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طبقا ملقت�ضيات الظهري ال�رشيف رقم 1.05.152، املوؤرخ يف 11 حمرم 1427 )املوافق لـ 10 فرباير 2006(، 

يقوم املجل�س الأعلى للتعليم، �ضنويا، باإعداد » تقرير عن حالة املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين واآفاقها ». 

ي�ضتند هذا التقرير، ب�ضفة خا�ضة اإىل اأعمال الهيئة الوطنية لتقومي منظومة الرتبية والتكوين، بو�ضفها اإحدى 

هيئات املجل�س الأعلى للتعليم. وتتوىل هذه الهيئة، طبقا ملقت�ضيات الظهري امل�ضار اإليه اأعاله، القيام بتقوميات 

�ضمولية اأو قطاعية اأو مو�ضوعاتية ملنظومة الرتبية والتكوين، مع تقدير جناعتها البيداغوجية واملالية بالنظر 

اإىل الأهداف املر�ضومة لها، وذلك بالرتكاز على املعايري الدولية املعمول بها يف هذا ال�ضاأن. وهي تهدف 

بذلك اإىل اإ�ضاعة ثقافة تقوميية وطنية بناء على قاعدة معطيات وموؤ�رشات موحدة متقا�َضمة بني خمتلف 

القطاعات والأطراف املعنية.    

يكون  اأن  فيه  يحاول  نحو  على  مدر�ضتنا،  و�ضعية  على  اجلميع  اإطالع  بالأ�ضا�س،  التقرير،  هذا  يتوخى 

مو�ضوعيا ونزيها، وم�ضاركا يف تقوية التعبئة حولها، من خالل اإعالم كل فاعل يف املنظومة، بالإجنازات التي 

اأحرزتها، والتعرثات التي ما تزال تعرت�ضها، وكذا الإ�ضهام يف اإذكاء نقا�س دائم وبناء؛ نقا�س مبني على وقائع 

ومعطيات ملمو�ضة، وحتليالت تهدف اإىل الوقوف على حالة املنظومة مبو�ضوعية.   

ينتظم هذا التقرير الأول حول ثالثة اأهداف رئي�ضية:

يتمثل اأولها، يف تقدمي ت�ضخي�س مرجعي للمنظومة الوطنية للرتبية والتكوين، من خالل تقرير يو�ضع رهن 

ّكن اآباء واأمهات املتعلمني، واأفراد اأ�رشة الرتبية والتكوين، وال�رشكاء املعنيني، من  اإ�ضارة العموم، على نحو ميمُ

تكوين فكرة وا�ضحة عن اأداء منظومتهم، ويتيح للخرباء قاعدة معطيات، مت احلر�س ما اأمكن، على اأن 

تكون موثوقة وراهنة، واعتمادا على مقاربة حتاول، قدر امل�ضتطاع، حتري الدقة العلمية. 

يكمن الهدف الثاين، يف تقدير مدى التقدم الذي اأحرزته املدر�ضة، بناء على موؤ�رشات قابلة للقيا�س، دائمة، دينامية 

ومفهومة. ومن ثم، فاإن هذا التقرير، الذي يعد مبثابة اأداة لقيا�س جودة املدر�ضة، يرمي اإىل الإ�ضهام يف النهو�س املطرد 

باملنظومة، من خالل اقرتاح مداخل العمل الكفيلة بنهج توجهات جديدة، وا�ضتدراكات فعلية.

اأما الهدف الثالث، فريوم الرتكيز على مو�ضوعة خا�ضة، تندرج �ضمن الأولويات والإ�ضكاليات الراهنة، بغية 

الإ�ضهام باأجوبة، من �ضاأنها م�ضاعدة الفاعلني على بلورة احللول واتخاذ القرارات املالئمة. يف هذا الإطار، 

وقع الختيار يف تقرير هاته ال�ضنة، على مو�ضوعة مهنة التدري�س. 

يتاألف هذا التقرير من اأربعة اأجزاء متكاملة:

تقرير عام ميثل اجلزء الأول، يقدم نظرة اأفقية وتركيبية، ويقف على ال�ضمات الأ�ضا�ضية ملنظومتنا الوطنية   n

للرتبية والتكوين، كما يتناول بالتحليل نقائ�ضها وجناحاتها، وي�ضخ�س الإكراهات، ويربز مداخل التغيري 

املمكنة، قبل اقرتاح بع�س اأولويات الإ�ضالح، وال�رشوط املالئمة لتحقيقها.

جزء ثاٍن حتليلي، ي�ضكل القاعدة العلمية للتقرير، وي�ضعى اإىل تقدمي تقومي �ضامل، وبتجرد، لالأداء الكمي   n

والكفايات  املعارف  واكت�ضاب  الفر�س،  وتكافوؤ  الرتبية،  بولوج  يتعلق  ما  ول�ضيما  ملدر�ضتنا،  والكيفي 

الأ�ضا�ضية، عالوة على تقومي املزايا التي تعود بها املنظومة على بالدنا، بالنظر اإىل املوارد املر�ضودة لها، 

واعتبارا ملتطلبات جناعتها الداخلية واخلارجية.

تصدير عام : فضائل اإلجتهاد اجلماعي



جزء ثالث، عبارة عن اأطل�س مبياين، يت�ضمن ما يناهز مائة موؤ�رش لالأداء الكمي والنوعي للمنظومة، يف   n

�ضكل ر�ضوم بيانية، وجداول، وخرائط، مرفوقة بتو�ضيحات و�رشوحات. 

جزء رابع، مو�ضوعاتي حول مهنة التدري�س، يركز على م�ضاألة املوارد الب�رشية اخلا�ضة باملدر�ضة، اعرتافا   n

بالدور احلا�ضم للمربي يف م�رشوع الإ�ضالح. ويف هذا ال�ضدد، اأ�ضحى م�ضتعجال اليوم، القيام بتحديد 

اأدق ملهام املدر�س، وبتقوية م�ضاركته يف جتديد املدر�ضة،  ومعرفته ب�ضكل اأف�ضل.

لذلك، يتوخى هذا اجلزء الأخري، اإبراز �ضورة مو�ضوعية عن عامل املدر�س، واإعادة حتديد دوره، وحاجاته، 

و�رشوط عمله، وحمفزاته. وهو جزء يعطي الكلمة لهيئة التدري�س ولتمثالتها ملهنتها ولنتظاراتها، من خالل 

ا�ضتطالعات الراأي التي همت مدر�ضي البتدائي والثانوي، كما يقدم وجهات نظر النقابات التعليمية يف �ضبل 

الرتقاء بهاته الهيئة ومبهامها، وذلك عرب املداخالت التي قدمتها اأمام املجل�س الأعلى للتعليم )دورة فرباير 

      .)2008

�ضمن هذا املنظور، تطمح املنهجية املعتمدة، التي تزاوج بني املقاربتني ال�ضمولية واملو�ضوعاتية، يف تعدد 

اإغناء احلوار  واإىل  والتكوين،  الرتبية  العمومية يف ميدان  للخيارات  الإ�ضاءات  بع�س  اقرتاح  اإىل  اأبعادها، 

الوطني حول املدر�ضة. 

وحتى يتم الرتكيز يف هاته املقاربة، ول�ضيما بالن�ضبة ملقرتحات املجل�س وتو�ضياته اخلا�ضة باآفاق املنظومة، 

على اأهداف  حمددة، وا�ضحة، وحتظى بالأولوية يف املرحلة احلالية، فاإن الختيار وقع  يف هذا التقرير 

على اإيالء عناية خا�ضة للتعليم املدر�ضي، علما باأن كال من التعليم العايل والتكوين املهني، اللذين مت التاأكيد 

با�ضتمرار على دورهما الأ�ضا�ضي، يحظيان باهتمام فقرات من هذا التقرير.

اإىل الرتقاء باملنظومة،  الرامي  اإىل الإ�ضهام يف املجهود اجلماعي،  التقرير،  يهدف املجل�س، من خالل هذا 

مب�ضاركة الفاعلني فيها، دون اإ�ضدار اأحكام على �ضيا�ضة تربوية معينة. 

التقرير، بتعاون مثمر مع خمتلف  اأ�ضغال هذا  اإجناز  للتعليم، منذ �ضنة، على  لقد انكب املجل�س الأعلى 

القطاعات احلكومية املكلفة بالرتبية والتكوين، فيما يتعلق باملعطيات والإح�ضائيات والوثائق و�ضياغة �ضبكة 

املوؤ�رشات.

ن هذا التقرير كل فرد من تكوين راأيه اخلا�س، بكل حرية ونزاهة عن املدر�ضة  انطالقا مما �ضبق، فاإذا مكَّ

املغربية، على اأ�ضا�س معطيات مرقمة وموثقة، ف�ضيكون قد  جنح يف حتقيق مبتغاه.



فهرس

تصدير عام
 

مقدمة

 املنظومة الوطنية للتربية والتكوين 
- الهيكلة العامة   - معالم و أرقام مفتاحية

احملور األول :
نشر التعليم وترسيخه في احمليط االقتصادي

ن�ضر التعليم وتعميمه: هدف قيد التحقيق 	I
التعليم الأولي: تعميم تعتر�ضه عقبات �ضو�ضيو اقت�ضادية  1.I

التعليم المدر�ضي: بنية جديدة ح�ضب الفئة العمرية في طور التبلور  2.I
I.1.2  التعليم البتدائي: تطور في حاجة اإلى مزيد من الدينامية

I.1.1.2  تطور اأعداد المتمدر�ضين
I.2.1.2  الطاقة ال�ضتيعابية 

I.3.1.2  هيئة التدري�س 
I.4.1.2   الدعم الجتماعي 

التعليم الثانوي الإعدادي: نمو راجع اإلى ارتفاع عدد الم�ضجلين   2.2.I?
من فئة 12 �ضنة من العمر  

I.1.2.2  تطور  اأعداد المتمدر�ضين  
I.2.2.2  الطاقة ال�ضتيعابية

I.3.2.2  هيئة التدري�س 
I.4.2.2  الدعم الجتماعي 

التعليم الثانوي التاأهيلي: الحاجة اإلى اآليات المواكبة الجتماعية   3.2.I?
بالو�ضط القروي  

I.1.3.2   تطور اأعداد المتمدر�ضين 
I.2.3.2   الطاقة ال�ضتيعابية

I.3.3.2  هيئة التدري�س 
I.4.3.2  الدعم الجتماعي 

التعليم المدر�ضي الخا�س: عر�س قيد التطور لكنه متمركز بين محوري    3.I?
الدارالبي�ضاء والقنيطرة  

التعليم العالي: نحو عر�س مالئم و مفتوح على محيطه  4.I
تطور اأعداد الطلبة   1.4.I

19

21

21
23
25
25
27
28
29

30
31
32
33
33

34
34
36
36
36
37

39
39

3

8

 

11



الطاقة ال�ضتيعابية  2.4.I
هيئة التدري�س   3.4.I

الدعم الجتماعي  4.4.I

التكوين المهني: طلب يتجاوز العر�س    5.I
تطور اأعداد المتدرجين   1.5.I

الطاقة ال�ضتيعابية  2.5.I
هيئة التكوين  3.5.I

محو الأمية والتربية غير النظامية: م�ضار يجب تعزيزه    6.I
محاربة الأمية  1.6.I

التربية غير النظامية  2.6.I

ربط التعليم بمحيطه القت�ضادي: الحاجة اإلى اإطار قانوني   II?
ينظم ال�ضراكة والتعاون  

مالءمة التربية والتكوين مع محيطها القت�ضادي  1.II

المردودية الخارجية لمنظومة التربية والتكوين  2.II
II.1.2  عملية تراكم الراأ�ضمال الب�ضري

II.2.2  الراأ�ضمال الب�ضري والنمو القت�ضادي
II.3.2  التربية و �ضوق ال�ضغل 

II.4.2  التربية والبطالة 

احملور الثاني :
التنظيم البيداغوجي : بنية جديدة في طور التشكل

اإعادة تنظيم وهيكلة الأ�ضالك التعليمية والتكوينية: عملية لم تكتمل بعد  I

التقويم والمتحانات: نظام مولد للهدر  II
التكرار: اأ�ضلوب بيداغوجي غير مجد   1.II.

المكت�ضبات الدرا�ضية   2.II 
TIMSS 2003 1.2  درا�ضة.II
 PIRLS  2006 2.2  درا�ضة.II

التوجيه التربوي والمهني: اإر�ضاء خدمة م�ضتمرة تراعي الحاجيات الفردية  III

احملور الثالث :
حتسني جودة التربية والتكوين : ضرورة اإلصالح

مراجعة و مالءمة البرامج والكتب المدر�ضية:   I?
ممار�ضة بيداغوجية ت�ضعى اإلى تحقيق  اأهداف الإ�ضالح   

40
40
41

42
42
43
44

44
46
47

47
48

48
49
51
52
53

55

57

58
58
62
63
63

64

67

69



مراجعة البرامج ومالءمة الكتب المدر�ضية   1.I
الممار�ضات البيداغوجية     2.I

تدري�س اللغات: م�ضتوى لغوي يعرقل اكت�ضاب المعارف و الكفايات  II

التقنيات الحديثة للمعلومات والت�ضال: مجهودات يجب تعزيزها   III

التميز والبتكار والبحث العلمي  IV
منح التميز   1.IV

مباريات التميز والبتكار  2.IV
البحث العلمي والتقني   3.IV

)SNR( 1.3  تنظيم النظام الوطني للبحث.IV
IV.2.3  الإنتاج العلمي 

الأن�ضطة المدر�ضية الموازية والريا�ضية وال�ضحية   V
ال�ضحة المدر�ضية   1.V
الريا�ضة المدر�ضية   2.V

احملور الرابع :
احلكامة: استقاللية ذاتية بحاجة إلى الضبط 

الالمركزية: ا�ضتقالل مالي يتطلب اأدوات للتدبير والتقويم   I

الالمركزية على م�ضتوى التعليم المدر�ضي  1.I

الالمركزية على م�ضتوى التعليم الجامعي   2.I

التعاقد والتدبير الموجه نحو النتائج: نمط تدبير ي�ضتلزم الت�ضجيع   II

احملور اخلامس :
التمويل والشراكة : ضعف التمويل

تمويل التعليم المدر�ضي   I
تمويل التعليم العالي : البحث عن موارد تمويل بديلة  II

تمويل التكوين المهني: الحاجة اإلى �ضخ موارد اإ�ضافية  III
تمويل قطاع محو الأمية والتربية غير النظامية: موارد دون م�ضتوى المتطلبات  IV

التكاليف الفردية  V
نموذج تخ�ضي�س الموارد بين الأكاديميات   VI

اخلامتة

امللحقات

69
71

71

72

73
73
73
74
74
75

76
76
76

77

79

79

81

83

85

90
95
97
97
98
99

101

103



2008 للللل� التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

تنح�رش    اإذ ل  ومت�ضامن؛  منتج  عادل،  اأي جمتمع  الزاوية يف  والتكوين حجر  الرتبية  متثل منظومة 

اخلدمات التي ي�ضتفيد منها املجتمع من خالل منظومته الرتبوية يف حدود التمدر�س والتاأهيل املهني 

فح�ضب، بل ت�ضمل اأي�ضا حتقيق تفتق قدرات الأفراد، باإعداد مواطن م�ضتقل، م�ضوؤول وموؤهل ي�ضهم 

ب�ضكل اإيجابي يف بناء م�ضتقبل بالده. اإذ يعدُّ قطاع الرتبية والتكوين حمددا اأ�ضا�ضيا لتنمية خمتلف 

جمالت احلياة.

تفر�س التناف�ضية الدولية، وال�ضغوط الجتماعية الداخلية، وما يواكب ذلك من دورات اقت�ضادية غدت 

اأقل توقعا واأكرث تعقيدا، حتديات اأكرب على املنظومات الرتبوية. فمن جهة، ت�ضهم دينامية املنظومة الرتبوية 

ب�ضكل حا�ضم يف تقوية تناف�ضية القت�ضاد الوطني، ومن جهة ثانية، بات من ال�رشوري التفكري يف اإطار 

للتدبري يرتكز على تطلعات املجتمع، ويتيح للمنظومة الرتبوية ال�ضعي با�ضتمرار اإىل تاأمني جودة التعلمات 

وحتقيق مردودية اأف�ضل، مع التزام الو�ضوح على م�ضتوى الختيارات ال�ضرتاتيجية والإجنازات، ول�ضيما 

عرب تر�ضيخ امل�ضوؤولية لدى الفاعلني على نحو ي�ضمح للراأي العام مب�ضاءلتهم.

العلمي  والبحث  الأطر  وتكوين  العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارة  التزمت  التحديات،  بهذه  ووعيا 

الوطني  امليثاق  عليها  ن�س  التي  والبيداغوجية  الهيكلية  الإ�ضالحات  مبوا�ضلة  املهني  التكوين  وقطاع 

للرتبية والتكوين. وتعرب الن�ضو�س الت�رشيعية امل�ضادق عليها عن اإرادة حقيقية لتفعيل مقت�ضيات امليثاق 

الوطني للرتبية والتكوين، وخا�ضة منها القوانني واملرا�ضيم املتعلقة باإحداث الأكادمييات اجلهوية للرتبية 

والتكوين، وجمال�س التدبري، وو�ضع نظام اأ�ضا�ضي خا�س باملوؤ�ض�ضات العمومية، وتنظيم احلياة املدر�ضية، 

وت�ضجيع التعليم اخلا�س اإىل غري ذلك. ياأتي هذا، يف �ضياق التقدم املحرز يف جمال تعميم التمدر�س 

املناهج  كمراجعة  التعليم،  جودة  اإىل حت�ضني  ترمي  متنوعة  مبادرات  واتخاذ  التعليم،  ون�رش  الأ�ضا�ضي 

والربامج ومالءمتها للحاجيات، و التعميم التدريجي للتكنولوجيا احلديثة للمعلوميات والتوا�ضل.

