالبتــكار ،وبيئــة مشــجعة لــه.
وعلــى اعتبــارأن املــد ّ ِرس هــو الفاعــل الت ــربوي املحــوري فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة ،واملعن ــي املباشــرباالبتــكار
البيداغوج ــي ،فهــل يمكــن لــه أن يبتكــرفــي ظــروف عمــل غي ــرمشــجعة علــى االبتــكار؟
َ
ََ
إن االســتعداد الفــردي لالبتــكار ،يمثــل َملكــة مشــابهة مللكــة االندهــاش والتســاؤل املرتبطــة أساســا بمرحلــة الطفولــة
َ
املبكــرة ،وتأسيســا علــى ذلــك ،هــل يمكــن إعــادة إحيــاء هــذه امللكــة لــدى املــد ّ ِرس فــي ممارســاته مــن خــال التكوي ــن
األســاس واملســتمر؟
من جهة أخرى ،فإن تقري ــراملجلس األعلى للت ــربية والتكوي ــن والبحث العلمي حول االرتقاء بمهن الت ــربية والتكوي ــن
( )2018ركــزعلــى ضــرورة اإلعــداد لالبتــكارالبيداغوج ــي ،وذلــك مــن خــال توفي ــرشــروط املهننــة وتشج ــيع التقييــم
الذات ــي والتفكي ــر الجماعــي فــي املمارســات البيداغوج ــية ،واعتبــار املؤسســة التعليميــة نــواة مركزيــة لتطبيــق
اإلصالحات .فكيف يشجع العمل الجماعي في فرق تـربوية وسط مؤسسات تعليمية تتمتع بهامش من االستقاللية
علــى تجريــب وتعميــم االبتــكارات البيداغوج ــية؟
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ج -االبتكارالبيداغوجـي وأسئلة املنهاج
يستند إصالح املناهج إلى استنتاجات مستخلصة من تفكيـرمسبق حول خصائص متعلم القرن  21واملهارات التـي
يجب أن يكتسبها .فكيف يمكن للتـربية على االبتكارمن خالل تطويـرمهارات التفكيـرالناقد ،واملالحظة والتحليل
والت ــربية علــى املواطنــة وعلــى حقــوق اإلنســان والت ــربية اإلعالميــة والرقميــة  ...أن تســهم فــي عمليــة إصــاح املنهــاج؟
أليســت هــذه األبعــاد املختلفــة للت ــربية والتعليــم مت ـرابطة ومتداخلــة ،وتقــوم فــي اآلن نفســه ،بهيكلــة اإلســهامات فــي
الحقــول املعرفيــة وفــي التخصصــات واملــواد املدرســة؟
عالوة على ذلك ،أال يساهم تثقيف االبتكارالبيداغوجـي في حل املشاكل املرتبطة ببلورة وتطبيق املناهج الدراسية؟
كيــف يمكــن لالبتــكارأن ّ
منطقــه ،إلــى تطوي ــرالب ـرامج ،ومــرورا
يحســن مــن مختلــف مكونــات املنهــاج ،انطالقــا مــن بنــاء ِ
ِ
بإدمــاج الرقمنــة وشــكل الكتــاب املدر�ســي وأنــواع التقييــم املختلفــة ،الــخ.؟ وكيــف يقــوم املتعلــم والفاعــل الت ــربوي
باملســاهمة فــي عمليــة االبتــكارالبيداغوج ــي علــى مســتوى املنهــاج؟

د -الحكامة ،القيادة التـربوية ،التقييم واالبتكارالبيداغوجـي

ُيظهراالطالع على عدد من التجارب الدولية أن االبتكارعلى مستوى الحكامة والقيادة التـربوية ،ابتداء من مراكز
أخــذ القـرار ،ووصــوال إلــى املؤسســات التعليميــة ،لــه انعكاســات مهمــة علــى اإلنصــاف والجــودة فــي منظومــة الت ــربية
والتكوي ــن.

إن مختلــف أنمــاط الحكامــة ،تقــوم بتحديــد طبيعــة التفاعــات بي ــن مختلــف املكونــات واملســتويات التنظيميــة
فــي منظومــة الت ــربية والتكوي ــن .وذلــك بـ ً
ـدء مــن املســتوى املركــزي ،ووصــوال إلــى مســتوى القيــادة الت ــربوية املحليــة.
فمــا الــدور الــذي يلعبــه االبتــكار فــي تحسي ــن أنمــاط الحكامــة والقيــادة الت ــربوية فــي النظــام التعليمــي بشــكل عــام،
وعلــى مســتوى املؤسســات التعليميــة بشــكل خــاص؟ ومــا هــو دور الحكامــة والقيــادة الت ــربوية فــي النهــوض باالبتــكار
البيداغوج ــي؟ هــل هنــاك نمــط واحــد أم أنمــاط مختلفــة مــن الحكامــة تشــجع االبتــكارالبيداغوج ــي علــى مختلــف
األصعــدة :بلــورة وتجريبــا وتعميمــا؟ ومــا عالقــة الحكامــة والقيــادة الت ــربوية علــى جميــع مســتويات صناعــة الق ـرار
الت ــربوي بنجــاح االبتــكارالبيداغوج ــي؟ كيــف يمكــن أن تعــزز البيئــة املباشــرة للمؤسســة التعليميــة أو الجامعيــة أو
التكويـنـية تنمية االبتكارالبيداغوجـي؟ وكيف تقوم هذه البيئة بتشجـيع االبتكارالبيداغوجـي من خالل االستفادة
مــن جميــع مكوناتهــا (جمعيــات األســر ،الجمعيــات املهن ــية ،املجتمــع املدن ــي الت ــربوي ،املقــاوالت ،الــخ)؟

ه -خالصات الندوة
خلصت أشغال هذه الندوة إلى أنه ،في ظل العوملة ،وما تفرضه من تحديات ،على جميع املستويات ،فقد بات من
الضروري إعطاء دي ــنامية أكث ــر ملنظومة الت ــربية والتكوي ــن والبحث العلمي ،أمال في إعطاء نفس جديد للمؤسسة
التعليميــة ،وذلــك مــن خــال بلــورة استـراتـيج ــية وطن ــية لالبتــكارالت ــربوي ،تســهم فــي تقديــم حلــول مبتكــرة للمشــاكل
الحقيقيــة للمدرســة املغربيــة فــي احت ـرام تــام للمبــادئ واألســس واملكتســبات اإليجابيــة ،واإلشـراك فــي تحديــد معالــم
مدرســة الغــد ،تجمــع بي ــن املحليــة والعامليــة ،وتكــون فــي مســتوى تطلعــات املجتمــع املغربــي االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة والتنمويــة؛ استـراتـيج ــية تســتحضراألبعــاد األساســية للت ــربية وتبتغــي تأصيــل االبتــكارالت ــربوي ،وغــرس
ثقافــة اإلبــداع فــي الوســط الت ــربوي.
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إن االرتقــاء باالبتــكارالت ــربوي انســجاما مــع الرؤيــة االستـراتـيج ــية  ،2030-2015يســتدعي وضــع مجموعــة متكاملــة
مــن اإلجـراءات والتدابي ــر ،نجمــل أهمهــا فيمــا يلــي:
•وضع استـراتـيجـية وطنـية لالبتكارالتـربوي ،مع العمل على تحييـن اإلطارالوطنـي املرجعي لالبتكارالتـربوي؛
•خلق بنـيات جهوية وإقليمية ومحلية لتشجـيع االبتكارالتـربوي والتحفيـزعليه؛
•مراجعة مناهج التكويـن باملراكزالجهوية ملهن التـربية والتكويـن وإدخال مصوغات جديدة تهتم بتنمية كفاية
االبتكارالتـربوي لدى األساتذة املتدربيـن؛
•العنايــة باملبتكري ــن وتثمي ــن مبادراتهــم وضمهــم إلــى فــرق البحــث واالبتــكار الوطن ــية والجهويــة ،والعمــل علــى
مأسســة االبتــكار ـكـي ال يبقــى مجــرد تجــارب فرديــة متفرقــة؛
•اعتباراملحدد االبتكاري معيارا من معاييـرتـرقية الفاعليـن التـربوييـن؛
•اعتماد تجريب املشاريع االبتكارية؛

 .3ورشات حول التوجـيه التـربوي
نظمت الهيئة الوطن ــية للتقييم ورشتـي ــن يوم  8نونب ــر 2018في موضوع التوج ــيه الت ــربوي ،شــارك فيهما الفاعلون
األساســيون فــي ميــدان التوج ــيه الت ــربوي .انعقــدت هاتــان الورشــتان فــي مقــرالهيئــة ،مــوازاة مــع محاضــرة املقارنــات
الدوليــة الت ــي نظمهــا فــي باريــس املجلــس الوطن ــي الفرن�ســي لتقييــم التعليــم الدرا�ســي .ولقــد تــم بــث عــروض املحاضــرة
عن طريق البث املباشــريومي  8و 9نونب ــر.2018

 .4املشاركة في أنشطة املجلس الوطنـي لتقييم منظومة التعليم املدر�سي -فرنسا
أ .الندوة الدولية «منهجـية املحاضرة التوأم»
كمــا جــرت العــادة منــذ سنتـي ــن ،وفــي إطــارتعــاون بي ــن الهيئــة الوطن ــية للتقييــم واملجلــس الوطن ــي لتقييــم منظومــة
التعليــم املدر�ســي بفرنســا ،تشــارك الهيئــة ســنويا فــي األنشــطة الت ــي ي ــنظمها املجلــس الوطن ــي الفرن�ســي ،وعلــى وجــه
الخصــوص املحاضــرة التوأمــة .وفــي إطــارتعزي ــزهــذه الشـراكة ،وت ــرشيد نمــط تنظيــم هــذه املحاضـرات مــع شــركائها،
نظــم املجلــس الوطن ــي الفرن�ســي فــي شتنب ــر 2018نــدوة دوليــة فــي موضــوع «منهج ــية املحاضـرات التــوأم» .وقــد تمــت
دعــوة الهيئــة الوطن ــية للتقييــم مــن املغــرب ودولــة الشــيلي كذلــك لعــرض تجربتهــم خــال تنظيمهــم للمحاضــرة حــول
ُ
الهــدراملدر�ســي الت ــي نظمــت يومــي  7و 8نونب ــر .2017فيمــا يخــص الجانــب التنظيمــي للمحاضـرات.
كمــا شــكلت هــذه النــدوة فرصــة لتعزي ــز روابــط الش ـراكة بي ــن املؤسستـي ــن وربــط ش ـراكات جديــدة مــع منظمــات
ومؤسســات دوليــة أخــرى تعمــل فــي مجــال تقييــم الت ــربية والتكوي ــن.
املؤسسات التـي شاركت في هذه الندوة:
•املجلس الوطنـي لتقييم منظومة التعليم املدر�سي  -فرنسا؛
•املركزالدولي للدراسات البيداغوجـية؛
•وزارة التـربية والشغل ،مالتا؛
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•مجلس التعليم ،إيـرالندا؛
•مجلس التعليم ،ليتوانـيا؛
•مجلس األعلى للتعليم ،كندا؛
•مجلس التـربية والتكويـن ،بلجـيكا؛
•املعهد الدوميـنـيكي للتقييم والجودة التـربوية ،جمهورية الدوميـنـيكان؛
•الشبكة األوروبية ملجالس التـربية؛
•املجلس الوطنـي للتـربية والتعليم ،البـرتغال؛
•املدرسة االبتدائية «يوهوكو» ،اليابان؛
•جامعة لندن ،اململكة املتحدة؛
•مركزالتقييم في التعليم األولي واالبتدائي ،بلغاريا؛
•املجلس الهولندي للتـربية ،هولندا.

ب .املحاضرة التوأم
كمــا ســبقت اإلشــارة فــي إطــار مشــروع تسيي ــر املؤسســات املدرســية ،تنظــم الهيئــة فــي إطــار الش ـراكة الت ــي ت ــربطها
باملجلس الوطنـي الفرن�سي لتقييم النظام املدر�سي ،نظمت الهيئة ورشتـي عمل يومي  7و 8نونبـر ،2018في موضوع
املســاعدة علــى التوج ــيه فــي املغــرب ،كيــف يمكــن إعــداد التالمــذة للتعليــم العالــي والتكوي ــن املهن ــي؟
ُ
نظمت الورشات في إطارأشغال املحاضرة التوأم في موضوع الت ــربية على التوج ــيه« :بناء مسارتوج ــيهي على مدى
املســارالدرا�ســي».
تطرقــت الورشــة األولــى إلــى موضــوع «النمــاذج الت ــي يجــب إرســاؤها واملــوارد املالئمــة لدعــم التوج ــيه قصــد الرفــع مــن
مؤهالت التالمذة لبناء مســارهم الدرا�ســي» أما الورشــة الثان ــية تمت مناقشــة موضوع «آليات التنســيق الت ــي يجب
إرســاؤها إلعــداد أفضــل للتالمــذة لولــوج التعليــم العالــي والتكوي ــن املهن ــي»
َ َ
عرفــت هاتــان الورشــتان مشــاركة فاعلي ــن مــن مختلــف القطاعــات واملؤسســات ذات الصلــة ،وبلــغ عــدد املشاركي ــن
 50مشــاركا.
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الفصل الثانـي:
آفاق عمل المجلس بـرسم سنة 2019

أوال :آفاق المهمة االستشارية واالقتـراحية
يتمثــل الرهــان األســاس للمجلــس ،وهــويستشــرف آفــاق عملــه ،فــي مضاعفــة جهــوده ،قبــل نهايــة واليتــه األولــى في يوليوز
 ،2019الستكمال إنجازعدد من املشاريع تنكب عليها لجانه وهيئاته وبنـياته املختصة ،وهي مشاريع استـراتـيجـية ،تهم
قضايا حاسمة في إصالح املنظومة التـربوية الوطنـية ،وعلى رأسها املشاريع املتصلة بإصالح التعليم العالي ،والتعليم
الديـنـي ،والتعليم الخاص ،والنموذج البيداغوجـي ،وحكامة املدرسة املغربية ،ووظيفتها الثقافية ،إلى جانب مشروعي
«التمييـزاإليجابي للتمدرس بالوسط القروي واملناطق ذات الخصاص» ،و»تعليم األطفال في وضعية إعاقة».
في اإلطارذاته ،يعتبـراملجلس ،أن كسب هذا الرهان ،يظل مرتبطا ببلوغ األهداف املحددة في مقدمة هذا التقريـر.
فــي ضــوء ذلــك ،تتمثــل املشــاريع املب ــرمجة لســنة  ،2019والت ــي يتــم العمــل علــى است ــيفاء إنجازهــا مــن قبــل لجــان
املجلس بدعم من قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات املجلس ،قبل آخردورة سيعقدها املجلس خالل واليته
الحاليــة ،فيمــا يلــي:

 .1مشروع تقريرحول «التكويـن املهنـي األساس :مفاتـيح من أجل إعادة البناء»
أ .السياق:

ً
يشكل التكويـن املهنـي إمكانا أساسيا من شأنه اإلسهام ،باألساس ،في بلوغ ما يلي:
•تحسيـن أداء املنظومة التـربوية ،والرفع من نجاعتها ومردوديتها؛
•إنتــاج الث ــروة وتنميتهــا وبنــاء الرأســمال البشــري ،وتحقيــق االرتقــاء بالفــرد واملجتمــع ،وهــو مــا يجعــل منــه رهانــا
للدولــة واملجتمــع بمختلــف مكوناتهمــا؛
•تحسيـن املؤشرات االقتصادية واالجتماعية للبالد؛
•تعزيـزقدرات األفراد ،كيفما كانت وضعياتهم ،على االندماج في سوق الشغل ،والرفع من تنافسية املقاولة؛
لذا ،فإن النموذج التنموي الجديد ،الذي تنكب بالدنا على إعداده وإرسائه بإسهام مختلف املؤسسات واإلدارات
والهيئات ،مدعو لوضع التكويـن املُ ّ
ؤهل للعنصرالبشري في مقدمة أولوياته ،بالنظرلكون إصالح منظومة التـربية
والتكويـن يشكل أساس إنجاح باقي اإلصالحات املهيكلة.
في هذا الصدد ،يتعلق األمرباســتحضاراملوقع املحوري للتكوي ــن املهن ــي ضمن مكونات املنظومة الت ـربوية الوطن ــية،
باعتباره ركيـزة الستدامة التعلم وتحقيق تعميم تعليمي وتكويـنـي منصف وبفرص متكافئة ،وكذلك ،الرهانات الكبـرى
املتمثلة في ضرورة اضطالع التكويـن املهنـي بوظائفه في تلبية حاجات األوراش الكبـرى للبالد من الكفاءات ،وتحسيـن
مؤهالت األطرواملستخدميـن ،وضمان ارتقائهم السوسيو-مهنـي ،وتحسيـن إمكانـيات التشغيل لدى الشباب.

ب .األهداف:
تتوجه األعمال التحضيـرية لهذا املشروع إلى اإلجابة عن عدد من األسئلة الناظمة ،تتعلق بـ:
•الدمــج العضــوي للتكوي ــن املهن ــي فــي التعليمي ــن املدر�ســي والعالــي ،والجســور واملم ـرات بي ــن مختلــف أســاك
املنظومــة الوطن ــية للت ــربية والتكوي ــن ومســتوياتها؟
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•الطاقة االستـيعابية ،في اتجاه تحقيق مبدأ التمييـزاإليجابي للوسط القروي وتكافؤالفرص في مجال التكويـن
املهنـي؟
•نظــام التوج ــيه واإلعــام املهنـيي ــن فــي االتجاهي ــن :بي ــن التعليــم املدر�ســي والتكوي ــن املهن ــي ،وبي ــن هــذا األخي ــر
والتعليــم العالــي؟
•جودة منظومة التكويـن املهنـي ،على مستوى مؤهالت املكونـين ونجاعة املقاربات البيداغوجـية املعتمدة؟
•موقع اللغات في العملية التكويـنـية؟
•مالءمــة العــرض التكويـن ــي ،والرفــع مــن قدرتــه علــى التكيــف مــع الحاجــات مــن األطــر التقن ــية واملتخصصــة،
املتوســطة والعليــا؟
•ســبل استش ـراف مهــن الحاضــرواملســتقبل ،ومساي ــرة مســتلزمات األوراش التنمويــة الكب ــرى واملهــن الجديــدة
للبــاد؟
•الحكامــة الداخليــة ملنظومــة التكوي ــن املهن ــي ،والتنســيق بي ــن مختلــف املتدخلي ــن وتوثيــق العالقــة بالنســيج
االقتصــادي واملقاوالت ــي؟

 .2مشروع حول «التمييـزاإليجابي لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق
ذات الخصــاص»
أ .السياق:
ي ــندرج هــذا املشــروع فــي إطــار تعميــق توجهــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح  ،2030-2015والســيما مــا يتعلــق
بتعميم التعليم بفرص متكافئة ،باعتبا ه ً
ً
ً
ومجتمعيا حاسما لتحقيق اإلنصاف على املستوى املجالي
سياسيا
هانا
رر
واالجتماعــي ،وعلــى أســاس النــوع ،والقضــاء علــى التفاوتــات بمختلــف أنواعهــا ،وإقامــة مجتمــع إدماج ــي وتضامن ــي.
ذلك ،أن التمتع بالحق في التـربية والتكويـن ،ال يـنفصل عن الحق في التمدرس ،وفي التعلم مدى الحياة ،وفي توفيـر
تعليــم عصــري ،منصــف ،ذي جــودة ،نافــع ،ومســتدام.

