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تقديم
ً
طبقا ألحكام الفصل  168من الدستور ،الذي ي ــنص على إحداث املجلس وعلى مهامه في إبداء اآلراء حول الس ــياسات
العموم ــية والقضايــا الوطن ــية ،الت ــي تهــم املنظومــة الت ــربوية ،وفــي تقييــم الس ــياسات والبـرام ــج املتعلقــة بهــا؛
ً
واعتبــا را ملقتضيــات املــادة الثان ــية مــن القانــون رقــم  105.12املتعلــق باملجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث
العلم ــي ،الت ــي تنــص علــى إبــداء املجلــس لرأيــه لفائــدة الحكومــة والب ـرملان ،بشــأن مشــاريع ومقت ــرحات القوان ــين
والقوان ــين التنظيم ــية والنصــوص التنظيم ــية؛
ً
واســتجابة لطلــب الــرأي ،الــذي أحيــل علــى الس ــيد رئيــس املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلم ــي ،مــن
طــرف الس ــيد رئيــس الحكومــة بتاريــخ 29يوليــوز 2021؛ بشــأن «مشــروع مرســوم بتحديــد تطبيقــات الهندســة
اللغويــة بالتعليــم املد رس ــي ،والتكوي ــن املهن ــي ،والتعليــم العالــي»؛
ً
وا رتــكا زا علــى املبــادئ املنصــوص عليهــا فــي الدســتور ،والس ــيما أحــكام الفصــل  5منــه ،الــذي يحــدد مقومــات الس ــياسة
اللغويــة فــي بالد نــا؛
وعمــا بالتوج ــيهات السام ــية ا لــوا ردة فــي الخطــب والرســائل امللكيــة ذات الصلــة ،الت ــي أكــدت علــى أهم ــية تقويــة تعليــم
اللغــات الوطن ــية وإتقانهــا باعتبــار دور هــا فــي بنــاء الشخص ــية املغربيــة املتشــبثة بهويتهــا متعــددة الروافــد واملنفتحــة
علــى العصــر ،وعلــى ضــرورة تمكي ــن الشــباب م ــن املع ــارف والكفـاي ــات وامله ــارات والقي ــم واللغ ــات والثقـاف ــة الت ــي
ُ
ُ
َُ
تنم ــي وتف ّتــح شخصـيته ــم وتع ــزز استقـالليته ــم ،وعلــى الــدور املحــوري للغــات األجنبيــة وضــرورة إتقانهــا واســتعمالها
فــي تد ريــس التخصصــات العلم ــية والتقن ــية ،ملــا لهــا مــن وقــع علــى االنفتــاح علــى الثقافــات ،والرفــع م ــن ف ــرص اإلدم ــاج
االجتمـاع ــي واملهن ــي ،ومواكبــة التقــدم التقن ــي ،لإلســهام فــي تفع ــيل النمــوذج التنمــوي للمغــرب؛
ً
واســتنادا إلــى توجهــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح  ،2030-2015الت ــي تؤكــد علــى ضــرورة اعتمــاد نظــرة شــمولية
ملختلــف مكونــات املد رســة املغربيــة ،وعلــى أهم ــية تحديــد الوضــع الخــاص بــكل لغــة داخــل املدرســة املغربيــة بوضــوح،
وحصــر أ هــداف كل منهــا؛
ً
واســتنادا إلــى البــاب الخامــس مــن القانــون – اإلطــار رقــم  51.17املتعلــق بمنظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث
العلم ــي ،املخصــص للمناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات ،وال س ــيما املــادة  31منــه الت ــي تحــدد املبــادئ الت ــي يجــب أن
تنبن ــي عليهــا الهندســة اللغويــة ،ومســتلزمات تنفيذهــا؛
ً
وانطالقــا مــن الهندســة اللغويــة الت ــي صاغــت مكوناتهــا الرؤيــة االستـراتـيج ــية ،والت ــي حــدد القانون -اإلطــار املبــادئ
الت ــي يجــب أن تنبن ــي عليهــا ،ومســتلزمات تنفيذهــا؛
ً
وتأكيــدا علــى أهم ــية التمكــن مــن اللغــات فــي تحقيــق املواصفــات املســتهدفة للمتعلمـي ــن واملتعلمــات ،وفــي تحص ــيل
وبنــاء املعــا رف األخــرى  ،وامتــاك الكفايــات واملهــارات ،وفــن الحيــاة ،وقواعــد الع ــيش املشت ــرك ،وفــي مواكبــة
واســتدماج تحــوالت العالــم ومســتجداته فــي العلــوم والتكنولوج ــيا واملعــارف ،مــن خــال تطوي ــر البحــث العلم ــي
والتقن ــي واالبتــكار؛
ً
واســتحضارا لتنــوع وخصوص ــية األســاك واألطــوار التعليم ــية والتكويـن ــية ،وأهدافهــا فيمــا يتعلــق باكتســاب اللغــات
األجنبيــة؛
رأي املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم املدر�سي والتكوين املنهي والتعليم العالي
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ً
وتأس ــيسا علــى تقاري ــر املجلــس وتوص ــياته ،الس ــيما تلــك املتعلقــة بتقييــم مكتســبات املتعلمـي ــن؛
وبعــد دراســة وتحليــل مضمــون مســودة مشــروع املرســوم املتعلــق بتحديــد تطبيقــات الهندســة اللغويــة بالتعليــم
املد رس ــي والتكوي ــن املهن ــي والتعليــم العالــي والبحــث العلم ــي ،املحــال علــى املجلــس قصــد إبــداء الــرأي؛
يقــدم املجلــس رأيــه هــذا ،منتظمــا فــي مجموعــة مــن االقت ــراحات والتوص ــيات ،الغـ ُ
ـرض منهــا :اإلســهام فــي تدقيــق
مكونــات ومقتضيــات هــذا املرســوم ،وفــي تقويــة انس ــجامه وتجاوبــه مــع املرجع ــيات األساس ــية إلصــاح املنظومــة
الوطن ــية الت ــربوية ،وجعلــه مســتوفيا للعناصــر الالزمــة لتحديــد التطبيقــات الت ــي يســتهدفها ،أخــذا بع ــين االعتبــار
أهم ــية املوضــوع الــذي يتناولــه هــذا النــص التنظيم ــي ،وأث ــره الحاســم فــي مســار اإلصــاح الت ــربوي .
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توصـيات المجلس