ورغم هذه املجهودات والإجنازات الهامة، اإل اأن منظومتنا الرتبوية مازالت تعرف ارتفاعا يف معدلت 

الهدر والتكرار، وهو ما ينعك�س �ضلبا على املردودية الداخلية، ف�ضال عن ا�ضتمرار التفاوتات يف التعلم 

اجليد  الأداء  يعيق  الب�رشية،  للموارد  وتدبري ممركز  والقروية،  احل�رشية  للمناطق  املنتمني  الأطفال  بني 

للمنظومة، هذا بالإ�ضافة اإىل �ضعف مالءمة موا�ضفات اخلريجني مع حاجيات القت�ضاد الوطني من 

الأطر املوؤهلة. ف�ضال عن ذلك، ت�ضتاأثر امليزانية املخ�ض�ضة لقطاع الرتبية والتكوين مبا يقارب 5.8% من 

الناجت الداخلي الإجمايل ؛ وهي ن�ضبة مرتفعة بالنظر للنتائج املح�ضل عليها، مقارنة مع دول مماثلة.

ا�ضتنادا اإىل امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، ي�ضعى هذا التقرير التحليلي املنجز من طرف املجل�س الأعلى 

تعيق  التي  والإكراهات  والختاللت  املكت�ضبات  للمنظومة، مربزا  الراهنة  احلالة  ت�ضخي�س  اإىل  للتعليم 

تطورها، مب�ضاءلة قدراتها وجناعتها، واإبراز مراحل العمل التي من �ضاأنها حت�ضني اأدائها. وي�ضمل هذا اجلزء 

التحليلي خم�ضة حماور اأ�ضا�ضية، هي: 

التعليم  يتناول تعميم  باملحيط القت�ضادي، كما  التعليم وربطه  الأول، ويهم مو�ضوع ن�رش  املحور   n

مع  والتكوين  الرتبية  منظومة  مالءمة  عن  ف�ضال  النظامية،  غري  والرتبية  الأمية،  وحمو  الإلزامي، 

حميطها ال�ضو�ضيو اقت�ضادي.

املحور الثاين، ويركز على التنظيم البيداغوجي، خا�ضة اإعادة تنظيم اأ�ضالك الرتبية والتكوين ومتف�ضلها،   n

والتقومي والمتحانات، مبا يف ذلك التوجيه املدر�ضي واملهني.

مقدمة
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املحور الثالث، ويحلل حت�ضني جودة الرتبية والتكوين عرب ا�ضتهداف املناهج، والإيقاعات املدرسية   n

والتوا�ضل،  للمعلوميات  احلديثة  التكنولوجيات  وا�ضتخدام  وتنويعها،  اللغات  واإتقان  والبيداغوجية، 

وت�ضجيع التميز والبحث العلمي، اإ�ضافة اإىل ذلك الأن�ضطة املدر�ضية املوازية والريا�ضية.

املحور الرابع، ويتناول احلكامة والالمركزية والالمتركز يف قطاع الرتبية والتكوين، وتقومي اأداء املنظومة   n

مبا يف ذلك مالءمة وعقلنة ا�ضتعمال املوارد.

املحور اخلام�س، ويتناول م�ضاألة التمويل، مبا يف ذلك م�ضاهمة قطاع التعليم والتكوين اخلا�س وتعبئة   n

موارد التمويل وتوظيفها على النحو الأمثل.





 املنظومة الوطنية للتربية و التكوين 
 - الهيكلة العامة

  - معالم و أرقام مفتاحية 
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الهيكلة العامة للمنظومة الوطنية للرتبية والتكوين   .I

26

25

24

23

22

21

20

19

الثانوية

امل�ضالك الق�ضرية

اجلذع امل�ضرتك

معهد التكنولوجيا

التطبيقية

التكنولوجي و املهني



2008 للللل14 التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

II. ال�سياق االدميغرايف ومرجعية منظومة الرتبية والتكوين 

29 891 708* جمموع ال�ضكان القانونيني )اإح�ضاء 2004(  

حوايل 4% من املجموع الإجمايل  ال�ضاكنة الن�ضيطة امل�ضتغلة يف  منظومة الرتبية و التكوين 

من ال�ضاكنة الن�ضي  

حوايل 6 ماليني عدد امل�ضتفيدين من منظومة الرتبية و التكوين 

امليثاق الوطني للرتبية   الإطار املرجعي  لإ�ضالح منظومة الرتبية و التكوين  

والتكوين املعتمد �ضنة 1999-2000  

*امل�ضدر : املندوبية ال�ضامية للتخطيط، )2004(.   

III.  التعليم املدر�سي : عدد التالميذ، املدر�سني وهيئة التاأطري الإداري  

       امل�ضدر : كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�ضي ، 2007.

*هيئة التدري�س يف القطاع العام .

عدد تالمذة اأق�ضام ما فوق الثانوي التاأهيلي  

�س.ت.ع: �ضهادة التقني العايل

اأ.ت.م.ع : األأق�ضام التح�ضريية للمدار�س العليا

امل�ضدر : كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�ضي، 2007.

الثانوي التاأهيلي الثانوي الإعدادي   البتدائي   ال�ضلك    

717  1381  6970 عدد املوؤ�ض�ضات التعليمية بالقطاع العام 

681 369  1 404 175  3 939 177  عدد التالميذ  

43 119  55 571  329 874 )مبا فيهم تالميذ قطاع التعليم اخل�ضو�ضي( 

34 874  54 391  129 123 عدد املدر�ضني* 

10 948  12 899  13 713 هيئة التاأطري الإداري 

املجموع اأ.ت.م.ع   �س.ت.ع.    

 5 814  2 080  3 734  
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IV.  التعليم  العايل : عدد الطلبة والأ�ساتذة الباحثني  

عدد الأ�ضاتذة الباحثون عدد الطلبة   جمال الدرا�ضة    

  118  4 353 التعليم الأ�ضيل  

1 252  106 702 العلوم القانونية والقت�ضادية والجتماعية 

2 119  83 115 الآداب والعلوم الإن�ضانية 

3 148  47 539 العلوم  

1 020  9 527 العلوم والتقنيات  

1 051  7 882 الطب وال�ضيدلة  

86  1 023 طب الأ�ضنان  

399  4 249 علوم املهند�س  

132  3 194 التكنولوجيا  

381  4 189 التجارة والتدبري   

52  707 علوم الرتبية )كلية علوم الرتبية( 

11  97 الرتجمة  

9 769*  272 578 	 اجملموع	

امل�ضدر:  قطاع التعليم العايل، 2007 *دون احت�ضاب 98 اأ�ضتاذا باحثا مبعاهد البحث العلمي

V.  التكوين املهني : عدد املتدربني واملكونني  

امل�ضدر:  قطاع التكوين املهني، 2007

املوؤ�ض�ضات املكونني   املتدربني      

487  6 467  164 717 القطاع العام 

1 470  6 706  68 159 القطاع اخلا�س 

1 957  12 993  232 876 املجموع 



2008 للللل16 التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

اأعداد املتدربني ح�سب قطاعات التكوين  

VI.  مراكز تكوين الأطر الرتبوية  

امل�ضدر:  قطاع التكوين املهني، 2007

 * من بينهم 240 متدرب يف الرتبية البدنية، 379 متدرب يف �ضعبة التربيز، و874 
  متدرب يف ال�ضنة اخلام�ضة

** املركز مل يكون اأي متدرب يف �ضنة 2007.

املصدر	: كتابة	الدولة	املكلفة	بالتعليم	املدرسي،	2007.

                                   امل�ضدر : كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�ضي ، 2007.

خريجو �ضعب التربيز

عدد املتدربني القطاع   

 60 807 الإدارة والت�ضيري و التجارة  

43 943 ال�ضناعة املعدنية وامليكانيكية والكهربائية  

24 466 البناء والأ�ضغال العمومية  

20 227 تكنولوجيات العالم و التوا�ضل  

17 281 احلالقة والتجميل  

16 251 ال�ضياحة والفندقة  

14 943 ال�ضناعة التقليدية الإنتاجية  

11 877 الن�ضيج والأب�ضة و اجللد  

7 501 الفالحة  

9 072 الطبي و�ضبه الطبي  

2 663 ال�ضيد البحري  

3 845 قطاعات اأخري  

232 876 املجموع  

عدد الأ�ضاتذة عدد املتدربني   عدد املوؤ�ض�ضات   املراكز    

 600  1 500  34 مراكز تكوين املعلمني واملعلمات 

344  1 454  13 املراكز الرتبوية اجلهوية  

674  1 493*
 6 املدار�س العليا لالأ�ضاتذة 

 2 املدار�س العليا لأ�ضاتذة التعليم التقني 

26  **  1 مركز تكوين مفت�ضي التعليم 

12  202  1 مركز التوجيه والتخطيط الرتبوي 

املجموع الرتبية   الهند�ضة   القت�ضاد   العلوم  ال�ضناعة  ر�ضم البناء  الفل�ضفة  العربية  الفرن�ضية  علوم  علوم      التخ�ض�س 

البدنية   والت�ضيري  الكهربائية   الطبيعية  امليكانيكية  امليكانيكيل  الفيزياء      الريا�ضيات   

ل للل          

120  20  9  13  5  1  4  5  25  12  18  8   عدد املتخرجني 
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VII.  اجلذوع امل�سرتكة و�سعب قطاعات التعليم والتكوين  

اجلذوع امل�ضرتكة وم�ضالك التعليم الثانوي التاأهيلي

ال�ضنة الأوىل 

�ضلك اجلذوع امل�ضرتكة

التعليم الأ�ضيل 

الآداب والعلوم الإن�ضانية

اجلذع امل�ضرتك العلمي

اجلذع امل�ضرتك التكنولوجي

التعليم الأ�ضيل

الآداب والعلوم الإن�ضانية

الفنون التطبيقية

العلوم القت�ضادية والت�ضيري

العلوم التجريبية

العلوم الريا�ضية

العلوم والتكنولوحيا الكهربائية

العلوم والتكنولوحيا امليكانيكية

ال�ضنة الأوىل و ال�ضنة الثانية

�ضلك البكالوريا

امل�ضالك

�ضعب التعليم الثانوي التاأهيلي

4

8

املجموع

م�ضالك التعليم العايل

72 الدبلوم اجلامعي للنكنولوجيا )باك+2( 

558 �ضلك الإجازة )باك + 3( 

املا�ضرت �ضلك                      املا�ضرت   288

109  )باك + 5(                     املا�ضرت املتخ�ض�س 

42 ما�ضرت العلوم والتقنيات 

62 دبلوم مهند�س الدولة 

34 دبلوم املدر�ضة الوطنية للتجارة والت�ضيري 

1 دبلوم الرتجمة  للمدر�ضة العليا للرتجمة 

1 166 املجموع 

ال�ضعب املعتمدةال�ضلك

امل�ضدر : كتابة الدولة الكلفة بالتعليم املدر�ضي، 2007.

امل�ضدر:  قطاع التعليم العايل، 2007
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السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

 توزيع امليزانية الإجمالية للرتبية 

والتكوين بالن�ضبة للناجت الداخلي الإجمايل )% ن�ضبة مئوية(

 4.75 التعليم املدر�ضي 

0.92 التعليم العايل 

0.48 التكوين املهني 

0.017 حماربة الأمية 

0.006  الرتبية غري النظامية 

م�ضالك التكوين املهني

57 الإدارة والت�ضيري و التجارة 

85 ال�ضناعة املعدنية وامليكانيكية والكهربائية 

29 البناء والأ�ضغال العمومية 

3 تكنولوجيات العالم و التوا�ضل 

6 احلالقة والتجميل 

28 ال�ضياحة والفندقة 

25 ال�ضناعة التقليدية الإنتاجية 

47 الن�ضيج والأب�ضة و اجللد 

18 الفالحة 

13 الطبي و�ضبه الطبي 

7 ال�ضيد البحري 

10 قطاعات اأخرى 

328 املجموع 

عدد ال�ضعبالقطاع

امل�ضدر:  قطاع التكوين املهني، 2007

VIII.  ميزانية الدولة املخ�س�سة لقطاع الرتبية والتكوين  

امل�ضدر : كتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدر�ضي / وزارة املالية واخلو�ض�ضة، 2007.

امل�ضدر :  وزارة املالية واخلو�ض�ضة، 2007.

34.8 ميزانية الرتبية والتكوين مبليارات الدراهم 

5.8 ميزانية الرتبية والتكوين بالن�ضبة للناجت الداخلي الإجمايل )ن�ضبة مائوية( 

امل�ضدر : قانون املالية ل�ضنة 2008.

ميزانية الرتبية والتكوين بر�ضم �ضنة 2008 )مليار درهم(

31.4 الرتبية الوطنية 

6.1 التعليم العايل 

امل�ضدر : قانون املالية ل�ضنة 2008.

توزيع ميزانية الرتبية والتكوين بر�ضم �ضنة 2008 )% ن�ضبة مئوية(

93 الت�ضيري 

7 ال�ضتثمار 

 توزيع امليزانية الإجمالية للرتبية 

والتكوين بالن�ضبة للناجت الداخلي الإجمايل )% ن�ضبة مئوية(



احملور األول
 نشر التعليم وترسيخه 
في احمليط االقتصادي
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متثل دمقرطة  التعليم اأحد الأهداف الأ�ضا�ضية التي حددها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، لكي يتمكن 

كافة الأطفال وال�ضباب املغاربة من ولوج املدر�ضة املغربية. لهذه الغاية، و�ضعت احلكومة ن�ضو�ضا قانونية 

وموؤ�ض�ضاتية ترمي اإىل ت�ضجيع متدر�س جمموع الأطفال الذين بلغوا �ضن التمدر�س.

يركز املحور الأول من هذا التقرير، قدر الإمكان، على املنجزات املتعلقة بتعميم التمدر�س ون�رش التعليم، 

وكذا على مكامن اخللل القائمة يف هذا املجال، كما �ضيتم اإجراء مقارنات مع املنظومات الرتبوية لبلدان 

ذات بنيات اقت�ضادية و تنموية مماثلة.

ن�رش التعليم وتعميمه : هدف قيد التحقيق   .I 

تعميم تربية جيدة على نا�ضئة املغرب بالأويل  يمُق�ضد بتعميم التعليم يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين " 

من �ضن 4 اإىل 6 �ضنوات، وبالبتدائي والإعدادي من �ضن 6 اإىل 15 �ضنة". وميثل هدف رفع حتدي تعميم 

التعليم الأويل والتعليم البتدائي والتعليم الإعدادي، اأولوية وطنية، يجب بلوغها قبل متم هذه الع�رشية. 

التعليم، وارتفاع عدد  ويتجلى تفعيل مقت�ضيات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، بالأ�ضا�س، يف تو�ضيع 

الأطفال املتمدر�ضني، وحت�ضن ن�ضب التمدر�س. 

 

I.1  التعليم الأويل: تعميم تعرت�صه عقبات �صو�صيو اقت�صادية

�ضنة  املغربية،  احلكومة  �ضادقت  للمتعلمني،  الدرا�ضي  للنجاح  بالن�ضبة  الأويل  التعليم  باأهمية  منها  وعيا 

الفر�س  تكافوؤ  �ضمان  بهدف  وذلك  الأويل،  التعليم  بو�ضعية  املتعلق   05-00 رقم  القانون  على   ،2000
اأمام جميع الأطفال املغاربة، وتنمية قدراتهم البدنية واملعرفية والوجدانية، وتطوير ا�ضتقالليتهم وتن�ضئتهم 

الجتماعية.

الجدول 1

تطور اأعداد المتمدر�صين في التعليم الاأولي ح�صب نوعيه

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 النوع  

135  722  93 395  84 974  79 632  71 979  69 078  67 281 تعليم ع�رشي  

570 031  611 675  605 594  605 151  638 009  678 815  696 919 تعليم عتيق  

705 753  705 070  690 568  684 783  709 988  747 893   764 200 اجملموع  

عرف التعليم الأويل تطورا متذبذبا؛ حيث تقل�س عدد الأطفال املتمدر�ضني بالتعليم الأويل من 817 األف 

يف �ضنة 2000-1999، اإىل 706 اآلف �ضنة 2007-2006؛ من جهة، ارتفعت اأعداد املتمدر�ضني يف التعليم 

الأويل الع�رشي بحوايل 10% يف ال�ضنة، من جهة ثانية، انخف�س معدل اأعداد املتمدر�ضني يف التعليم الأويل 

العتيق ب 3% �ضنويا. ونظرا لأن اأعداد املتمدر�ضني يف التعليم الأويل العتيق ميثلون ثلثي العدد الإجمايل، 

ن من تعوي�س الرتاجع امل�ضجل يف اأعداد املتمدر�ضني  فاإن الرتفاع امل�ضجل يف التعليم الأويل الع�رشي مل ميكِّ

يف التعليم الأويل العتيق. فهل يعني ذلك اأن الأ�رش املغربية اأ�ضحت تف�ضل التعليم الأويل الع�رشي عن 
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التعليم الأويل العتيق ؟ بالتاأكيد ل. فالأمر يتعلق بنوعني من التعليم الأويل، ي�ضتهدفان �رشائح خمتلفة 

اأ�ضا�ضا يف املناطق القروية و�ضبه احل�رشية، ي�ضتجيب  من املجتمع؛ فالتعليم الأويل العتيق، الذي ينت�رش 

حلاجات �ضاكنة حمدودة الدخل، فيما ي�ضتهدف التعليم الع�رشي، الذي يرتكز يف الو�ضط احل�رشي، �رشائح 

اجتماعية ذات دخل متو�ضط اأو مرتفع. 