ب .األهداف:

يهــدف االشــتغال علــى هــذا املوضــوع إلــى اقت ـراح منظــور ُمجــددُ ،مرفــق بإج ـراءات داعمــة للتميي ــز اإليجابــي تظــل
بطبيعتها انتقاليةُ ،بغية تحقيق التوازن في التـربية بيـن كافة الجهات واملناطق والفئات ،وتمكيـن الجميع من تـربية
عادلة وعصرية وذات جودة قادرة على الحد من الفوارق وضمان التماسك االجتماعي والقطع مع إسهام املدرسة
فــي إعــادة إنتــاج التفاوتــات االجتماعيــة والت ـرابية ،كمــا أكــد علــى ذلــك تقري ــر«مدرســة العدالــة االجتماعيــة :مســاهمة
فــي التفكي ــرحــول النمــوذج التنمــوي».
الغايــة الجوهريــة مــن ذلــك ،تحقيــق تميي ــز إيجابــي فــي الت ــربية ،ي ــنهض باملــوارد وباملؤهــات ويســتثمر الخاصيــات
املحليــة ،ويضمــن اندماجــا ثقافيــا واجتماعيــا واقتصاديــا متناغمــا للجميــع ،عــاوة علــى االرتقــاء الفــردي واملجتمعــي
للحد من الفوارق في التـربية ،وفق منظور ُمجدد ،وبقطائع ُمهيكلة ،قوامه الكرامة واملساواة واالنتماء واإلنصاف
والعدالــة االجتماعيــة والت ـرابية.
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 .3مشروع حول «مقومات التدبيـرالجـيد للتغييـرفي منظومة التـربية والتكويـن»
أ .السياق:
يـنكب املجلس على هذا املوضوع ،في سياق يتسم باستمرارعدد من اإلكراهات والصعوبات التـي تعتـرض التدبيـر
الفعــال والناجــع ملشــاريع إصــاح املنظومــة ،ومنهــا افتقــارحكامــة املنظومــة إلــى اآلليــات والريــادة الالزمــة ،لتحسي ــن
تدبي ــرالتغيي ــروتطوي ــرقــدرات الحكامــة وتعميــم املمارســات الج ــيدة ،ومــا يعت ــري املحيــط العــام لهــذه املنظومــة مــن
ّ
يمكــن الفاعلي ــن ،فــي الغالــب ،مــن املمارســة املســتوفية ملهامهــم،
نقائــص؛ حيــث ال يت ــيح دائمــا اتخــاذ مبــادرات ،وال ِ
ُّ
والتحمــل التــام ملســؤولياتهم ،والســيما فــي تواجــد مقاومــات ســلبية للتغيي ــرلذلــك ،أضحــت إشــكالية التدبي ــرالج ــيد
للتغيي ــرمــن التحديــات الكب ــرى الت ــي علــى اإلصــاح الت ــربوي رفعهــا دون تأخي ــر.

ب .األهداف:
يهــدف هــذا املشــروع إلــى اقت ـراح مجموعــة مــن املداخــل الكفيلــة بتحقيــق مرتك ـزات التدبي ــرالناجــع للتغيي ــر ،مــن
خــال تجويــد أداء املنظومــة فــي مجــال تفعيــل ب ـرامج اإلصــاح وتطوي ــرإمكاناتهــا ،فــي انســجام مــع الغايــة الجوهريــة
الناظمــة لإلصــاح ،املتمثلــة فــي إرســاء مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء الفــردي واملجتمعــي.
تتمثل هذه األهداف في بلورة التوجهات الخاصة بوضع ُ
أسس التدبي ــرالج ــيد للتغيي ــرفي جميع املستويات ،والت ــي
تهــم علــى الخصــوص:
•الريادة املحلية املعبئة للطاقات حول تحسيـن جودة التعلمات؛
•اآلليات املؤسساتـية املساعدة على بناء القرار ،وتملك اإلصالح والنجاح في تنزيله؛
•التدبيـرالجـيد بواسطة املعاييـروبواسطة النتائج؛
•الريادة املركزية والجهوية الناظمة لإلصالح تتبعا وتقييما وتقويما.

 .4مشروع حول «اإلطاراملرجعي لتقييم ومراجعة املناهج والبـرامج»
أ .السياق:
ي ــنبع االشــتغال علــى هــذا املوضــوع ،مــن اســتحضارأهميــة املناهــج والب ـرامج والتكوي ــنات ،باعتبارهــا أحــد املرتكـزات
األساســية للمنظومــة ،ومــن الضــرورة امللحــة لوضــع إطــارمرجعــي ناظــم لعمليــات تقييــم ومراجعــة املناهــج والب ـرامج
والتكوي ــنات ،وهــو مــا دعــا إلــى إفـراد الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح ،حي ـزا مهمــا لعمليــة مراجعــة املناهــج والب ـرامج
والتكوي ــنات ،في إطارشمولي ،ي ــرتكزعلى ت ــرسيخ النموذج البيداغوج ــي الجديد للمدرسة املغربية ،الذي ي ــنبغي أن
يقــوم علــى التنــوع واالنفتــاح والنجاعــة واالبتــكار.
هناك اعتباران أمليا ذلك:
•كون عملية مراجعة وتجديد املناهج والبـرامج ،تشكل حجرالزاوية في أي إصالح تـربوي ،فهي تسعى باألساس
إلــى ت ــرجمة االخت ــيارات والسياســات الت ــربوية املتجــددة ،وتحقيــق املالءمــة مــع التطــورات املجتمعيــة والرهانــات
الوطن ــية والدولية ،ومواكبة مستجدات علوم الت ــربية؛
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•كون هذه املراجعة ،تندرج في سياق متحول ،يتسم بمجموعة من املتغيـرات:
	-التحوالت العميقة التـي يعرفها املجتمع املغربي في مختلف املجاالت (السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية
والثقافية)...؛
	-التحديات املستقبلية ،التـي ستواجهها املدرسة ،في عالم يتنافس فيه الجميع في بناء مجتمع واقتصاد املعرفة؛
	-التطورات العلمية والتـربوية املتسارعة ،على املستوى التكنولوجـي واملعلوماتـي والبيداغوجـي...

ب .األهداف:

َ
يـروم هذا املشروع ،بلورة إطارتوجـيهـي لعمليتـي تقييم ومراجعة املناهـج والبـرامج والتكويـنات ،يتضمن جملة من
التوجـيهات واالقتـراحات ،التـي تصب في رسم املالمح األساسية للتغييـراملنشود في املناهـج الدراسية ،بما تتضمنه
من معارف واتجاهات ومهارات وقيم وهندسة لغوية ،...استنادا إلى اخت ــيارات الرؤية االستـراتـيج ــية ،وإلى األسس
الت ــربوية والديداكت ــيكية واملقاربــات والنمــاذج البيداغوج ــية الفضلــى ،املعمــول بهــا عامليــا فــي عمليــة تجديــد املناه ــج
والب ـرامج والتكوي ــنات.
كمــا يســتهدف رصــد املكتســبات الت ــي تحققــت فــي عمليــات مراجعــة املناه ــج والب ـرامج والتكوي ــنات ،وتحديــد مكامــن
الخلــل والقصــور فــي املراجعــات الســابقة ،وتقديــم بعــض الحلــول والبدائــل املمكنــة لالختــاالت املرصــودة فــي املناه ــج
الحاليــة ،مــن أجــل اســتثمارها فــي عمليــة مراجعــة املناه ــج والب ـرامج والتكوي ــنات الت ــي أوصــت بهــا الرؤيــة ،وكذلــك
اقتـراح مداخل كبـرى إلصالح وتجديد املناهج والبـرامج والتكويـنات ،وتقديم مجموعة من التوصيات واالقتـراحات
ملســاعدة القطاعــات الت ــربوية املعن ــية بعمليــة املراجعــة علــى إنجــاح اإلصالحــات املنهاج ــية املســتقبلية.

 .5مشروع رأي حول «تعليم األطفال في وضعية إعاقة»
أ .السياق:
في استحضارلنتائج التقييم الذي أنجزته الهيئة الوطنـية للتقييم حول تـربية األطفال في وضعية إعاقة في املغرب،
ي ــندرج االشتغال على هذا املوضوع ،ضمن إعمال مبدأ اإلنصاف في ولوج الت ــربية ،واالستفادة من نفس مقومات
الجــودة واالرتقــاء ،وهــي املبــادئ الناظمــة لإلصــاح الجــاري .لذلــك ،فــإن تعليــم األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،مهمــا
كان نــوع ودرجــة اإلعاقــة الت ــي يعانــون منهــا ،ومهمــا اختلفــت أعمارهــم وأصولهــم السوســيو اقتصاديــة والثقافيــة،
ي ــنطوي علــى تحــد بثالثــة أبعــاد:
ً ً
•فهــو تحـ ٍّـد ذات ــي بالنســبة للشــخص فــي وضعيــة إعاقــة؛ إذ يتطلــب منــه عزمــا ثابتــا لتخطــي وضــع اإلعاقــة وتعبئــة
الطاقــات واإلمكانــات الكامنــة لديــه ،ومواجهــة املعيقــات الخارج ــية الت ــي تواجهــه؛
•وهــو تحـ ٍّـد موضوعــي بالنســبة للمجتمــع؛ إذ يتطلــب مــن كافــة مكوناتــه وشـرائحه ،تغيي ــرالتمثــات الســلبية الت ــي
تحملها حول اإلعاقة ،ورفع كل الحواجزالتـي يمكن أن تعتـرض استفادة هذه الشريحة من األفراد من حقها
فــي التعليــم والتكوي ــن ،وولوجهــا مجــاالت املعرفــة ،وارتقائهــا االجتماعــي فــي إطــاراإلنصــاف وتكافــؤالفــرص.
•وهــو كذلــك ،تحـ ٍّـد حقوقــي ،يدعــو السياســات الت ــربوية إلــى إعمــال كافــة الحقــوق املنصــوص عليهــا فــي املعاهــدات
واملواثيــق الدوليــة ،بالنســبة لــكل شــخص فــي وضعيــة إعاقــة ،ومــن ضمنهــا الحــق فــي الت ــربية والتكوي ــن واالندمــاج
االجتماعــي.
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ب .األهداف:

َي ُ
كمن الهدف الجوهري من معالجة هذا املوضوع االسهام ،في بلورة توصيات إلغناء مضاميـن الرؤية االستـراتـيجـية،
والسيما الرافعة الرابعة ،التـي نصت على عدد من املستلزمات األساسية للنهوض بتعليم وتكويـن هذه الفئة ،من
ضمنها إدماج األطفال في وضعية إعاقة في املدارس إلنهاء وضعية اإلقصاء والتمييـز.
كما يســتهدف وضع تصور للمخطط الوطن ــي لتفعيل الت ــربية الدامجة لألشــخاص في وضعية إعاقة ،الذي نصت
عليــه الرؤيــة االستـراتـيج ــية؛ مخطــط يشــمل الفضــاءات املالئمــة ،واملدرسي ــن (ات) ،واملناهــج والب ـرامج واملقاربــات
البيداغوج ــية ،وأنظمــة التقييــم والدعامــات الديداكت ــيكية املالئمــة ملختلــف اإلعاقــات والوضعيــات الخاصــة...

 .6مشــروع حــول «مهــن التدريــس والتكوي ــن والبحــث :املكتســبات ،االختــاالت ،آفــاق
التطوي ــر والتجديــد»
أ .السياق:
أولت توجهات الرؤية االستـراتـيجـية  ،2030 2015-أهمية قصوى لورش مهن التـربية والتكويـن ،حيث اعتبـرتها في
مقدمــة أولويــات النهــوض بــأداء املدرســة بمختلــف مكوناتهــا ،وتحسي ــن مردوديتهــا الداخليــة والخارج ــية ،مــن منظــور
شــمولي ،يهــم مجمــوع مهــن قطاعــات الت ــربية والتكوي ــن ،ويضــع فــي اعتبــاره الســمات املمي ــزة لــكل مهنــة علــى مســتوى
األدوارواملهــام ،حســب خاصيــة كل قطــاع مــن القطاعــات املكونــة للمنظومــة الت ــربوية.
يأت ــي إطــاق االشــتغال علــى إعــداد هــذا التقري ــر بعــد إصــدار املجلــس لتقري ــر أول عرضان ــي (تــم عــرض محتــواه فــي
الفصــل األول أعــاه :حصيلــة عمــل املجلــس ب ــرسم ســنة  ،)2018يهــم االرتقــاء بمهــن الت ــربية والتكوي ــن والبحــث
والتدبي ــر ،اقت ــرح عــددا مــن التوجهــات األفقيــة املشت ــركة لالرتقــاء بهــذه املهــن.

ب .األهداف:
يهدف هذا التقريـراملوضوعاتـي املرتقب إلى ما يلي:
•تحيي ــن عناصــر تشــخيص واقــع مهــن التدريــس والتكوي ــن والبحــث وتعميقهــا واســتكمالها ،علــى مســتوى:
النصــوص التنظيميــة والت ــربوية املؤطــرة ،وتكوي ــن الفاعلي ــن التـربويي ــن علــى اختــاف مجاالتهــم ومســتوياتهم،
(والســيما فــي ســياق املشــروع الجديــد لتأهيــل أســاتذة التعليــم املدرس ــي الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة فــي يون ــيو
 ،)2018وشــروط الولــوج ،وتدبي ــر املســار املهن ــي ،وآليــات االشــتغال ،وممارســات البحــث العلم ــي...؛
•إعادة تحديد املهام واألدوارواملواصفات املرتبطة بمهن التدريس والتكويـن والبحث ،في انسـجام مع املتطلبات
واملستجدات؛
•تحييـن املؤشرات الكمية الحالية والتوقعية الخاصة بمختلف هيئات التدريس والتكويـن والبحث ،واستباق
الحاجات من ھذه األطر ،واستشـراف املواصفات الجديدة لتأهيلهم؛
•بلورة مقتـرحات وتوصيات لالرتقاء بمهن التدريس والتكويـن والبحث.
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 .7مشروع تقرير«التعليم العالي في أفق  ،2030اآلفاق االستـراتـيجـية»
أ .السياق:
فــي اســتحضارلنتائــج التقييمــات ذات الصلــة الت ــي أنجزتهــا الهيئــة الوطن ــية للتقييــم ،ي ــنطلق االشــتغال االستشـرافي
علــى موضــوع التعليــم العالــي ،مــن أهميــة البحــث العلمــي والتقن ــي واالبتــكار ،فــي تعزي ــزالتنميــة البشــرية واملســتدامة
للمغــرب ،وانخراطــه فــي مجتمــع واقتصــاد املعرفــة ،ومــن ثــم ،ضــرورة الوصــول إلــى حلــول دقيقــة لتحسي ــن التعليــم
العالــي ،فــي ضــوء األساســيات الت ــي وردت فــي توجهــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح ،وإعمــاال ملبادئهــا الناظمــة:
اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء.

ب .األهداف:
يهــدف هــذا املشــروع إلــى تقييــم نجاعــة وفعاليــة التعليــم العالــي فــي أبعــاده املؤسسات ــية والتدبي ــرية والبيداغوج ــية،
والصعوبات ،التـي تعتـرضه وأهم التحديات التـي تواجهه ،والسيما تلك املرتبطة بالقانون املتعلق بالتعليم العالي؛
واســتقاللية الجامعــة؛ ومؤسســات االســتقطاب املفتــوح؛ وتنظيــم وبي ــنة وحكامــة ومردوديــة التعليــم العالــي وتقييــم
البحــث العلم ــي؛ ونظــام إجــازة ماست ــردكتــوراه؛ واألســتاذ الباحــث؛ والحيــاة الطالبيــة؛ ومالمــح خريج ــي الجامعــة،
الرقمنــة باعتبارهــا رافعــة للتغيي ــر ،نمــوذج تمويــل منصــف...؛ ســيتم اســتثمارنتائــج تقري ــرالهيئــة الوطن ــية لتقييــم
حــول «التعليــم العالــي باملغــرب :فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي».
كمــا يســعى االشــتغال علــى هــذا املوضــوع ،للوصــول إلــى توصيــات واقت ـراحات استـراتـيج ــية ،مرتبــة حســب اآلمــاد
القصي ــرة واملتوســطة والطويلــة ،والت ــي مــن شــأنها تطوي ــر سياســة عموميــة حاســمة إلصــاح التعليــم العالــي.

 .8مشروع تقريرحول «جمعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ :شريك أسا�سي من أجل
تحقيــق مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقاء»
أ .السياق:
إن االنخراط الفعلي واملنتظم لألسرفي الشأن التـربوي ،محدد أساس لضمان حسن اضطالع املدرسة بوظائفها،
واإلســهام في إنجاح مشــاريع إصالحها ،واملشــاركة املنتظمة في النهوض بأدوارها ،بالنظرللمســؤولية الحاســمة لهذه
األســر فــي ضمــان الحــق فــي ولــوج الت ــربية والتعليــم ألبنائهــا ،واالســتمرار فــي متابعــة مســارهم الدرا�ســي ،وفــي تحقيــق
تنشــئتهم املالئمــة ،وفــي بلــورة مشــاريعهم الشــخصية ،وبنــاء مســتقبلهم.
من ثم ،فالتلميذ ،الذي يقع في صلب كل عملية تـربوية وتعليميةُ ،يعد محط اهتمام مشتـرك بيـن األسرة واملدرسة،
مــن حيــث مســؤولية ت ــربيته وتنشــئته ،وتوفي ــر الشــروط الالزمــة للتحقيــق املتــدرج ملكتســباته الدراســية ،وتفتــح
شــخصيته ،وتحقيــق ميوالتــه واخت ــياراته ،وتمكي ــنه مــن االندمــاج فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية
والثقافيــة ،فــي انفتــاح علــى القيــم الكون ــية.
من هنا ،تبـرز أهمية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ ،في تنظيم وتأطيـرمشاركة األسرفي سيـرالشأن املدر�سي
ً
والنهــوض بــه لفائــدة بناتهــم وأبنائهــم ،مــن خــال االضطــاع بــأدوارمتعــددة ،بوصفهــا إطــارا يمثــل هــذه األســرداخــل
املؤسســة التعليميــة ،ســواء أكانــت عموميــة أم خاصــة.
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ب .األهداف:
يهدف هذا التقريـر ،أساسا ،إلى تثميـن املكانة األساسية التـي توليها الرؤية االستـراتـيجـية لإلصالح ملسؤولية األسر
والهيئات املمثلة لها في النهوض بالشأن التـربوي ،وفي بلوغ ما يلي:
•االلتزام بواجب تسجـيل األطفال البالغيـن سن التمدرس في املدرسة والسهرعلى استدامة تعلمهم؛
•اإلسهام الفعال في تـرسيخ مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء؛
•التتبع اليقظ للمسارات الدراسية والتكويـنـية للمتعلميـن؛
•االنتظام في الهيئات املمثلة لآلباء واألمهات واألولياء ،واملشاركة املستمرة في القيام باألدوارواملهام املناطة بها؛
•اإلســهام فــي بلــورة مشــروع املؤسســة الهــادف إلــى تنميتهــا البيداغوج ــية واإلدماج ــية والثقافيــة واإلشــعاعية ،فــي
انفتــاح علــى محيطهــا ،واملشــاركة فــي تنفيــذ هــذا املشــروع وفــي التتبــع اليقــظ والتقييــم املســتمرلنتائجــه؛
•املشاركة الفعلية في مجالس تدبيـراملؤسسات؛
•االنخـراط فــي التعبئــة املســتديمة حــول اإلصــاح الت ــربوي واإلســهام فــي تنميــة الوعــي املجتمعــي بقضايــا املدرســة،
وبدورهــا املصي ــري فــي االرتقــاء بالفــرد واملجتمــع.
كمــا يســائل هــذا املشــروع املوقــع الحالــي لهــذه الهيئــات وأدائهــا ،فــي اتجــاه اقت ـراح مداخــل كفيلــة بإعــادة تحديــد مهــام
وأدوارأســرالتالميــذ وهــذه الهيئــات املمثلــة لهــا ،والتحيي ــن الشــامل للنصــوص التنظيميــة والقانون ــية ذات الصلــة،
مــع األخــذ بعي ــن االعتبــارتوجهــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح .2030-2015

 .9مشروع حول «الوظيفة الثقافية للمدرسة املغربية»
أ .السياق:
يـندرج االشتغال على هذا املوضوع في سياق تـربوي ،ووطنـي ودولي ،يتسم بمجموعة من املتغيـرات من بيـنها:
•أحكام دستورية ،تحدد معالم ُ
الهوية الثقافية املغربية ،وتشدد على تنوع مكوناتها؛
َ
•اعتماد الرؤية االستـراتـيج ــية  2030-2015خارطة طريق إلصالح منظومة الت ــربية والتكوي ــن والبحث العلمي،
وإدراجهــا للوظيفــة الثقافيــة للمدرســة ضمــن الوظائــف الخمــس األساســية للمدرســة ،مــع تخصيــص رافعــة
لتقويــة االندمــاج السوســيو ثقافــي (الرافعــة )17؛
َ
•التزايــد فــي وتـي ــرة االحتــكاك والتفاعــل بي ــن الثقافــات املحليــة والكون ــية ،فــي ســياق دولــي ُمعولــم ،يعــرف تحــوالت
عميقــة علــى جميــع املســتويات؛
•التحوالت التـي يعرفها املجتمع املغربي ،على املستوى املؤسساتـي ،والتشريعي ،والحقوقي...؛
•التوجه العتماد الالمركزية والالتمركزبمثابة خياراستـراتـيجـي للتدبيـراملحلي.
يجسد اختـيارهذا املوضوع ،ضرورة االهتمام باضطالع املدرسة بمختلف وظائفها ،بما في ذلك الوظيفة الثقافية.
كما يتأسس االشتغال على هذا املكون ،على كون املدرسة حاملة للثقافة وناقلة لها في الوقت نفسه؛ وعلى ضرورة
اضطالع هذه املدرسة بمهمتها في تحقيق االندماج الثقافي وضمان ولوج سلس ومنصف للثقافة ،وجعلها مختبـرا
لإلنتاج الثقافي ونشره ،بدل كونها مجرد فضاء الستهالك هذا اإلنتاج.
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ب .األهداف:
يهدف االشتغال على هذا املوضوع ،على الخصوص ،إلى:
•تشخيص واقع ممارسة املدرسة لوظيفتها الثقافية على مختلف املستويات واألبعاد؛
•اقت ـراح ســبل عمــل مبتكــرة لجعــل املدرســة مؤسســة لإلدمــاج الثقافــي ،مــن خــال تنميــة الوعــي الثقافــي لــدى
املتعلمي ــن والفاعلي ــن التـربويي ــن ،وإلنتــاج الثقافــة ونشــرها؛
•بلورة نماذج مبتكرة لتطويـرالوظيفة الثقافية للمدرسة املغربية.