ً
يســتعرض رأي املجلــس عــددا مــن التوص ــيات واالقت ــراحات ،تتوخــى اإلســهام فــي تدقيــق بعــض مقتضيــات مشــروع
ُ
املرســوم ،وإدراج مقتضيــات تنظيم ــية مــن شــأنها أن تســهم فــي أجــرأة اإلصــاح ،وإب ــراز أدوار الهي ــئات املتدخلــة فــي
املنظومــة واملحــددة فــي القانــون  -اإلطــار ،الس ــيما اللجنــة الدائمــة للمناهــج والبرامــج والتكوينــات ،واملجلــس األعلــى
للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلم ــي ،واللجنــة الوطن ــية لتتبــع ومواكبــة إصــاح منظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث
ا لعلم ــي .
وتتــوزع هــذه التوص ــيات واالقت ــراحات إلــى مالحظــات عامــة ،تهــم شــمولية مكونــات مشــروع املرســوم ،وأخــرى تتعلــق
ببعــض مضامـي ــن املــواد ،مــع تقديــم بعــض االقت ــراحات التفص ــيلية الت ــي يمكــن اســتثمارها فــي ص ــياغة نــص املشــروع.
كمــا تــم تخص ــيص فقــرة ،فــي هــذا الــرأي ،لإلشــارة إلــى بعــض مســتلزمات تفع ــيل مقتضيــات املرســوم ،املتمثلــة فــي اتخــاد
تدابي ــر إجرائيــة موازيــة ،وإصــدار نصــوص تنظيم ــية إضافيــة ،وذلــك فــي إطــار منظــور متكامــل ألجــرأة اإلصــاح فــي شــقه
البيداغوج ــي.

مالحظات عامة

إن املجلــس ،إث ــر دراســته لبنــود مشــروع املرســوم املحــال عليــهَ ،يعتب ــر أن مضمونــه جــاء منس ــجما علــى العمــوم ومتوافقــا
مــع توجهــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح ،ومــع أحــكام القانــون  -اإلطــار فيمــا يتعلــق بالهندســة اللغويــة ،املزمــع
العمــل بهــا فــي املكونــات الثالثــة للمنظومــة الت ــربوية :التعليــم املدرس ــي ،والتعليــم العالــي ،والتكوي ــن املهن ــي .عــاوة علــى
كــون هــذا املشــروع يتضمــن مجمــل محــددات الهندســة اللغويــة التــي نصــت عليهــا الرؤيــة االســتراتيجية ،مــن هيكلــة
ُ
اللغــات املد َّرســة ،ولغــات التدريــس ،فــي اتســاق وتكامــل بيــن مســتويات وأطــوار التعليــم والتكويــن داخــل املنظومــة ،مــع
تفعيــل مبــدأ التنــاوب اللغــوي ،واالرتــكاز علــى الــدور الوظيفــي للغــات.
فــي املقابــل ،هنــاك جوانــب استـراتـيج ــية أساس ــية نصــت عليهــا الرؤيــة االستـراتـيج ــية ،والقانــون  -اإلطــار ،وجوانــب
تنظيم ــية وتطبيقيــة ضروريــة لتفع ــيل الهندســة اللغويــة ،يــرى املجلــس أنــه مــن املفيــد إبرازهــا فــي مشــروع املرســوم.
ويتعلــق األمــر بالعناصــر التاليــة:
•تحديــد املوجهــات األساس ــية الت ــي يـنبن ــي عليهــا وضــع كل لغــة فــي املدرســة املغربيــة؛
•تعريــف بعــض املفاهيــم املتعلقــة بالهندســة اللغويــة ،وإب ــراز خصوص ــية املنظومــة املغربيــة فــي هــذا املجــال؛
•إب ــراز الطابــع التنظيم ــي واإلجرائــي للهندســة اللغويــة ،عب ــر حصــر مجموعــة مــن التطبيقــات األساس ــية ألجرأتهــا،
إلكســاب املرســوم طابعــا تنظيم ــيا حامــا ملســتلزمات التصريــف التنظيم ــي الفعلــي ألحــكام القانــون  -اإلطــار،
وللمبــادئ ّ
املؤسســة للهندســة اللغويــة الجديــدة ،بكافــة مكونــات ومســتويات منظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث
ِ
العلم ــي؛
رأي املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم املدر�سي والتكوين املنهي والتعليم العالي
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•اســتحضار التعليــم العت ــيق ضمــن هــذه الهندســة اللغويــة ،أخــذا بع ــين االعتبــار ضــرورة مــد الجســور بي ــن مجمــوع
مكونــات املنظومــة الت ــربوية؛
•إب ــراز دور بعــض الهي ــئات املتدخلــة فــي اإلصــاح البيداغوج ــي ،فــي إعــداد وتفع ــيل تطبيقــات الهندســة اللغويــة؛
•تحديــد اآلجــال القصــوى للتطبيــق الشــامل واملتكامــل للهندســة اللغويــة.