العمومية من 7  باملدر�ضة  انخفا�س �ضن اللتحاق  اإىل  الأويل  التعليم  املتمدر�ضني يف  تراجع عدد  ويعزى 

�ضنوات اإىل 6 �ضنوات، ثم اإىل 5 �ضنوات بالن�ضبة لالأطفال القرويني، الذين انتهزت اأ�رشهم فر�ضة هذا التمييز 

الإيجابي بت�ضجيل اأبنائها يف املدر�ضة العمومية يف �ضن مبكرة يف التعليم البتدائي العمومي، دون املرور من 

التعليم الأويل العتيق، اأو بعد ق�ضاء فرتة ق�ضرية فيه، اأي �ضنة واحدة بدل من �ضنتني اأو اأكرث.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

44,2 38,3

41,3

37,9 35,7

38,1

40,0

45,6

59,7
53,2

51,3

50,151,7

55,5

53,455,2

الر�صم البياني 1

تطور المعدل ال�صافي للتمدر�س في التعليم الاأولي 

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن تعميم التعليم الأويل مل يتحقق يف �ضنة 2004، كما ن�س على ذلك امليثاق الوطني 

للرتبية والتكوين: اإذ مل ي�ضمل التعليم الأويل خالل ال�ضنة الدرا�ضية 2007-2006 �ضوى 60% من الأطفال 

املرتاوحة اأعمارهم بني 4 و 5 �ضنوات، علما اأن التعليم الأويل اخل�ضو�ضي يظل غري قادر على �ضمان تعميم 

التعليم الأويل، لأن جزءا من الفئات امل�ضتهدفة املحتملة لي�ضت قادرة على حتمل تكاليف متدر�س اأبنائها 

بهذا القطاع. وان�ضجاما مع مبداأي امل�ضاواة وتكافوؤ الفر�س اأمام التمدر�س، يتعني على الدولة اأن توفر تعليما 

اأوليا يف املدار�س العمومية، وذلك طبقا ملقت�ضيات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، الذي ين�س على "دمج 

ثمان  مدتها  "البتدائي"،  ت�ضمى  من�ضجمة  تربوية  �ضريورة  لت�ضكيل  البتدائي  التعليم  الأويل يف  التعليم 

�ضنوات، وتتكون من �ضلكني: ال�ضلك الأ�ضا�ضي الذي �ضي�ضمل التعليم الأويل، وال�ضلك الأول من البتدائي، 

من جهة، وال�ضلك املتو�ضط الذي �ضيتكون من ال�ضلك الثاين لالبتدائي، من جهة ثانية". و�ضيرتاوح حجم 

الفئة العمرية من 4 اإىل 5 �ضنوات، بني مليون ومليون ومائتي األف طفل خالل الع�رشين �ضنة املقبلة، وباإمكان 

التعليم الأويل اخل�ضو�ضي اأن ي�ضتقبل ن�ضف هذا العدد على الأقل، وبذلك يتعني على التعليم العمومي اأن 

يجهز ما بني 11 األف اإىل 13 األف قاعة بغية من تعميم التعليم الأويل خالل هذه الفرتة.

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

املجموع القروي
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ولقد اتخذ قطاع الرتبية والتكوين اإجراءات هامة يف هذا الإطار، منها على وجه اخل�ضو�س م�رشوع اإحداث 

1500 ق�ضم درا�ضي للتعليم الأويل يف ال�ضنة، داخل املدار�س البتدائية، اإىل جانب اإطالق جتارب دمج 
اأق�ضام للتعليم الأويل يف ال�ضلك البتدائي، كما ن�س على ذلك امليثاق.

اإجمال، ميكن القول باأن التعليم الأويل قد عرف اختاللت اأثرت على بلوغ الأهداف املر�ضومة لهذا امل�ضتوى 

من التعليم يف امليثاق، ومن بني هذه الختاللت ميكن الإ�ضارة ب�ضكل خا�س اإىل: 

n  ازدواجية العر�س املدر�ضي بني تعليم اأويل خ�ضو�ضي موجه اإىل الأ�رش املي�ضورة، لكونه يتوفر على معايري 

ذات جودة ملحوظة، يف مقابل تعليم اأويل عمومي بحاجة اإىل الو�ضائل واملوارد ال�رشورية، مما يجعل 

مردوديته النوعية �ضعيفة.

�ضعف التكوين لدى املدر�ضني يف التعليم الأويل، مما يوؤثر على جودة مردوديته.  n

تنايف العر�س املحدود للتعليم الأويل يف الو�ضط القروي مع مبداأ تكافوؤ الفر�س.  n

بالرغم من توفر ن�ضو�س قانونية ت�ضمن احلق يف تعليم اأويل جلميع الأطفال املغاربة، اإل اأن ممار�ضة هذا 

احلق تبقى جد حمدودة، نظرا ل�ضوء العر�س بني خمتلف املناطق، �ضواء من حيث اجلودة اأو الوفرة. ويحدث 

هذا العر�س غري املتكافئ اآثارا �ضلبية، �ضواء على م�ضتوى الولوج اإىل بنيات ال�ضتقبال اأو على م�ضتوى تكافوؤ 

الفر�س وحت�ضني الأداء الداخلي للتعليم.

اأطلقت  املتوازنني،  غري  والطلب  العر�س  عن  الناجمة  املفرغة  الدائرة  هذه  من  اخلروج  اأجل  من 

موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س للنهو�س بالأعمال الجتماعية للرتبية والتكوين م�رشوعا منوذجيا يهدف 

اإىل �ضمان تعليم اأويل جيد، ي�ضمل يف مرحلة اأوىل 4000 طفل يف نحو مائة جماعة. و�ضيخترب 

هذا امل�رشوع املبادئ املوجهة التي تنظم اإعداد هذه املبادرة اخلا�ضة بالتعليم الأويل، للتحقق من 

اإمكانية و�ضعها حيز التنفيذ. ويتمثل املبداأ الأول لهذا امل�رشوع يف توفري مدر�ضة متميزة للتعليم 

الأويل للجميع بنف�س املوا�ضفات، فيما يتعلق بجودة املباين واملربيني والتعلمات. اأما املبداأ الثاين، 

فيتعلق بتطبيق ر�ضوم للت�ضجيل تختلف بح�ضب املوقع اجلغرايف للمدر�ضة، وخلق ت�ضامن مادي 

بني املدار�س، لكي ل حتد الفوارق الجتماعية من اإمكانية ولوج املدر�ضة. ويتمثل املبداأ الثالث يف 

توفري متويل متعدد الأطراف لتكاليف التمدر�س: ثلث يوؤديه الآباء، وثلث توؤديه اجلماعات املحلية، 

والثلث الأخري توؤديه اجلهة املانحة )موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س للنهو�س بالأعمال الجتماعية للرتبية 

والتكوين يف املرحلة التجريبية(. اإذ يتعلق الأمر بعر�س منظم بال�ضكل الكاف، مبا يخول الإ�ضهام 

يف جهود جتديد التعليم البتدائي يف مرحلة لحقة.

I.2  التعليم املدر�صي : بنية جديدة ح�صب الفئة العمرية يف طور التبلور

ين�س القانون 00-04 املعدل واملتمم للظهري رقم 071-63-1 املوؤرخ يف 25 جمادى الثانية 1383 )موافق 

لـ 13 نونرب 1963(، واملتعلق باإلزامية التعليم الأ�ضا�ضي، على اأن التعليم هو حق وواجب جلميع الأطفال 

املغاربة الذين بلغوا 6 �ضنوات. فالتعليم حق لأن الدولة مطالبة بتوفري عر�س تعليمي يعتمد على �ضيا�ضة 

القرب يف جمموع الرتاب الوطني، وهو واجب اإلزامي، لأن اآباء واأولياء التالميذ م�ضوؤولون عن جعل اأبنائهم 

يتابعون الدرا�ضة اإىل متام اخلام�ضة ع�رشة من عمرهم.
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ومن اأجل تاأكيد احلق يف التعليم، متت امل�ضادقة على قوانني اأخرى، جاءت اإما بهدف تعزيز العر�س املدر�ضي، 

عرب م�ضاركة القطاع اخلا�س، اأو من اأجل اإعادة تنظيم بنية حكامة املنظومة، من خالل اإحداث اأكادمييات 

جهوية للرتبية والتكوين.

لقد اأدت هذه الرت�ضانة القانونية املهمة، والتدابري املتخذة من طرف الوزارة الو�ضية، اإىل امل�ضاهمة ب�ضكل 

ملمو�س يف رفع معدل العر�س الرتبوي، من خالل حت�ضني �رشوط تكافوؤ الفر�س لولوج املدر�ضة على م�ضتوى 

دعم  عمليات  نطاق  ومتديد  والتكوين،  الرتبية  موؤ�ض�ضات  �ضبكة  وتو�ضيع  الجتماعي،  والو�ضط  اجلن�س 

التالميذ )الداخليات، املطاعم املدر�ضية، النقل املدر�ضي، منح الدرا�ضة..(، وربط املدر�ضة مبحيطها.

البتدائية   باملدر�ضة  اللتحاق  اإمكانات  تو�ضيع  بعد  الأ�ضالك،  بح�ضب  الدرا�ضية  البنية  تغريت  قد  و 

)من الأوىل  املرحلة  ففي   ،1997-1998 املدر�ضي  الدخول  اأثناء  �ضنوات   6 بلغوا  الذين  لالأطفال   بالن�ضبة 

1998-1997 اإىل  2003-2002  (، �ضجلت  اأعـداد  تالميذ التعليم  البتدائي  ارتفاعا كبريا، وخالل املرحلة  
التالية )من 2004-2003 اإىل 2007-2006(، مع انتقال التالميذ امل�ضجلني بال�ضنة الأوىل ابتدائي، عرفت 

اأعداد امل�ضجلني يف الثانوي الإعدادي ارتفاعا كذلك، بفعل ان�ضمام فئة عمرية اإ�ضافية اإىل الفئات التي كانت 

موجودة يف ال�ضابق. وخالل الفرتة بني 2008-2007 و2010-2009، من املنتظر اأن تعرف اأعداد الثانوي 

التاأهيلي، ارتفاعا ن�ضبيا مهما. و�ضيحدد ال�ضري الداخلي للنظام الدرا�ضي )معدل التدفقات( البنية الدرا�ضية 

فيما بعد، اإذ اأن الفئة العمرية للم�ضجلني اجلدد، كل �ضنة، اأي الأطفال البالغني 6 �ضنوات، �ضتظل م�ضتقرة، 

وهذا راجع اإىل امل�ضتوى احلايل للتزايد الدميوغرايف لل�ضاكنة املغربية، ولرتفاع عدد امل�ضجلني يف ال�ضنة 

الأوىل من التعليم البتدائي. 

ب�ضكل عام، عرف عدد املتمدر�ضني يف البتدائي والثانوي منوا �ضنويا بن�ضبة 2،3 %، حيث انتقل من 5,1 

ماليني يف �ضنة 2000-1999، اإىل اأكرث من 6 ماليني �ضنة 2006-2007، اأي بن�ضبة منو تقدر ب 65 % 

يف التعليم البتدائي، و24% يف الثانوي الإعدادي، و 11% يف الثانوي التاأهيلي.   

الجدول 2

تطور اأعداد التلاميذ ح�صب اأ�صلاك التعليم 

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  

3 939 177  3 943 831  4 022 600  4 070 182  4 101 157  4 029 112  3 842 000  3 669 605 البتدائي 

1 404 175  1 317 149  1 231 752  1 161 390  1 119 580  1 095 621  1 043 343  992 222 الثانوي الإعدادي 

681 369  656 796  633 409  603 397  559 497  515 132  483 720  471 557 الثانوي التاأهيلي 

6 024 721  5 917 776  5 887 761  5 834 969  5 780 234  5 639 865  5 369 063  5 133 384 املجموع 

ن توزيع عدد التالميذ ح�ضب الو�ضط من ا�ضتخراج معطيات حول التفاوتات يف ن�ضب التمدر�س،  َكِّ ول ميمُ

بل اإن املعدلت اخلا�ضة بالتمدر�س هي التي تدل على مدى املجهود املبذول يف التمدر�س لدى  كل فئة 

و�ضلت �ضن التمدر�س. واحلال، اأن البيانات الدميوغرافية املتوفرة ح�ضب العمر والو�ضط، ل ت�ضمح با�ضتخراج 

اأجل  اإ�ضافية من  يعني �رشورة بذل جهود  الو�ضط. مما  املعدلت ح�ضب  بها عن هذه  تقديرات موثوق 

تطوير هذه البيانات. بالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن جزءا من الأطفال القرويني الذين يتابعون درا�ضتهم يف الو�ضط 

احل�رشي، يتم اعتبارهم تالميذ ح�رشيني، وبالتايل فاإن عدد املتمدر�ضني يف الو�ضط القروي ل يعرب عن العدد 
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احلقيقي للمتمدر�ضني املنتمني اإىل هذا الو�ضط، ولي�ضت هناك اإح�ضائيات مدر�ضية توزع التالميذ ح�ضب 

مكان اإقامتهم الأ�ضلي. وبالتايل، من ال�رشوري اأن يدمج، �ضمن الإح�ضائيات املدر�ضية، متغري يتعلق بو�ضط 

ال�ضكن الأ�ضلي للتالميذ.

التعليم االبتدائي: تطور يف حاجة اإىل مزيد من التعبئة   1.2.I

اإن التعليم البتدائي، الذي يعترب مبثابة امل�ضتوى الثاين من الهرم املدر�ضي، هو ال�ضلك الأكرث تطورا من حيث 

طاقته ال�ضتيعابية حلاجات املنظومة فيما يخ�س عدد املتمدر�ضني. وح�ضب الف�ضل 65 من امليثاق الوطني 

للرتبية والتكوين، فاإن املدر�ضة البتدائية تتكون من �ضلكني: 

يدوم ال�ضلك الأول من املدر�ضة البتدائية �ضنتني، ويهدف بالأ�ضا�س اإىل تدعيم مكت�ضبات التعليم الأويل   n

وتو�ضيعها، وذلك جلعل كل الأطفال املغاربة عند بلوغ �ضن الثامنة، ميتلكون قاعدة موحدة ومتنا�ضقة 

من مكت�ضبات التعلم، تهيئهم جميعا ملتابعة الأطوار الالحقة من التعليم.

n  يلتحق  بال�ضلك الثاين من املدر�ضة البتدائية التالميذ املنتقلون من ال�ضلك الأول، و مدته اأربع �ضنوات.

على م�ضتوى العر�س املدر�ضي، تغطي املدر�ضة البتدائية، تقريبا، جممل الرتاب الوطني، مبا يف ذلك املناطق 

النائية اأي�ضا.

ما من �ضك اأن مالءمة هذا التعليم مع الو�ضط ال�ضو�ضيو اقت�ضادي والثقايف لكل منطقة، يهدف اإىل تنمية 

مهارات الفهم والقدرة على التعبري باللغة العربية واللغة الأجنبية الأوىل، وتعلم القراءة والكتابة ، وتنمية بنية 

اإجرائية للذكاء العملي، خ�ضو�ضا عرب تلقني املفاهيم الأولية يف الريا�ضيات.

يتبني من خالل قراءة املعطيات الإح�ضائية، اأن املدر�ضة البتدائية املغربية عرفت تطورا بالغا ب�ضب زيادة 

الطلب على التعليم، و�رشورة حتقيق هدف تعميم التمدر�س كما ن�س على ذلك امليثاق، وكذا الوعي املتزايد 

لدى املجتمع بالدور الرئي�ضي للتعليم يف حتقيق الرتقاء الجتماعي، و حت�ضني ظروف عي�س الأفراد. 

وقد حققت اجلهود التي بذلتها احلكومة خالل ال�ضنوات ال�ضبع الأوىل من ع�رشية الرتبية والتكوين، مكا�ضب 

هامة يف جمال دمقرطة املدر�ضة املغربية.

I.1.1.2   تطور اأعداد املتمدر�صني

يعرّب التطور احلا�ضل يف املعدلت ال�ضافية لاللتحاق مب�ضتوى التعليم البتدائي منذ 2000-1999، عن 

ارتفاع وترية ت�ضجيل الأطفال البالغني ال�ضن القانوين لاللتحاق بال�ضنة الأوىل من التعليم البتدائي، غري اأن 

هذه الوترية مل تكن م�ضتمرة اأو متوا�ضلة خالل هذه الع�رشية. انطالقا من معدل اللتحاق باملدر�ضة الذي 

يناهز 65%، ومن خالل منحنى تطور املعدلت ال�ضافية لاللتحاق باملدر�ضة، يتبني اأن اأق�ضى معدل مت الو�ضول 

اإليه هو 87،3%، وكان ذلك خالل العام 2002-2003.
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الر�صم البياني 2

تطور المعدل ال�صافي للالتحاق بالمدر�صة ح�صب الجن�س

 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

وعموما، �ضجلت اأعداد املتمدر�ضني يف التعليم البتدائي انخفا�ضا مطردا خالل ال�ضنوات الثالث الأخرية؛ 

األف تلميذ يف األف تلميذ يف 2004-2003، اإىل 3 ماليني و 939   حيث انتقلت من 4 ماليني و 101 

2007-2006، ب�ضبب معدل الفئات العمرية، فانطالقا من عام 2004-2003، بداأ التعليم البتدائي يهم 
بالأ�ضا�س الفئة العمرية من 6 اإىل 11 �ضنة، بدل من 6 اإىل 12 �ضنة ) فئة عمرية اأقل(.

الجدول 3

تطور عدد التلاميذ المتمدر�صين في التعليم الابتدائي ح�صب الو�صط 

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  

3 939 177  3 943 831  4 022 600  4 070 182  4 101 157  4 029 112  3 842 000  3 669 605 املجموع 

2 024 288  2 032 310  2 070 687  2 082 524  2 098 550  2 084 838  2 027 717  391 7 196 ح�رشي 

1 914 889  1 911 521  1 951 913  1 987 658  2 002 607  1 944 274  1 814 283  1 702 214 قروي 

جتدر الإ�ضارة، اإىل اأن انخفا�س اأعداد املتمدر�ضني، ح�ضب اأماكن الإقامة، يبدو اأكرث حدة يف الو�ضط احل�رشي 

مقارنة مع الو�ضط القروي، نظرا للتحاق الأطفال القرويني باملدر�ضة يف �ضن متاأخرة ن�ضبيا، من جهة، ومن 

جهة اأخرى، نظرا لكون النظام املدر�ضي يف الو�ضط احل�رشي اأكرث �ضال�ضة قيا�ضا بالو�ضط القروي.

اإىل  و�ضل  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  موؤ�رش  فاإن  النوع،  ح�ضب  البتدائي  التعليم  يف  التمدر�س  وبخ�ضو�س 

87% �ضنة 2007-2006، مما يعك�س توجها ل حميد عنه نحو حتقيق تكافوؤ فر�س التمدر�س بني الفتيان 
والفتيات.