 .10اســتكمال مشــروع ال ـرأي ومشــروع التقري ــر املصاحــب لــه عــن «التعليــم والتكوي ــن
الخاصي ــن فــي املغــرب»
أ .السياق:
ي ــنبع االشــتغال علــى هــذا املوضــوع ،مــن اعتبــاره ،مــن جهــة ،موضوعــا ذا أولويــة ضمــن املواضيــع الت ــي يشــتغل
عليهــا املجلــس ،ومــن جهــة ثان ــية ،قضيــة أفقيــة مــن بي ــن القضايــا الت ــي ال تـزال فــي حاجــة إلــى املزيــد مــن التعميــق ،فــي
اتجــاه إغنــاء مــا جــاءت بــه الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح  2030-2015مــن توجهــات كب ــرى حــول هــذا املوضــوع،
وفــي مواكبــة لسي ــرورة تفعليهــا ،وكذلــك ،انطالقــا مــن تأكيــد هــذه األخي ــرة ،علــى أن االســتثمارفــي التعليــم والتكوي ــن
الخاصي ــن ،هــو باألســاس اســتثمار فــي خدمــة عموميــة ،باعتبارهمــا شريكي ــن للتعليــم والتكوي ــن العموميي ــن،
وليســا بديلي ــن تـربويي ــن لــه.

ب .األهداف:
يهدف هذا املشروع إلى مساءلة وإيجاد أجوبة استشرافية لألسئلة والقضايا التالية:
•ضمــان الت ـزام التعليــم والتكوي ــن الخاصي ــن بمبــادئ الخدمــة العموميــة والخيــارات الناظمــة إلصــاح املنظومــة
الوطن ــية للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي؛
•مستلزمات وضمانات االرتقاء بالتعليم والتكويـن الخاصيـن إلى مستوى شريك فعلي للتعليم العمومي؛
•مقومــات الضبــط ومراقبــة الدولــة لعمــل القطــاع الخــاص للت ــربية والتكوي ــن باعتبــاره شــريكا للتعليــم
العمومــي؛
•التأطي ــر التشــريعي والتنظيمــي وتوفي ــر تصــور دقيــق للتعليــم العالــي الخــاص الــذي يتســم بتعــدد نماذجــه
ً
خاضعــا للمبــادرة الخاصــة يســتهدف
ومؤسســاته (نمــوذج خــاص ربحــي يتعامــل مــع التعليــم والتكوي ــن بوصفــه
ُ
الطلبــة القادري ــن علــى األداء؛ ونمــوذج غي ــرربحــي تمثلــه بعــض الجامعــات؛ ونمــوذج متكــون مــن فــروع لجامعــات
ومــدارس دوليــة)...؛
•تشجـيع التعليم والتكويـن الخاصيـن التعاقدييـن؛
•افتحاص وتقييم التعليم والتكويـن الخاصيـن.
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 .11استكمال مشروع تقريـرعن «التعليم الديـنـي باملغرب»
أ .السياق:
يـرتبط هذا املوضوع ارتباطا شديدا بثوابت ُ
الهوية الوطنـية ،وبسياق مجتمعي يعرف تحوالت ذات أثـرفي منظومة
الت ــربية والتكوي ــن بمختلــف مكوناتهــا .وهــو ،مــن جهــة ثان ــية ،موضــوع ذو طابــع أفقــي ،يشــمل مختلــف األســاك
والقطاعــات وكل املســتويات ،مــن التعليــم األولــي إلــى التعليــم الجامعــي ،ومتشــعب ومتعــدد الصيــغ واألبعــاد.
هذا املوضوع ،وإن تناولته الرؤية االستـراتـيجـية لإلصالح  ،2030-2015ضمن توجهاتها الكبـرى ،من زاوية التعليم
العتـيق حصرا ،إال أنه يحتاج إلى معالجة أوسع تشمل جميع مكوناته.

ب .األهداف:
يهدف هذا املشــروع إلى تحليل عدد من القضايا ذات الصلة بالتعليم الديـن ــي بمقاربة نســقية تنظرإلى مؤسســات
التعليــم الديـن ــي مــن الزوايــا واألســئلة التاليــة:
•حكامــة التعليــم الديـن ــي :الفاعلــون املؤسسات ــيون؛ املتدخلــون؛ التدبي ــر؛ تكامــل أدوار املؤسســات؛ الجســور
واملم ـرات؛ نظــام التقييــم واإلشــهاد...
•النمــوذج البيداغوج ــي مــن حيــث :غايــات ووظائــف التعليــم الديـن ــي؛ الجــودة؛ تكامــل أدوارمكونــات ومســتويات
مؤسســات التعليــم الديـن ــي؛ التوج ــيه؛ االنفتــاح علــى تكنولوج ــيا اإلعــام واالتصــال...؛
•الفاعليـن التـربوييـن :الكفايات املهنـية؛ التكويـن؛ التنمية املهنـية؛ األدوار؛ املهام...؛
•تنمية البحث العلمي في مجال التعليم الديـنـي؛
•انفتــاح وتفاعــل مؤسســات التعليــم الديـن ــي مــع املحيــط :اإلعــام الديـن ــي؛ التنشــيط والتأطي ــرالثقافــي الديـن ــي؛
املجتمــع املدن ــي؛ محاربــة األميــة...؛
•العالقة بيـن التعليم الديـنـي والتعليم العام؛
•عالقة هذا النوع من التعليم بسوق الشغل؛
•تقييم التعليم الديـنـي :املردودية الداخلية والخارجـية.
جدي ــر باإلشــارة ،فــي هــذا الصــدد ،إلــى أن ب ــرنامج عمــل لجــان املجلــس مــن خــال املشــاريع الت ــي ستشــتغل عليهــا،
سيستوفي أجله في آخردورة سيعقدها املجلس قبل متم واليته األولى ،في حيـن ستواصل بنـيات البحث والدراسة
والتقييــم لديــه ،اســتكمال أعمالهــا املندرجــة فــي ب ـرامج عملهــا الذات ــية.
في هذا اإلطار ،وعالوة على األعمال الت ــي ســتواصل الهيئة الوطن ــية للتقييم االشــتغال عليها ســنة  ،2019والت ــي تم
تقديمهــا أســفله ،سي ــنكب قطــب الدراســات والبحــث ودعــم هيئــات املجلــس مــن جهتــه ،علــى اســتكمال الدراســات
املدرجــة فــي ب ــرنامج عملــه ،و تتعلــق باملشــاريع التاليــة:
•«إرساء شبكة الخبـراء املختصيـن في التـربية والتكويـن»؛
•«نموذج للتعلمات األساسية في التعليم اإللزامي وآفاق التطويـر»؛
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•«تقوية وتطويـرأدوارالجمعيات املهنـية للتـربية والتكويـن»؛
•«استـراتـيجـية وطنـية لالبتكارالتـربوي»؛
وكل ذلك ،عالوة على تقديم الدعم العلمي للجان املجلس.
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ثانـيًا :آفاق المهمة التقييمية
مــن املعلــوم أن مشــاريع التقييــم ،تتطلــب غالبــا أكث ــرمــن ســنة لإلنجــاز .ولقــد انطلــق العمــل فــي بعــض املشــاريع الت ــي
تحقــق منهــا جــزء مهــم .ويمكــن عرضهــا كالتالــي:

 .1دراسة حول «األسروالتـربية :تصورات وانتظارات وطموحات» ،بحث وطنـي
هــذه الدراســة عبــارة عــن بحــث وطن ــي حــول «األســروالت ــربية :تصوراتهــم وانتظاراتهــم وتطلعاتهــم ،والتكاليــف الت ــي
ُ
يتحملونها» .تنجزالهيئة الوطنـية للتقييم هذه الدراسة باالستعانة بخبـرة مكتب الدارسات « .»Badr Etudesوقد
بــدأت هــذه الدراســة فــي دجنب ــر ،2017وســوف تكتمــل فــي منتصــف عــام  2019تقريبــا.
قامــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط بتوفي ــرامللفــات الخرائطيــة الخاصــة بعي ــنة الوحــدات األوليــة ،وأنجــزمكتــب
الدراســات البحــث امليدان ــي ،واســتعانت الهيئــة بخبي ــرفــي مجــال اســتقصاء ال ـرأي.

أ .السياق:
نظرا ألهمية التـربية والتكويـن في التنمية البشرية وفي االرتقاء باألشخاص وباملجتمع ،فهي تحتل أهمية قصوى في
صلــب الطلــب االجتماعــي .لقــد عــرف املجتمــع املغربــي تغي ـرات عميقــة علــى كل مــن املســتوى االقتصــادي والسيا�ســي
واالجتماعــي والثقافــي ،ممــا أث ــرعلــى تطلعــات املغاربــة واألهميــة الت ــي يولونهــا إلــى الت ــربية .ومــن ناحيــة أخــرى ،تغي ــرت
ً
وضعيــة الطفــل أيضــا فــي العشــريات األخي ــرة ،فــازدادت إذن انشــغاالت عائلتــه بتعليمــه وبحقوقــه مواطنــا داخــل
ً
املجتمــع وتلميــذا فــي دراســته وفــي السياســات العموميــة.
إن تدريــس األطفــال وتعليمهــم مــن أهــم انشــغاالت العائــات ،ممــا يســائل األبعــاد املختلفــة الت ــي تمي ــزالعالقــة الت ــي
ت ــربط األســر بتعليــم أوالدهــم وبناتهــم قصــد اإلحاطــة بتصوراتهــم وانتظاراتهــم وتطلعاتهــم ،وكل مــا يمي ــز اخت ــيار
املدرســة والنظــام التعليمــي ألطفالهــم .فمــن الضــروري إذن إجـراء بحــث ميدان ــي مخصــص تحديــدا للت ــربية ،قصــد
الحصــول علــى بيانــات تتعلــق بتطلعاتهــم واخت ــياراتهم .وفــي هــذا الســياق ،قــررت الهيئــة إنجــازبحــث ميدان ــي وطن ــي فــي
هــذا املوضــوع.

ب .األهداف:
يهــدف هــذا البحــث امليدان ــي إلــى الحصــول علــى معلومــات حــول األســروتطلعاتهــم وتصوراتهــم إزاء تدريــس أبنائهــم
وبناتهــم.
وأكثـرتحديدا ،يتعلق األمربما يلي:
•اإلملــام بتصــورات األســرإزاء الت ــربية ،واألهميــة الت ــي توليهــا لهــا ،وكذلــك إزاء مهامهــا ودورهــا فــي بنــاء مســتقبل
أبنائهــن وبناتهــن ومكانتهــم املهن ــية ووضعهــم االجتماعــي؛
•معالجة كل األبعاد التـي تبـرر من خاللها األسرتفضيالتها التـربوية (التنظيم ،نوع التعليم ،التعلمات ،التمكن
من اللغة ،جودة التعليم )...وتـرتـيبها حسب مستوى األهمية؛
•مساءلة األسرعلى مدى رضاها إزاء املدرسة العمومية أو الخاصة ،اختـياراملؤسسة املدرسية واإلعاقات التـي
تعرقل هذا االختـياروقرارها بتغييـراملؤسسة؛
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•تصن ــيف األســر حســب دخلهــا ومصــدر هــذا الدخــل ،حيــث يجــب تصن ــيف تكاليــف التعليــم الت ــي تتحملهــا
العائــات :تكاليــف الدخــول املدر�ســي ،التكاليــف الشــهرية ،النقــل املدر�ســي ،املالبــس ،الصحــة ،وتقدي ــرحصــة
التعليــم فــي التكاليــف العائليــة الشــهرية ،واملشــاكل الت ــي تنبــع عــن ذلــك.
ُ
العـ َّـدة املتعلقــة بالبحــث امليدان ــي مكونــة مــن اســتمارة تســتهدف ر َّب األســرة ،مــن خــال أرضيــة رقميــة علــى شــبكة
األنتـرن ــيت .ســوف يقــوم مكتــب الدراســات بالبحــث امليدان ــي .وتتكــون العي ــنة مــن  3000أســرة ُموزعــة علــى مجمــوع
جهات اململكة حســب الوســط (حضري وقروي) .وســوف يتم صياغة التقري ــربعد معالجة وتحليل البيانات خالل
العــام .2019

 .2البـرنامج الوطنـي لتقييم املكتسبات PNEA 2019
أ .السياق:
تأتـي هذه النسخة من البـرنامج الوطنـي لتقييم املكتسبات للعام  2019بعد الصيغات األخرى من نفس البـرنامج.
وتدخل هذه النسخة في إطارتوصيات الرؤية االستـراتـيجـية التـي تنص على «تطبيق البـرامج واملناهج والتكويـنات،
ويجب أن يخضع تلقائيا لتقييم يتم إنجازه بشكل منتظم» .املادة .72

ب .األهداف:
تهدف الهيئة من خالل هذه الدراسة إلى:
•تقييم مكتسبات التالمذة في آخرالسلكيـن االبتدائي واإلعدادي؛
•تحديد أثـرمختلف املتغيـرات في مردودية املدرسة؛
•اإلملام بأثـراملمارسات التـربوية والتدبيـرية على مكتسبات التالمذة؛
•تقديـرجودة املناخ املدر�سي وأثـره على مكتسبات التالمذة؛
•وضع مؤشرات موضوعية للنتائج رهن إشارة املقرريـن والباحثيـن والفاعليـن التـربوييـن؛
•مواكبة تطبيق الرؤية االستـراتـيجـية.
تخص هذه النسخة من البـرنامج الوطنـي لتقييم املكتسبات  2019تالمذة السنة السادسة من التعليم االبتدائي،
وأولئك الذيـن يتابعون دراستهم في السنة الثالثة إعدادي .يجد اختـيارهذيـن املستوييـن تبـريـره ،في كون املستوى
السادس االبتدائي يشكل نهاية السلك االبتدائي والثانـي يمثل نهاية التعليم الثانوي اإلعدادي.
ُ
فهــذه الدراســة تعتب ــرتقييمــا ملكتســبات التالمــذة فــي فت ـرات أساســية مــن دراســتهم .كمــا أنهــا تنجــزأربــع ســنوات بعــد
إطــاق تطبيــق الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح  ،2030-2015ممــا يمكــن مــن تقييــم الجهــود املبذولــة للوصــول إلــى
األهــداف املســطرة إلصــاح منظومــة الت ــربية والتكوي ــن.
املواد املعن ــية بهذه الدراسة هي اللغات والرياضيات والعلوم؛ حيث يتم تقييم تالمذة السنة السادسة ابتدائي في
كل مــن العربيــة والفرنســية والرياضيــات والنشــاط العلمــي .أمــا زمالؤهــم فــي الســنة الثالثــة إعــدادي ،فهــم ُيمتحنــون
فــي العربيــة والفرنســية والرياضيــات وعلــوم الحيــاة واألرض والفي ــزياء والكيميــاء.
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 .3تقييم منظومة التعليم العالي ذات االستقطاب املحدود
أ .السياق:
تطمــح هــذه الدراســة إلــى اســتكمال التقييــم الــذي ســبق أن قامــت بــه الهيئــة الوطن ــية للتقييــم للتعليــم العالــي ذي
االســتقطاب املفتــوح ســنة  .2018كمــا أنهــا تنخــرط فــي إطــار اإلملــام ،مــن الناحيتـي ــن الكميــة والنوعيــة ،باألبعــاد
والعناصــرالت ــي تمي ــزالسياســة العموميــة الخاصــة بالتعليــم العالــي ُبمجملــه ،وبالتفاوتــات املوجــودة بي ــن مؤسســات
التعليــم العالــي ذات االســتقطاب املفتــوح ونظي ـراتها ذات االســتقطاب املحــدود.
تخص هذه الدراسة الجوانب التالية:
•املكانة التـي يحتلها التعليم العالي ذواالستقطاب املفتوح؛ حيث تسعى هذه الدراسة إلى تقديم نظرة تاريخية،
لكــن مــن منظــور استش ـرافي ،أي أن منبعهــا وسي ــرورتها سيســاعدان علــى بلــورة تصــور أكث ــر تماســكا وموحــدا
للتعليــم العالــي باملغــرب.
•األحــداث البــارزة الت ــي مي ــزت التعليــم العالــي ذا االســتقطاب املحــدود ،إذ تســتند هــذه الدراســة إلــى البيانــات
اإلحصائيــة واألحــداث الت ــي مي ــزت تطــور هــذا النظــام ،قصــد إنشــاء العالقــة بي ــن األحــداث والبيانــات .إن هــذه
ً
املقاربة ستمكن من استخالص العبـروالدروس فيما يتعلق بالسياسة العمومية أوال ،وثانـيا باالزدواجـية بيـن
التكوي ــن فــي «الســلك العــادي» وفــي نظــام «اإلجازة-املاست ــر-الدكتوراه» ،فضــا عــن توســيع هــذا النظــام ووزن
الجامعــات ،واملخططــات القطاعيــة وتأثي ــرها فــي النظــام وفــي التأطي ــروفــي الطاقــة االست ــيعابية.
•مردودية التكوي ــن من خالل نسبة النجاح ونسبة االنقطاع :إن قياس املردودية يعن ــي ثالث جامعات ،خصتها
أيضــا الدراســة التقييميــة ملؤسســات التعليــم العالــي ذات االســتقطاب املفتــوح .وعليــه ،ســيمكن هــذا القيــاس
من تحليل مؤشـرات تخص االســتقطاب املحدود ،كنســبة الحصول على الشــهادة في الوقت القانون ــي ،ونســبة
الحصول على الشهادة بتأخر ،ونسبة االنقطاع حسب السنوات ،ومقارنتها مع نسب مؤسسات االستقطاب
املفتــوح.