التوصـيات
▪ إدراج مجموع مكونات القطاع النظامـي للمنظومة املعنـية بالهندسة اللغوية

ً
ُ
اســتنادا إلــى املــادة  7مــن القانــون  -اإلطــار ،الت ــي تحــدد مكونــات قطــاع الت ــربية والتعليــم والتكوي ــن النظام ــي،
والت ــي تشــمل التعليــم املدرس ــي ،والتكوي ــن املهن ــي ،والتعليــم العت ــيق ،والتعليــم العالــي ،وتؤكــد علــى ضــرورة إرســاء
الجســور واملمــرات بي ــن مختلــف أصنــاف التعليــم والتكوي ــن؛
وبمــا أن مشــروع هــذا املرســوم لــم يــدرج التعليــم العت ــيق ضمــن مكونــات املنظومــة املعن ــية بتطبيقــات الهندســة
اللغويــة؛
ً
فــإن املجلــس يوص ــي بإفــراد نــص تنظيم ــي خــاص لتطبيقــات الهندســة اللغويــة بالتعليــم العت ــيق ،تطبيقــا ألحــكام
ً
القانــون  -اإلطــار ،واعتبــارا لضــرورة مــد الجســور بي ــن التعليــم العت ــيق والتعليــم العــام ،وتوفي ــر جم ــيع الشــروط
امل ـ ّ
ـيسرة لتغيي ــر املســارات التعليم ــية داخــل املنظومــة ،وذلــك لتحقيــق غايــات انس ــجام املنظومــة ،مــن جهــة،
ِ
واإلســهام فــي تجس ــيد مبــدأ تكافــؤ الفــرص بي ــن جم ــيع متعلم ــي ومتعلمــات هــذه املنظومــة ،كيفمــا كانــت املكونــات
الت ــي ي ــنتمون إليهــا ،مــن جهــة أخــرى.

▪ اإلحالــة علــى القانــون – اإلطــار فــي كل مــا يتعلــق باملرتكــزات واملبــادئ الت ــي تنبن ــي عليهــا تطبيقــات
الهندســة اللغويــة
بمــا أن نــص املــادة  3مــن مشــروع املرســوم ،هــو تذكي ــر بمقتضيــات القانــون – اإلطــار ،والت ــي لهــا عالقــة باملرتكــزات
واملبــادئ الت ــي تنبن ــي عليهــا تطبيقــات الهندســة اللغويــة ،فإنــه ُيقت ـ َـرح إعــادة ص ــياغة هــذه املــادة باإلشــارة فقــط إلــى
مجمــوع مــواد القانــون  -اإلطــار َ
املعتب ــرة فــي حكــم مبــادئ ومرتكــزات للهندســة اللغويــة ،الس ــيما :الديباجــة ،املــادة
 ،3املــادة  ،4املــادة  ،5املــادة  ،15املــادة  ،18املــادة  ،25املــادة  ،31دون إغفــال التذكي ــر بشــمولية النــص القانون ــي.
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▪ تحديد املفاهيم األساسـية للهندسة اللغوية الواردة في النص التنظيمـي

ً
نظــرا ألهم ــية تحديــد املفاهيــم وتعريــف املجــاالت املتعلقــة بهــذا النــص التنظيم ــيُ ،يقت ـ َـرح إضافــة مــواد مكملــة
ملــواد البــاب الثان ــي املتعلــق باملبــادئ األساس ــية للهندســة اللغويــة ،الســيما:
•إبــراز الوضــع االســتراتيجي للغــات املعتمــدة فــي املنظومــة .وقــد حــددت الرؤيــة االستـراتـيج ــية لإلصــاح مجموعــة
مــن التوجهــات فــي هــذا املجــال منهــا مــا يلــي:
اللغة العربية ،اللغة الرسمـية للدولة ،واللغة املعتمدة في تدبيـر الشأن العام ،ومقوم أساس من مقوماتالهويــة املغربيــة ،عــاوة علــى كونهــا اللغــة األســاس واألولــى للتمــدرس ،يتع ــين تعزي ــزها وتنم ــية اســتعمالها
فــي مختلــف مجــاالت العلــم واملعرفــة والثقافــة والحيــاة ،وتقويــة وضعهــا وتنم ــيتها ،وتحديثهــا وتبس ــيطها،
وتحسـي ــن تدريســها وتعلمهــا ،وتجديــد املقاربــات والطرائــق البيداغوج ــية ذات الصلــة بهــا.
اللغــة األمازيغيــة ،لغــة رسم ــية للدولــة ،ورص ــيد مشت ــرك لجم ــيع املغاربــة بــدون اســتثناء ،يتع ــين تطوي ــروضعهــا فــي املدرســة ،وإدماجهــا فــي املنظومــة عب ــر تعم ــيم تدرس ــيها تدريجيــا بالتعليــم املدرس ــي ،وإدراجهــا فــي
التعليــم العالــي لتوطيــد وتطوي ــر املكتســبات الت ــي تحققــت فــي تهي ــئتها اللغويــة ،وإعــداد الكفــاءات البشــرية
واملــوارد الديداكت ــيكية لتدريســها.
اللغــات األجنبيــة ،لغــات تشــكل وسـ َـائل للتواصــل واالنخــراط والتفاعــل فــي مجتمــع املعرفــة ،واالنفتــاح علــى
مختلــف ثقافــات العالــم وعلــى حضــارة العصــر ،واالندمــاج فــي املجتمــع ،ومواكبــة التقــدم التقن ــي ،والتأهيــل
للمــاءة مــع متطلبــات ســوق الشــغل؛ يتع ــين تنم ــية تدريســها ،وتعزي ــز إدمــاج تعليمهــا فــي كل مســتويات
التعليــم والتكوي ــن ،خاصــة فــي تدريــس املــواد التقن ــية والعلم ــية ،والتشج ــيع علــى تعلمهــا وإتقانهــا ،وكــذا
توظيــف املقاربــات البيداغوج ــية الكفيلــة بتعلمهــا املبكــر وإتقانهــا.