�ضنة  %92 ن�ضبة  اإىل  و�ضلت  والتي  البتدائي،  التعليم  يف  للتمدر�س  ال�ضافية  املعدلت  ظلت   لقد 

2002-2003، م�ضتقرة خالل الثالث �ضنوات الأخرية، اإذ اأ�ضحى الطلب على التمدر�س لدى الفئة العمرية من 6 

67 63

80
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89 85 89 85 88 85
89 85 87 84 87 85

ذكور  اإناث 
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�رش  اإىل 11 �ضنة غري م�ضاير للعر�س الرتبوي، مما جعل الأثر الهام�ضي لهذا الطلب حمدودا نوعا ما ؛ اإذ اأن عمُ

جمموعه الأطفال الذين مل يلتحقوا بعد بال�ضنة الأوىل من البتدائي ينتمون اإما اإىل اأ�رش معوزة، اأو ينتمون 

اإىل فئات ذات احتياجات خا�ضة؛ وبالتايل فهم بحاجة اإىل دعم ومواكبة مادية ومعنوية، اإىل جانب عر�س 

تربوي اأكرث مالءمة حلاجياتهم. وهنا يجدر التنويه باأن قطاع الرتبية الوطنية عمل، بالتعاون مع موؤ�ض�ضة 

حممد اخلام�س للت�ضامن، على اإحداث 243 ق�ضما مندجما لفائدة الأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�ضة، 

مما ي�ضتدعي تقوية مثل هذه املبادرات ومواكبتها بتهيئة اللتحاق باملدر�ضة، وتوفري نقل مدر�ضي مالئم.

من جهة اأخرى وعلى �ضبيل املقارنة، فاإن املعدلت ال�ضافية للتمدر�س يف البتدائي ت�ضل يف كل من تون�س 

وم�رش اإىل 97% و 98% على التوايل.
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%100
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%50,3

%41,1
%34,1

الر�صم البياني 3

معدل اإتمام الدرا�صة دون التكرار في المرحلة الابتدائية في عام 2006-2007

ي�ضعى امليثاق الوطني للرتبية والتكوين اإىل بلوغ 90% من ن�ضبة التحاق التالميذ بال�ضنة الأوىل من التعليم 

البتدائي، لكن معدل ا�ضتمرار التلميذ يف الدرا�ضة  )survie	de	taux	le( من ال�ضنة الأوىل اإىل ال�ضنة 

ال�ضاد�ضة من التعليم البتدائي، مل يتجاوز ن�ضبة 73% مع احت�ضاب التكرار، و 34% بدون تكرار. ومن اأجل 

بلوغ العتبة التي حددها امليثاق، يجب األ يتجاوز معدل النقطاع ن�ضبة  %0,7.

I.2.1.2  الطاقة ال�صتيعابية

انتقل عدد املدار�س البتدائية من 5940 وحدة �ضنة 2000-1999، اإىل 6090 وحدة �ضنة 2006-2007، 

فيما ارتفع عدد الأق�ضام التابعة من 11520، اإىل 13380 وحدة خالل نف�س الفرتة. 

 اإ�ضافة اإىل ذلك، ات�ضعت طاقة ال�ضتقبال ح�ضب احلجرات الدرا�ضية، لتنتقل من حوايل 81 األف  حجرة �ضنة

1999-2000، اإىل 90 األف حجرة �ضنة 2006-2005، اأي مبعدل منو �ضنوي و�ضل اإىل 1,5%. كما ارتفع 

امل�ضدر: ح�ضاب داخلي باعتبار املعطيات املدر�ضية

م�ضتوى التعليم الإبتدائي
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الجدول 4

تطور عدد موؤ�ص�صات التعليم الابتدا ئي

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 النوع   

6 970  6 906  6 832  6 788  6 746  6 512  6 213  5 940 املدار�س 

1%  1,1%  0,6%  0,6%  3,6%  4,8%  4,6%  - ن�ضبة التغري 

13 381  13 349  13 084  13 049  12 753  12 157  11 853  11 526 الفرعيات 

0,2%  2,0%  0,3%  2,3%  4,9%  2,6%  2,8%  - ن�ضبة التغري 

اأعداد املتمدر�ضني، مما يعني حت�ضنا يف ن�ضب  اأكرث من  عدد احلجرات الدرا�ضية بالبتدائي بثالث مرات 

 الأق�ضام بالنظر اإىل عدد التالميذ، اإذ انتقل عددهم من 43 تلميذا لكل حجرة �ضنة 2000-1999، اإىل

40 تلميذا لكل حجرة �ضنة 2006-2005؛ مع وجود تباين بني املناطق وبني املوؤ�ض�ضات.

2001               2002                2003               2004               2005                2006                 2007

املجموع                القروي                 احل�رشي

الر�صم البياني 4

تطور  الحجرات التي تم اإحداثها في التعليم الابتدائي ح�صب الو�صط

يجدر التذكري اأن ظروف التعلم يف الو�ضط القروي تظل �ضعبة للغاية، اإذ اأن غالبية الفرعيات ل تتوفر على 

بنيات حتتية اأ�ضا�ضية، 76،5%  منها ل تتوفر على �ضبكة املاء ال�ضالح لل�رشب، و 62% منها لي�ضت مزودة 

بالكهرباء، و 73% منها تفتقد اإىل مراحي�س.

I.3.1.2 هيئة التدري�س 

انتقل العدد الإجمايل للمدر�ضني يف التعليم البتدائي من حوايل 122 األف مدر�س �ضنة 1999-2000، 

اإىل 129 األف مدر�س �ضنة 2007-2006، اأي مبتو�ضط منو �ضنوي و�ضل 0،84%، كما واكب هذا النمو 

يف اأعداد املدر�ضني، يف حدود معينة، منوا يف اأعداد املتمدر�ضني. ومن ثم، فاإن معدل التاأطري ظل �ضبه 
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امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي
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م�ضتقر، فمن 29 تلميذا لكل مدر�س �ضنة 2000-1999، مت النتقال اإىل 28 تلميذا لكل مدر�س. غري اأن 

معدلت التاأطري عرفت تفاوتات هامة بني الو�ضطني القروي واحل�رشي من جهة، وبني اجلهات والأقاليم من 

جهة اأخرى. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن 59% من مدر�ضي التعليم البتدائي مار�ضوا التدري�س يف الو�ضط القروي 

�ضنة 2006-2007.

يدر�س حوايل 96% من املعلمني 30 �ضاعة يف الأ�ضبوع، وهو ما ميثل عدد ال�ضاعات القانوين، وبالرغم من 

ذلك، يالحظ �ضعف يف عدد املدر�ضني يف بع�س املناطق، فيما يوجد فائ�س يف مناطق اأخرى: 3340 

مدر�ضا ل يتوفرون على جدول خدمة، يف حني تعاين املدار�س من عجز ي�ضل اإىل 1390 مدر�ضا.

وجتدر الإ�ضارة يف الأخري اإىل اأن معدل التاأطري يف التعليم البتدائي بتون�س ي�ضل اإىل 21 تلميذا لكل 

معلم.

I.4.1.2  الدعم االجتماعي

لقد اأولت الدولة عناية بالغة للدعم الجتماعي، بهدف ت�ضجيع الطلب على التعليم وحت�ضني متابعة الدرا�ضة 

لدى الأطفال الذين ينتمون اإىل اأ�رش معوزة. على م�ضتوى التعليم البتدائي، يتجلى هذا الدعم بالأ�ضا�س من 

خالل تو�ضيع �ضبكة املطاعم املدر�ضية، بالإ�ضافة اإىل تـ�ضافر جهود العديد من املتدخلني واملهتمني بال�ضاأن 

املدر�ضي، بهدف ت�ضجيع التمدر�س؛ حيث قامت العديد من املنظمات بدعم جهود قطاع التعليم املدر�ضي 

يف جمال تقدمي الدعم الجتماعي، خا�ضة يف الو�ضط القروي، مع اإيالء الفتاة عناية خا�ضة. ويتعلق الأمر 

هنا، ب�ضكل خا�س، بتوزيع الكتب والأدوات املدر�ضية لفائدة الأ�رش املعوزة التي ت�ضكل امل�ضاريف اخلا�ضة 

الجدول 5

تطور اأعداد هيئة التدري�س في التعليم الابتدائي ح�صب الفئة العمرية

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

2006  2005  2004  2003  2002  2001   

  131 625  134 633  135 663  135 199  132 781  128 288  البتدائي 

%28,4  %26,5  %28,3  %29,4  %30  %27,9 اأقل من 30 �ضنة 

%18,8  %19,1  %18,3  %18,6  %22,9  %26,7  بني 30 و39  

%39,8  %40  %41  %41  %38,6  %36,9  بني 49 و40  

%13  %14,4  %12,4  %11  %8,5  %8,5  اأكرث من 50 �ضنة 
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الر�صم البياني 5

اأعداد الم�صتفيدين من المطاعم المدر�صية في التعليم الابتدائي

2004                            2005                          2006                               2007

احل�رشي

القروي

96 696

878 351

96 096

842 552 824 283
850 173

100 44893 379

بالتمدر�س عبئا ثقيال على ميزانيتها، كما تربز نتائج احل�ضابات الوطنية يف جمال الرتبية والتكوين اأن جزءا 

هاما من ميزانيات الأ�رش يتم �رشفه لتغطية تكاليف الدرا�ضة.

يف هذا الإطار، يتعني اأن تاأخذ العمليات التي مت اتخاذها يف اإطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية طابعا 

اإعانات لالأ�رش مقابل  الالتينية، والتي ترتكز على توفري  اأمريكا  املتبعة يف بع�س بلدان  م�ضتداما، فاملقاربة 

املقاربة انخراط جميع  اإذ تقت�ضي هذه  الدرا�ضة، وتعد مبادرة فعالة،  اأبنائها على  التزامها بتاأمني ملواظبة 

الفاعلني، وتعبئة ال�رشكاء حول املدر�ضة. يقت�ضي تطبيق هذه املقاربة الأخذ بعني العتبار نتائج التجارب 

املماثلة، مثل برنامج توزيع املواد الغذائية اجلافة، وذلك جتنبا للنتائج التي قد ترتتب عن هذا النوع من 

الربامج.

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

I.2.2  التعليم الثانوي الإعدادي: منو راجع اإىل ارتفاع عدد امل�صجلني من فئة 12 �صنة

املنتقلني من  التالميذ  اأمام جميع  �ضنوات،  ثالث  �ضلٍك مدته  املنظم يف  الإعدادي،  الثانوي  التعليم  يمُفتح 

التعليم البتدائي، واحلا�ضلني على �ضهادة الدرا�ضة البتدائية.

اأ�ضهم املجل�س الأعلى للتعليم مببادرة ترمي اإىل اإر�ضاء برنامج دعم اجتماعي ملحاربة اأ�ضكال 

الهدر املدر�ضي لدى الأطفال املنتمني اإىل اأ�رش معوزة، اإذ ين�س هذا الربنامج النموذجي على 

التي تعاين �ضعفا �ضديدا يف مواردها  ال�ضهر( لالأ�رش  اإىل 100 درهم يف  ر�ضد منح )ت�ضل 

املالية، �رشيطة ا�ضتمرار اأبنائها يف التعليم الإلزامي. وابتداء من ال�ضنة الدرا�ضية 2008-2009، 

�ضت�ضتفيد اأ�رش حوايل 40 األف تلميذ بالبتدائي، موزعني على 400 مدر�ضة. و�ضيتم اإجناز تقومي 

لهذه العملية من اأجل قيا�س الأثر احلقيقي لهذا الربنامج على ال�ضتمرار الدرا�ضي، وبالتايل تقومي 

فر�س واإمكانية تعميمه على جمموع الرتاب الوطني.
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الجدول 6

تطور عدد تلاميذ التعليم الثانوي الاإعدادي ح�صب الو�صط 

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000   

1 404 175  1 317 149  1 231 752  1 161 390  1 119 580  1 095 621  1 043 343  992 222 املجموع 

1 095 253  1 037 909  977 309  937 141  911 509  907 080  878 390  844 979 احل�رشي 

308 922  279 240  254 443  224 249  208 071  188 541  164 953  147 243 القروي 

I.1.2.2   تطور اأعداد املتمدر�صني  

لقد �ضجل عدد املتمدر�ضني يف الثانوي الإعدادي معدل منو �ضنوي بلغ 5%، منتقال من 992 األف تلميذ 

�ضنة 2000-1999، اإىل مليون و 404 اآلف تلميذ يف �ضنة 2007-2006. وقد ارتفعت وترية هذا النمو 

ب�ضكل ملحوظ بعد 2004-2003، بولوج الأطفال البالغني �ضن الثانية ع�رش، م�ضتوى الثانوي الإعدادي. 

يمُظهر حتليل ن�ضبة التمدر�س يف التعليم الثانوي الإعدادي ح�ضب الو�ضط، اأن التقدم كان اأ�رشع يف الو�ضط 

القروي )11%( منه يف الو�ضط احل�رشي. وما يف�رش هذه املالحظة، كون التالميذ القرويني الذين ا�ضتكملوا 

الدرا�ضة البتدائية، يتابعون درا�ضتهم الإعدادية يف الو�ضط القروي. 

بلغ املعدل ال�ضايف للتمدر�س يف التعليم الثانوي الإعدادي �ضنة 2007-2006، ن�ضبة 43%، مقابل %27 

فقط يف �ضنة 2000-1999. ول يرجع ذلك اإىل ارتفاع كثافة التمدر�س؛ اإذ ظلت معدلت التدفق م�ضتقرة 

ن�ضبيا، بل يعود اإىل تاأثري الفئة العمرية، اإذ قبل �ضنة 2004-2003، كان تالميذ الفئة العمرية البالغني 12 

�ضنة يف مرحلة البتدائي، وبعد هذه ال�ضنة التحقت غالبية هذه الفئة بالتعليم الثانوي الإعدادي.

اأما بخ�ضو�س التمدر�س يف التعليم الثانوي الإعدادي ح�ضب النوع، فقد مت حتقيق تكافوؤ فر�س اللتحاق 

بالإعدادي يف الو�ضط احل�رشي مبوؤ�رش م�ضاواة و�ضل اإىل 91%، مقابل 55% فقط، يف الو�ضط القروي. 

اإن�ضاء "دار للطالبة"  التدابري ملواكبة ذلك، عرب  اإعدادية يف كل جماعة، يتعني اتخاذ  اإىل بناء  وبالإ�ضافة 

بالقرب من كل اإعدادية قروية، باإ�رشاك اجلمعيات املحلية يف ت�ضيري "دور الطالبات"، مبقت�ضى عقد يربط بني 

هذه اجلمعيات ونيابة التعليم املعنية التي �ضتبا�رش، باملقابل. دفع منح للطرف امل�ضري تنا�ضب تعداد الفتيات 

املقيمات، على اأن ي�ضهر جمل�س تدبري املوؤ�ض�ضة على مالءمة الت�ضيري مع اللتزامات التي مت التعهد بها. اإل اأن 

الإجراءات احلالية املتعلقة بالنفقات العمومية، ل تتيح القيام بهذه املمار�ضة، لأن ذلك يتطلب مالءمة قبلية 

للن�ضو�س. كما ينبغي تطوير النقل املدر�ضي لفائدة تالميذ الإعداديات القروية الذين ل ي�ضتفيدون من منحة 

درا�ضية متكن من ال�ضتجابة لبع�س حاجاتهم. 

التعليم البتدائي  ال�ضنة الأوىل من  للم�ضجلني يف  العمرية  الفئة  اأن ن�ضبة 46% فقط من  اأي�ضا،  يالحظ 

ي�ضلون اإىل ال�ضنة الأخرية من التمدر�س الإلزامي؛ مما يعني اأن ن�ضبة 80% التي حددها امليثاق تظل بحاجة 

اإىل مزيد من تكثيف اجلهود الرامية اإىل الرفع من ن�ضبة اإمتام الدرا�ضة يف �ضفوف التالميذ.
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الر�صم البياني 6

 معدل اإتمام الدرا�صة دون تكرار في الثانوي الاإعدادي في عام 2006-2007
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0
ال�ضنة الثالثة اإعدادي ال�ضنة الثانية اإعدادي ال�ضنة الأوىل اإعدادي    

ويمُالحظ اأي�ضا اأن نحو ثالثة اأرباع الأطفال من 12 اإىل 14 �ضنة متمدر�ضون، ومعنى ذلك اأن ن�ضبة %25 

من اأطفال هذه الفئة العمرية، اإما اأنهم مل ي�ضبق لهم اأن التحقوا باملدر�ضة، اأو اأنهم انقطعوا عن الدرا�ضة قبل 

اإنهاء التعليم الإلزامي. وبالتايل، ومن اأجل التمكن من تعميم التعليم الإلزامي، فاإنه من ال�رشوري العمل، 

لي�س فقط على م�ضتوى املراحل القبلية، اأي الت�ضجيل باملدر�ضة، بل اأي�ضا على م�ضتوى املراحل البعدية، عرب 

حت�ضني ا�ضتمرارية النظام التعليمي، باتخاذ تدابري من اأجل تفادي انقطاع التالميذ عن الدرا�ضة قبل متام 

15 �ضنة من العمر.

امل�ضدر: ح�ضاب داخلي اعتمادا على بيانات قطاع التعليم املدر�ضي

الجدول 7

طور  معدل تعادل  الجن�صين بالنظر اإلى  المعدل ال�صافي للتمدر�س في المرحلة الاإعدادية 

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000     الو �ضط 

1,00  1,00  0,98  0,97  0,94  0,92  0,90  0,90 احل�رشي 

0,74  0,73  0,72  0,67  0,63  0,59  0,56  0,53 القروي 

I.2.2.2  الطاقة ال�صتيعابية 

انتقل عدد الإعداديات من 972 اإعدادية يف �ضنة 2000-1999، اإىل 1381 اإعدادية �ضنة 2006-2007، 

مبعنى اأن نحو 60 اإعدادية جديدة قد مت بناوؤها يف ال�ضنة، منذ دخول امليثاق الوطني حيز التنفيذ. وقد ا�ضتفاد 

الو�ضط القروي خا�ضة من هذه الإعداديات اجلديدة، مما �ضاهم يف رفع عدد موؤ�ض�ضات التعليم الإعدادي 

باجلماعات القروية ، حيث انتقلت الن�ضبة من 28,7% اإىل 46,3%  خالل نف�س الفرتة.