ب .األهداف:

ً
يهدف تقييم التعليم العالي ذي االستقطاب املحدود ،موازاة مع تقييم مؤسسات التعليم العالي ذات االستقطاب
املفتــوح إلــى إيجــاد ســبل تعــاون وتكامــل حقيقي ــن بي ــن هذي ــن النوعي ــن مــن التعليــم .وتهــدف هــذه الدراســة فــي نهايــة
املطــاف إلــى توحيــد ملمــوس للنظــام ب ــرمته ،وذلــك باالســتناد إلــى نقــط القــوة لــكل مكــون مــن مكونــات التعليــم العالــي.

 .4تقييم منظومة التوجـيه التـربوي
أ .السياق:
انطالقــا مــن توصيــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية مــن جهــة ،ومــن العناصــراملســتمدة مــن املمارســات الدوليــة مــن جهــة
أخــرى ،فقــد تــم اقت ـراح إطــارمرجعــي شــامل لتقييــم نظــام التوج ــيه الت ــربوي مــن خــال تقييمــات جزئيــة.
وقصــد القيــام بمراجعــة نظــام التوج ــيه الت ــربوي ُبمجملــه ،كمــا أوصــت بذلــك الرؤيــة االستـراتـيج ــية ،مــن الضــروري
صياغــة إطــارمرجعــي استشـرافي ،يســتند إلــى جميــع األبعــاد األساســية لنظــام التوج ــيه الت ــربوي؛ وتنزيــل هــذا اإلطــار
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بطريقة تدريجـية حتى يتسنى التطرق إلى جميع جوانبه اإلشكالية؛ واقتـراح إصالح مالئم لنظام التوجـيه التـربوي،
فــي نهايــة هــذه العمليــة.

ب .األهداف:

ُ
أمــا الجانــب االستش ـرافي للدراســة ،فهــو يعن ــي جوانــب التوج ــيه الت ــي لــم تطــور بعــد علــى املســتوى الوطن ــي ،والت ــي
ستكون موضوع استطالع لتصورات مختلف الفاعليـن .يهدف إذن هذا الجانب إلى تشجـيع القطاعات الحكومية
الت ــربوية علــى تملــك األدوات واآلليــات الت ــي تمكــن مــن تحسي ــن جــودة نظــام التوج ــيه الت ــربوي.
يهــدف هــذا التقييــم إلــى تقييــم السياســة العموميــة واالستـراتـيج ــية الوطن ــية فــي مجــال التوج ــيه الت ــربوي؛ باإلضافــة
إلــى تقييــم دوره فــي املقاربــة التنظيميــة؛ واملقاربــة الت ــربوية؛ وانخ ـراط الفاعلي ــن؛ وتوفــراإلمكان ــيات؛ وفــي ممارســة
التوج ــيه كذلــك.
قامــت الهيئــة الوطن ــية للتقييــم ببلــورة تقري ــرجمعــت فيــه كل النصــوص الت ــي تتعلــق بالتوج ــيه املدر�ســي واملهن ــي .إذ
تتطــرق هــذه الوثيقــة إلــى محتــوى هــذه النصــوص حســب ثالثــة جوانــب :سي ــرورة التوج ــيه ،قيــادة نظــام التوج ــيه،
ومهــام وتكوي ــن األطــرالعاملــة فــي مجــال اإلرشــاد الت ــربوي.
وي ــركزهــذا التقري ــرعلــى الفــوارق املتواجــدة بي ــن املمارســة علــى أرض الواقــع ،واإلطــارالقانون ــي ،ومراعــاة مــا تنــص
عليــه الرؤيــة االستـراتـيج ــية كذلــك.

 .5تقييم البحث العلمي في املغرب
أ .السياق:
يكمن االنشغال األسا�سي للمغرب حاليا في النمو االقتصادي واملعرفة .إذ َ
يضمن هذا األخيـرلبعض البلدان ،بما
ً
َ
مجتمع متفتح ومســتوى عاليا للرفاهية.
مفتاح
فيها البلدان املتقدمة والنامية،
ٍ
ولكــن ،ولضمــان هــذا ،يجــب اعتمــاد استـراتـيج ــية فــي هــذا املجــال ،ونظــام ذي أداء عــال وتحفي ـزات ُمســتهدفة
تغطــي مجمــوع مراحــل البحــث العلمــي .فمــن الضــروري إذن اللجــوء إلــى التقييــم ،باإلضافــة إلــى مــا جــاءت بــه الرؤيــة
االستـراتـيج ــية فيمــا يخــص األهــداف الت ــي يجــب الوصــول إليهــا فــي كل مــن العلــوم والتكنولوج ــيا فــي أفــق .2030
وفــي هــذا الصــدد ،تمــت نهايــة ســنة  2018صياغــة اإلطــاراملفاهيمــي لتقييــم البحــث العلمــي ُ
والعــدة الت ــي ســتمكن مــن
تطبيقــه .يتكــون هــذا اإلطــارمــن خمســة أبعــاد تكميليــة .1 :السياســة العموميــة فــي مجــال التكنولوج ــيا والعلــوم.2 ،
اإلنتــاج العلمــي والتكنولوج ــي .3 ،ب ـرامج طلبــات تقديــم مشــاريع بحثيــة .4 ،التعــاون العلمــي .5 ،تنظيــم واشــتغال
بن ــيات البحــث.

ب .األهداف:
لهذه الدراسة  3أهداف أساسية:

ُ
•أولها ،أن هذا التقييم سيمنح تشخيصا مكمال للتشخيصيـن اللذيـن أنجزا في  2003و2009؛
•سيمكن هذا التقييم من تقديم ما تم تحقيقه فيما يخص األهداف التـي أكدت عليها الرؤية االستـراتـيجـية؛
َ
العناصرالضرورية قصد صياغة التوجهات االستـراتـيجـية في هذا املجال.
•سيمنح املجلس األعلى للتـربية والتكويـن
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بعــد صياغــة اإلطــاراملفاهيمــي واملنهج ــي للدراســة واملراجــع وكذلــك املقارنــة الدوليــة مــن حيــث الحكامــة والتمويــل
ُ
فــي مجــال البحــث العلمــي ( ،)2018ســوف تخصــص ســنة  2019لصياغــة التقري ــرالتقييمــي والتوجهــات الت ــي يجــب
اعتمادهــا ،وســيتم تقديــم هــذا التقري ــرملكتــب املجلــس.

 .6البوابة اإلحصائية « » educationdata.ma
تعتب ــر البوابــة اإلحصائيــة «  » educationdata.maأول أرضيــة رقميــة مفتوحــة مخصصــة للمنظومــة الت ــربوية
املغربية .فهي تقدم نظرة شاملة على كل البيانات املتوفرة حاليا حول مختلف مكونات منظومة التـربية والتكويـن
والبحــث العلمــي فــي املغــرب.

أ .السياق:
أوال ،إن ســياق البيانــات املتعلقــة بمنظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي يتمي ــزبتعــدد املتدخلي ــن والفاعلي ــن
(قطاعــات حكوميــة متعــددة)؛
•ثان ــيا ،لم يسبق أن توفرت بوابة إحصائية مخصصة للمنظومة الت ــربوية املغربية تقدم نظرة شاملة على كل
البيانــات ،مــع تســليط الضــوء علــى كل مكــون مــن مكوناتهــا علــى حــدة؛
•ثالثا ،تعتب ــرهذه البوابة أول بوابة دي ــنامية تمنح إمكان ــية العبور بسالسة من بي ــن مؤشرات وبيانات منظومة
الت ــربية الوطن ــية والتكوي ــن املهن ــي والتعليم العالي والبحث العلمي؛
•أخيـرا ،تعرض هذه البوابة منشورات الهيئة الوطنـية للتقييم وتقدمها بشكل متفاعل.

ب .األهداف:
يكمــن الهــدف الرئي�ســي لهــذه البوابــة فــي وضــع البيانــات املتعلقــة باملنظومــة الت ــربوية رهــن إشــارة العمــوم .إذ تدخــل
هــذه البوابــة فــي إطــارالبيانــات املفتوحــة الولــوج ،الت ــي تهــدف إلــى تحسي ــن نمــط الحصــول علــى البيانــات الرســمية
املتعلقة بالتـربية والتكويـن على مدى فتـرة زمنـية طويلة .وتشمل جميع مكونات املنظومة .وتستهدف هذه البوابة،
فــي األول ،أعضــاء املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،والباحثي ــن والخب ـراء الذي ــن يعملــون فــي مجــال
الت ــربية والتكوي ــن ،والصحفيي ــن ،وكل شــخص مهتــم بالحصــول علــى بيانــات حــول الت ــربية والتكوي ــن.
َ
ضية رقمية لعرض األعمال التقييمية للهيئة الوطنـية للتقييم ،من
كما سبقت اإلشارة ،تلعب هذه البوابة دور أر ٍ
تقاري ــرشاملة وقطاعية وموضوعات ــية ،واألطالس ،ونتائج الب ــرنامج الوطن ــي لتقييم مكتسبات التالمذة ،ومختلف
ُ
قواعد البيانات لألبحاث امليدان ــية الت ــي أنجزت من طرف الهيئة الوطن ــية للتقييم.
تمنح البوابة عدة إمكانـيات لتفحص صفحاتها ،والسيما:
•تغييـرأنواع العرض الرقمي؛
•تصفح الجداول وتصديـرها إلى بـرامج معالجة أخرى؛
•تحديد محاور التحليل؛
•اكتشاف مختلف مكونات املنظومة التـربوية من خالل الخرائط التفاعلية.
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 .7إطاراألداء ملؤشرات تتبع تطبيق الرؤية االستـراتـيجـية 2030-2015
أ .السياق:
تدعوالرؤية االستـراتـيجـية إلى االرتقاء بمدرسة الجودة وتكافؤالفرص .وهذا يقت�ضي إنشاء آليات للتتبع والتقييم.
وفــي هــذا اإلطــار ،وضمــن مهــام الهيئــة الوطن ــية للتقييــم ،قــررت هــذه األخي ــرة صياغــة ّأول إطــارأداء إحصائــي لتتبــع
تطبيــق الرؤيــة االستـراتـيج ــية إلــى غايــة  .2030ســيكون هــذا اإلطــارعبــارة عــن آليــة معلومات ــية ،ســتمكن مــن القيــام
بتتبــع منتظــم ألهــداف الرؤيــة االستـراتـيج ــية.

ب .األهداف:
الهــدف األسا�ســي لهــذه الدراســة هــو بنــاء مؤش ـرات جديــدة انبثقــت مــن املواضيــع الت ــي تطرقــت إليهــا الرؤيــة
االستـراتـيج ــية (اإلنصــاف ،الجــودة.)...
وسوف يتسنى لنا تتبع تحقيق أهداف الرؤية االستـراتـيجـية طيلة الفتـرة املمتدة بيـن  2015و ،2030كما سيمكننا
هذا التتبع من:
•مقارنة أهداف الرؤية االستـراتـيجـية مع اإلنجازات؛
•القيام بتقييمات نصف مرحلية؛
•تقييم مدى تحقيق األهداف وإثارة االنتباه عند تسجـيل تفاوتات.
وبعــد ذلــك ســوف يتــم تطوي ــرتطبيــق معلومات ــي مــن أجــل الحســاب األوتومات ــيكي للمؤشـرات ،لتســهيل االطــاع علــى
إنجــازات الرؤيــة.

 .8األطلس التـرابي للهدراملدر�سي
أ .السياق:
رغم تحقيق املدرسة املغربية إلنجازات مهمة فيما يتعلق بتعميم التمدرس والتطويـرالتدريجـي للعرض التـربوي،
إال أن هنــاك اختــاالت مــا زالــت تعرقــل تحسي ــن أداء منظومتنــا الت ــربوية .ســبق للهيئــة الوطن ــية للتقييــم أن أشــارت
إلــى ضعــف املردوديــة الداخليــة للمنظومــة فــي التقري ــرالتشــخي�صي الــذي خــص الفت ــرة املمتــدة مــن عــام  2000إلــى
 .2013وفي هذا الصدد ،تدعوالرؤية االستـراتـيجـية لإلصالح  2030-2015إلى تحسيـن املردودية الداخلية وتعزيـز
الجهــود املبذولــة لضمــان تمــدرس دائــم والحــد مــن الهــدراملدر�ســي.
ُّ
إن االنقطاعــات والتأخــراملدر�ســي والتكـرارأو الهــدر ،كلهــا مصطلحــات غالبــا مــا تواكــب أي تحليــل ُينجــزفــي موضــوع
الهدراملدر�سي .فهناك كثيـرمن الدراسات التـي تطرقت في املغرب إلى هذا املوضوع ،وال سيما في إطارالفصل املتعلق
بالجودة للجميع في الرؤية االستـراتـيجـية .ولكن ،تجدراإلشارة إلى أن كل التحاليل التـي عالجت هذا املوضوع ،غالبا
ما تطرقت له من جانب الجنس والوســط ،وفي أحســن الحاالت من خالل التوزيع حســب املســتوى التعليمي.
وهكــذا ،فــإن األطلــس الت ـرابي للهــدراملدر�ســي ،يقــدم وألول مــرة تتبعــا لج ــيل بأكملــه ( 6.5مليــون تلميــذ وتلميــذة)،
وذلك اســتنادا إلى قواعد البيانات «مســار» .إن تحليال كهذا يســمح لنا بالقيام بتدقيق كبي ــرعلى املســتوى الت ـرابي
(الجهة ،اإلقليم ،الجماعة ،املؤسسات املدرسية) إلشكالية الهدراملدر�سي من خالل تتبع شامل ملختلف املسارات
املدرســية لهــذا الج ــيل.
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ب .األهداف:
الهــدف مــن هــذا األطلــس الت ـرابي للهــدراملدر�ســي ،هــو تقديــم تدقيــق ت ـرابي إلشــكالية الهــدراملدر�ســي ،ألول مــرة .إذ
يتطــرق األطلــس إلــى املســتوى الجهــوي واإلقليمــي والجماعــي ،كمــا ُيقــدم نتائــج جديــدة ال تســتند إلــى عي ــنة فقــط ،بــل
ً
إلــى إحصــاء ،انطالقــا مــن قاعــدة بيانــات مســار.

 .9دراسة حول مهنة املدرسيـن وظروف عملهم
أ .السياق:
تنجــزالهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للت ـربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،دراســة حــول «مهنــة التدريــس
وظروف عمل املدرسيـن» ،وذلك بغاية اإلملام بظروف ممارسة مهنة التدريس من طرف ُمد ّ ِرسات ومدر�سي املنظومة
الت ـربوية ،ودراســة مختلــف مســاراتهم املهن ــية وممارســاتهم وحياتهــم اليوميــة باملدرســة ،وتطلعاتهــم وتمثالتهــم تجــاه
اإلصالح ،وذلك في أفق صياغة خالصات ومقتـرحات من أجل االرتقاء بمكانة املدرس ،ملا له من دور هام في املنظومة
التعليمية .تخص هذه الدراسة عيـنة ممثلة للسكان مكونة من ُ 20000مد ّ ِرسة ومدرس باألسالك التعليمية الثالثة.

ب .األهداف:
تهدف هذه الدراسة إلى:
•القيام بمقارنة دولية للنظم األساسية للمدرسيـن وتوظيفهم ومهامهم؛
•تحليل الحيثيات القانونـية املنظمة لهيئة التدريس في املغرب؛
•القيام بدراسة إحصائية ألعداد املدرسيـن وتطورها؛
•إنجازدراسة ميدانـية حول األبعاد السوسيو-اقتصادية واملهنـية للمدرسيـن.

 .10دراسة حول «الطلبة والحياة الجامعية»
أ .السياق:
تعتمد العديد من الدول دراسات حول الطلبة ،بغية توجـيه اإلجراءات والتدابيـراملتخذة لتحسيـن التكويـن والحياة
الجامعية .ويعرف املغرب نقصا في املعلومات حول الظروف السوسيو-اقتصادية للطلبة وملعيشهم الجامعي.
لقــد خصصــت الرؤيــة االستـراتـيج ــية عــددا مــن التوصيــات الت ــي تســتهدف التعليــم العالــي .وانطالقــا مــن تلــك
التوصيــات ،ارتــأت الهيئــة دراســة تأثي ــراإلصــاح فــي جــودة الخدمــات املقدمــة وفــي تكوي ــن الطلبــة وتفتحهــم كذلــك فــي
الحــرم الجامعــي.
وقــد بي ــنت دراســات دوليــة كــون الفشــل والهــدربالجامعــة ي ــرجع فــي أغلــب االحيــان إلــى جــودة الحيــاة الجامعيــة ،كمــا
ســبق أن بي ــن تقري ــرالهيئــة الوطن ــية للتقييــم حــول التعليــم العالــي ذي االســتقطاب املفتــوح .غي ــرأن التســاؤل حــول
أســباب هــذا الهــدر ،مازالــت تطــرح فــي غيــاب معطيــات دقيقــة تشــرح تخلــي الطلبــة عــن دراســاتهم الجامعيــة خــال
ســنة أو سنتـي ــن.
فــي هــذا الســياق ،ال يســتطيع أي تقييــم للسياســة العموميــة أن يمنــح معلومــات دقيقــة عــن الطلبــة دون إنجــاز
دراسات وأبحاث تستهدف الطلبة ،وتوفرمعلومات عن محيطهم السوسيو-اقتصادي ،وعن عالقتهم بالجامعة،
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وعن تمثالتهم بالنسبة إلى التكويـنات ومعيشهم الجامعي ،وأيضا عن قيمهم وآفاقهم .كل هذه املعلومات ضرورية
إلنجــاح كل تقييــم للسياســة العموميــة للتعليــم العالــي.

ب .األهداف:
األهداف الرئيسية لهذا البحث:
•تمكي ــن الهيئــة مــن التوفــر علــى معطيــات حــول الطلبــة مــن أجــل اســتغاللها فــي التقييــم وتغطيــة ابعــاد مهمــة
للتعليــم العالــي :تكوي ــن الطلبــة ،والحيــاة الطالبيــة بالحــرم الجامعــي؛
•إنجازالدراسة كل أربع سنوات ،بغية تتبع تطور منظور وآراء الشبيبة الطالبية حول الحياة داخل الجامعة؛
•املساهمة في معرفة فئة الشبيبة الطالبية.

 .11مشاريع تقييم بشراكة مع اليونـيسيف
دراسة Time to Teach :زمن التدريس في املدارس االبتدائية والثانوية اإلعدادية باملغرب.

أ .السياق:
الدراسة عبارة عن بحث نوعي متعدد البلدان ،يستهدف  22دولة أفريقية (من بيـنها :املغرب ،موريتانـيا ،الغابون،
الن ــيجر ،غيـن ــيا ،ســاحل العاج ،جزر القمر ،توغو ،غانا ،رواندا ،)...ويهدف إلى فهم محددات غياب املدرسي ــن في
أفريقيــا علــى أربعــة مســتويات )1( :الغيــاب عــن املدرســة؛ ( )2الغيــاب عــن القســم؛ ( )3غيــاب التعليــم؛ و ( )4غيــاب
املعرفــة واملحتــوى البيداغوج ــي.

ب .األهداف:
باستخدام إطارمفاهيمي متعدد األبعاد لغياب املدرسيـن وأساليب البحث النوعي ،تهدف الهيئة الوطنـية للتقييم
مــع اليون ــيسف ،إلــى تعميــق فهــم العوامــل الت ــي تحــدد مواظبــة مدر�ســي املســتوى االبتدائــي والثانــوي اإلعــدادي فــي
املغــرب ،وكذلــك ســد الثغـرات املوجــودة فــي األدلــة ،وتطوي ــرقاعــدة معرفيــة بشــأن مســألة غيــاب املدرسي ــن ،لوضــع
توصيــات لتحسي ــن مواظبتهــم.
تقييم وطنـي :العنف في الوسط املدر�سي

أ .السياق:
تطــورت مظاهــرالعنــف فــي الوســط املدر�ســي بشــكل ملحــوظ خــال العقــد املا�ضــي .وبالنظــرإلــى تعقيــد اإلشــكالية،
فإن تقييم الوضع أصبح ضروريا .في هذا السياق ،تقوم الهيئة الوطنـية للتقييم ،بشراكة مع اليونـيسف ،بإجراء
تقييــم وطن ــي لظاهــرة العنــف فــي الوســط املدر�ســي.