• إبــراز أهــداف الهندســة اللغويــة باســتثمار مضاميــن الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح ذات الصلــة ،مــن بينهــا:
 تحقيــق اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص فــي التمكــن مــن اللغــات ،فهمــا ،وقــراءة ،وتعبي ــرا شــفهيا وكتابيــا؛ جعــل املتعلــم عنــد نهايــة التعليــم الثانــوي التأهيلــي (البكالوريــا) متمكنــا مــن اللغــة العربيــة ،قــادرا علــىالتواصــل باللغــة األمازيغيــة ،متقنــا للغتـي ــن أجنبيتـي ــن علــى األقــل ،وذلــك ضمــن مقاربــة متدرجــة تنتقــل مــن
االزدواج ــية اللغويــة (العربيــة  +لغــة أجنبيــة) إلــى التعــدد اللغــوي (العربيــة  +لغتـي ــن أجنبيتـي ــن أو أكث ــر)؛
 اعتمــاد التنــاوب اللغــوي لتقويــة التمكــن مــن الكفايــات اللغويــة لــدى املتعلمـي ــن؛ إعطاء األولوية للدور الوظيفي للغات املعتمدة في املدرســة في تـرس ــيخ الهوية ،واالنفتاح الكون ــي ،واكتســاباملعــارف والكفايــات والثقافــة ،واالرتقــاء بالبحــث ،وتحقيــق االندمــاج االقتصــادي واالجتماع ــي والثقافــي
والقيم ــي؛
رأي املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم املدر�سي والتكوين املنهي والتعليم العالي
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 تنويــع لغــات التدريــس ،الس ــيما باعتمــاد التنــاوب اللغــوي لتقويــة التمكــن مــن الكفايــات اللغويــة لــدىاملتعلمـي ــن واملتعلمــات ،وتوفي ــر ســبل االنس ــجام فــي لغــات التدريــس بي ــن أســاك التعليــم والتكوي ــن.
• توضيــح الوضــع البيداغوجــي لــكل لغــة علــى حــدة بجعلهــا إمــا إلزاميــة أو اختياريــة ،إمــا َّ
معممــة أو ُمد َّرســة جزئيــا،
وذلــك بــكل مســتوى تعليمــي وتكوينــي ،تجسـ ً
ـيدا ملبــدأ التعدديــة اللغويــة والتنــاوب اللغــوي املعتمــد فــي املنظومــة.

ُ
▪ إبــراز التطبيقــات الت ــي ســتعتمد لتفع ــيل الهندســة اللغويــة املحــددة فــي هــذا املرســوم وتحديــد
آليــة اعتمادهــا

ُ
تشــتمل مقتضيــات القانــون  -اإلطــار علــى مجموعــة مــن املحــددات املوجهــة فــي هــذا املجــال ،ت ــرتبط أساســا بمســار
إعــداد املناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات ،والت ــي ي ــنبغي تجس ــيدها فــي وثائــق مرجع ــية وتنظيم ــية وبيداغوج ــية
ُ
وإجرائيــة ،تمكــن مــن تفع ــيل الهندســة اللغويــة.

• إدراج الئحــة الوثائــق املرجعيــة التــي ســتعتمد لتفعيــل الهندســة اللغويــة
يمكــن تخص ــيص مــادة إضافيــة فــي املرســوم لحصــر الئحــة هــذه الوثائــق حســب خصوص ــيات كل ســلك ،الس ــيما
الوثائــق املرجع ــية التاليــة:
 بالنســبة للتعليــم املدرس ــي:> األطــر املرجع ــية للمناه ــج ،والت ــي تحــدد بالخصــوص الغايــات ووظائــف اللغــة ،وأهــداف مســتوى اكتســابها
ومواصفــات املتعلمـي ــن ،واملقاربــات البيداغوج ــية فــي تدريســها ،وب ــرمجة اعتمادهــا فــي التدريــس وفــي
التنــاوب اللغــوي؛
> الدالئــل البيداغوج ــية الت ــي تحــدد التوج ــيهات الت ــربوية ،واملضامـي ــن والبـرام ــج الدراس ــية ،والتنظيــم
البيداغوج ــي ،وطرائــق التدريــس...؛
> الوســائط واملــوارد التعليم ــية والرقم ــية ،والكتــب املدرس ــية؛
> األطــر املرجع ــية لتقييــم مكتســبات املتعلمـي ــن واملتعلمــات ،واإلشــهاد عليهــا.
 بالنســبة للتعليــم العالــي:> اإلطــار املرجع ــي للغــات بالتعليــم العالــي؛
> الضوابــط البيداغوج ــية لألســاك؛
> امللفــات الوصفيــة ومعايي ــر اعتمــاد املســالك؛
> دفات ــر التحمــات الخاصــة بالجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي الخصوص ــي؛
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> التوج ــيهات الوطن ــية فيمــا يتعلــق باللغــات ،إلعــداد العقــود  -البـرام ــج مــع الجامعــات ،مــن أجــل إرســاء
ت ــرسانة إجرائيــة متكاملــة ،تــزاوج بي ــن االســتقاللية البيداغوج ــية للجامعــات ،وبي ــن الــدور التنظيم ــي
للســلطة الحكوم ــية ،باعتبــار وصايتهــا علــى القطــاع.
 بالنســبة للتكوي ــن املهن ــي:> اإلطــار املرجع ــي للغــات بالتكوي ــن املهن ــي؛
> دالئــل التكوي ــن ،والنصــوص التنظيم ــية املكملــة لهــا.
 بالنســبة لتكوي ــن األســاتذة:> اإلطــار املرجع ــي للوظائــف والكفايــات الخاصــة باألســاتذة ،والــذي يحــدد مواصفــات املهنــة والكفايــات
الالزمــة للتدريــس ،بمــا فيهــا تدريــس اللغــات.
• إبــراز آليــات اعتمــاد هــذه الوثائــق املرجعيــة لتفعيــل الهندســة اللغويــة
ُ
ُيقتــرح إضافــة فقــرة فــي املــواد املتعلقــة بالهندســة اللغويــة ،تحيــل علــى قــرارات ومقــررات وزاريــة يتــم اعتمادهــا لتبنــي الوثائــق
املرجعيــة والبيداغوجيــة والتنظيميــة املتعلقــة بتفعيــل هــذه الهندســة اللغويــة.
كمــا ُيقتــرح أيضــا ،اإلشــارة إلــى مراحــل اعتمــاد األطــر املرجعيــة املحـ َّـددة بموجــب مقتضيــات القانون-اإلطــار ،وتحديــدا
رأي املجلــس األعلــى
مرحلــة إعــداد هــذه األطــر مــن طــرف اللجنــة الدائمــة للمناهــج والبرامــج والتكوينــات ،ومرحلــة إبـ ِ
ـداء ٍ
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بشــأنها ،وكذلــك مرحلــة املصادقــة عليهــا مــن لــدن اللجنــة الوطنيــة لتتبــع ومواكبــة إصــاح

منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.

▪ تحديــد اآلجــال القصــوى لتنفيــذ التدابي ــر اإلجرائيــة للهندســة اللغويــة

ً
اعتبــارا للطابــع التنظيم ــي والتنفيــذي لهــذا املرســوم ،فإنــه ُيقت ــرح التنص ــيص ضمــن مــواده علــى اآلمــاد القصــوى
لتفع ــيل الهندســة اللغويــة ،مــع تحديــد آجــال تحقيــق األهــداف املتوخــاة مــن التدابي ــر املحــددة فــي املــادة  32مــن
القانون-اإلطــار ،وذلــك بالنســبة لــكل ســلك تعليم ــي وتكويـن ــي.

▪ تدقيــق الهندســة اللغويــة املتعلقــة بالتعليــم األولــي

ً
اســتنادا إلــى توجهــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية بشــأن الهندســة اللغويــة املتعلقــة بالتعليــم األولــي ،وتلــك املتعلقــة
باعتمــاد نمــوذج بيداغوج ــي موحــد األهــداف والغايــات ،يوص ــي املجلــس بضــرورة التنص ــيص علــى إدراج الخيــارات
اللغويــة ضمــن اإلطــار املرجع ــي للتعليــم األولــي ،وبلــورة مقاربــات تأخــذ بع ــين االعتبــار املكتســبات اللغويــة األوليــة
رأي املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم املدر�سي والتكوين املنهي والتعليم العالي
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للطفــل ،والتـركي ــز علــى التواصــل الشــفهي ،إلعمــال مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي إعــداد األطفــال ملرحلــة التعليــم
االبتدائــي .ويمكــن اإلحالــة علــى قــرار للســلطة الحكوم ــية املكلفــة بالتعليــم املدرس ــي بشــأن اعتمــاد اإلطــار املرجع ــي
ملنهــاج التعليــم األولــي ،بعــد است ــيفاء مراحــل إعــداده واملصادقــة عليــه ،املحــددة بموجــب القانــون  -اإلطــار.
كمــا ُيقت ــرح حــذف النقطــة الثان ــية والنقطــة الثالثــة الواردتـي ــن فــي املــادة  5مــن مشــروع املرســوم ،واســتثمارهما فــي
اإلطــار املرجع ــي للتعليــم األولــي ،كمقاربــات خاصــة بهــذا املســتوى مــن املنظومــة الت ــربوية.

▪ تدقيــق الهندســة اللغويــة وتطبيقاتهــا فــي التكوي ــن املهن ــي

ً
اعتبــارا لغايــات التكوي ــن املهن ــي وخصوص ــياته املرتبطــة بتعــدد ص ــيغ وشــروط ولــوج مســتوياته ،وتنــوع أنمــاط
التكوي ــنُ ،
ومــدده ،وكــذا الفئــات املســتهدفة منــه؛
ً
واســتحضارا الختــاف مســتوى املكتســبات اللغويــة للتالم ــيذ الوافدي ــن علــى التكوي ــن املهن ــي ،ومحدوديتهــا بالنســبة
ملســتوى التخصــص ومســتوى التأهيــل فــي التكوي ــن املهن ــي ،اللــذان يســتقطبان متدربي ــن ومتدربــات لــم يســتوفوا
التعليــم اإللزام ــي فــي أســاك التعليــم العــام؛
ً
ونظــرا لتعــدد األدوار الوظيفيــة للغــات حســب مجــاالت التكوي ــن ،والت ــي تســتلزم مالءمــة مقاربــات التدريــس مــع
خصوص ــيات هــذا القطــاع؛

يقت ــرح املجلــس:
•التنص ــيص علــى ضــرورة العمــل علــى مالءمــة اســتعمال اللغــة العربيــة مــع خصوص ــيات التكوي ــن املهن ــي،
مــن خــال اعتمــاد لغــة وظيفيــة ،تتماش ــى مــع الطابــع التطبيقــي والعملــي للتكوي ــنات؛
•عــدم إدراج لغــة أجنبيــة إلزام ــية ثالثــة للتكوي ــن ،وتصن ــيفها كلغــة اخت ــيارية ،يمكــن إدراجهــا فــي مجــال
مع ــين للتكوي ــن املهن ــي أو فــي بـرنام ــج تكويـن ــي ،مــع مراعــاة حاج ــيات مجــاالت التكوي ــن وتخصصاتهــا؛
•إعمــال التنــاوب اللغــوي فــي التكوي ــنات ،باعتمــاد لغــة ثان ــية إلــى جانــب اللغــة األساس ــية للتدريــس ،مــن أجــل
اســتعمالها فــي تدريــس بعــض املــواد.