%100

%78,60

%64,30
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تقدر وترية الإرتفاع ال�ضنوي حلجرات الدر�س بالتعليم الإعدادي، منذ �ضنة 2000-1999، بـ 3,3%، وهي 

ن�ضبة تظل دون م�ضتوى الطلب، الذي يعرف منوا �ضنويا بن�ضبة 5%. وقد جتلى هذا الختالل بني العر�س 

والطلب يف ا�ضتمرار ارتفاع معدل عدد التالميذ يف احلجرة الواحدة، بحوايل 45 تلميذا، مما يجعل من 

ربع حجرات الدر�س بالإعدادي حتتوي على 41 تلميذا. 

I.3.2.2  هيئة التدري�س 

�ضهد العدد الإجمايل للمدر�ضني يف التعليم الثانوي الإعدادي، ارتفاعا من حوايل 52 األف مدر�س �ضنة -1999

2000 اإىل 54 األف مدر�س �ضنة 2006-2005، اأي مبتو�ضط منو �ضنوي يقدر بن�ضبة 0,6%. وبخ�ضو�س عدد 
املدر�ضني العاملني يف الو�ضط القروي، فقد ارتفع بن�ضبة 6,9%، وذلك بهدف ال�ضتجابة حلاجيات الإعداديات 

القروية اجلديدة التي اأحدثت يف اإطار م�رشوع تزويد كل جماعة قروية باإعدادية واحدة على الأقل.

يبلغ متو�ضط معدل التاأطري يف املرحلة الإعدادية اإىل 24,8 تلميذا لكل مدر�س، يف حني يكمل 37,5 % 

فقط  من املدر�ضني عدد ال�ضاعات القانوين، اأي 24 �ضاعة يف الأ�ضبوع. وميكن تف�ضري ذلك بنق�س يف املوارد 

لالإعداديات  البيداغوجية  البنيات  ا�ضتكمال  وبعدم  القروية،  لالإعداديات  ن�ضبيا  ال�ضغري  وباحلجم  الب�رشية 

امل�ضيدة حديثا. وعلى الرغم من اأن هذا ال�ضلك ل يعرف، على ال�ضعيد الوطني، اأي عجز يف عدد املدر�ضني، 

فقد مت ت�ضجيل عجز يف املدر�ضني على امل�ضتوى املحلي، مما يوؤثر على ال�ضري العادي للدرا�ضة.

I.4.2.2  الدعم الجتماعي 

ي�ضمل الدعم الجتماعي املتوفر للتعليم الثانوي الإعدادي اإحداث املطاعم املدر�ضية، والداخليات و تقدمي 

تبذلها بع�س اجلمعيات  التي  الدولة، باجلهود  اإىل جانب تدخل  التنويه،  ال�ضدد، يجدر  املنح. ويف هذا 

املدر�ضي  التعليم  قطاع  مع  بالتعاون  والطالبة،  الطالب  دور  �ضبكة  تو�ضيع  احلكومية يف  غري  واملنظمات 

الأطفال  لفائدة  املدر�ضية  والأدوات  الكتب  توزيع  اأي�ضا  تدخل اجلمعيات  �ضمل  وقد  املحلية.  واجلماعات 

املحتاجني. 

ي�ضكنون يف مناطق  الذين  الأطفال  لفائدة  املدر�ضي  النقل  مبادرات  تطوير  �ضيا�ضة  فاإن  ف�ضال عن ذلك، 

بعيدة عن املوؤ�ض�ضات املدر�ضية، تظل بحاجة اإىل تطوير مع اإمكانية اإ�رشاك اأطراف ثالثة )من امل�ضتفيدين اأو/و 

اجلمعيات( يف متويل م�ضاريف الت�ضيري، خ�ضو�ضا املحروقات.

ي�ضري الر�ضم البياين اأ�ضفله اإىل تطور اأعداد امل�ضتفيدين من عمليات الدعم الجتماعي، مربزا اجلهود الهامة 

التي بذلت على امل�ضتوى الكمي. وتظهر هذه اجلهود من خالل تو�ضيع �ضبكة الداخليات يف اإطار برنامج 

بناء موؤ�ض�ضات التعليم الثانوي وتقدمي املنح، مما يعزز ال�ضيا�ضة املتوا�ضلة للتكفل بالتالميذ الداخليني. كما 

جتدر الإ�ضارة اإىل اأن تطور عدد املنح املقدمة يف التعليم الثانوي الإعدادي، خالل الفرتة من 2004 اإىل 

2007، يظهر انخفا�ضا يف اأعداد امل�ضتفيدين، خا�ضة يف الو�ضط احل�رشي، مما يف�رش تو�ضع �ضبكة الإعداديات 
يف الو�ضط القروي.
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2004         2005        2006         2007 2004         2005        2006         2007 2004         2005        2006         2007

امل�ضتفيدون من املطاعم

ح�رشي

قروي

امل�ضتفيدون من املنح الدرا�ضيةامل�ضتفيدون من الداخليات

الر�صم البياني 7

اأعداد الم�صتفيدين من الدعم الاجتماعي في المرحلة الاإعدادية

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

بالرغم من هذا الدعم الجتماعي، ما يزال عدد مهم من التالميذ، ممن مت قبولهم يف امل�ضتوى املوايل اأو 

ال�ضماح لهم بتكرار ق�ضم درا�ضي، ينقطعون عن الدرا�ضة. ومن جهة اأخرى، و�ضل عدد امل�ضجلني يف الإعدادي 

العمومي �ضنة 2007-2006 نحو 103 اآلف تلميذا، اأي نحو 7,7% من جمموع التالميذ املتمدر�ضني، مما 

يفر�س تعبئة جميع الفاعلني املعنيني، واإ�رشاكهم لإجناح رهانات املدر�ضة، وذلك بخلق ظروف مالئمة لتطوير 

العملية الرتبوية، مما ي�ضتدعي تطوير �رشاكات متنوعة كو�ضيلة فاعلة من اأجل �ضمان انخراط جماعي.

	)Conditional	Cash	transfert( كما اأن من �ضاأن تو�ضيع حتويالت الإعانات امل�رشوطة مبواظبة التالميذ

وامل�ضاهمة يف  الإعدادي،  الثانوي  التعليم  م�ضتوى  التالميذ يف  عوامل جناح  توفري  ن�ضبيا يف  امل�ضاعدة 

حت�ضني متابعتهم لتعزيز ت�ضاوي وتكافوؤ الفر�س.

التعليم الثانوي التاأهيلي: احلاجة اإىل اآليات للمواكبة بالو�صط القروي  3.2.I

I.1.3.2  تطور عدد التالميذ 

خالفا لل�ضلكني البتدائي والثانوي الإعدادي اللذين عرفا تدفقا م�ضتقرا خالل ال�ضنوات الأخرية، فاإن التدفق 

داخل التعليم الثانوي التاأهيلي ي�ضهد عموما تغريات متباينة من �ضنة اإىل اأخرى. بالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن 

اللتحاق بالثانوي التاأهيلي مل يعد حمددا يف ن�ضبة 40% من تالميذ ال�ضنة الثالثة اإعدادي، بل اأ�ضبح 

يحدد على م�ضتوى كل نيابة ح�ضب عدد املقاعد املتاحة يف اجلذوع امل�ضرتكة، مع الأخذ بعني العتبار 

اخلريطة املدر�ضية. وقد بلغت اأعداد املتمدر�ضني يف التعليم الثانوي التاأهيلي عام 2007-2006، 681 األف 

تلميذ، مقابل 471 األف تلميذ فقط �ضنة 2000-1999، اأي مبعدل تزايد �ضنوي بلغ %5,4.

16 435 18 614 20 296 18 986 14 840 17 093 18 201 17 791

20 149 19 341 20 005
22 815

23 315 21 597 20 507 18 601 21 997 20 386 19 813 19 427

766 811 941 2 728
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معدلت  واإىل  الولوج،  ارتفاع  ثم  العر�س، وممن  ارتفاع  اإىل  واحد،  اآن  امللحوظ، يف  التطور  هذا  ويعزى 

التح�ضن امللحوظ يف معدل الحتفاظ بالتالميذ يف �ضفوف الدرا�ضة. غري اأنه جتدر الإ�ضارة اإىل كون حوايل 

80% من الثانويات توجد يف الو�ضط احل�رشي، وت�ضتقبل نحو 90% من جمموع التالميذ. ول �ضك اأن 
هذا الو�ضع ل يخلو من تداعيات �ضلبية على متابعة الدرا�ضة الثانوية لدى الفتيات القرويات. ولذلك فمن 

�ضهادة  على  الذين ح�ضلوا  القرويني  التالميذ  املنح جلميع  تقدمي  مواكبة، خا�ضة  تدابري  اتخاذ  ال�رشوري 

الدرا�ضات الإعدادية والذين يتعني عليهم اللتحاق بالثانوية خارج مكان اإقامتهم، وذلك طبقا لتو�ضيات 

امليثاق الوطني للرتبية والتكوين.

الجدول 8

تطور عدد التلاميذ في الثانوي التاأهيلي ح�صب الو�صط 

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000     الو �ضط 

681 369  656 796  633 409  603 397  559 497  515 132  483 720  471 557  املجموع 

620 789  603 125  586 032  564 745  525 630  487 466  459 269  449 045  احل�رشي 

60 580  53 671  47 377  38 652  33 867  27 666  24 451  22 512  القروي 
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اجلذع امل�ضرتك

الر�صم البياني 8

معدل اإتمام الدرا�صة دون تكرار في الثانوي التاأهيلي في عام 2006-2007

امل�ضدر: ح�ضاب داخلي بالعتماد على بيانات قطاع التعليم املدر�ضي، 

�س1 باكالوريا �س2 باكالوريا  احلا�ضلني على

باكالوريا

%100

%79.1

%67,1

%31,1
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جتدر الإ�ضارة اإىل اأن ما يقارب 23% من التالميذ امل�ضجلني يف ال�ضنة الأوىل من البتدائي ي�ضلون اإىل 

ال�ضنة الأخرية من التعليم الثانوي التاأهيلي، مع التكرار، واأن 13% فقط يح�ضلون على �ضهادة الباكلوريا، 

يف حني اأن هذه الن�ضب بدون تكرار، ل تتعدى 5% و 3% على التوايل. وللتذكري، فاإن امليثاق دعا اإىل اأن 

تكون هذه الن�ضب حمددة يف 60% و40% على التوايل، مما يعني بذل املزيد من اجلهد من اأجل حت�ضني 

معدلت الحتفاظ باملتعلمني وب�ضيولة املنظومة الرتبوية وحت�ضني جودة التعلمات. 

I.2.3.2   الطاقة ال�صتيعابية

 717 اإىل   ،1999-2000 �ضنة  ثانوية يف   543 من  التاأهيلي  الثانوي  التعليم  موؤ�ض�ضات  عدد  انتقل  لقد 

ثانوية يف �ضنة 2007-2006، اأي مبعدل تزايد �ضنوي و�ضل 4,1%. وو�ضل معدل تغطية الو�ضط القروي 

مبوؤ�ض�ضات التعليم الثانوي اإىل 19,6%، اأي 141 ثانوية.

اآخر، ارتفع عدد حجرات الدر�س يف هذا ال�ضلك بوترية 2,8% يف ال�ضنة منذ ال�ضنة الدرا�ضية  من جانب 

2000-1999، فيما ارتفعت اأعداد تالميذ الثانوي بن�ضبة 5,5% يف ال�ضنة. وقد اأثر هذا الختالل بني العر�س 
والطلب ب�ضكل �ضلبي على اأعداد التالميذ يف حجرات الدر�س، والتي تراجعت من 33,7 تلميذا يف احلجرة 

�ضنة 2001-2000، اإىل 39,4 تلميذا  �ضنة 2005-2006.

I.3.3.2  هيئة التدري�س 

انتقل العدد الإجمايل للمدر�ضني يف التعليم الثانوي التاأهيلي من 32 األف مدر�س �ضنة 2000-1999، اإىل 

نحو 35 األف مدر�س �ضنة 2007-2006، اأي مبعدل تزايد �ضنوي و�ضل 1,1%. ويف الو�ضط القروي، عرف 

هذا العدد معدل تزايد �ضنوي و�ضل اإىل 8,1% خالل نف�س الفرتة.

وي�ضل معدل التاأطري يف هذا ال�ضلك من التعليم اإىل 18 تلميذا لكل مدر�س، بينما يكمل 15,7% فقط 

من املدر�ضني عدد ال�ضاعات القانوين، اأي 21 �ضاعة يف الأ�ضبوع. ويعزى هذا النق�س يف ا�ضتخدام املوارد 

الب�رشية، من جملة اأمور، اإىل تخ�ض�س املدر�ضني الذي ل يتيح الدبري الأمثل للموارد.

I.4.3.2  الدعم الجتماعي 

يتجلى الدعم الجتماعي على م�ضتوى التعليم الثانوي التاأهيلي، يف تو�ضيع �ضبكة الداخليات و تقدمي املنح 

لفائدة التالميذ. ويظهر تطور الدعم الجتماعي من خالل تو�ضيع �ضبكة الداخليات يف الثانويات اجلديدة 

التي ت�ضتقبل التالميذ املنحدرين من اأو�ضاط قروية. كما جتدر الإ�ضارة اإىل اأن تطور املنح املقدمة يف التعليم 

احل�رشي،  الو�ضط  ح�ضاب  على  القروي  الو�ضط  يف  امل�ضتفيدين  اأعداد  بارتفاع  يرتبط  التاأهيلي  الثانوي 

بالإ�ضافة اإىل املجهودات املبذولة باإحداث ثانويات يف املناطق القروية.
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امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي  

قروي

ح�رشي

باملوازاة مع التعليم البتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي، ميكن تو�ضيع م�رشوع حتويالت الإعانات امل�رشوطة 

الدولة  موارد  تظل  الجتماعي،  الدعم  اإىل  احلاجة  تتزايد  وفيما  امل�ضتوى.  هذا  على  التالميذ  مبواظبة 

حمدودة.

هذا، وتظل التكاليف املرتبطة بالتمدر�س جد باهظة، لدرجة جتعل التالميذ املنحدرين من الأ�رش املعوزة 

ينقطعون عن الدرا�ضة يف هذا امل�ضتوى. وبالرغم من قدرة هوؤلء التالميذ على متابعة الدرا�ضة، فاإنهم يتخلون 

مبكرا عن املدر�ضة ب�ضبب التكاليف املرتفعة ن�ضيبا.

مل يظهر التحليل ح�ضب اجلهات اأي ارتباط ملمو�س بني معدلت الفقر والدعم الجتماعي ؛ اإذ تخ�ض�س 

الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين اعتمادات للدعم الجتماعي، اآخذة بعني العتبار الأعداد املوجودة 

اأ�ضال، وعدد التالميذ املنتقلني-املرحلني، وهم ممنوحون بال�رشورة.

التعليم املدر�صي اخلا�س: عر�س قيد التطور لكنه متمركز بني حموري  3.I
  الدارالبي�صاء و القنيطرة

يف �ضنة 2007-2006، مل متثل اأعداد املتمدر�ضني يف التعليم اخلا�س �ضوى 7,1% من اأعداد املتمدر�ضني، 

8,4% يف التعليم البتدائي، و 4% و6,3% يف التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التاأهيلي على  بن�ضبة 

التوايل. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه جرى حديثا توقيع اتفاقيٍة اإطار بني الدولة وقطاع التعليم اخلا�س بهدف 

تعزيز قدرات هذا الأخري والنهو�س بدوره يف تنمية جمالت الرتبية والتكوين.

الر�صم البياني 9

الم�صتفيدون من الدعم الاجتماعي في الثانوي التاأهيلي

2004                   2005                  2006                  2007 2004                   2005                   2006                  2007

امل�ضتفيدون من املنح الدرا�ضيةامل�ضتفيدون من الداخليات

5 980 7 929 8 266 8 664 5 795 7 581 7 911 8 496

38409 37 579 37 635 35 188 37 662 37 069 35 866 36 862
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تطورح�صة التعليم الخا�س ح�صب الاأ�صلاك

    2000                   2001                  2002                 2003                  2004                  2005                  2006                 2007

ابتدائي ثانوي اإعدادي ثانوي تاأهيلي

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي  

تزايد  من  بالرغم  اأنه  واحلال  والطلب.  العر�س  لقانون  اخلا�س  الرتبوي  النظام  تطور  يخ�ضع  الواقع،  يف 

العر�س، فاإن الوفاء بالطلب يظل حمدودا جدا، لأن الدخل املنخف�س لدى غالبية الأ�رش ل ي�ضمح لها باأن 

 توؤدي م�ضاريف درا�ضة اأبنائها. واإذا كان عدد موؤ�ض�ضات التعليم اخلا�س قد ازداد بن�ضبة 45% بني �ضنتي

2000-1999 و 2006-2005، فاإن اأعداد املتمدر�ضني مل تزد �ضوى بن�ضبة 22,7% خالل نف�س الفرتة، لأن 
الطلب يت�ضم مبرونة �ضعيفة مع العر�س. بالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن التعليم اخلا�س يظل غائبا يف الو�ضط 

القروي نظرا ل�ضعف مردودية ال�ضتثمار يف هذا الو�ضط، واإىل جانب حمدودية الإمكانيات املادية لأغلب 

 .)Economies d’échelle الأ�رش القروية، ين�ضاف �ضعف عدد املتمدر�ضني )عدم توفر اقت�ضادات احلجم

وبالتايل فاإن تطور التعليم اخلا�س ل يتوقف فقط على المتيازات ال�رشيبية وتخفيف امل�ضاطر الإدارية وحفز 

ال�ضتثمار، بل اأي�ضا على حت�ضن مداخيل الأ�رش.