ب .األهداف:
يهــدف هــذا التقييــم إلــى الوقــوف علــى مــدى انتشــارهــذه الظاهــرة وحجمهــا واتجاهاتهــا بــكل تنوعهــا ،لتكوي ــن رؤيــة
َّ
موسعة لهذه الظاهرة ،وتوفيـرنظرات متقاطعة للعوامل املختلفة التـي يمكن أن تؤثـرفي تنفيذ التدخالت املناسبة
ملنــع العنــف فــي الوســط املدر�ســي والحـ ِّـد منــه .وهكــذا ،فــإن التقييــم يســتهدف املســتويات األربعــة للتعليــم األسا�ســي،
مــن مرحلــة التعليــم األولــي إلــى الثانــوي التأهيلــي.
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ثالثًا :آفاق األنشطة العلمية للمجلس
ضمــن نفــس املقاربــة التشــاركية الت ــي ي ــنهجها املجلــس ،وحرصــا منــه علــى االنفتــاح الدائــم علــى محيطــه ،فقــد
حــرص علــى إدراج عــدد مــن األعمــال واألنشــطة املدرجــة فــي ب ــرنامج عملــه لســنة  ،2019الغايــة منهــا ،تعزي ــزمشــاريعه
االستـراتـيجـية ،ودعم التفكيـرالعلمي في قضايا املدرسة املغربية ،وكذلك تكثيف التعاون مع مختلف املؤسسات
والفاعلي ــن ،عــاوة علــى أنشــطة التواصــل الخارج ــي حــول نتائــج أعمالــه ،وحــول القضايــا الكب ــرى للمنظومــة ...
تمثل األعمال واألنشطة التالية ،دعامة لتحقيق هذه الغايات:

 .1لقاءات تواصلية ،بمناسبة صدور أي عمل من أعمال املجلس
ســيحرص املجلــس علــى عقــد لقــاءات تواصليــة مــع وســائل اإلعــام ،ومــع مختلــف الفاعلي ــن املعنـيي ــن بمضامي ــن
املشــاريع الت ــي ســيصدرها ،مــن آراء وتقاري ــر وتقييمــات.
تزاوج هذه اللقاءات التواصلية ،بيـن التفاعل مع وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة واإللكتـرونـية ،وبيـن
تبادل الرأي واملناقشة مع الفاعليـن واملتدخليـن املعنـييـن بكل موضوع على حدة.
من املرتقب ،في هذا الصدد ،أن يعقد املجلس عددا من اللقاءات التواصليةَ ،ت ُّهم املشاريع االقتـراحية والتقييمية
التالية:
•التكويـن املهنـي األساس ،مفاتـيح من أجل إعادة البناء؛
•جمعيات آباء وامهات وأولياء التالميذ ،شريك أسا�سي من أجل تحقيق مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء؛
•تعليم األشخاص في وضعية إعاقة؛
•التعليم العالي في أفق  ،2030اآلفاق االستـراتـيجـية؛
•التمييـزاإليجابي لفائدة األوساط القروية وشبه الحضرية واملناطق ذات الخصاص؛
•التعليم والتكويـن الخاصيـن في املغرب؛
•مقومات التدبيـرالجـيد للتغييـرفي منظومة التـربية والتكويـن؛
•اإلطاراملرجعي لتقييم ومراجعة املناهج والبـرامج؛
•مهن التدريس والتكويـن والبحث :املكتسبات ،االختالالت ،آفاق التطويـروالتجديد؛
•الوظيفة الثقافية للمدرسة املغربية؛
•التعليم الديـنـي باملغرب؛
•نتائج الدراسة امليدانـية عن « األسروالتـربية»؛
•إطاراألداء لتتبع مدى تفعيل الرؤية االستـراتـيجـية خالل الفتـرة ما بيـن  2015و2018؛
•البـرنامج الوطنـي لتقييم املكتسبات PNEA 2019؛
•تقييم منظومة التعليم العالي ذات االستقطاب املحدود؛
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•تقييم منظومة التوجـيه التـربوي؛
•تقييم البحث العلمي في املغرب؛
•األطلس التـرابي للهدراملدر�سي؛
•دراسة حول مهنة املدرسيـن وظروف عملهم؛
•دراسة حول «الطلبة والحياة الجامعية».

 .2اللقاءات الجهوية الثالثة
بعد أن عقد املجلس:
•اللقــاءات األولــى للحــوارالجهــوي لتأهيــل منظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،فــي أكتوب ــر ،2014والت ــي
ُ
خصصــت ،مــن جهــة ،لتقاســم الحصيلــة املســتخلصة مــن مختلــف التقييمــات والتشــخيصات واالســتماعات
واالستشــارات الت ــي أنجزهــا املجلــس آنــذاك ،وضمنهــا نتائــج التقري ــرالتحليلــي لتطبيــق امليثــاق الوطن ــي للت ــربية
والتكوي ــن  ،2013-2000ومــن جهــة ثان ــية ،بهــدف إش ـراك أكب ــرعــدد ممكــن مــن الفاعلي ــن التـربويي ــن وشــركاء
املنظومــة الت ــربوية ومختلــف مكونــات املجتمــع املغربــي ،فــي التفكي ــرالجماعــي فــي ســبل االرتقــاء بمنظومــة الت ــربية
والتكوي ــن والبحــث العلمــي وبلــورة خارطــة طريــق إصالحهــا ،وتعبئتهــم حــول هــذا املشــروع ،وضمــان انخراطهــم
املستمرفي تطبيقه؛ وهو ما أثمرإعداد وبلورة «الرؤية االستـراتـيجـية لإلصالح  ،2030-2015من أجل مدرسة
اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء»؛
•اللقــاءات الجهويــة الثان ــية حــول الرؤيــة االستـراتـيج ــية  2030 - 2015وســبل تفعيلهــا ،فــي دجنب ــر ،2015والت ــي
كان الهــدف منهــا ،علــى الخصــوص ،تمكي ــن املشــاركات واملشاركي ــن مــن التعــرف علــى أهــداف وتوجهــات هــذه
الرؤيــة ،وكذلــك االطــاع علــى مشــاريع وتدابي ــر تطبيقهــا الت ــي وضعتهــا القطاعــات الوزاريــة املكلفــة بالت ــربية
والتكوي ــن ،ومن ثم ،السي ــرفي اتجاه تعبئة مجتمعية واســعة للفاعلي ــن الجهويي ــن وشــركاء املنظومة ،من أجل
االنخ ـراط الفعــال واإليجابــي فــي إنجــاح اإلصــاح الت ــربوي؛
فإنه يعتزم تنظيم الطبعة الثالثة للقاءات الجهوية خالل سنة  ،2019الغاية منها إطالق التفكيـرالجماعي وتبادل
الـرأي ،مــن جهــة ،فــي مضمــون وكيفيــة بلــورة «تعاهــد وطن ــي إلصــاح املدرســة املغربيــة» ،فــي وثيقــة مشت ــركة ،بمثابــة
َ َّ
متملــك مــن قبــل الجميــع؛ ومــن جهــة ثان ــية ،فــي ُســبل تفعيــل مقتضياتــه ،مــن أجــل ضمــان
ميثــاق متقاســم ،وتعاقــد
تعبئــة مجتمعيــة ناجعــة ،ومشــاركة فرديــة وجماعيــة متواصلــة فــي بنــاء املدرســة املرغوبــة مــن الجميــع.
ستشــكل هذه اللقاءات فرصة لتجميع األفكارواملقت ــرحات الكفيلة باملســاهمة في بلورة مشــروع هذا التعاهد ،مع
تحديــد دور كل فئــة فــي إنجــاح اإلصــاح ،وحفــزاالجتهــاد الجماعــي مــن أجــل تحديــد املســؤوليات وااللتزامــات بشــكل
تفاعلي وأفقي ،والسيما بالنسبة للفاعليـن التـربوييـن وممثليهم النقابييـن واملهنـييـن ،وجمعيات آباء وأمهات وأولياء
التالميــذ ،وهيئــات املجتمــع املدن ــي ،مــع العمــل علــى تحري ــراملبــادرات املحليــة والجهويــة ،وفــق منظــور التقائــي وطن ــي
فــي خدمــة مشــروع تجديــد املدرســة.
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 .3ندوة دولية حول :التـربية الدامجة بشراكة بيـن الهيئة الوطنـية للتقييم واليونـيسيف
(يـنايـر)2019
تعتب ــرالت ــربية الدامجــة رافعــة مهمــة للنظــم الت ــربوية ،فهــي صي ــرورة تصبــوإلــى الحــد مــن إقصــاء األطفــال فــي وضعيــة
تهميش أو هشاشة ،وتعمل على تشجـيع إدماجهم من خالل االستجابة الفعالة الحتـياجات كل املتعلميـن .كما أنها
تهــدف إلــى تأمي ــن حقهــم فــي املســاواة علــى مســتوى الحقــوق والفــرص فــي الت ــربية .هكــذا ،تنخــرط الت ــربية الدامجــة فــي
توجهات حركة «التـربية للجميع» ،التـي تعتمد على املبادئ األساسية لعدم التمييـزوتكافؤ الفرص والولوج الكلي
والتضامــن.
بمصادقة املغرب على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة  ،1993يكون قد اعتـرف بحق كل األطفال في التـربية،
خاصــة األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة (املــواد  23و 28و .)29وبمصادقتــه كذلــك علــى اتفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي
اإلعاقــة ســنة  ،2009يؤكــد انخراطــه التــام فــي تفعيــل هــذا الحــق علــى كل املســتويات التعليميــة ،مــن التعليــم األولــي
إلى الجامعي مرورا بالتكويـن املستمرمدى الحياة (املادة .)24
علــى نفــس املنــوال ،وتماشــيا مــع التزامــات املغــرب ،أكــد الدســتور املغربــي الجديــد لفاتــح يوليــوز  2011علــى حقــوق
وحريــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ال�شــيء الــذي يقت�ضــي إنشــاء نظــام ت ــربوي دامــج.
ثــم جــاء املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن ،أربــع ســنوات بعــد ذلــك ،لي ــنخرط فــي نفــس التوجــه مــن خــال اقت ـراح
ثالثــة أســس للرؤيــة االستـراتـيج ــية  :2030-2015اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،والجــودة للجميــع ،واالرتقــاء بالفــرد
واملجتمــع ،لتصبــح الت ــربية الدامجــة تحديــا كبي ـرا للمغــرب ي ــنبغي لــه أن يواجهــه.
وبغيــة دعــم هــذه التوجهــات ،واالســتجابة ،لتوصيــات الرافعــة  4مــن الرؤيــة االستـراتـيج ــية  ،2030-2015علــى
الخصــوص ،نظــم املجلــس ،بشـراكة مــع اليون ــيسيف ،نــدوة دوليــة فــي موضــوع «الحــق فــي الت ــربية الدامجــة :انتقــال
مفاهيمــي وتحــول املمارســات ورهانــات التقييــم» يومــي  7و 8يـناي ــر  2019بمقــر املجلــس بالربــاط.
ويأتـي تنظيم هذه الندوة لالستجابة لعدة تساؤالت ،من بيـنها:
•مــا هــي النمــاذج واآلليــات املســتخدمة حاليــا لت ــربية األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة ،اســتجابة لــإرادة وااللتزامــات
السياســية فــي مجــال الت ــربية الدامجــة؟
•ما هو نوع التنسيق املتبع بيـن كل الفاعليـن املعنـييـن (على املستوى الجهوي والوطنـي والدولي) ،والذي يسمح
ببناء رؤية مشتـركة للوضع ،وللرهانات الرئيسية ،وللعمل املشتـرك؟
•كيــف تعمــل السياســات واملمارســات فــي مجــال التقييــم علــى تســهيل وتوج ــيه عمليــة التعليــم والتعلــم فــي
املؤسســات التعليميــة الدامجــة؟
فمــن خــال مشــاركة خب ـراء مغاربــة وأجانــب فــي مجــال الت ــربية الدامجــة ،تســتهدف النــدوة حشــد الوعــي بالتحديــات
التـي يـنبغي مواجهتها ،باملغرب وخارجه ،لفائدة تمدرس األطفال في وضعية إعاقة والتعرف على التوجهات الحالية
واآلفاق الحقيقية لت ــربية دامجة.
وتنــدرج هــذه النــدوة فــي إطــارتتبــع الرؤيــة االستـراتـيج ــية  ،2030-2015الت ــي جعلــت مــن اإلنصــاف أساســا إلصــاح
التـربية والتكويـن باملغرب .كما وفرت للفاعليـن وللفاعل التـربوي معلومات تتعلق بالرؤى والسياسات واملمارسات
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بمختلــف الــدول املشــاركة ،دون إصــدارأحــكام علــى األنظمــة الت ــربوية املتبعــة .وشــكلت فضــاء للتــداول واملناقشــة
وتبادل املعلومات حول مختلف املمارسات ،مما سمح بالتفكيـراملشتـرك حول املداخل املمكنة واملبتكرة والفعالة
مــن أجــل الت ــرسيخ املؤسسات ــي للت ــربية الدامجــة باملغــرب.

 .4نــدوة بمبــادرة مــن الهيئــة الوطن ــية للتقييــم ،فــي موضــوع تقييــم املؤسســات التعليميــة:
الرهانــات واملنهج ــيات (يون ــيو أو أكتوب ــر)2019
تســلط العديــد مــن األبحــاث الضــوء علــى كــون بعــض املؤسســات املدرســية تقــدم أداء أفضــل مــن غي ــرها .غي ــرأن
اختالف الجودة بيـن املؤسسات ،يؤدي إلى تقدمات متبايـنة بيـن التالميذ ،وبالتالي تسفرالفوارق بيـن املؤسسات
عــن عــدم املســاواة بي ــنهم .ولكــون املصي ــرالدرا�ســي للتالميــذ ليــس رهي ــنا بالكامــل باملحــددات االجتماعيــة والثقافيــة،
تصبح جودة املؤسسة مرتبطة بما تعطيه هذه األخيـرة للتلميذ باملقارنة مع مؤسسة أخرى .ويتعلق األمرهنا بتأثيـر
املؤسســة ،والــذي يتــم قياســه أحيانــا بقيمتهــا املضافــة.
ستتطرق هذه الندوة التطرق ملحورييـن رئيسييـن:
أ .تقديــم الحالــة الراهنــة واالتجاهــات الدوليــة فيمــا يخــص تقييــم املؤسســات التعليميــة مــن خــال عــروض تقــدم
النتائــج الحديثــة للبحــث األكاديمــي وعــرض التجــارب الخاصــة باملمارســات املتقدمــة؛
ب .دعــوة أصحــاب الق ـرار والفاعلي ــن فــي املنظومــة الت ــربوية املغربيــة وبإش ـراك الخب ــرة الدوليــة ،فــي إطــار النــدوة،
للتفكيـرالجماعي وإصدارتوصيات واقعية وقادرة على تجسيد وضمان استدامة تقييم املؤسسات التعليمية
باملغــرب.

 .5محاضــرة دوليــة تــوأم للهيئــة الوطن ــية للتقييــم ،بشــراكة مــع املجلــس الوطن ــي لتقييــم
املنظومــة املدرســية بفرنســا  CNESCOفــي موضــوع« :التكوي ــن املســتمر لألطــر
البيداغوج ــية» ،مــع تنظيــم ورشتـي ــن حــول النمــوذج املغربــي) نونب ــر 2019
 .6ورشات وطنـية للهيئة الوطنـية للتقييم ملواكبة مشاريع التقييم
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خاتمة:
تحديات ورهانات

إن املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،وهــو يقــدم هــذا التقري ــرالســنوي عــن حصيلــة وآفــاق عملــه
لســنة  ،2018يجــدد حرصــه علــى مواكبــة الســلطات الحكوميــة املعن ــية عب ــر آرائــه وتقييماتــه واقت ـراحاته بصــدد
السياســات العموميــة ذات الصلــة ،مــن أجــل دعــم جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق طموحــات املواطنــات واملواطن ــين
املغاربــة ،للنهــوض بمنظومــة وطن ــية للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،قائمــة علــى االنصــاف فــي الولــوج للتعليــم
واملواظبــة علــى التمــدرس؛ ذات جــودة للجميــع فــي التعلمــات والتكوي ــنات والحكامــة و التدبي ــر ،وقــادرة علــى التكيــف
مــع متطلبــات العصــر االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،مســتحضرا فــي ذلــك تحديــات أساســية يتعي ــن عليــه
رفعهــا ،مــن أجــل الوفــاء بمهامــه الدســتورية االستشــارية  ،االستـراتـيج ــية:
يتمثــل التحــدي األول فــي تتبــع مــآل مختلــف أعمالــه التقييميــة واالستشـرافية ،باعتبارهــا إســهاما فــي تنوي ــروتطوي ــر
السياســات العموميــة ذات الصلــة .وهــو مــا يتطلــب انفتــاح املجلــس علــى محيطــه ،وت ــرسيخ تعاونــه مــع القطاعــات
املعنـية ،وتعزيـزالتواصل مع الفاعليـن في املنظومة ،ومع املجتمع والرأي العام حول هذه األعمال .في هذا اإلطار،
وبتعــاون مــع القطاعــات املعن ــية ،يجــري إرســاء إطــاراألداء لتتبــع مــدى تطبيــق الرؤيــة االستـراتـيج ــية .2030-2015
يهــم التحــدي الثان ــي ،إسـ َ
ـهام املجلــس فــي التعبئــة املجتمعيــة املســتدامة حــول إصــاح املدرســة وتجديدهــا املســتمر،
والســيما من خالل اســتثمارما تت ــيحه ت ــركيبته املتعددة ،وتمثيلية مختلف األطراف والفاعلي ــن في املنظومة ضمن
مكوناته ،باعتبارأن هذه التعبئة تعد من بيـن الضمانات األساسية إلنجاح اإلصالح التـربوي ،وتعزيـزثقة املجتمع
فــي مدرســته.
يتعلــق التحــدي الثالــث ،باإلســهام فــي تقديــم مقت ــرحات وتنظيــم لقــاءات تواصليــة مــن شــأنها ،املســاعدة علــى تدبي ــر
مقاومــات التغيي ــر .ممــا يســتدعي الوعــي التــام بأســبابها ،وأنواعهــا ،والســبل الكفيلــة باســتباقها ،واإلســهام فــي حســن
تدبي ــرها .فــي هــذا اإلطــار ،مــا فتــئ املجلــس يســتحضرمقومــات الريــادة الج ــيدة للتغيي ــرفــي مختلــف مشــاريعه ،ويدعــو
إلــى مراعاتهــا فــي تفعيــل اإلصالحــات ،بــل إنــه أفــرد لهــا تقري ـرا خاصــا ضمــن ب ــرنامج عملــه لســنة .2019
أمــا التحــدي الرابــع ،فيهــم الســهرالدائــم علــى إعمــال املقاربــة التشــاركية ،مدعمــة بالخب ــرة املختصــة .وهــي املقاربــة
الت ــي دأب املجلــس علــى نهجهــا ،بالنظــرإلــى كــون تحقيــق األث ــرالفعلــي واإليجابــي واملســتديم لجميــع مشــاريع إصــاح
املنظومة ،يظل رهيـنا بإسهام كافة الفاعليـن املعنـييـن بمستقبل املجتمع املغربي ،في بناء مضاميـن هذه املشاريع،
وتضافــرجهــود الجميــع ،علــى نحــو يضمــن التجســيد العملــي لهــذه املضامي ــن علــى أرض الواقــع.
في ارتباط بضرورة رفع هذه التحديات ،تظل نجاعة عمل املجلس مدعوة إلى كسب جملة من الرهانات:
•أولهــا مواصلــة التفكي ــر االستـراتـيج ــي الهــادف إلــى اقت ـراح الســبل الكفيلــة باملســاعدة علــى تطبيــق اإلصــاح،
وتفعيــل أوراشــه ،بالوتـي ــرة الالزمــة ووفــق اآلمــاد الزمن ــية املحــددة لبلــوغ أهــداف اإلصــاح .وهــذا مــا يســتدعي
املصادقــة علــى مشــروع القانــون اإلطــارإلصــاح املنظومــة الوطن ــية للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،فــي أقــرب
اآلجــال؛
•يتمثــل الرهــان الثان ــي فــي ســهراملجلــس ،مــن منطلــق اختصاصاتــه ،علــى إنجــازتقييــم دوري لسي ــرتطبيــق الرؤيــة
ّ
ويمكن من االستدراك ،ومن توفيـرإحدى
االستـراتـيجـية لإلصالح ،على نحويساعد على تحصيـنه من التعثـرِ ،
ضمانــات بلــوغ أهدافه؛
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•أمــا الرهــان الثالــث ،فيتجلــى فــي الســهرالدائــم علــى جعــل خارطــة طريــق اإلصــاح الت ــربوي مواكبــة دومــا لألســئلة
ذات الراهنـية للمجتمع ،وللمستجدات املتسارعة التـي تشهدها املعارف والنظريات ،والتكنولوجـيات التـربوية
والبيداغوج ــية ،والوسائط التواصلية ،على الصعيد الكون ــي؛
•هنــاك رهــان رابــع قوامــه بنــاء تعاهــد وطن ــي ،عب ــر نقــاش ببعــد ت ـرابي وبشــري موســع ،ووفــق مقاربــة تشــاركية
يـنخرط فيها الجميع ،بهدف تحديد التزامات ومسؤوليات مختلف الفاعلييـن التـربوييـن واملتدخليـن والشركاء
ّ
يمكــن مختلــف األطـراف ،كل حســب موقعــه واختصاصــه ،مــن اإلســهام فــي تأهيــل
املعنـيي ــن باملدرســة ،علــى نحــو ِ
املنظومــة الت ــربوية وتجديدهــا ،وتحقيــق األهــداف املتوخــاة مــن إصالحهــا.
لرفع هذه التحديات وكسب الرهانات املتوخاة ،تبـرز أيضا أهمية االرتقاء املوصول بجودة عمل املجلس ،في مراعاة
لخصوصياته املؤسسات ــية ،بوصفه هيئة دســتورية استشــارية مســتقلة للحكامة الج ــيدة والنهوض بالديمقراطية
التشــاركية والتنميــة البشــرية واملســتدامة .وهــو مــا يســتلزم ،علــى الخصــوص ،تدبي ــرشــؤون وعمــل هــذه املؤسســة
وفــق متطلبــات النجاعــة ،فــي انفتــاح علــى املحيــط ،وباإلعمــال املوصــول للمقاربــة التشــاركية ،وتعزي ــزالتعــاون مــع
السلطات واملؤسسات املعن ــية ،مع تقوية التنسيق الداخلي بي ــن مختلف هيئات وبن ــيات املجلس ،وتثمي ــن املوارد
والكفاءات الذاتـية وتنميتها ،وإرساء آليات للتتبع والتقييم الداخلي لسيـرعمل املجلس وإنتاجـيته ،بهدف تـرسيخ
قيــام املجلــس ،علــى الوجــه األمثــل ،بمســؤوليته الجســيمة املتمثلــة فــي اإلســهام فــي تحقيــق املدرســة املنشــودة.
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الملحق رقم  : 1إنتاجات وإصدارات ومنشورات المجلس بـرسم سنة 2018