▪ إدراج مبــدا التنــاوب اللغــوي فــي الهندســة اللغويــة للتعليــم العالــي

ً
أخــذا بع ــين االعتبــار توجهــات الرؤيــة االستـراتـيج ــية املتعلقــة بإعمــال التنــاوب اللغــوي ،وطبقــا ملقتضيــات القانــون
 اإلطــار ،والس ــيما املــادة  31منــهُ ،يقت ــرح إضافــة هــدف مكمــل للهندســة اللغويــة ،ي ــرتبط بإعمــال التنــاوب اللغــويّ
ويمكــن مــن اعتمــاد لغــة ثان ــية ،إلــى جانــب اللغــة األساس ــية للتدريــس ،مــن أجــل اســتعمالها
بمســالك التعليــم العالــيِ ،
فــي تدريــس بعــض الوحــدات املكونــة للمســلك.
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ُ
▪ تحديــد أهــم التدابي ــر الت ــي ســتعتمد لتفع ــيل الهندســة اللغويــة

اعتبــارا ملقتضيــات القانــون  -اإلطــار املتعلقــة بمراجعــة األطــر املرجع ــيةُ ،يقت ــرح التنص ــيص فــي مــادة إضافيــة علــى
أهــم التدابي ــر الت ــي سـ ُـت َ
عتمد فــي تفع ــيل الهندســة اللغويــة ،الس ــيما تلــك املنصــوص عليهــا فــي املــواد ،29 ،28 ،27
 ،33 ،32 ،31 ،30والتــي تشــمل مــا يلــي:
•مراجعــة املناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات الحاليــة ،وإدراج تطبيقــات الهندســة اللغويــة املحــددة فــي املــواد 5
و 6و 7و 8و 9مــن هــذا املرســوم؛
•إطــاق أشــغال اللجنــة الدائمــة للمناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات ،قصــد إعــداد األطــر املرجع ــية والدالئــل
البيداغوج ــية؛
•إجــراء تقييمــات مؤسسات ــية منتظمــة للمناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات ،خاصــة تلــك املتعلقــة باللغــات،
تنصـ ُّـب علــى اإلنجــاز واملردوديــة والنجاعــة ،والخطــط اإلصالحيــة ،والتحص ــيل الدراس ــي والتكويـن ــي،
واســتعمال املقــررات والكتــب املدرس ــية والوســائط التعليم ــية ،واملمارســات البيداغوج ــية والتكويـن ــية،
وذلــك باالســتناد إلــى مرجع ــيات دقيقــة ،تستج ــيب للمعايي ــر الوطن ــية والدوليــة .ويتــم اســتثمار نتائــج هــذه
التقييمــات فــي بنــاء املناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات ،ومراجعتهــا املســتمرة؛
•إرســاء بن ــيات وطن ــية وجهويــة للبحــث واالبتــكار البيداغوج ــي فــي املناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات ،مــن أجــل
تطوي ــر س ــياسة االبتــكار فــي هــذا املجــال.
•إعــداد مخططــات عمــل تحــدد الب ــرمجة اإلجرائيــة لتفع ــيل الهندســة اللغويــة ،مــن أهــداف وآجــال ومــوارد
ُ
ونظــام للتقييــم ،تعــرض علــى اللجنــة الوطن ــية لتتبــع ومواكبــة إصــاح منظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث
العلم ــي قصــد املصادقــة عليهــا ،طبقــا ألحــكام القانــون  -اإلطــار.

▪ إضفــاء الصبغــة التنظيم ــية واإلجرائيــة علــى مبــدأ التشــاور مــع الشــركاء

ً
اعتبــارا لكــون املــادة  27مــن القانــون  -اإلطــار تنــص علــى التشــاور مــع الشــركاء ،ولكــون املرســوم يشــكل نصــا قانون ــيا
يحــدد التدابي ــر التنظيم ــية والتنفيذيــة ملقتضيــات هــذا القانــون  -اإلطــار ،فإنــه ُيقت ـ َـرح التنص ــيص فــي املــادة  2مــن
ُ ّ
مشــروع املرســوم ،علــى إرســاء فضــاءات وآليــات مؤسسات ــية ،تمكــن مــن تـرس ــيخ مبــدأ التشــاور ،وتجس ــيد املنهـج ــية
التشــاركية.

▪ تعزي ــز انس ــجام عنــوان املرســوم ومكوناتــه

ً
أخــذا بع ــين االعتبــار املرجــع القانون ــي الــذي يـنبن ــي عليــه مشــروع املرســوم ،واملتمثــل فــي املــادة  31مــن القانــون -
اإلطــار ،واعتبــارا لكــون مشــروع املرســوم يســتهدف أساســا تحديــد الهندســة اللغويــة فــي كل مكــون مــن مكونــات
رأي املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم املدر�سي والتكوين املنهي والتعليم العالي
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املنظومــة والتنص ــيص علــى آليــات تطبيقاتهــاُ ،يقت ــرح إعــادة ص ــياغة موضــوع النــص التنظيم ــي واملــادة األولــى مــن
أجــل مزيــد مــن الدقــة ،واســتعمال عبــارة «تحديــد الهندســة اللغويــة وأهــم تطبيقاتهــا» بــدال عــن عبــارة «تحديــد
تطبيقــات الهندســة اللغويــة».

▪ اســتكمال الئحــة النصــوص التشريع ــية مــع التنظيم ــية املتعلقــة بهــذا املرســوم

بمــا أن مشــروع املرســوم يشي ــر أو يحيــل ضمــن مــواده إلــى مجموعــة مــن املؤسســات والهي ــئات ،فإنــه ُيقت ـ َـرح إضافــة
النصــوص التشريع ــية والتنظيم ــية الخاصــة بهــا ،فــي تصدي ــر هــذا املشــروع ،الس ــيما:
•القانــون رقــم  105.12املتعلــق باملجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلم ــي؛
•املرســوم املتعلــق بتأليــف وكيفيــة سـي ــر اللجنــة الوطن ــية لتتبــع ومواكبــة إصــاح منظومــة الت ــربية والتكوي ــن
والبحــث العلم ــي؛
•املرســوم املتعلــق بتأليــف وكيفيــة سـي ــر اللجنــة الدائمــة للمناهــج والبرامــج والتكوينــات.