يظهر التحليل ح�ضب اجلهات اأن التعليم البتدائي اخلا�س ينت�رش اأ�ضا�ضا يف جهتي الدار البي�ضاء الكربى، 

و الرباط– �ضال- زمور-زعري، حيث متثل ح�ض�س اأعداد تالميذ التعليم اخلا�س يف هاتني اجلهتني من اأ�ضل 

جمموع اأعداد تالميذ البتدائي 24% و18% على التوايل. وبخ�ضو�س التعليم الثانوي، با�ضتثناء اجلهتني 

التوايل، و12,5% و%9,6   اأعداد امل�ضجلني فيهما، يف الإعدادي 8% و5% على  املذكورتني، التي ت�ضل 

يف التعليم الثانوي التاأهيلي، فاإن هذه الن�ضب تقل عن 4% بالن�ضبة لالإعدادي، و6,5% بالن�ضبة للثانوي 

التاأهيلي يف جميع اجلهات الأخرى.

%6,7
%6,5

%6,0
%5,3 %5,5

%6,6

%7,3
%8,4

%6,3

%4,0

%5,8

%4,9%5,1%4,9

%5,3

%4,6%4,7

%3,2
%2,7

%2,3
%2,0

%1,7%1,5%1,4



3�

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

2008 للللل التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

I.4  التعليم العايل: نحو عر�س مالئم و مفتوح على حميطه 

I.1.4    تطور اأعداد الطلبة 

1999- �ضنة  طالب  األف   296 من  واخلا�س(  العمومي  العايل  التعليم  )يف  الطلبة  اأعداد  انتقلت 

النخفا�س  ويعزى   .%3,2 بلغ  �ضنوي  منو  مبعدل  اأي   ،2006-2007 �ضنة  األف   370 اإىل   ،2000
النتقال  اإىل   ،2005-2006 اجلامعية  بال�ضنة  مقارنة   ،2006-2007 عام  الطلبة  اأعداد  يف  امللحوظ 

على  احل�ضول  ق�ضد  الدرا�ضة  من  الأقل  على  �ضنوات  اأربع  اإكمال  يتطلب  الذي  القدمي  النظام  من 

فقد  وبهذا  �ضنوات.  ثالث  �ضوى  يتطلب  ل  الذي  )اإجازة-ما�ضرت-دكتوراه(  اجلديد  النظام  اإىل  الإجازة، 

�ضنة يف  األف   30 حوايل  من  انتقل  حيث  واحدة،  �ضنة  خالل  الإجازة  على  احلا�ضلني  عدد   ت�ضاعف 

2006-2005، اإىل 62 األف جماز �ضنة 2007-2006، غادر معظمهم اجلامعة بعد احل�ضول على الإجازة. 

ت�ضري الإح�ضائيات اجلامعية اإىل اأن املعدل ال�ضايف للتمدر�س يف التعليم العايل بالن�ضبة للفئة العمرية من 

19 اإىل 23 �ضنة مل يتجاوز 12%. وعلى �ضبيل املقارنة، فهذا املعدل ي�ضل اإىل 45% و 80% يف كل من الأردن 
وكوريا اجلنوبية على التوايل.

عام يف  الطلبة  من   %69 اأن  يظهر  ال�ضعب  ح�ضب  اجلامعيني  الطلبة  توزيع  فاإن  ذلك،  اإىل   بالإ�ضافة 

القانونية  العلوم  يف  و  جهة،  من  الإن�ضانية  والعلوم  الآداب  درا�ضات  �ضجلوا يف جمالت   2006-2007
ميثاق  اأن  رغم  م�ضتقرة  �ضبه  الن�ضبة  هذه  ظلت  وقد  اأخرى.  جهة  من  والقت�ضادية  والجتماعية 

واعتبارا  وتقنية.  علمية  �ضعب  نحو  الأقل  على  والطلبة  التالميذ  ثلثي  توجيه  اإىل  دعا  والتكوين  الرتبية 

ال�ضنة اجلامعية الإجازة يف  78% من احلا�ضلني على  فاإن  العلمية،  ال�ضعب  ن�ضبيا يف  النجاح   ل�ضعوبة 

 2007-2006 كانوا ينتمون اإىل �ضعب الآداب والعلوم الجتماعية.

لقد متكن التعليم العايل اخلا�س من م�ضاعفة ح�ضته ن�ضبيا على مدى �ضبع �ضنوات، حيث ا�ضتقبل نحو 

6,4% من العدد الإجمايل للطلبة �ضنة 2007-2006، مقابل 3,4% فقط يف �ضنة 2000-1999. وجاءت 
من جهة،  القت�ضادية  للمتطلبات  العر�س  ومالءمة  لتنويع  ثمرة  بو�ضفها  اخلا�س  العايل  التعليم  دينامية 

والتح�ضن الن�ضبي يف جودة الدرا�ضة من جهة اأخرى.

1999

%100

%44

%28

%17

%3
%3

%1
%1

%1

%3

 التعليم الأ�ضيل

العلوم القانونية والقت�ضادية والجتماعية

الآداب والعلوم الإن�ضانية

العلوم

العلوم والتقنيات

طب الأ�ضنان

علوم املهند�س

التكنولوجيا

التجارة والت�ضيري

2007

%100

%39

%31

%17

%4%3
%2%1

%2

%2
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I.2.4  الطاقة ال�صتيعابية

موؤ�ض�ضة   73 مقابل   ،2006-2007 �ضنة  موؤ�ض�ضة جامعية  و91  15 جامعة  على  اجلامعي  التعليم  يتوفر 

 فقط عام 2000-1999. وقد و�ضلت طاقة ال�ضتقبال يف املوؤ�ض�ضات اجلامعية اإىل 304 اآلف مقعد �ضنة

.2006-2007

وقد تو�ضعت �ضبكة املوؤ�ض�ضات عرب اإحداث موؤ�ض�ضات جامعية يف خمتلف مدن اململكة. كما مت تنويع العر�س 

املدار�س  الولوج املحدود، بعد النتقاء، مثل  العايل ذات  التعليم  اأنواع جديدة من موؤ�ض�ضات  اإحداث  عرب 

الوطنية للعلوم التطبيقية، واملدار�س الوطنية للتجارة والت�ضيري، واملدار�س العليا للتكنولوجيا. وبالرغم من 

حمدودية طاقة ال�ضتقبال لدى هذه املوؤ�ض�ضات، فاإنها تتيح تكافوؤ الفر�س بني الطلبة املغاربة، لأن هذا 

النوع من الدرا�ضة كان يف الغالب منح�رشا على القطاع اخلا�س، وبالتايل مل يكن مفتوحا �ضوى اأمام اأبناء 

الأ�رش املي�ضورة. 

I.3.4 هيئة التدري�س 

و�ضل عدد اأ�ضاتذة التعليم العايل عام 2007-2006 اإىل 9870 اأ�ضتاذا، وهو نف�س العدد الذي مت الو�ضول 

اإليه �ضنة 2000-1999. وقد جاء هذا الركود يف اأعداد الأ�ضاتذة كنتيجة مبا�رشة لعملية " املغادرة الطوعية" التي 
نظمت عام 2005 من جهة، ومل�ضتوى التوظيف الذي مكن بالكاد من تعوي�س الإحالت اإىل التقاعد التي تتزايد 

با�ضتمرار، مما ترتب عنه حمدودية حجم هيئة التدري�س يف بع�س التخ�ض�ضات اأكرث من غريها. وملواجهة هذه 

الو�ضعية، قامت الوزارة الو�ضية بتوظيف نحو 1140 اأ�ضتاذا للتعليم العايل بني عامي 2002 و 2007. 

 وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن معدلت التاأطري البيداغوجي املتدنية ن�ضبيا يف املوؤ�ض�ضات اجلامعية، �ضيكون لها اأثر 

�ضلبي على جودة التعليم.

الجدول 9

ن�صبة التاأطير البيداغوجي ح�صب التخ�ص�صات خلال ال�صنة 2006-2007

معد التاأطري عدد الأ�ضاتذة  عدد الطلبة   املجال الدرا�ضي   

37  118  4 354 التعليم الأ�ضيل 

85  1 252  106 702 العلوم القانونية والقت�ضادية والجتماعية 

39  2 119  83 115 الآداب والعلوم الإن�ضانية 

15  3 148  47 539 العلوم 

9  1 020  9527 العلوم والتقنيات 

7  1 051  7 882 الطب وال�ضيدلة 

12  86  1 023 طب الأ�ضنان 

11  399  4 249 علوم املهند�س 

11  381  4 189 التكنولوجيا 

24  132  3 194 التجارة والتدبري 

9  11  97 علوم الرتبية 

14  52  707 الرتجمة 

28  9 769  272 578 املجموع 

م�ضدر البيانات: قطاع التعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي
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I.4.4  الدعم الجتماعي

على م�ضتوى التعليم العايل، يتمحور الدعم الجتماعي اأ�ضا�ضا يف بناء اأحياء جامعية وتقدمي املنح.  وبالرغم 

من اإحداث موؤ�ض�ضات جامعية جديدة، فاإن عدد املقيمني يف الأحياء اجلامعية مل يعرف تغريات هامة منذ 

�ضنة 1995؛ اإ ذ و�ضل عدد املقيمني يف الأحياء اجلامعية اإىل 35 األف طالب �ضنة 2007، اأي نحو 13% فقط 
من جمموع اأعداد ال�ضاكنة الطالبية. بالإَ�ضافة اإىل ذلك، فقد مت ت�ضجيل فوارق يف الإيواء بني املدن التي 

حتت�ضن املوؤ�ض�ضات اجلامعية، ذلك اأن اأربع مدن )الرباط وفا�س ووجدة ومراك�س( لوحدها حتت�ضن اأكرث من 

ن�ضف املقيمني، اأي نحو 54% من امل�ضتفيدين �ضنة 2007-2006، مقابل 56% �ضنة 1999-2000.

اإن حمدودية طاقة ال�ضتقبال بالأحياء اجلامعية توؤثر ب�ضكل �ضلبي على الختيارات الدرا�ضية املتاحة اأمام 

احلا�ضلني على البكالوريا يف الأو�ضاط اله�ضة. ذلك اأن �ضبكة الأحياء اجلامعية ل تتطور بوترية ت�ضجع 

الأحياء  هذه  املتوفرة يف  الأماكن  تتيح  ول  متزايدا.  ارتفاعا  تعرف  التي  الطالبية  ال�ضاكنة  ا�ضتقبال  على 

ال�ضتجابة للطلب. وتخ�ضع قواعد تدبري الأحياء اجلامعية لنظام داخلي يحدد معايري قبول طلبات الإيواء 

يف ال�ضتحقاق العلمي، والإنتماء اجلغرايف، والو�ضعية الجتماعية. وتتيح هذه املعايري، يف حال احرتامها، 

نوعا من التمييز الإيجابي لفائدة الطلبة املنحدرين من اأ�رش فقرية.

وبالإ�ضافة اإىل اجلهود التي تبذلها الدولة، فقد مكنت ال�رشاكة بني القطاعني العمومي واخلا�س يف هذا 

املجال من تو�ضيع عدد الأِ�رشة يف الأحياء اجلامعية. مما ي�ضتدعي موا�ضلة العمل يف هذا الجتاه، مع اأخذ 

امل�ضتوى الجتماعي للطلبة املنتمني اإىل اأ�رش حمرومة بعني العتبار.

ومنذ اإحداث ال�ضيغة احلالية اخلا�ضة بتقدمي املنح على م�ضتوى التعليم العايل، لوحظ تراجع ل ي�ضتهان به 

يف اأعداد طلبات املنح، حيث تتفاوت معدلت ال�ضتجابة لهذه الطلبات ح�ضب املوؤ�ض�ضات اجلامعية، كما 

ترتبط مب�ضتوى منو اجلهات التي ينحدر منها طالبو املنح. ومهما تفاوتت معدلت ال�ضتجابة لطلبات املنح 

بني جمالت الدرا�ضة، فاإن امل�ضتوى القت�ضادي لالأ�رش يظل عن�رشا مهما يف حتديدها. غري اأن مبلغ املنحة 

الذي بقي م�ضتقرا ملدة طويلة ل ي�ضجع امل�ضتفيدين، وخ�ضو�ضا منهم املنحدرين من اأ�رش حمرومة، على 

متابعة الدرا�ضات التي يختارونها، نظرا ملحدودية عرو�س الإيواء يف الأحياء اجلامعية. ومن هذا املنطلق، 

اإجراء اختيار موفق تت�ضاءل لدى الطلبة املنتمني اإىل و�ضط اجتماعي فقري، ما دامت الأماكن  فاإن فر�س 

املتاحة يف الأحياء اجلامعية حمدودة. مقارنة مع التعليم املدر�ضي، اإن اإ�ضكالية الدعم املدر�ضي تتطلب و�ضع 

اإ�ضرتاتيجية �ضمولية ومندجمة تتجاوز نطاق قطاع التعليم العايل. ذلك اأن تو�ضيع واإعادة تاأهيل الأحياء 

اجلامعية، يتطلب متويال يتجاوز الإمكانيات التي توفرها العتمادات املمنوحة للقطاع. 

ويتعني كذلك تعزيز مبادرات ال�رشاكة مع املنظمات غري احلكومية اخلا�ضة والعمومية يف جمال توفري املاأكل 

والإقامة للطلبة. كما اأن عملية احت�ضان الطلبة املنحدرين من اأو�ضاط حمرومة من طرف املوؤ�ض�ضة املغربية 

للطالب، هي مبادرة رائدة ت�ضتحق تعميمها على نطاق اأو�ضع، حيث اأتاحت للطلبة القادمني من دور الأيتام 

واخلرييات متابعة درا�ضات التعليم العايل اخلا�س وفق اختياراتهم.  وباملوازاة مع ذلك، فاإنها حتت�ضن كل 

م�ضتفيد من خالل تكليف رئي�س مقاولة اأو اإطار م�ضري بتقدمي ال�ضت�ضارة للم�ضتفيد طيلة م�ضاره اجلامعي 

بهدف اإدماجه يف العمل. 

كما ي�ضتحق جمال التغطية ال�ضحية عناية خا�ضة باعتباره مكونا من مكونات الدعم الجتماعي. وت�ضكل 

التغطية ال�ضحية احدى ان�ضغالت القطاع، حيث اأظهرت درا�ضة ا�ضتطالعية اأن 13% من الطلبة ي�ضتفيدون 

من التغطية ال�ضحية، التي يجري تعميمها حاليا على جميع الطلبة يف م�رشوع ب�ضدد الإجناز. 
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I.5  التكوين املهني: طلب يتجاوز العر�ض 
اإىل وقت غري بعيد، ظل التكوين املهني و�ضيلة اأ�ضا�ضية لتغطية الف�ضل الدرا�ضي، اأما اليوم فقد اأ�ضبح رافعة 

مهمة �ضمن �ضيا�ضة احلكومة يف جمال تاأهيل املوارد الب�رشية. وي�ضمل التكوين املهني ثالثة اأنواع: 

التكوين داخل املوؤ�ض�ضات، ويعني توفري تكوين نظري وتطبيقي مينح اأ�ضا�ضا بداخل موؤ�ض�ضة التكوين؛   n

مدة  من   %80 من  اأكرث  املقاولة.  بداخل  املهني  التكوين  من  باعتباره منطا  املهني،  بالتمر�س  التكوين   n

التكوين يتم ق�ضاوؤها داخل املقاولة، فيما يتم ق�ضاء ن�ضبة 10% يف موؤ�ض�ضة التكوين؛

التكوين بالتناوب، ويجرى باملوازاة يف املقاولة وموؤ�ض�ضة التكوين؛  n

I.1.5  تطور اأعداد امل�صجلني 

�ضنة األفا   233 اإىل   ،1999-2000 �ضنة  متدرب  األف   133 من  املهني  التكوين  املتدربني يف  عدد   انتقل 

2007-2006، اأي مبعدل منو �ضنوي بلغ 8,3%. ومتثل الفتيات حوايل 43% من عدد املتدربني.

يبني توزيع املتدربني ح�ضب نوع التكوين، اأن هذا الأخري داخل املوؤ�ض�ضات ي�ضتقطب اأربعة اأخما�س املتكونني، 

على  منهما  لكل  الع�رش  �ضوى  املهني  بالتدرج  والتكوين  املهني  بالتمر�س  التكوين  ي�ضتقطب  ل  يف حني 

حدة.

التقني  م�ضتويات  ملحوظ يف  تطور  فقد ح�ضل  التكوين،  م�ضتوى  ح�ضب  املتدربني  بعدد  يتعلق  وفيما 

والتقني املتخ�ض�س، حيث انتقل العدد من 21 األف متدرب �ضنة 1985-1984، اإىل 66 األف متدرب �ضنة 

2007-2006 فيما يخ�س التقنيني، ومن 13 األف متدرب �ضنة 2002-2001، اإىل 51 األف متدرب �ضنة 
2007-2006 بالن�ضبة للتقنيني املتخ�ض�ضني. وعلى العك�س من ذلك، مل يعرف عدد املتكونني يف م�ضتويات 

التاأهيل والتخ�ض�س تغريا وا�ضحا خالل الفرتة من 2002-2001 اإىل 2006-2007.

الجدول 10

تطور عدد المتدربين ح�صب نوع التكوين وم�صتواه

امل�ضدر: قطاع التعليم املدر�ضي

2007  2006  2005  2004  2003  2002   

30 699  33 104  33 210  34 511  28 342  27 556   
55 444  53 997  49 635  51 570  50 638  51 012   

66 014  59 410  57 285  52 948  47 891  45 022   

50 697  40 090  31 663  23 966  16 776  12 825   

202 854  186 601  171 793  162 995  143 647  136 415   

177 20  26 565  22 611  23 422  15 255  13 650   

98 45  30 51  16 12  20 29     

232 876  216 217  196 016  188 446  158 902  150 065   

التخ�ض�س

التاأهيل 

تقني 

تقني متخ�ض�س

جمموع التكوين مع الإقامة والتكوين 

املتناوب 

التعلم 

التكوين التاأهيلي

املجموع
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وبخ�ضو�س التكوين بالتمر�س املهني، ارتفعت اأعداد املتدربني من حوايل 14 األف متدرب �ضنة 2002-2001، 

20 األف متدرب �ضنة 2007-2006، وهو ما يعني �رشورة بذل املزيد من املجهودات خ�ضو�ضا واأن  اإىل 

امليثاق الوطني للرتبية والتكوين �ضطر، يف هذا ال�ضنف من التكوين، هدف بلوغ 50 األف متدرب بحلول 

املو�ضم الدرا�ضي 2005-2006.