التقاريـر
تقريـر” مدرسة العدالة االجتماعية ” (يـنايـر)2018
ٌ
تقري ــر” مدرســة العدالــة االجتماعيــة” ،مســاهمة املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي فــي التفكي ــر
ً
ً
ً
حول تجديد نموذجنا التنموي ،بغية إعادة النظرفي هذا األخيـر ،وجعله أكثـرشموال ،وإدماجا ،وعدال ،وقادر
ً
ا علــى إعــادة خلــق الرابــط االجتماعــي املــازم لــكل مجتمــع عــادل .إن الفــوارق االجتماعيــة الت ــي ُتفاقمهــا الفــوارق
املدرســية ،تجــر املجتمــع ب ــرمته نحــو األســفل .لهــذا فقــد كان ضمــان تكافــؤ الفــرص لجميــع األطفــال فــي ولــوج
ت ــربية ج ــيدة باســم العدالــة االجتماعيــة ،هــو األســاس الــذي قامــت عليــه الرؤيــة االستـراتـيج ــية .-2030 2015
ويستلزم التطور نحومجتمع يقوم على االستحقاق والعدالة االجتماعية ،فك االرتباط بيـن األصل االجتماعي
والرأسمال الدرا�سي للمتعلم .إن التـربية-التكويـن توجد في صلب هذه اإلشكالية .وبعبارة أخرى ،يجب اعتبار
َّ
املحصل
االستحقاق الشخ�صي ،هو الوسيلة الوحيدة ،لالرتقاء االجتماعي من خالل مستوى وجودة التكويـن
عليــه .إن الرفــع مــن جــودة املدرســة ،وتحسي ــن خدماتهــا ومردوديتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة ،دون إهمــال أي
شــخص ،ضــرورة ال غنــى عنهــا فــي منظــور نمــوذج التنميــة البشــرية املنصفــة واملســتدامة .فالت ــربية ،باعتبارهــا
القاعــدة الت ــي يقــوم عليهــا هــذا النمــوذج ،تقت�ضــي أن ال نتخلــى عــن طمــوح دفــع جميــع األطفــال نحــو النجــاح،
بغــض النظــرعــن أصولهــم االجتماعيــة أو الجغرافيــة ،أو جنســهم أو وضعيتهــم الشــخصية.
تقريـررقم  2018/3حول االرتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث العلمي (فبـرايـر)2018
يتوخى تقري ــراملجلس في موضوع « االرتقاء بمهن الت ــربية والتكوي ــن والبحث» اقت ـراح إطاراستـراتـيج ــي لالرتقاء
بهــذه املهــن ،يقــوم علــى ثالثــة مرتكـزات ،هــي:
	-املهننــة كشــرط الزم لتأهيــل الفاعلي ــن(ات) التـربويي ــن ،وفــق مواصفــات وأدوار وقيــم مهن ــية تستج ــيب
ملتطلبــات الجــودة وانتظــارات املجتمــع؛
	-املؤسســة الت ــربوية القائمة على االســتقاللية وثقافة املشــروع والتكامل الوظيفي بي ــن املهن وتنمية الحياة
املهن ــية؛
	-التقييم املندمج متعدد الصيغ واألساليب.
يـنتظم التقريـروفق العناصرالتالية:
	-تقديم؛
	-املحور األول :تشخيص واقع مهن التـربية والتكويـن والتدبيـروالبحث؛
	-املحور الثانـي :مرتكزات التأهيل والتجديد؛
	-توصيات ختامية.
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التقاريـرالتقييمية
التعليم العالي باملغرب :فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج املفتوح (نونبـر)2018
يهــدف هــذا التقري ــرالتقييمــي الــذي أنجزتــه الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن ،إلــى
قيــاس فعاليــة ونجاعــة التعليــم العالــي باملؤسســات ذات االســتقطاب املفتــوح.
بعــد صــدور الرؤيــة االستـراتـيج ــية  ،2030-2015وبالنظــرإلــى كل العوائــق الت ــي يعان ــي منهــا هــذا املكــون األسا�ســي
من التعليم العالي ،يصبو هذا التقييم إلى التدقيق الواقعي للسياسة العمومية بهذا الشأن .كما أنه يفتحص
مردوديتــه الداخليــة ،والجهــد املالــي املبــذول مــن طــرف الدولــة .ولكــون هــذا التقييــم متعــدد األبعــاد ،فقــد تــم
تقييــم وتحليــل كل مــن نظــام إجازة-ماست ــر-دكتوراه ،والحكامــة ،واملــوارد البشــرية ،والدعــم االجتماعــي بشــكل
متعمــق.
ويختتــم هــذا التقري ــرالتقييمــي بحصــرالتحديــات والرهانــات األساســية الت ــي ُيواجههــا التعليــم العالــي الجامعــي
باملغــرب ،إليجــاد اإلجـراءات الكفيلــة بإنجــاح تنزيــل الرؤيــة االستـراتـيج ــية فــي أفــق 2030
األطلس املجالي التـرابي للتعليم الخصو�صي (شتنبـر)2018
بعــد إصــدارالنســخة األولــى لألطلــس الت ـرابي للفــوارق فــي الت ــربية الــذي نشــرته الهيئــة الوطن ــية للتقييــم ،والــذي
قــارب الفــوارق مــن حيــث الولــوج للتعليــم ،تتنــاول النســخة الثان ــية مــن هــذا األطلــس موضــوع التعليــم الخــاص.
فبعــد تحليــل مقــارن لنســب التعليــم الخــاص للمغــرب مــع دول العالــم ،يقــدم األطلــس نظــرة تاريخيــة للتطــور
الذي عرفته نســبة التعليم الخاص في بالدنا منذ االســتقالل .يغطي هذا األطلس مختلف املســتويات املجالية
الت ـرابية (الجهــوي واإلقليمــي واملحلــي) ويعــرض ألول مــرة تحليــا لهــذا النــوع مــن التعليــم خــال الســنوات العشــر
األخي ــرة ،كمــا يســلط الضــوء علــى تمركــزه.
نتائج التالمذة املغاربة في الرياضيات والعلوم ضمن سياق دولي (TIMSS 2015يـنايـر)2018
تنهض الدراسة الدولية  TIMSSبتقييم مكتسبات التالمذة في الرياضيات والعلوم ،وتوفرمعطيات عن جودة
التكويـن وأداء املنظومات التـربوية ،وذلك كل أربع سنوات ،بحيث أنجزت أول دراسة سنة  ،1995وكان آخرها
ســنة  .2015وتعــرف هــذه الدراســة مشــاركة العديــد مــن البلــدان مــن بي ــنها املغــرب ،الــذي كانــت أول مشــاركة لــه
ســنة .1999يقــدم التقري ــر” نتائــج التالمــذة املغاربــة فــي الرياضيــات والعلــوم ضمــن ســياق دولــي” TIMSS 2015-
تحليــا ألداء التالمــذة املغاربــة فــي هــذه الدراســة .ويشــمل هــذا التحليــل وصفــا مفصــا ملعــدالت تحصيلهــم وذلــك
حســب خصائصهــم الشــخصية واملدرســية والعائليــة ،باإلضافــة إلــى خصائــص أســاتذتهم ومدي ــريهم ،وحســب
خصائــص محيــط املدرســة واألنشــطة داخــل القســم كذلــك .وبعــد هــذا التحليــل الوصفــي تــم تحديــد العوامــل
األكث ــرتفسي ـرا ملكتســبات التالمــذة ،وذلــك باالعتمــاد علــى نمذجــة إحصائيــة متعــددة املســتويات.
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أشغال الندوات وامللتقيات
ندوة دولية حول تقييم البحث العلمي :الرهانات واملنهجـيات واألدوات 6 ،و 7دجنبـر 2017بالرباط

مجلتا املجلس
مجلة املدرسة املغربية
العدد  : 9املدرسة :رهانات االقتصاد والرأسمال البشري
ُ
صــدرالعــدد  9مــن مجلــة «املدرســة املغربيــة» الــذي خصــص ملوضــوع« :املدرســة :رهانــات االقتصــاد والرأســمال
البشــري» .يتضمــن العــدد مقــاالت تتنــاول موضوعــات متنوعــة مــن بي ــنها :األطــراملرجعيــة االقتصاديــة املطبقــة
على التـربية؛ أثـرالتعليم العالي على النمو االقتصادي؛ الحكامة املدرسية املحلية ونجاح التالميذ؛ االستثمار
فــي الرأســمال البشــري والعائــد علــى التنميــة...
كمــا يتضمــن هــذا العــدد مســألة التنشــئة التعليميــة فــي فكــرمحمــد عابــد الجاب ــري ،ومنظــور محمــد بــن الحســن
الحجوي الثعالبي لتعليم الفتاة ،إضافة إلى أشغال ندوة العدد التـي نظمتها املجلة في موضوع« :قضايا التعليم
والتحــوالت االقتصاديــة باملغرب».
مجلة دفاتـرالتـربية والتكويـن
َ
العدد  : 13مما سات َ
التدريس والتكويـن والتعلم
ر
صدرالعدد الثالث عشر( )13من مجلة «دفاتـرالتـربية والتكويـن» ،بملف تم تخصيص موضوعه «ملمارسات
َ
َ
َ
التدريــس والتكوي ــن والتعلــم» ،وقــد اختــارت املقــاالت املنشــورة فــي هــذا العــدد ،اإلجابــة عــن أســئلة مــن قبيــل :مــا
َ
اإلشــكاليات الت ــي تطرحهــا مما ســات َ
التدريــس والتكوي ــن والتعلــم؟ كيــف يتأتــى تحليلهــا؟ مــا حــدود اســتقاللية
ر
َ
َ
هــذه املمارســات؟ كيــف تواجــه عمليــات التدريــس والتكوي ــن والتعلــم تحــدي التكنولوج ــيا الرقميــة؟ مــا ســبيل
االرتقــاء بجــودة هــذه املمارســات؟ ووفــق أيــة مؤشـرات وآليــات يمكــن تقييمهــا؟
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الملحق رقم : 2

تعزيـزالتعاون الوطنـي والدولي :آلية لتعبئة الجهود والخبـرات في خدمة قضايا املدرسة
أوال :الحصيلة
يقــوم التعــاون بي ــن املجلــس واملؤسســات الفاعلــة واملعن ــية بالت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،بــدور مهــم فــي بنــاء
ً
املدرسة املنشودة ،والتنسيق والتكامل في مختلف املجاالت الحيوية املرتبطة بها .وتجسيدا ألهم أهداف املجلس
املتمثــل بعضهــا فــي تدعيــم التكامــل وحشــد الجهــود وتحقيــق عامــل الجــودة فــي تنفيــذ املشــاريع ،مــن خــال عقــد
شـراكات مــع هيئــات مختلفــة واالســتفادة مــن الخب ـرات املتمي ــزة والتجــارب الرائــدة الت ــي تتوفــرعليهــا ،قــام املجلــس
ً
بتوقيــع  46اتفاقيــة تعــاون ،كمــا َّنفــذ أنشــطة بشـراكة مــع بعــض الهيئــات الدوليــة.

 .1ثــاث اتفاقيــات لتبــادل املعطيــات مــع القطاعــات الوزاريــة املكلفــة بالت ــربية والتكوي ــن والبحــث
العلمــي:
ت ــرمي إلــى تحديــد املبــادئ العامــة والتدابي ــرالالزمــة ،الهادفــة إلــى تـيسي ــرتبــادل املعطيــات واملعلومــات والوثائــق بي ــن
املجلــس والقطاعــات الوزاريــة املكلفــة بالت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،وذلــك فــي إطــارإرســاء نظــام معلومات ــي
لــدى املجلــس ،يمكنــه مــن االضطــاع األمثــل بمهامــه ،ويستج ــيب لحاج ــيات هــذه القطاعــات ،وفــق نظــرة شــمولية
ومتناســقة للمنظومــة الت ــربوية بمختلــف مكوناتهــا.

 .2اتفاقية-إطارللتعاون بيـن املجلس واملندوبية السامية للتخطيط:
تهــدف ،إلــى جانــب تمكي ــن املجلــس مــن االضطــاع األمثــل بمهامــه االستشــارية والتقييميــة واالقت ـراحية ،إلــى وضــع
وتحديــد إطــارمرجعــي َّ
منســق ألنشــطة التعــاون بي ــن املندوبيــة الســامية واملجلــس ،فــي احت ـرام متبــادل الختصاصــات
وصالحيــات كل مــن الطرفي ــن ،وذلــك ،مــن أجــل إنتــاج معرفــة موضوعيــة ،تعكــس بــكل أمانــة ،واقــع مجتمعنــا وواقــع
منظومتنــا الت ــربوية ،بواســطة معطيــات ومعلومــات موثوقــة ومحي ــنة ،تمكــن مــن تقديــم تشــخيص دقيــق للواقــع،
وتســاعد علــى اتخــاذ القـرارات املناســبة واملالئمــة ،الت ــي مــن شــأنها املســاهمة الفعليــة فــي االرتقــاء بمدرســتنا ،وجعلهــا
فــي مســتوى انتظــارات املغاربــة ،وقــادرة علــى رفــع تحديــات التنميــة واالزدهــاربالنســبة إلــى بالدنــا ،وجدي ــرة بمتطلبــات
العصــر.
يشمل هذا الدعم املشتـرك بيـن املندوبية السامية واملجلس ،املجاالت التالية:
•إنجازدراسات مشتـركة حول موضوعات متفق عليها من قبل الطرفيـن ،ومندرجة في مياديـن اختصاصاتهما؛
•تبادل املعطيات وإنجازاستطالعات الرأي؛
•تبادل اإلصدارات واملوارد ذات الفائدة بالنسبة لعمل املؤسستـيـن؛
•التنظيم املشتـرك ألنشطة علمية ذات صلة بالبحث (مجموعات عمل مشتـركة ،ندوات ،أيام دراسية)...؛
•تبادل الخبـرات ،ومد جسور التعاون ،بيـن باحثي وخبـراء كل من املندوبية السامية واملجلس؛
•تعزيـزالقدرات ،من خالل التكويـن ،واجتماعات عمل وأعمال خبـرة.
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 .3اتفاقيات -إطاربيـن املجلس و  14جامعة مغربية:
شــرع املجلــس بالتدريــج فــي إعــادة التــوازن ،ضمــن مجــاالت اشــتغاله ،بتخصيــص حي ــزهــام منهــا لقضايــا الجامعــة،
بوصفهــا مؤسســة علميــة وتكويـن ــية متمي ــزة ،وفــي اعتبــارلدورهــا الرائــد فــي ممارســة الحريــة الفكريــة واألكاديميــة،
وفــي حفــزالطاقــات اإلبداعيــة ،تكوي ــنا وتأطي ـرا وتأهيــا وبحثــا ،وابتــكارا وإشــعاعا .ممــا يجعلهــا قاطــرة للتنميــة جهويــا
ووطن ــيا ،تســهم فــي انخـراط بالدنــا فــي مجتمــع املعرفــة ،وفــي اقتصاديــات البلــدان الصاعــدة؛
مــن ثــم ،فتوقيــع املجلــس علــى اتفاقيــات تعــاون مــع الجامعــات ،ســيمكن مــن وضــع إطــارمرجعــي للشـراكة ،قوامــه
باألساس ،تبادل املعلومات واملعطيات والوثائق واإلصدارات ،واالشتغال املشتـرك على مشاريع للتكويـن وللدراسة
والبحث ،وإنجازتقييمات داخلية وخارجـية ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ،وإحداث مرصد لتتبع وتقييم
اندماج خريج ــي التعليم العالي ،وإرساء شبكة للخب ـراء ،والتنظيم املشت ــرك ألنشطة علمية وأكاديمية.
َّ
من املؤكد ،أن هذه املجاالت الواعدة للتعاون ،لديها مزايا متعددة ،سواء بالنسبة إلى املجلس ،في تـيسيـراضطالعه
بمهامــه ،أوبالنســبة إلــى الجامعــات ،فــي االرتقــاء املســتمربوظائفهــا .فــي انســجام مــع توجهــات وأهــداف إصــاح التعليــم
العالــي والبحث العلمي.
يشمل التعاون بيـن املجلس والجامعة ،على الخصوص ،املجاالت التالية:
•مشاريع وأنشطة البحث ،التـي يتم إشراك باحثيـن من املجلس والجامعة فيها؛
•تقييمات داخلية وخارجـية ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛
•تتبع اندماج خريجـي الجامعة ،بهدف إحداث مرصد لتتبع وتقييم اندماج خريجـي التعليم العالي؛
•تنظيم مشت ــرك للندوات واللقاءات والحلقات الدراسية ،وغي ــرها من األنشطة العلمية أو العمومية األخرى،
فــي مواضيــع يتفــق عليهــا كل مــن املجلــس والجامعــة مســبقا؛
•إحــداث شــبكة مؤلفــة مــن خب ـراء املجلــس والجامعــة ،مــن أجــل إنجــازدراســات وتقييمــات وأبحــاث فــي مواضيــع
ذات االهتمــام املشت ــرك ومتفــق عليهــا مســبقا؛
•تعزيـزكفاءات اإلدارييـن املنتميـن لكل من املجلس والجامعة؛
•تبادل املعلومات واملعطيات والوثائق واالصدارات.