مستلزمات تفعـيل املرسوم
▪ ربــط تطبيقــات الهندســة اللغويــة بمنظــور شــمولي ملراجعــة املناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات
نظــرا لشــمولية املنهــاج وت ــرابط مكوناتــه ،واعتبــارا ألهم ــية اللغــات فــي بنــاء املعــارف وامتــاك الكفايــات واملهــارات
وتنم ــية القــدرات الشخص ــية ،الس ــيما فــي التواصــل والتعبي ــر ،واســتعمال أدوات التفكي ــر وممارســة التفكي ــر
النقــدي ،واكتســاب مهــارات فــن الحيــاة والع ــيش املشت ــرك ،يوص ــي املجلــس ب ــربط تطبيقــات هــذه الهندســة
اللغويــة بمنظــور شــمولي للمناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات ،مــع بلــورة إطــار مرجع ــي يتضمــن تطبيقــات هــذه الهندســة
اللغويــة ،ويحــدد املعــارف واملهــارات والكفايــات األساس ــية الت ــي ي ــنبغي اكتســابها مــن طــرف املتعلــم عنــد نهايــة كل
ســنة ،وكل مســتوى وســلك دراس ــي أو تكويـن ــي ،وتصريفــه فــي وثائــق مرجع ــية بيداغوج ــية وتنظيم ــية تنبن ــي علــى
مرتكــزات املدرســة ووظائفهــا وغاياتهــا ،وتـراع ــي مبــدأ تفاعــل املــواد واملعــارف وتكاملهــا ،وتحقــق املرونــة واالنس ــجام
فــي املســارات الدراس ــية داخــل املنظومــة وبي ــن مختلــف مكوناتهــا.

▪ اإلعــداد أو املراجعــة الشــمولية للت ــرسانة القانون ــية املرتبطــة بأجــرأة الهندســة اللغويــة

ُ
اســتحضارا للمراجعــات الجاريــة أو املب ــرمجة للنصــوص التشريع ــية الحاليــة ملكونــات املنظومــة ملواءمتهــا مــع
أهــداف اإلصــاح ،وتضمـي ــنها التوجهــات الالزمــة لتفع ــيله ،يوص ــي املجلــس بــإدراج مجموعــة مــن التوجهــات املتعلقــة
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بالهندســة اللغويــة وتطبيقاتهــا فــي النصــوص التشريع ــية الجديــدة ملكونــات املنظومــة ،الس ــيما كل مــا يتعلــق
بالقواعــد العامــة للهندســة البيداغوج ــية واللغويــة ،وذلــك طبقــا ملقتضيــات املــادة  17مــن القانــون  -اإلطــار؛
نظــرا لتداخــل اختصاصــات بعــض الهي ــئات أو البن ــيات اإلداريــة ،الت ــي تســاهم فــي إعــداد املناه ــج والبـرام ــج
والتكوي ــنات ،أو فــي تحديــد ضوابــط ومعايي ــر اعتمــاد املســالك والتكوي ــنات ،فإنــه ُيقت ــرح مراجعــة نصوصهــا
التنظيم ــية اســتنادا إلــى منظــور شــمولي ،يحــدد مهــام الهي ــئات والبن ــيات اإلداريــة املعن ــية وأدوارهــا ،ويعتمــد
سـي ــرورة منس ــجمة إلعــداد التصــور الخــاص بالنمــوذج البيداغوج ــي وتجلياتــه ،وبنــاء منهـج ــية العمــل ،وتنزيــل
عمليــات التقييــم ،وإعــداد الوثائــق املرجع ــية ودراســتها واملصادقــة عليهــا.

▪ مواكبــة األجــرأة الفعليــة لتطبيقــات الهندســة اللغويــة
مــن أجــل مواصلــة املجهــودات الرام ــية إلــى تفع ــيل إصــاح املنظومــة وأجــرأة مقتضيــات القانــون – اإلطــار ،الس ــيما
تلــك املتعلقــة بالهندســة اللغويــة فــي عالقتهــا باملناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــناتُ ،يقت ــرح اعتمــاد مجموعــة مــن التدابي ــر
الت ــي مــن شــأنها مواكبــة هــذا الــورش ،واإلســهام فــي إنجاحــه .وتتعلــق أساســا بمــا يلــي:
•إعــداد مخططــات عمــل خاصــة بأجــرأة الهندســة اللغويــة ،وإدماجهــا فــي مشــاريع تنفيــذ القانــون  -اإلطــار؛
•إعــداد تصــور متكامــل للمــوارد البشــرية الالزمــة لتفع ــيل هــذه الهندســة اللغويــة ،يتضمــن علــى الخصــوص،
الدليــل املرجع ــي للكفايــات فــي هــذا املجــال بالنســبة للمربي ــن واألســاتذة واملكون ــين ،واألطــر الت ــربوية املعن ــية،
َ ُّ
وتكوي ــنهم ،وآليــات تعزي ــز قدراتهــم ،والرفــع مــن مســتوى تمكنهــم مــن املقاربــات واألدوات البيداغوج ــية
والديداكت ــيكية لتدريــس اللغــات ،وب ــرمجة تهيي ــئ األطــر الالزمــة فــي هــذه التخصصــات بمشــاركة الجامعــات،
وفــق تحديــد دقيــق للحاج ــيات مــن األســاتذة واألطــر الت ــربوية ،الكفيلــة بتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص أمــام
املتعلمـي ــن واملتعلمــات؛
ُ ّ
•إعمــال املقاربــة التشــاركية ،عب ــر إرســاء آليــات وفضــاءات ،علــى املستويي ــن املركــزي والجهــوي ،تمكــن الفاعلي ــن
التـربويي ــن ،والشــركاء ،مــن املســاهمة الفاعلــة َ
والب ّنــاءة فــي تنزيــل تطبيقــات الهندســة اللغويــة املحــددة فــي هــذا
املرســوم؛
•اعتمــاد التقييــم الداخلــي ،املشــار إليــه فــي املــادة  55مــن القانــون  -اإلطــار ،فــي بنــاء مكونــات النمــوذج
البيداغوج ــي ،الس ــيما املناه ــج والبـرام ــج والتكوي ــنات.
•االســتناد إلــى البحــث العلم ــي ،واســتثمار التجــارب الوطن ــية والدوليــة ،ونتائــج تقييــم املكتســبات للمتعلمـي ــن،
فــي إعــداد املقاربــات والتوجهــات البيداغوج ــية لتدريــس اللغــات والتدريــس بهــا.