وعليه، انتقل عدد اخلريجني من 78 األف خريج يف 2003، اإىل ما يفوق 725 104 خريج يف 2006، فيما 

ي�ضل معدل الإدماج بعد ت�ضعة اأ�ضهر من التخرج ي�ضل اإىل 65% من الفوج بر�ضم �ضنة 2006.

وقد انخف�ضت ح�ضة م�ضاهمة القطاع اخلا�س يف جمال التكوين املهني باثني ع�رشة نقطة مائوية خالل 

اأربع �ضنوات، حيث بلغ 40% من عدد املتدربني خالل عام 2003-2002، مقابل 29% فقط خالل عام 

2007-2006. واحلال اأن عدد املتدربني يف جمال التكوين يف القطاع اخل�ضو�ضي عرف ركودا منذ عدة 
�ضنوات، وهو ما ي�ضتدعي اإيجاد حلول منا�ضبة من اأجل اإ�ضفاء دينامية على هذا القطاع، وتعزيز مكانته 

داخل نظام التكوين املهني.

I.2.5  الطاقة ال�صتيعابية

بلغ عدد موؤ�ض�ضات التكوين املهني باملغرب 1957 موؤ�ض�ضة خالل �ضنة 2007-2006، 75% منها تابعة 

للقطاع اخلا�س. وقد �ضم القطاع العام يف جمال التكوين املهني 101 داخلية بر�ضم العام 2006، تاأوي ما 

يناهز 13 األف متدرب.

على الرغم من اجلهود الهامة املبذولة يف جمال توفري التكوين املهني، اإل اأنها ل ترقى بعد اإىل امل�ضتوى 

املطلوب بالنظر اإىل ال�ضغط الذي يفر�ضه الطلب املتنوع يف هذا املجال. ويف الواقع، يرتاوح معدل الإقبال 

بني 3,2 و 4,7 مر�ضحًا بالن�ضبة لكل مقعد، وذلك منذ �ضنة 2000.

      2001                   2002                  2003                   2004                    2005                  2006                     2007

3,8
4,3

4,7 4,5
4

3,8

3,2

امل�ضدر: قطاع التعليم املهني

الر�صم البياني 12 :  تطور معدلات الاإقبال
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I.3.5  هيئة التكوين

بلغ العدد الإجمايل للمكونني يف جمال التكوين املهني خالل 2007 حوايل 13 األف مكون، يعمل %52 

منهم يف القطاع اخلا�س. وي�ضكل املكونون الدائمون ن�ضبة 82% من جمموع املكونني العاملني يف القطاع 

العمومي، مقابل 46% ي�ضتغلون داخل القطاع اخلا�س. وهذا يعني اأن القطاع اخلا�س ي�ضتاأثر بن�ضبة %54 

من الأ�ضاتذة الزائرين. واملالحظ كذلك اأن الإناث ميثلن ثلث املكونني تقريبا. بالإ�ضافة اإىل ذلك، يبني توزيع 

املكونني ح�ضب اجلهات اأن هناك ترابطا خطيا بني عدد املتدربني وعدد املكونني.

اأخريا، فيما يخ�س التكوين املهني اإجمال، ينبغي اإيالء مزيد من الهتمام بالتوجيه املدر�ضي، و اإحداث ج�ضور 

بني قطاع التكوين املهني وقطاع التعليم املدر�ضي. كما يجب تو�ضيع نطاق التعاون بني هذين القطاعني من 

اأجل تي�ضري ا�ضتخدام اأمثل و م�ضرتك للمباين واملعدات واملوارد الب�رشية املتاحة.

I.6  حمو الأمية والرتبية غري النظامية: م�صار يجب تعزيزه 

مبا اأن الأمية ظاهرة تهم اأجيال خمتلفة، اتخذت مبادرات ملحاربة هذه الآفة الجتماعية، اجتاهني اثنني 

هما:

اأول: الهتمام بالأطفال غري املتمدر�ضني، اأو الذين غادروا املدر�ضة قبل التمكن من القراءة والكتابة، وقد   n

متت �ضياغة برنامج »الرتبية غري النظامية« لفائدة هذه الفئة؛

متت �ضياغة برامج ملحاربة الأمية موجهة ملختلف الفئات من الرا�ضدين الأميني.  n

I.1.6  حماربة الأمية

اأظهرت نتائج الإح�ضاء الوطني ل�ضنة 2004 اأن معدل الأمية ي�ضل اإىل 29,4%، بالن�ضبة لفئة اليافعني 

املعدل  هذا  ويقدر  القروي،  بالو�ضط  	%  60,5 مقابل  احل�رشي،  بالو�ضط  فوق  فما  �ضنوات   10  البالغني 

بـ 30,8 % بالن�ضبة للذكور، مقابل 54,7 % بالن�ضبة لالإناث، كما ات�ضح اأن الأمية تتزايد بتزايد ال�ضن؛ اإذ 

اإىل الن�ضبة  �ضنة، ت�ضل هذه  10 و14  اأعمارهم بني  املرتاوحة  اليافعني  الأمية يف �ضفوف   يف حني تقدر 

74,3 % لدى الأ�ضخا�س الذين تتجاوز اأعمارهم 50 �ضنة، و88 % من الإناث من هذه الفئة العمرية.

من جهتها، اأكدت نتائج »الدرا�ضة الوطنية حول الأمية وعدم التمدر�س والنقطاع عن الدرا�ضة«، التي اأجنزتها 

كتابة الدولة املكلفة مبحاربة الأمية وبالرتبية غري النظامية، التفاوتات اجلهوية فيما يخ�س ن�ضب الأمية. 

هكذا، تظهر جهة تازة-احل�ضمية- تاونات، اجلهة الأكرث ت�رشرا من هذه الظاهرة، حيث ت�ضل ن�ضبة الأمية 

بها اإىل 52,3 % يف �ضفوف اليافعني البالغني 10 �ضنوات من العمر فما فوق، وتاأتي كل من جهة تادلة- 

درعة، يف املرتبة الثانية بن�ضبة 45 % من الفئة العمرية من 10 �ضنوات فما  اأزيالل، وجهة �ضو�س- ما�ضة – 

عبدة، واجلهة ال�رشقية، وجهة مراك�س - تان�ضيفت  فوق، و50 % من فئة 15 �ضنة، وت�ضجل جهة دكالة – 

- احلوز، وجهة ال�ضاوية - ورديغة، وجهة مكنا�س- تافياللت، ن�ضبا تتجاوز 40 % بالن�ضبة لالأطفال البالغني 

10 �ضنوات من العمر فما فوق، و45 % بالن�ضبة لليافعني البالغني 15 �ضنة فما فوق، اأما املعدلت الأقل، 
ن�ضبيا )اأقل من 30 %(، فت�ضجل يف جهتي الدار البي�ضاء الكربى والرباط - �ضال- زمور - زعري.

وجتدر الإ�ضارة، يف هذا ال�ضدد، اإىل مدى تاأخر فئة الإناث فيما يتعلق مبحو الأمية، ف�ضواء تعلق الأمر بفئة 

الفتيات البالغات 10 �ضنوات من العمر فما فوق، اأو بفئة 15 �ضنة فما فوق، فاإن معدلت الأمية يف �ضفوف 

الإناث تتعدى، يف خمتلف اجلهات، معدلت الأمية يف �ضفوف الذكور مبا يناهز 50 %.
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لبد من الإ�ضارة يف هذا الإطار، اإىل اأن معدلت الأمية تزداد بزيادة ال�ضن: فم�ضتويات الأمية، التي تكون 

ن�ضبيا منخف�ضة بني �ضفوف اليافعني وال�ضباب، ت�ضل م�ضتويات جد مرتفعة بني �ضفوف الأ�ضخا�س الأكرب 

�ضنا اأما يف الو�ضط القروي، فاإن م�ضتويات الأمية بني الفئات ال�ضابة تبقى جد مرتفعة وبالفعل، فاإن اأهم 

التباينات  يف ن�ضب الأمية بني الو�ضطني احل�رشي والقروي تهم الفئات ال�ضابة؛ اإذ تقدر ن�ضب الأمية لدى 

ال�ضباب املرتاوحة اأعمارهم بني 10 و19 �ضنة بالو�ضط القروي باأربعة اأ�ضعاف ن�ضبة الأمية لدى نف�س الفئة 

بالو�ضط احل�رشي )ح�ضب الدرا�ضة امل�ضار اإليها اأعاله(.

الر�صم البياني 13 :  مثلث اأهداف التربية للجميع

 معدل الولوج بال�ضنة ال�ضاد�ضة من البتدائي:

ترتيب املغرب على �ضلم من 0 اإىل 100

100%

90%

0%

57%
91%

 معدل اأمية الفئة العمرية 15 �ضنة فما فوق :

ترتيب املغرب على �ضلم من 0 اإىل 100
موؤ�رش امل�ضاواة اإناث ـ ذكور

ووعيا منها بخطورة هذه املع�ضلة التي توؤثر ب�ضكل �ضلبي على موؤ�رشات التنمية الرتبوية باملغرب، و�ضعت 

ال�ضلطة احلكومية املعنية نظاما خا�ضا ملحاربة الأمية،  يتمحور حول اأربعة برامج تكميلية:

برنامج عام: برنامج �ضنوي بال�رشاكة مع قطاع التعليم املدر�ضي موجه جلميع الأميني من �ضن 15 فما   n

فوق.

برنامج بال�رشاكة مع القطاعات احلكومية: يهم املوظفني الأميني داخل تلك القطاعات.  n

برنامج ب�رشاكة تعاقدية مع املجتمع املدين: تقدم من خالله الدولة الدعم الالزم ماليا وتقنيا ولوجي�ضتيكيا   n

للمنظمات غري احلكومية.

برنامج املقاولت، وهو موجه للم�ضتخدمني الأميني بتلك املقاولت، اعتمادا على عقود تكوين خا�ضة.  n

وهكذا، فقد ارتفع عدد امل�ضتفيدين من الربامج املخ�ض�ضة ملحو الأمية من 181 األف م�ضتفيد خالل �ضنة 

1999-1998، اإىل 709 اآلف م�ضتفيد خالل �ضنة 2007-2006، اأي مبعدل زيادة  18% يف ال�ضنة، وقد بلغ 
عدد امل�ضتفيدين من برامج حماربة الأمية حوايل مليونني ون�ضف املليون خالل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية.

امل�ضدر : ح�ضاب داخلي بناء على معطيات قطاع التعليم املدر�ضي / قطاع حماربة الأمية والرتبية غري النظامية، 2006



2008 للللل46 التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

I.2.6  الرتبية غري النظامية

يهدف برنامج الرتبية غري النظامية املوجه لفئة غري املتمدر�ضني اأو املنقطعني عن الدرا�ضة واملرتاوحة اأعمارهم 

ما بني 8 �ضنوات و 16 �ضنة اإىل حمو الأمية لدى هذه الفئة العمرية، من جهة، واإعادة اإدماج بع�ضهم يف 

اأ�ضالك الرتبية والتكوين من خالل و�ضع ج�ضور لت�ضهيل التحاقهم بتلك الأ�ضالك. ومن جهة ثانية، وقد 

تراوح عدد امل�ضتفيدين من هذا الربنامج، منذ اإحداثه عام 1997، ما بني 27 األف و 36 األف م�ضتفيد، 

وبالتايل فاإن عدد الأطفال امل�ضتفيدين من هذا الربنامج و�ضل اإىل 200 األف اإىل يومنا هذا. وعالوة على 

دورة الإدماج داخل املدر�ضة"  املوجهة لالأطفال غري املتمدر�ضني اأو املنقطعني عن الدرا�ضة،  ذلك، مكنت " 

من هذه الفئة يف الرتبية النظامية. واملرتاوحة اأعمارهم مابني 9 �ضنوات و11 �ضنة، من اإدماج 10 % 

يعترب برنامج حماربة النقطاع املدر�ضي من الربامج التي مت و�ضعها خالل �ضنة 2006-2005 والرامية اإىل 

احلد من ظاهرة النقطاع املدر�ضي لدى التالميذ ومن معرفة الأ�ضباب التي تقف وراء هذه الظاهرة وكذلك 

لتنظيم الدعم الرتبوي الالزم لفائدة التالميذ الذين هم اأكرث عر�ضة لها. وعليه فقد ا�ضتفاد حوايل 133 األف 

تلميذا من هذا الدعم خالل املو�ضم 2006-2005 و 154 األف خالل 2007-2006، كما مت و�ضع خاليا 

اليق�ضة )veille( بعدد كبري من املدار�ضني بن�ضبة ت�ضل اإىل %92.

ومن  لبالدنا.  التنموية  املجهودات  اأمام  عرثة  حجرة  تقف  حا�ضما  عامال  ت�ضكل  الأمية  باأن  اجلزم  وميكن 

الوا�ضح اأنه اإذا كان الفقر من الأ�ضباب املبا�رشة وراء هذه الظاهرة، فاإن عدم تعميم التمدر�س على م�ضتوى 

التي ت�ضهم ب�ضكل كبري يف ت�ضخم  الدواعي  اأي�ضا من  املبكر، يعتربان  املدر�ضي  الأ�ضا�ضي والهدر  التعليم 

الأمية ببالدنا.

الر�صم البياني 14

معدل الاأمية مقابل الهدر المدر�صي بالن�صبة المئوية ح�صب الجهة

ن�ضبة املنقطعني عن الدرا�ضة

امل�ضدر: قطاع حماربة الأمية والرتبية غري النظامية )2006( /قطاع التعليم املدر�ضي )2005-2006(    
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ي�ضري الر�ضم البياين اأعاله اإىل وجود عالقة وا�ضحة بني معدلت الهدر ح�ضب اجلهات، وانت�ضار معدلت 

الأمية بها. وباخت�ضار، كلما ارتفع عدد املنقطعني عن الدرا�ضة، كلما كانوا عر�ضة لعوامل الأمية، مع ما 

لهذا الو�ضع من اآثار �ضلبية عن البالد.

وبالرغم من تنوع العر�س، يبقى الطلب على خمتلف برامج حمو الأمية، حمدودا. فح�ضب الدرا�ضة املذكورة 

اأعاله، مل تتعدى ن�ضبة الأميني الذين �ضاركوا يف اإحدى هذه الربامج ـ دون اإنهائه ـ 11،2% اأي اأن ما يقارب 

88،8% من الأميني مل ي�ضبق اأن ا�ضتفادوا ولو جزئيا من درو�س حماربة الأمية. ومن بني الأ�ضباب التي 
حتول دون امل�ضاركة يف هذه الربامج، ذكر الأ�ضخا�س الذين �ضملتهم الدرا�ضة، بالأ�ضا�س :

n  معلومات غري كافية :

�رشح ربع الأ�ضخا�س الذين �ضملتهم الدرا�ضة بعدم علمهم باأي من هذه الربامج، مما يثري م�ضاألة الأهمية 

ال�ضرتاتيجية للتوا�ضل والإعالم بالن�ضبة لتعميم وتنمية برامج حماربة الأمية.

n  اأوقات غري مالئمة :

�رشح ن�ضف امل�ضتجوبني باأن اأوقات الربامج غري مالئمة. اإذ اأن تنظيم درو�س تنظيم حماربة الأمية خارج 

القروي، حيث ي�ضكل عدم توفر  بالو�ضط  امل�ضاركة، وخا�ضة  الدرا�ضة، يقلل من حظوظ الإناث يف  اأوقات 

الكهرباء بحجرات الدر�س عائقا هاما.

كما عرب عدد من امل�ضتجوبني عن �ضعوبة مالءمة اأوقاتهم مع اأوقات برامج حماربة الأمية. بالإ�ضافة اإىل 

باملقارنة مع  التي بدت قليلة الأهمية  اقت�ضادية والثقافية  ـ  ال�ضو�ضيو  املرتبطة بالإكراهات  املعطيات  بع�س 

م�ضاألة التوا�ضل والإعالم والفرتات الزمنية غري املالئمة لتنظيم درو�س حمو الأمية.

اإنه من الأهمية اأن يتم ت�ضجيع اجلامعات على النخراط يف حماربة الأمية ب�ضكل فعلي ؛ كاأن 

يخ�ض�س طلبة العلوم الجتماعية بحوث ا�ضتكمال درو�ضهم لدرا�ضات حول م�ضاألة الأمية. اإذ 

من الأف�ضل اأن تتجه هذه البحوث يف اجتاهني اثنني :

جانب علمي:  يرتكز على جرد خمتلف �رشائح الأمية مع حتديد طبيعة وحجم الحاجات التربوية 

الاأ�ضا�ضية لهذه ال�ضرائح بدقة، ور�ضد العوامل الموؤثرة، من قبيل البطالة والفقر والتهمي�س... بعين 

الاعتبار، وذلك من اأجل تحديد ال�ضبل الكفيلة بالاإ�ضتجابة ب�ضكل اأمثل لم�ضتلزمات محاربة 

الاأمية لدى هذه الفئات. 

جانب تطبيقي:  في �ضكل تدريب يهدف اإلى محاربة الاأمية لدى مجموعة �ضغيرة ومن�ضجمة 

من الاأميين. وذلك ب�ضياغة طرائق للتدري�س والتعلم، واإعداد معينات اأندراغوجية ملائمة من 

�ضاأنها اأن ت�ضاعد الطلبة المعنيين من القيام بمهامهم في اأح�ضن الظروف.