 .4اتفاقيــات خاصــة مــن أجــل إنجــازدراســة حــول االندمــاج املهن ــي لخريج ــي الجامعــة ،بي ــن الهيئــة
الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس و 14جامعــة مغربيــة:
تهــدف كل اتفاقيــة إلــى تحديــد أوجــه التعــاون بي ــن الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس وبي ــن الجامعــة ،وطبيعــة،
وأهداف ،وطرق تمويل وإنجازالدراسة حول «االندماج املهنـي لخريجـي الجامعة» من طرف الهيئة .كما تهدف إلى
توحيــد منهج ــية تتبــع الخريج ــين علــى الصعيــد الوطن ــي ،فــي أفــق إحــداث مرصــد بي ــن الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى
املجلــس والجامعــات فــي هــذا الشــأن.
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 .5اتفاقيات خاصة من أجل إنجازدراسة حول طلبة اإلجازة في الدراسات األساسية ،بيـن الهيئة
الوطن ــية للتقييم لدى املجلس و 14جامعة مغربية:
تهدف كل اتفاقية إلى تحديد أوجه التعاون بيـن املجلس والجامعة ،في إنجازدراسة ميدانـية وطنـية ،للهيئة الوطنـية
للتقييــم لــدى املجلــس ،حــول طلبــة اإلجــازة فــي الدراســات األساســية بمؤسســات التعليــم العالــي ذات االســتقطاب
املفتــوح ،وواقعهــم املعيــش يوميــا داخــل الفضــاءات الجامعية.

 .6التعاون والشراكة مع اليونـيسيف:
قصــد إغنــاء التحليــل الــذي قامــت بــه الهيئــة حــول تطــور السياســة العموميــة فــي مجــال الت ــربية الدامجــة ببيانــات
ميدان ــية ،وفي إطارب ــرنامج التعاون الذي ي ــربطها بمنظمة اليون ــيسيف ،طلبت الهيئة خب ــرة تقن ــية من اليون ــيسيف
مــن أجــل دراســة مــدى أث ــر التعــاون بي ــن املؤسستـي ــن واملجتمــع املدن ــي فــي تطــور السياســة العموميــة فــي املغــرب،
واســتخالص املمارســات امليدان ــية الج ــيدة ،الت ــي يمكنهــا أن تغــذي االستـراتـيج ــية الوطن ــية فــي الت ــربية والتكوي ــن فــي
املغــرب فــي مجــال الت ــربية الدامجــة.
فــي هــذا اإلطــار ،تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون يــوم  16نونب ــر 2018فــي مقــرالهيئــة الوطن ــية للتقييــم بي ــن هــذه األخي ــرة
ومنظمــة اليون ــيسيف ملــدة ثــاث ســنوات (إلــى غايــة .)2021
يتطرق مجال تطبيق هذه االتفاقية إلى جوانب مختلفة للنهوض بحقوق األطفال وتعزيـزمنظومة التـربية والتكويـن
فــي املغــرب .يتعلــق األمــر بتطوي ــر أدوات ومنهج ــيات التقييــم وإنتــاج بيانــات فــي املواضيــع الت ــي تنــص عليهــا الرؤيــة
االستـراتـيج ــية كاإلنصــاف والجــودة وتشج ــيع تقاســم الخب ـرات والتجــارب الدوليــة عــن طريــق النــدوات والورشــات.
ً
ً
في هذا اإلطار ،تنظم الهيئة الوطنـية للتقييم بشراكة مع اليونـيسيف أعماال تقييمية وندوات .وهكذا ،سوف يتم
ُ
تنظيم ندوة دولية في بداية  ،2019وستكون مناسبة إلتمام الدراسة التقييمية التـي أنجزت خالل سنة .2018

 .7بـرنامج تقوية قدرات أطرالهيئة بتعاون مع االتحاد األوروبي:
مكنــت الرؤيــة االستـراتـيج ــية مــن رســم خارطــة الطريــق لعــاج األســئلة املرتبطــة باإلنصــاف والجــودة فــي املدرســة،
وكذلــك تلــك املتعلقــة باالرتقــاء بالفــرد واملجتمــع .إن مواكبــة تنزيــل الرؤيــة وتتبعهــا بالتقييــم مــن مهــام املجلــس مــن
خالل الهيئة .فقد قامت هذه األخيـرة بصياغة بـرنامج شامل لتتبع تنزيل الرؤية والذي يقت�ضي إنشاء آلية مدمجة
لتتبــع اإلصــاح.
وفي هذا السياق ،تسعى الهيئة إلى إعطاء املهمة التقييمية للمجلس ديـنامية جديدة تستند إلى الكفاءات األساسية
ً
لتضمــن وجودهــا باعتبارهــا هيئــة مرجعيــة فــي مجــال تقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال الت ــربية والتكوي ــن.
والوصــول إلــى هــذا ،يقت�ضــي أوال تعزي ــزالكفــاءات املؤسسات ــية مــن جهــة ،واقت ـراب املغــرب مــن املعايي ــروالتوجهــات
الدوليــة فــي مجــال تقييــم السياســات العموميــة مــن جهــة أخــرى.
وفي إطارالجهود التـي تبذلها الهيئة الوطنـية للتقييم ،لتعزيـزكفاءات أطرها في مجال تقييم السياسات العمومية
فــي الت ــربية والتكوي ــن ،تقدمــت الهيئــة ســنة  2015لالتحــاد األوروبــي بطلــب مواكبــة ،لتعزي ــز كفــاءات أطرهــا ،عــن
طريــق وزارة االقتصــاد واملاليــة فــي إطــارب ــرنامج «إنجــاح الوضــع املتقــدم  »2بي ــن االتحــاد األوروبــي واملغــرب.
لقد تم إطالق البـرنامج في شهرفبـرايـر 2018لفتـرة امتدت على ستة أشهر ،وانتهت في دجنبـر.2018
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ً
ََ
تك َّون البـرنامج من  26نشاطا ُوزعت على الشكل التالي:
• 7دورات تكويـنـية؛
• 4دورات تدريبية تقنـية؛
•زيارتـيـن دراسيتـيـن؛
• 6ورشات لصياغة العدة؛
• 3دورات تكويـنـية لتحضيـرتقاريـرتحليلية؛
•ندوتـيـن لتقاسم املمارسات الجـيدة ومحاضرتـيـن.
ً
ً
ً
تم تنظيم هذه األنشطة خالل  34أسبوعا لفائدة  61أطارا ،وتمت تعبئة  30خبيـرا من فرنسا وبلجـيكا ملدة تناهز
ً
ً
ً
 135يوما تكويـنـيا ،و 37دورة أقيمت بيـن املغرب وفرنسا.
تطرقت هذه الدورات التكويـنـية إلى املواضيع التالية:

 تقييم مكتسبات التالمذةأ .تحاليل سيكو ميتـرية؛
ب .مناهج وأدوات تقييم مكتسبات التالمذة :روائزاملقارنة الدولية؛
ت .صياغة تقريـراألفواج ومكتسبات التالمذة.

 تتبع اإلدماج املهنـيأ .تحليل العمل واستشراف املهن واإلدماج املهنـي؛
ب .تقنـيات التقييم؛
ت .صياغة الدراسات التقييمية.

 تقييم السياسات العموميةأ .تقييم السياسات العمومية في مجال التـربية والتكويـن؛
ب .السياسات العمومية في مجال الرقميات؛
ت .املؤسسات املكلفة بتقييم السياسات العمومية التـربوية في فرنسا؛
ث .دور التقييم في اإلصالحات والسياسات العمومية التـربوية؛
ج .أدوات املساعدة على تقييم السياسات العمومية؛
ح .تقييم السياسات العمومية (دراسة حالة)؛
خ .صياغة مراجع التقييم قصد إنجازتقييمات السياسات العمومية في التعليم العالي والبحث العلمي.
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 النظام املعلوماتـي والبوابة اإلحصائيةأ .تدبيـرواستخدام النظام املعلوماتـي؛
ب .تحسيـن النظام املعلوماتـي للهيئة؛
ت .تطويـرالبوابة اإلحصائية في مجال التـربية؛
ث .نشراملؤشرات والبيانات اإلحصائية ووضعها على املوقع االلكتـرونـي للمؤسسة.

 اليقظة اإلعالمية :املنهجـيات واألدواتأ .اليقظة اإلعالمية.

 أدوات تدبيـراملوارد البشريةأ .مرجع املهن؛
ب .مخطط التكويـن املستمرألطرالهيئة.

 تحليل مهام الهيئةأ .تحليــل اإلطــاراملؤسسات ــي للهيئــة ،وإنجــازمقارنــة حــول مكانــة ودور هــذه الهيــآت فــي الت ــربية والتكوي ــن فــي االتحــاد
األوروبــي.

نتائج البـرنامج
 .1الهيئة الوطنـية للتقييم قادرة على تسهيل التقارب مع املبادئ الجمعاتـية في مجال تقييم السياسات العمومية؛
 .2كفايات األطرفيما يتعلق باملنهجـيات وأدوات التقييم جديدة وتمت تقويتها؛
عال.
 .3أدوات تقييم وتدبيـرجديدة وذات ٍ
أداء ٍ

ثانـيا :اآلفاق
فيما يخص توطيد عالقات التعاون املشتـرك ،سيقوم عمل املجلس على:
 .1مواصلة التعاون وتـرسيخه ،بيـن املجلس ،والقطاعات املكلفة بالتـربية والتكويـن والبحث ،واملندوبية السامية
للتخطيــط ،والجامعــات ،كل حســب اختصاصــه ،وذلــك فيمــا يتعلــق بتبــادل املعلومــات والوثائــق والدراســات
ً
والخب ـرات ،وأساســا فيمــا ي ــرتبط بسي ــرأوراش اإلصــاح الت ــربوي؛
 .2إبـرام اتفاقية بيـن املجلس ووزارة التـربية الوطنـية والتكويـن املهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي ،من أجل:
	-الت ــرخيص للباحثي ــن املستعدي ــن لإلســهام بمقاالتهــم فــي أعــداد َ
مجلتــي املدرســة املغربيــة ودفات ــر الت ــربية
والتكوي ــن ،اللتـي ــن تصــدران بدعــم مــن املجلــس؛
	-اقتنــاء مجلــة املدرســة املغربيــة ومنشــوراتها ودفات ــر الت ــربية والتكوي ــن ،فــي خدمــة التكوي ــن املســتمر ودعــم
اإلنتــاج الفكــري واملعرفــي ،املرتبطي ــن بقضايــا وأســئلة املدرســة املغربيــة؛
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 .3التحضي ــرالتفاقية إطارللتعاون بي ــن املجلس واملؤسسات املعن ــية ،من أجل إرساء شبكة للخب ـراء املختصي ــن
فــي ميادي ــن الت ــربية والتكوي ــن وفــي العلــوم ذات الصلــة بهــا؛
 .4عقد اتفاقية تعاون مع املكتبة الوطنـية ،بخصوص سبل التعاون في مجال التوثيق؛
 .5استكشــاف ســبل التعــاون فــي مجــال التواصــل ،بي ــن املجلــس واملؤسســات واملختصي ــن فــي اإلعــام الســمعي
والبصــري واملكتــوب واإللكتـرون ــي؛
 .6إبـرام اتفاقية تعاون مع املركزالوطنـي للبحث العلمي والتقنـي ،في شأن قاعدة املعطيات املتعلقة باألطروحات،
وباالستفادة من خدمات شبكة «مروان»؛
 .7االستجابة لطلبات التعاون الواردة على املجلس ،حسب اختصاصاته وحاجاته وبـرنامج عمله؛
 .8ورشات وطنـية للهيئة الوطنـية للتقييم ،ملواكبة مشاريع التقييم؛
 .9تطوي ــرش ـراكات مــع جمعيــات األعمــال االجتماعيــة ملختلــف املؤسســات والــوزارات ،مــن أجــل تمكي ــن موظفــي
املجلــس مــن ولــوج مراكــز االصطيــاف التابعــة لهــا.
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الملحق رقم  : 3معطيات عن اجتماعات الهيئات (الجمعية العامة؛ مكتب المجلس؛
اللجان الدائمة؛ مجموعات العمل الخاصة)

 .1الجمعية العامة
•عقدت الجمعية العامة خالل سنة  2018دورتـيـن:
أ -الدورة الثالثة عشرة ( )13في يـنايـر:2018
•صادقت خاللها على املشاريع التالية:
	-مشروع التقريـراملتعلق بمساهمة املجلس في إعادة النظرفي النموذج التنموي؛
	-مشروع « االرتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر«؛
	«-التوجهات الجديدة لسيـرعمل املجلس وهيئاته ،الحصيلة وآفاق التطويـر«؛
	-مشروع بـرنامج عم املجلس بـرسم سنة 2018؛
	-مشروع ميـزانـية املجلس لسنة 2018؛
	-املصادقة على انتماء أعضاء جدد إلى لجان للمجلس.
•كمــا وقفــت الجمعيــة العامــة علــى تقري ــر وطن ــي أعدتــه الهيئــة الوطن ــية للتقييــم ،حــول نتائــج ب ــرنامج TIMSS
 2015املنجــز مــن طــرف الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل الت ــربوي كل أربــع ســنوات منــذ ســنة .1995
•عرفــت هــذه الــدورة كذلــك ،توقيــع ثــاث اتفاقيــات للتعــاون بي ــن املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث
العلمــي ،وكل مــن وزارة الت ــربية الوطن ــية والتكوي ــن املهن ــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ ووزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســامية؛ والوكالــة الوطن ــية ملحاربــة األميــة .تهــدف هــذه االتفاقيــات ،باألســاس ،إلــى تـيسي ــرتبــادل
املعطيــات واملعلومــات والوثائــق ،بي ــن األط ـراف املوقعــة عليهــا.

ب -الدورة الرابعة عشرة ( )14في يوليوز :2018
•صادقت خاللها على املشاريع التالية:
	-مشروع تقريـرعن «الحكامة التـرابية للمنظومة التـربوية في أفق الجهوية املتقدمة»؛
	-مشروع التقريـرالسنوي عن حصيلة عمل املجلس وآفاقه لسنة 2017؛
	-كمــا وقفــت عــل نتائــج تقريـري ــن تقييميي ــن أنجزتهمــا الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس ،يتعلــق األول
ب «التعليــم العالــي باملغــرب :فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي الولــوج املفتــوح» ،والثان ــي ب
«األطلــس الت ـرابي للتعليــم الخــاص»؛
	-عالوة على املصادقة على انتساب أعضاء جدد للجان للمجلس.

92

التقريرالسنوي عن حصيلة وآفاق عمل املجلس 2018

 .2مكتب املجلس
•عقد املكتب خالل سنة  2018تسعة ( )9اجتماعات ،بمجموع ما يعادل  45ساعة اشتغال؛
َ
•التحضيـراألدبي واملادي ألشغال دورتي املجلس  13و  14املشارإليهما أعاله؛
•صادق املكتب خالل سنة  2018على أعمال الهيئة الوطنـية للتقييم التالية:
	-مشروع تقريـرعن تقييم التعليم العالي ،معد من قبل الهيئة الوطنـية للتقييم؛
	-مشروع أطلس تـرابي للتعليم الخاص ،معد من قبل الهيئة الوطنـية للتقييم؛
	-تقييم «نموذج تـربية األطفال في وضعية إعاقة باملغرب :من أجل تـربية دامجة»؛
	«-نتائج التالميذ املغاربة في الدراسة الدولية حول تطور الكفايات القرائية (»)PIRLS 2016؛
	-مشروع بـرنامج العمل الخاص بالهيئة الوطنـية للتقييم لسنة .2019
•كما تدارس وبت في جاهزية املشاريع التالية ،قبل رفعها إلى الجمعية العامة:
	-مشروع تقريـرعن «مدرسة العدالة االجتماعية ،مساهمة في التفكيـرفي النموذج التنموي»؛
	-مشروع تقريـرعن «مهن التـربية والتكويـن والبحث»؛
	-مشروع تقريـرعن ‹الحكامة التـرابية للمنظومة التـربوية في أفق الجهوية املتقدمة»؛
	-مشروع تقريـرعن «التكويـن املهنـي ،الرهانات ومفاتـيح التغييـر»؛
	-مشروع تقريـرعن «جمعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ «؛
	-مشروع التقريـرالسنوي عن حصيلة عمل املجلس وآفاقه بـرسم سنة 2017؛
	-مقتـرح إنجازتقريـرموضوعاتـي كل سنتـيـن مرافق للتقريـرالسنوي؛
	-مشروع بـرنامج عمل املجلس لسنة 2018؛
	-الحساب اإلداري لسنة 2017؛
	-مشروع ميـزانـية املجلس بـرسم سنة :2019
	-حصيلة تنفيذ ميـزانـية املجلس لسنة  2018إلى غاية  15دجنبـرمن نفس السنة.
•تدارس واعتماد املحددات املرجعية لدراسة املواضيع املوكول معالجتها إلى لجان املجلس:
	«-التميي ــزاإليجابي لفائدة التمدرس باألوســاط القروية وشــبه الحضرية واملناطق ذات الخصاص»؛ (لجنة
الت ــربية والتكوي ــن للجميع والولوج ــية)؛
	«-مقومات التدبيـرالجـيد للتغييـرفي منظومة التـربية والتكويـن»؛ (لجنة حكامة منظومة التـربية والتكويـن)؛
	«-اإلطــار املرجعــي لتقييــم ومراجعــة املناهــج والب ـرامج»؛ (لجنــة املناهــج والب ـرامج والتكوي ــنات والوســائط
التعليميــة)؛
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	«-مهن التدريس والتكويـن والتأطيـروالبحث»؛ (لجنة مهن التعليم والتكويـن والتدبيـر)؛
	«-إصالح التعليم العالي»؛ (لجنة البحث العلمي والتقنـي واالبتكار)؛
	«-الوظيفة الثقافية للمدرسة املغربية»( .لجنة الخدمات االجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التـربية
والتكوي ــن على محيطها).