رأي املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم املدر�سي والتكوين املنهي والتعليم العالي
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استخالص

إن املجلــس األعل ــى للت ــربية والتكويــن والبحــث العلم ــي ،إذ يجــدد تثمـي ــنه للديـنام ــية الت ــي أرســتها الحكومــة فيمــا يتعلــق
بإصــاح املنظومــة الت ــربوية بمختلــف مكوناتهــا ،فإنــه يعتب ــر أن اشــتغالها علــى إخــراج النصــوص التنظيم ــية املنصــوص
عليهــا فــي القانون-اإلطــار ،ضمــن نظــرة شــمولية ومقاربــة تكامليــة ،مــن شــأنه أن يعطــي دفعــة قويــة إلصــاح املدرســة
املغربيــة ،وتقويــة تنفيــذ التوجهــات واالخت ــيارات املحســومة واملتبنــاة فــي الرؤيــة االستـراتـيج ــية ،وفــي القانــون – اإلطــار،
وفــي الس ــياسات العموم ــية املرتبطــة بالت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلم ــي ،وكذلــك ضمــان اســتقرارها وتحص ــينها.
واملجلــس ،وهــو يدلــي ب ــرأيه فــي مشــروع هــذا املرســوم ،مــن منطلــق إســهامه فــي تدقيــق بعــض املقتضيــات الت ــي يتضمنهــا،
فإنــه يستشــعر األهم ــية الخاصــة لهــذا النــص التنظيم ــي ،ويؤكــد علــى دوره املهيـ ِـكل فــي دعــم إصــاح منظومــة الت ــربية
َ
والتكوي ــن والبحــث العلم ــي .هــذا املعطــى يدعــو إلــى الحــرص علــى تعزي ــز النفــس التنظيم ــي والتطبيقــي ملشــروع املرســوم،
مــن خــال تعم ــيق املجهــود التشريع ــي املتعلــق بــه وفــق التوص ــيات الــواردة أعــاه ،والس ــيما:
• التحديــد الدقيــق للمفاهيــم األساس ــية للهندســة اللغويــة املســتهدفة :وخاصــة ،مفهــوم الهندســة اللغويــة
وأهدافهــا والئحــة التطبيقــات ذات الصلــة بتفع ــيلها ،وآليــات اعتمادهــا ،والوضــع الخــاص بــكل لغــة معتمــدة
داخــل كل ســلك ومســتوى مــن مســتويات منظومــة الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلم ــي ،فــي اســتحضار دائــم
ملتطلبــات مــد الجســور بي ــن هــذه املكونــات واملســتويات؛
•تحديــد آجــال تنفيــذ تطبيقــات الهندســة اللغويــة علــى صع ــيد كل ســلك ومســتوى ومكــون مــن مكونــات
املنظومــة ،مــع اســتحضار املكونــات األخــرى غي ــر النظام ــية ،وفــق مقتضيــات املــادة  7مــن القانــون  -اإلطــار؛
•وضــع تصــور متكامــل لتأهيــل املــوارد البشــرية الالزمــة لتفع ــيل هــذه الهندســة اللغويــة ،وباألعــداد الكافيــة،
الت ــي مــن شــأنها أن تحقــق تكافــؤ الفــرص أمــام املتعلمـي ــن كافــة ،وعلــى نحــو يحقــق االنس ــجام مــع أهــداف
املنظــور البيداغوج ــي؛
•التنص ــيص علــى التدابي ــر اإلجرائيــة املواكبــة لتنفيــذ مخططــات أجــرأة الهندســة اللغويــة وتطبيقاتهــا وتعزي ــز
هــذا التطبيــق وتتبــع مســاره.
ويجــدد املجلــس التأكيــد علــى أهم ــية ربــط تطبيقــات الهندســة اللغويــة بمنظــور شــمولي ملراجعــة املناه ــج والبـرام ــج
والتكوي ــنات ،وكذلــك النظــر ،عنــد التعاطــي مــع الت ــرسانة القانون ــية ألجــراة الهندســة اللغويــة ،إلــى مقتضيــات البــاب
 5مــن القانــون – اإلطــار ّ
ككل منس ــجم ،واالست ــرشاد بــه بوصفــه نســقا تسلســليا ،ي ــنطلق مــن تجديــد املناه ــج والبـرام ــج
ٍ
والتكوي ــنات واملقاربــات البيداغوج ــية املتعلقــة بهــا والهي ــئة املكلفــة بهــذا الــورش ،مــرورا بتنفيــذ مضامـي ــن الهندســة
اللغويــة املعتمــدة ،وتهيي ــئ األطــر الت ــربوية الالزمــة وتمكي ــنها مــن الكفايــات اللغويــة املتعــددة ،وتطوي ــر مــوارد ووســائط
العمليــة التعليم ــية التعلم ــية ،ومراجعــة نظــام التوج ــيه ،إلــى إصــاح نظــام التقييــم واالمتحانــات واإلشــهاد.
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