 .3اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة
أ -اللجان الست الدائمة:
•عقدت اللجان الدائمة مجتمعة ما مجموعه  122اجتماعا ،بما يعادل  488ساعة اشتغال كمعدل:
	-لجنة التـربية والتكويـن للجميع والولوجـية 17 :اجتماعا (  68ساعة اشتغال كمعدل)؛
	-لجنة حكامة منظومة التـربية والتكويـن 24 :اجتماعا (  96ساعة اشتغال كمعدل)؛
	-لجنة املناهج والبـرامج والتكويـنات والوسائط التعليمية 22 :اجتماعا (  88ساعة اشتغال كمعدل)؛
	-لجنة مهن التعليم والتكويـن والتدبيـر 24 :اجتماعا (  96ساعة اشتغال كمعدل)؛
	-لجنة البحث العلمي والتقنـي واالبتكار 12 :اجتماعا (  48ساعة اشتغال كمعدل)؛
	-لجنــة الخدمــات االجتماعيــة والثقافيــة وانفتــاح مؤسســات الت ــربية والتكوي ــن علــى محيطهــا 23 :اجتماعــا
( 92ســاعة اشــتغال كمعــدل).
•انكبت خالل هذه السنة اللجان الدائمة ،كل من زاوية اختصاصها ،وبـرنامج عملها ،على املشاريع التالية:
 .1إعــداد مشــروع «التعليــم األولــي أســاس املدرســة املغربيــة الجديــدة» مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للت ــربية والتكوي ــن
للجميــع والولوج ــية:
	-تم إصداررأي املجلس حول «التعليم األولي أساس بناء املدرسة املغربية الجديدة» (فبـرايـر ،)2018واعتماد
اللجنة للتقريـراملصاحب له( .الرأي سبق أن صادقت عليه الجمعية العامة في الدورة - 12يوليوز )2017؛
	-كما تم تنظيم لقاء تواصلي ،في فبـرايـر ،2018مع الصحافة ومع الفاعليـن حول مضمون هذا الرأي.
 .2مشــروع « التميي ــز اإليجابــي لفائــدة األوســاط القرويــة وشــبه الحضريــة واملناطــق ذات الخصــاص» الجــاري
إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للت ــربية والتكوي ــن للجميــع والولوج ــية:
	-الشــروع في تعميق الدراســة والبحث في هذا املوضوع ،من خالل تنظيم ســبع جلســات اســتماع مع فاعلي ــن
وأســاتذة باحثي ــن بهــدف تبــادل الـرأي وتعميــق التفكي ــرفــي مختلــف مداخــل معالجــة التفاوتــات والفــوارق فــي
ولــوج الت ــربية والتكوي ــن.
 .3إعداد مشروع تقريـر« الحكامة التـرابية ملنظومة التـربية والتكويـن في أفق الجهوية املتقدمة» ،من قبل اللجنة
الدائمة لحكامة منظومة الت ــربية والتكوي ــن:
	-إنجازدراسة مقارنة لتجارب  11دول :فرنسا ،اليابان ،اللكسمبـرغ ،النرويج ،إسبانـيا ،املكسيك ،الواليات
املتحدة ،السويد ،اململكة املتحدة ،زيالندا الجديدة؛
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	-تنظيــم ورشــة للتفكي ــرحــول الش ـراكة املؤسسات ــية بي ــن املدرســة والجماعــات الت ـرابية (تــم اســتثمارنتائــج
الورشــة وإدراجهــا فــي التقري ــرحــول الحكامــة الت ـرابية ملنظومــة الت ــربية والتكوي ــن فــي أفــق الجهويــة املقدمــة)؛
	-استكمال تقريـرعن الحكامة التـرابية في أفق الجهوية املتقدمة ،والبت في جاهزيته من قبل مكتب املجلس؛
	-تمت املصادقة على هذا التقري ــرخالل الدورة الرابعة عشرة للمجلس الت ــي انعقدت يومي  16و 17يوليوز
.2018
 .4مشروع تقريـرعن «مقومات ريادة التغييـروالتدبيـرالجـيد ملنظومة التـربية والتكويـن» الجاري إعداده من قبل
اللجنــة الدائمــة لحكامــة منظومــة الت ــربية والتكوي ــن:
	-إ عداد املحددات املرجعية للدراسة ،ومباشرة االشتغال على هذا املشروع؛
	-إعداد الورقة املنهجـية إلنجازالدراسة من طرف خبـرة داخلية ،وتدارسها واعتمادها من قبل اللجنة.
 .5مشروع تقريـرعن «اإلطاراملرجعي لتقييم ومراجعة املناهج والبـرامج» الجاري إعداده من قبل اللجنة الدائمة
للمناهــج والب ـرامج والتكوي ــنات والوســائط التعليميــة:
	-عقد جلسة استماع في موضوع مناهج الباكالوريا الدولية؛

ًّ
	-إنجــاز دراســة مقارنــة حــول «األطــر املرجعيــة لتقييــم ومراجعــة املناهــج والب ـرامج» شــملت كال مــن مصــر،
األردن ،الصي ــن ،الشــيلي ،هولنــدا ،فرنســا ،إنجلت ـرا ،اســكتلندا ،فنلنــدا والكيبــك (كنــدا)؛
	-إطــاق الشــطر األول مــن دراســة ميدان ــية حــول «تمثــات الفاعلي ــن التـربويي ــن لتقييــم ومراجعــة مناهــج
وب ـرامج التعليــم املدرس ــي».
ُ
 .6مشــروع رأي حــول «تعليــم األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة» ،املعـ ِّـد مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للمناهــج والب ـرامج
والتكوي ــنات والوســائط التعليميــة:
	-عقد جلسات استماع في مجال «تعليم األطفال في وضعية إعاقة»؛
	-تنظيم ورشة تشاورية مع فعاليات املجتمع املدنـي الفاعلة في مجال «تعليم األطفال في وضعية إعاقة»؛
	-الشروع في التحضيـرات املنهجـية لصياغة مشروع رأي اقتـراحي في هذا املوضوع.
 .7إعــداد مشــروع تقري ــر موضوعات ــي عــن «مهــن التدريــس والتكوي ــن والبحــث :املكتســبات ،االختــاالت ،آفــاق
التطوي ــر والتجديــد» ،مــن قبــل اللجنــة الدائمــة ملهــن التعليــم والتكوي ــن والتدبي ــر:
	-تنظيــم  16جلســة اســتماع لتعميــق التشــخيص حــول واقــع التكوي ــن األســاس وال ــتأهيل املهن ــي والتكوي ــن
املستمروالبحث الت ــربوي مع مسؤولي ــن وفاعلي ــن وكذا مع عي ــنات من الفاعلي ــن التـربويي ــن حول املمارسة
املهن ــية؛
	-إنجازدراسة مقارنة حول «مهن التدريس والتكويـن والبحث» في ستة بلدان :فلندا ،أملانـيا ،األردن ،تونس،
كندا ومالي ــزيا.
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 .8مشــروع «التعليــم العالــي :أي تصــور وأيــة آفــاق» ،الجــاري إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للبحــث العلمــي
والتقن ــي واالبتــكار:
	-إنجازدراسة من قبل خبـرة خارجـية متخصصة حول واقع التعليم العالي الجامعي بمؤسسات االستقطاب
املفتوح باملغرب :املكتسبات؛ التحديات؛ واقتـراحات وسبل إصالحه؛
	-شــروع اللجنــة فــي صياغــة تقري ــرها عــن إصــاح التعليــم العالــي باملغــرب بتعــاون مــع الهيئــة الوطن ــية للتقييــم
لــدى املجلــس.
 .9إعــداد مشــروع تقري ــرعــن «جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التالميــذ ،فاعــل أســاس فــي النهــوض املســتمربالشــأن
التـربوي» ،من قبل اللجنة الدائمة للخدمات االجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التـربية والتكويـن على
محيطهــا:
	-اســتثمار نتائــج الدراســة امليدان ــية املنجــزة مــن قبــل خب ــرة خارج ــية فــي املوضــوع ،وكذلــك نتائــج جلســات
االســتماع؛
	-إنجــازمشــروع تقري ــرتــم عرضــه علــى مكتــب املجلــس فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ  25شتنب ــر ،2018حيــث
أو�صــى هــذا األخي ــر بتضمي ــنه نتائــج البحــث امليدان ــي الــذي تنجــزه الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس.
(نتائــج هــذا البحــث ســتكون جاهــزة فــي مــارس.)2019
 .10مشروع تقريـرعن «الوظيفة الثقافية للمدرسة املغربية» ،الجاري إعداده من قبل اللجنة الدائمة للخدمات
االجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات الت ــربية والتكوي ــن على محيطها:
•إنجازاألعمال التالية من قبل خبـرة خارجـية متخصصة ،وتدارس نتائجها من قبل اللجنة:
	-دراسة وثائقية حول الوظيفية الثقافية للمدرسة في األدبيات واملرجعيات الرسمية ذات الصلة؛
	-دراسة ميدانـية تشخيصية لواقع اضطالع املدرسة املغربية بوظيفتها الثقافية؛
	-دراســة مقارنــة حــول الوظيفــة الثقافيــة للمدرســة فــي بعــض النمــاذج الدوليــة :الكيبيــك ،األردن ،السي ــنغال،
فرنســا؛
•إطالق املرحلة الثالثة من هذه الدراسة ،املتعلقة بتعميق التفكيـرفي التوصيات واالقتـراحات.

ب -مجموعات العمل الخاصة:
•عقــدت العمــل الخاصــة الثــاث لــدى املجلــس ،طيلــة ســنة  ،2018مــا مجموعــه 29 ،اجتماعــا ،بمــا يعــادل 116
ســاعة اشــتغال.
•انكبت كل مجموعة على مواصلة أشغالها التحضيـرية ،املتعلقة باملشروع التـي ُع ِهد إليها بإعداده ،كما يلي:
 مشروع تقريـرمجموعة العمل الخاصة بالتكويـن املهنـي:
•اســتكملت هــذه املجموعــة خــال ســنة  ،2018تقري ــرها عــن « التكوي ــن املهن ــي األســاس :مفات ــيح مــن أجــل إعــادة
البنــاء» ،اســتنادا إلــى األعمــال التحضي ــرية التاليــة:
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	-أوراق العمل الداخلية؛
	-استماعات إلى الفاعليـن العمومييـن والخواص في هذا املجال؛
	-دراســة مقارنــة لتجــارب لســتة بلــدان ذات تجــارب رائــدة فــي هــذا املجــال :أملان ــيا؛ كنــدا؛ الب ـرازيل؛ إنجلت ـرا؛
كوريــا الجنوبيــة؛ الصي ــن؛
	-نتائج مداوالت مكتب املجلس في هذا املوضوع.
•وقد حظي هذا التقريـرباملصادقة من قبل الجمعية العامة ،في الدورة  15املنعقدة في  14و  15يـنايـر.2019
 مشــروع ال ـرأي ومشــروع التقري ــر املصاحــب لــه عــن «التعليــم والتكوي ــن الخاصي ــن فــي املغــرب» ،الجــاري
إعدادهمــا مــن قبــل مجموعــة العمــل الخاصــة بالتعليــم والتكوي ــن الخاصي ــن:
•واصلت مجموعة العمل أشغالها ،من خالل:
	-تــدارس أوراق عمــل داخليــة موضوعات ــية :التعليــم املدر�ســي الخــاص؛ التكوي ــن املهن ــي الخــاص؛ التعليــم
العالــي الخــاص؛
	-العروض املوضوعاتـية؛
	-االستماعات للفاعليـن املعنـييـن بالتعليم والتكويـن الخاصيـن؛
	-الدراسات املقارنة لبعض التجارب الدولي.
•كما شرعت في التحضيـرلعملية صياغة مشروع الرأي االقتـراحي.
 مشروع تقريـرعن «التعليم الديـنـي باملغرب» ،الجاري إعداده من قبل مجموعة العمل الخاصة بالتعليم
الديـنـي:
•واصلت هذه املجموعة سنة  2018أشغالها من أجل إنجازمشروع تقريـرها:
	-إنجازدراسة (خبـرة خارجـية) حول التعليم الديـنـي باملغرب؛
	-دراســة مقارنــة لتجــارب  6بلــدان :فنلنــدا ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والهنــد ،ومصــر ،واململكــة العربيــة
الســعودية ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة؛
	-إعداد مسودة تقريـرعن« :التعليم الديـنـي باملغرب ،اإلكراهات والتحديات ورؤية املستقبل» .هذا املشروع
في طور التعميق واإلغناء ،قبل اعتماده من قبل مجموعة العمل الخاصة.
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الملحق رقم  : 4حصيلة البنـية التقنـية للمجلس بـرسم سنة 2018

املنظومة املعلوماتـية
خــال ســنة  ،2018باإلضافــة إلــى إنجــاز البن ــية التحت ــية املعلومات ــية ،تــم اســتكمال تطوي ــر جميــع مكونــات مركــز
املعطيــات الخــاص باملجلــس ( )Infocentreوهــي:
•بنك املعطيات واملعلومات؛
•منصة موحدة ملعالجة املعطيات حسب احت ــياجات الهيئة الوطن ــية للتقييم وقطب الدراسات والبحث لدى
املجلــس؛
•منصة معلوماتـية لتبادل املعطيات مع شركاء املجلس.
من جهة أخرى ،وفي إطارالدعم املعلوماتـي لبنـيات املجلس وهيئاته ،تم إطالق الفضاء الرقمي للعمل الداخلي.

التوثيق والنشروالتـرجمة
 .1تنمية املجموعات الوثائقية
واصــل املجلــس خــال ســنة  2018إرســاء متــن وثائقــي ورقــي وإلكتـرون ــي ،متعــدد الوســائط ،متخصــص فــي مجــاالت
اشــتغال املجلس .بلغ الرصيد الوثائقي للمجلس إلى حدود نهاية  2018ما يفوق  5000وثيقة بالعربية والفرنســية
واالنجليـزية ،مسجال نسبة تطور تناهز ،13.5%حيث تم اقتناء  611وثيقة خالل سنة  .2018أما بالنسبة للموارد
الرقميــة ،فقــد عمــل املجلــس علــى االشت ـراك فــي مكتبــات رقميــة للدوريــات ،والنصــوص القانون ــية ،واإلصــدارات
الجامعيــة والعلميــة.

 .2إطالق مشروع االسهام في التأسيس لذاكرة وثائقية للمدرسة املغربية
يـروم هذا املشروع ،اإلسهام في التأسيس لذاكرة وثائقية للمدرسة املغربية ،وذلك انطالقا من الوعي:
•بمحدودية التـراكم الوثائقي في مياديـن التـربية والتكويـن؛
•بصعوبــة توثيــق إصالحــات املنظومــة الت ــربوية واســتخالص الــدروس مــن التجــارب الســابقة فــي غيــاب هــذه
«الذاكــرة الوثائقيــة».
ويهدف املشروع إلى:
•تجميع واستثمارالوثائق املتعلقة بتاريخ التـربية والتكويـن باملغرب ،والتـي من شأنها اإلفادة في تنويـرالخيارات
الســابقة والحاليــة ّ
املؤسســة للسياســة العموميــة للت ــربية والتعليــم :مخططــات إصالحيــة؛ تقاري ــر؛ توج ــيهات
ِ
ت ــربوية؛ أدوات بيداغوج ــية؛ كتــب مدرســية؛ نصــوص تشــريعية؛ مذكـرات وزاريــة...
•دعــم البحــث فــي ميــدان الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،عب ــر وضــع املت ــن الــذي تــم تجميعــه رهــن إشــارة
الفاعلي ــن املعنـيي ــن ،والباحثي ــن واملهتمي ــن ،والشــركاء.
•التحسيس بأهمية املحافظة على هذه الذاكرة الوثائقية وتنميتها.
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تــم إطــاق املرحلــة األولــى مــن املشــروع فــي أواخــرســنة  ،2018وتهــم وضــع قاعــدة معطيــات بيبليوغرافيــة للنصــوص
ّ
«املؤسســة» لالستـراتـيج ــية الت ــربوية الوطن ــية وكذلــك الوثائــق ذات القيمــة ،الت ــي تقــدم معطيــات ومعلومــات عــن
ِ
املدرســة املغربيــة ،والت ــي تــم إنتاجهــا خــال الفت ــرة املمتــدة مــن بدايــة القــرن العشري ــن إلــى اليــوم.

 .3النشروالتـرجمة
فضال عن التقريـرالسنوي بـرسم  ،2017أصدراملجلس خالل سنة  2018األعمال التالية:
 .1.3األعمال االقتـراحية واالستشارية
•تقريـررقم  2018/3حول «االرتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث العلمي».
•تقريـر« :مدرسة العدالة االجتماعية :إسهام في التفكيـرحول النموذج التنموي».
 .2.3األعمال التقييمية
•نتائج التالمذة في الرياضيات والعلوم ضمن سياق دولي.
•التعليم العالي باملغرب.
•أشغال الندوة الدولية حول تقييم البحث العلمي :الرهانات واملنهجـيات واألدوات.
•األطلس التـرابي للتعليم الخاص.

تدبيـراملوارد البشرية واإلدارية واملالية
 .1املوارد البشرية والبنـية اإلدارية
يحرص املجلس على ضمان حقوق العامليـن به ،وعلى أدائهم التام لواجباتهم املهنـية ،وتكويـنهم املستمر ،وتعزيـز
قدراتهــم التدبي ــرية واملهن ــية .وتتمي ــز بن ــيته اإلداريــة بقــدر كبي ــر مــن املناصفــة ،حيــث بلغــت نســبة املناصفــة ســنة
 42% 2018مقارنــة مــع ســنة  ،2017حيــث كانــت تبلــغ  % 40إلــى جانــب ذلــك ،يســتفيد املجلــس فــي أعمالــه مــن
إمكانــات وطاقــات مــن الشــباب ،بنســبة تبلــغ  % 56مــن إجمالــي عــدد موظفاتــه وموظفيــه.
وبالنظــرلنوعيــة األعمــال الت ــي تنجزهــا هيئــات املجلــس ،والت ــي تتطلــب كفــاءات عليــا مــن تخصصــات متنوعــة ،تتولــى
أعمــال التدبي ــروالتقييــم والدراســة والبحــث والتحليــل ،فــإن نســبة التأطي ــرمــن هــذه الكفــاءات العليــا ،بلغــت % 82
ســنة  ،2018مقارنــة مــع ســنة  2017حيــث كانــت تبلــغ  % 79مــن مجمــوع أعــداد املوظفي ــن موزعــة كالتالــي:
الفئة

العدد سنة 2017

العدد سنة 2018

أعوان التنفيذ وأعوان اإلشراف

21

19

األطرواألطرالعليا

78

87

املجموع

99

106

من جهة أخرى ،ي ــنسجم التدبي ــراملالي للمجلس مع طبيعة عمله وأهدافه ،ويوجه مجهوده املالي واستثمارموارده
املالية لدعم أعمال هيئاته وإنتاجاته التقييمية واالقت ـراحية والعلمية والتواصلية والتوثيقية.
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ســعيا إلى تحسي ــن االســتجابة لحاجات اشــتغال هيئات املجلس ،واصلت هذه املؤسســة خالل ســنة  ،2018تعزي ــز
إمكانهــا البشــري ،وتطوي ــرآليــات تدبي ــرمواردهــا املاديــة واملاليــة.

 .2األعمال والعمليات املنجزة على مستوى تدبيـراملوارد البشرية
•تعزيـزبنـيات املجلس بكفاءات في مختلف التخصصات والخبـرات؛
•إعادة صياغة النظام األسا�سي ،وذلك بتوضيح أحكامه وبنوده اعتمادا على قرارات ومذكرات داخلية.
•تسوية األوضاع اإلدارية ملوظفات وموظفي املجلس لسنتـي  2016و2017؛
•تقديـرالخبـرات املهنـية ملوظفات وموظفي املجلس؛
•الشروع في إعداد دليل املساطراإلدارية وإدارة املوارد البشرية؛
•إبـرام اتفاقية مع شركة متخصصة في التغذية الجماعية لفائدة املوظفيـن.
 .3األعمال والعمليات املنجزة على مستوى تدبيـراملوارد املادية واملالية
•إعداد دليل للمساطراإلدارية واملالية لتحسيـن وسائل الحكامة الداخلية للمجلس؛
•تصفية الصفقات املتعلقة بالدراسات وأشغال البناء ومعدات املجلس؛
•تحييـن نظام املعلومات املتعلق بتسييـرامليـزانـية وتدبيـراملحاسبة واملشتـريات؛
•وضع محاسبة عامة وتحليلية؛
•تتبع صيانة املعدات التقنـية للمجلس بعد انتهاء مدة الضمان املتعلقة بالصفقات؛
•إنجازعملية ْ
وهب املجلس ألثاثه القديم؛
•تجهيـزالفضاء الخاص بالتغذية خالل انعقاد أشغال املجلس.
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