ربط التعليم مبحيطه القت�سادي: احلاجة اإىل اإطار قانوين ينظم   .II 
ال�رشاكة والتعاون  

يحتاج القت�ضاد الوطني اإىل اأطر موؤهلة تتوفر على تكوين تكنولوجي متنوع ميكن املغرب من الندماج يف 

الوقت الراهن. ولذلك، فمن ال�رشوري  اللجوء اإىل نظام تعليمي متجدد، يجمع بني النظري والتطبيقي، بغر�س 

اإيجاد حل منا�ضب من اأجل مالءمة التكوين مع احتياجات الت�ضغيل، كما يجب تطوير التعليم وجعله مواكبا 
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للم�ضتجدات. ذلك اأن عامل اليوم ي�ضهد تغريات تنعك�س اآثارها على �ضوق ال�ضغل واملهن املختلفة. وبالتايل، لبد 

لنظام التعليم-التكوين من اأن ينتج خريجني موؤهلني، لي�س فقط ملزاولة مهن حمددة، بل اأي�ضا ملواكبة ما يطراأ 

من التطورات ب�ضكل م�ضتمر. وبهذا ال�ضدد، يتعني، كما ي�ضري امليثاق اإىل ذلك، �ضمان تفاعل بني التعليم العام 

والتعليم املهني والتقني من جهة، وبني هذا الأخري واملحيط الجتماعي والقت�ضادي من جهة ثانية.

II.1  مالءمة الرتبية والتكوين مع املحيط القت�صادي

 يالحظ اأن التخ�ض�ضات العلمية والتقنية يف جمال التعليم الثانوي التاأهيلي، ت�ضتقبل ن�ضف عدد املتمدر�ضني 

عو�س الثلثني، كما دعا اإىل ذلك امليثاق الوطني للرتبية والتكوين. وف�ضال عن ذلك، ل ي�ضكل عدد الطلبة 

يف التخ�ض�ضات التقنية �ضوى 5% من جمموع املتمدر�ضني يف التعليم الثانوي التاأهيلي، يف حني يحتاج 

اأجل رفع  اأطر موؤهلة حا�ضلة على تكوين تكنولوجي يف تخ�ض�ضات خمتلفة من  اإىل  القت�ضاد الوطني 

التحديات التي تفر�ضها �ضياقات العوملة. ويمُعزى هذا النق�س يف الإقبال على خمتلف التخ�ض�ضات التقنية، 

باخل�ضو�س، اإىل غياب ج�ضور بني هذا النمط من التعليم والتعليم العايل، وهو ما يتجلى يف غياب التكافوؤ 

على م�ضتوى توزيع التخ�ض�ضات يف جمال التعليم التقني والتعليم العايل. ذلك اأن الإ�ضالحات الرتبوية التي 

متت مبا�رشتها يف قطاعي التعليم املدر�ضي والتعليم العايل كانت منف�ضلة عن بع�ضها البع�س، مما ي�ضتدعي 

العمل على التن�ضيق بني خمتلف عمليات الإ�ضالح الرتبوي، من اأجل متكني طلبة البكالوريا من متابعة 

درا�ضاتهم اجلامعية على نحو يالئم نوع التكوين الذي يتلقونه.

ويف هذا ال�ضدد، قام قطاع التعليم املدر�ضي بو�ضع نظام تعليمي ملا بعد الثانوي يتطلع اإىل اجلودة وتعزيز 

المتياز، ويتعلق الأمر بالأق�ضام التح�ضريية للمدار�س العليا. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، مت توفري تكوين ي�ضمح 

باحل�ضول على “�ضهادة تقني عايل” داخل املدار�س الثانوية التقنية. ويعترب هذا التكوين مهنيا بامتياز، نظرا 

لأنه ي�ضتلزم تخ�ضي�س فرتة من جمموع �ضنوات الدرا�ضة للتدريب داخل املقاولت. وتعترب فرتة التدريب 

�رشورية للح�ضول على �ضهادة التقني العايل. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، يعوز املتدربون التاأطري الالزم، كما اأن 

املوظفني املكلفني بالإ�رشاف على تاأطري املتكونني داخل املقاولة ينق�ضهم التكوين يف هذا املجال، ف�ضال عن 

عدم اإحاطتهم بطبيعة امل�ضوؤوليات امللقاة على عاتقهم يف هذا الإطار.

وعلى الرغم من ذلك، لبد من تو�ضيع نطاق هذا النوع من التكوين ملا بعد البكالوريا نظرا لأن العر�س يظل 

حمدودا يف هذا املجال، بحيث ل ت�ضتقطب الأق�ضام التح�ضريية للمدار�س العليا والتكوينات التي متنح 

�ضهادة التقني العايل �ضوى اأقل من 6% من طلبة البكالوريا.

ويف هذا ال�ضياق، يدعو امليثاق اإىل تخ�ضي�س فرتات من التكوين لتمكني املتدربني من الندماج داخل 

حميط املقاولة، كما اأنه ي�ضجع موؤ�ض�ضات الرتبية والتكوين املختلفة على ال�ضتفادة من خربة املهنيني داخل 

املقاولة يف توفري تكوين متخ�ض�س ودقيق. 

ويف اإطار اإحداث �ضبكات الرتبية والتكوين التي ن�س عليها امليثاق، بهدف تعزيز تبادل املوارد الب�رشية واملادية 

بني خمتلف موؤ�ض�ضات التعليم والتكوين داخل املناطق املتقاربة جغرافيا، مت التوقيع على اتفاقية اإطار خالل 

�ضنة 2004 بني اأق�ضام الرتبية الوطنية والتكوين املهني. كما مت التوقيع على اتفاقيات فرعية بني عدد من 

الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين و قطاع التكوين املهني بهدف تطوير التكوين بالتدرج املهني.

II.2   املردودية اخلارجية ملنظومة الرتبية والتكوين

يظهر حتليل ال�ضاكنة الن�ضيطة ح�ضب امل�ضتوى التعليمي اأنه رغم املجهودات املبذولة يف الرتبية والتكوين، 

فاإن م�ضتوى التاأهيل لعر�س ال�ضغل يبقى غري كاف. ذلك اأنه يف �ضنة 2005، كان توزيع ال�ضاكنة الن�ضيطة 
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على ال�ضكل التايل: 67,4% بدون �ضواهد و22,7%  حاملون ل�ضواهد متو�ضطة و9,9% حاملون ل�ضواهد 

عليا. وجتدر الإ�ضارة يف هذا ال�ضدد اإىل اأن ن�ضبة الن�ضاط لل�ضاكنة البالغة من العمر 15 �ضنة فاأكرث غري 

احلا�ضلني على �ضواهد، بلغت �ضنة 2005 ن�ضبة 51,5%. وت�ضجل هذه الن�ضبة وترية منو �ضلبية بالن�ضبة 

لالأ�ضخا�س الن�ضيطني احلا�ضلني على �ضواهد متو�ضطة اأي �ضواهد التعليم البتدائي اأو الإعدادي و�ضواهد 

البالغة من  الفئة  لهذه  بالن�ضبة  الن�ضاط  ن�ضبة  املتخ�ض�س. وبلغت  املهني  التاأهيل  املهني و�ضواهد  التاأهيل 

العمر 15 �ضنة فاأكرث 47% �ضنة 2005، بعدما كانت تناهز 48 يف املائة �ضنة 2001. كما بلغت ن�ضبة الن�ضاط 
اخلا�ضة بال�ضكان البالغني 15 �ضنة فاأكرث احلاملني ل�ضواهد عليا 70%، مما يجعلها يف و�ضعية �ضبه راكدة 

مقارنة مع الن�ضبة امل�ضجلة �ضنة 2001. 

II.1.2  عملية تراكم الراأ�صمال الب�رشي

مل يكن عدد الأطفال امل�ضجلني يف مدار�س احلماية، ع�ضية ال�ضتقالل يتعدى 200 األف تلميذ، واأقل من 

مائة تلميذ فقط كانت م�ضجلة يف م�ضتوى البكالوريا، اأما التعليم يف الو�ضط القروي، فلم يكن موجودا 

البتة، ومل يتم تكوين �ضوى 30 مهند�ضا و19 طبيبا و16 �ضيدليا و27 حماميا. انطالقا من ذلك، �رشع 

املغرب يف عملية طويلة النف�س لتطوير راأ�ضماله الب�رشي. وهكذا اختارت الدولة �ضيا�ضة تربوية اإرادية تبتغي، 

بالإ�ضافة اإىل اأهداف اأخرى، تعميم التمدر�س وتزويد الإدارة والقت�ضاد الوطني بالأطر واليد العاملة املوؤهلة. 

وميكن تقومي جمهود احلكومة يف تعميم التعليم البتدائي والتعميم �ضبه الكلي للتعليم الثانوي من خالل 

التغطية املدر�ضية، اأي العالقة بني عدد التالميذ املمدر�ضني ح�ضب ال�ضلك وال�ضاكنة الإجمالية.
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الر�صم البياني 15 :  تطور عدد تلاميذ التعليم العمومي ح�صب الاأ�صلاك

امل�ضدر: تقدير داخلي على اأ�ضا�س الإح�ضائيات املدر�ضية واجلامعية

ابتدائي اإعدادي بكالوريا التعليم العايل

العمومي ح�ضب الأ�ضالك، لكن  التعليم  اأعداد تالميذ  تظهر املعطيات الإح�ضائية منوا م�ضتمرا يف تطور 

بوترية تنازلية للتغطية املدر�ضية يف كل الأ�ضالك التعليمية. ففي التعليم البتدائي، رغم اأن العدد ت�ضاعف 5 

مرات، اإل اأن التغطية املدر�ضية مل تت�ضاعف اإل خالل 45 �ضنة، وهو ما يف�رش بقاء ن�ضبة الأمية مرتفعة يف 

�ضفوف ال�ضاكنة: ب�ضبب النمو الدميوغرايف املهم، ت�ضاعف عدد ال�ضكان ثالث مرات ما بني 1960 و2004، 

وهو ما يف�رش اأي�ضا تزايد الطلب الجتماعي على التعليم بوترية اأكرب من العر�س. 
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واإذا كانت ن�ضب التغطية قد ت�ضاعفت 9 مرات يف الثانوي الإعدادي و40 مرة يف الثانوي التاأهيلي والتعليم 

املدر�ضية؛  التغطية  اأ�ضا�ضا ل�ضعف م�ضتوى انطالق  الأداء يعزى  فاإن هذا  العايل ما بني 1960 و2005، 

اأي على التوايل 0,5 و0,3 لكل 1000 ن�ضمة بالن�ضبة للتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التاأهيلي 

والتعليم العايل خالل املو�ضم الدرا�ضي 1961-1960.

وكما هو ال�ضاأن بالن�ضبة للنظام الإنتاجي، ميكن تقومي املردودية الداخلية للمنظومة بح�ضب “منتجاتها” 

املتمثلة يف خريجي كل �ضلك تعليمي، ونظرا لعدم توفر نتائج نهاية ال�ضنة الدرا�ضية، يقدر عدد خريجي 

اأن جميع خريجي  باعتبار  املوايل،  لل�ضلك  الأوىل  ال�ضنة  امل�ضجلني اجلدد يف  البتدائي والإعدادي بعدد 

�ضلك ما ي�ضجلون اأول يف ال�ضلك املوايل، وبالتايل يتم اإح�ضاوؤهم عند بداية ال�ضنة الدرا�ضية حتى ولو توقفوا 

مبا�رشة بعد ذلك عن الدرا�ضة.

يتبني من خالل املخطط اأعاله اأن تكوين اخلريجني يف جميع اأ�ضالك التعليم عرف منوا كبريا ما بني 1960 

و1985. على اأن الفرتة املمتدة ما بني 1985 و1990 مل تعرف تطورا كبريا، وذلك راجع اإىل تداعيات التقومي 

الهيكلي الذي دخل حيز التنفيذ �ضنة 1983، فيما يعزى تقل�س عدد اخلريجني يف البتدائي خالل املو�ضم 

الدرا�ضي 1990-1991 اإىل تغيري البنية البيداغوجية التي و�ضعت �ضلكا اأ�ضا�ضيا اأول من 6 �ضنوات، و�ضلكا 

اأ�ضا�ضيا ثانيا من 3 �ضنوات عو�س البنية ال�ضابقة املكونة من �ضلك ابتدائي ي�ضم 5 �ضنوات، و�ضلك اإعدادي 

مكون من 4 �ضنوات، حيث بقيت بنية الثانوي التاأهيلي هي نف�ضها يف كال البنيتني.

قيا�س  من  ال�ضواهد،  وحاملي  اخلريجني  تراكم  املتمثل يف  الب�رشي،  الراأ�ضمال  تقومي خمزون  عملية  متكن 

م�ضتوى املعرفة لدى ال�ضكان ب�ضكل وا�ضح، كما تعطي موؤ�رشا جيدا على جودة العمل املوؤهل الذي ميكن 

اأن يتوفر عليه اقت�ضاد دولة ما.

لقد عرف خمزون الراأ�ضمال الب�رشي منوا �رشيعا ومتوا�ضال بالن�ضبة جلميع الأ�ضالك. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن 

وترية تراكم الراأ�ضمال الب�رشي ترتفع بارتفاع امل�ضتوى التعليمي. ذلك اأن متو�ضط الرتفاع ال�ضنوي للرتاكم بني 

املو�ضمني 1961-1962 و2005-2006 بلغ 27% بالن�ضبة لالبتدائي، و38% يف الثانوي الإعدادي، و%47  
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الر�صم البياني 16 :  تقدير تطور الخريجين ح�صب كل �صلك تعليمي

امل�ضدر: تقدير داخلي على اأ�ضا�س الإح�ضائيات املدر�ضية و اجلامعية

ابتدائي اإعدادي بكالوريا التعليم العايل
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يف الثانوي التاأهيلي و57% يف التعليم العايل. عملية من �ضاأنها اأن ترفع من الراأ�ضمال الب�رشي. واحلال اأن 

القيام بتفكيك خمزون الراأ�ضمال الب�رشي ح�ضب نوعية ال�ضواهد الدرا�ضية ميكن من قيا�س مثل هذه املعاينة. 

ذلك اأنه رغم اأن البالد يف اأم�س احلاجة للتقنيني والعلميني املتخ�ض�ضني، فما تزال ن�ضب اخلريجني ذوي 

�ضواهد ذات طابع عام اأو اأدبي عالية.

 II.2.2  الراأ�صمال الب�رشي والنمو القت�صادي

يتفق اقت�ضاديو الرتبية على وجود عالقة جدلية بني النمو الرتبوي والتنمية ال�ضو�ضيو اقت�ضادية. والإحاطة 

الوقت.  نف�س  و�رشورية يف  معقدة  عملية  القت�ضادي هي  بالأداء  الب�رشي  الراأ�ضمال  تربط  التي  بالعالقة 

وتكمن ال�ضعوبة يف عدم توفر معلومات ذات جدوى متكن، من جهة، من اإعادة ر�ضم تعاقبي زمني ملجموع 

اخلريجني الذين كونهم النظام الرتبوي منذ انطالقه، ومن جهة اأخرى، قيا�س التدفق ال�ضنوي لال�ضتثمارات 

الراأ�ضمال  �ضحب  منه  ويخ�ضم  املخزون  تغري  اإليه  ي�ضاف  الثابت،  للراأ�ضمال  اخلام  بالتكوين  يقا�س  الذي 

الثابت.

،)Cobb-Doglass(  لتو�ضيف العالقة بني الرتبية و النمو الإقت�ضادي،  يرتكز النموذج على دالة اإنتاج من نوع 

حيث ميكن هذا النوع من التحليالت من معرفة تاأثري عامل الرتبية جم�ضدة يف الكمية التي ينتجها النظام الرتبوي، 

اأو يف متو�ضط عدد ال�ضنوات الواجب ق�ضاوؤها يف �ضلك ما، اأو يف ن�ضب التمدر�س اأو يف موؤ�رشات جودة منظومة 

الرتبية والتكوين. و اأ�ضا�س هذه النمذجة يرجع اإىل كون كمية الرتبية املحتواة يف القت�ضاد، على الرغم من 

اأنها ل توؤثر مبا�رشة على الرثوات، اإل اأنها ت�ضمح بالتدخل يف عوامل الإنتاج مبا ميكن من الإبداع والبتكار 

واحل�ضول على م�ضتوى عال من الإنتاجية، وهو ما يوؤدي اإىل مراجعة عوامل الإنتاج على املدى البعيد.

الر�صم البياني 17 : تطور الراأ�صمال الب�صري ح�صب �صلك التعليم

ابتدائي اإعدادي باكالوريا التعليم العايل

امل�ضدر: تقدير داخلي على اأ�ضا�س الإح�ضائيات املدر�ضية و اجلماعية
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II.3.2  الرتبية و �صوق ال�صغل  

يحظى قيا�س اأداء الرتبية باأهمية خا�ضة لدى القت�ضاديني الرتبويني، �ضاأنها يف ذلك �ضاأن باقي اجلوانب 

املتعلقة باحل�ضاب القت�ضادي، اأي ح�ضاب الأرباح وقيا�س دالة الإنتاج وتقدير التكاليف والأرباح الخ.... 

التعليم كخيار  التي يتم ق�ضاوؤها يف نظام  ال�ضنوات  اعتبار عدد  الأعمال على فكرة مفادها  تنبني هذه 

لال�ضتثمار تتغري اأرباحه وتكاليفه ح�ضب مدة الدرا�ضة. ذلك اأنه كلما ازداد عدد �ضنوات الدرا�ضة، كلما زادت 

معه اجلدوائية يف �ضوق ال�ضغل. وتتلخ�س الفكرة ح�ضب املقاربة املن�رشية )Mincerienne( ممثلة يف 

ال�ضتعمال املبا�رش لدالة الأرباح بوا�ضطة معادلة خطية متغريها هو الراتب الذي يتوقف على عدد �ضنوات 

التي يعرب عنها بعدد  ال�ضغل  املهنية املكت�ضبة يف �ضوق  اإم�ضاءها، والتجربة  ال�ضخ�س  التي يقرر  التكوين 

�ضنوات الأقدمية، ومربع هذا العدد حيث يمُ�ضبح هذا الأخري، ابتداء من م�ضتوى معني، �ضعيفا ن�ضبيا. 

يعترب النموذج دالة اإنتاج تظهر فيها التجربة املهنية كراأ�ضمال مادي والرتبية كراأ�ضمال ب�رشي.

وجتدر الإ�ضارة اإىل حمدودية العالقة “اأرباح/تربية” التي ترتبط، يف نف�س الوقت، بخ�ضو�ضيتها القت�ضادية 

القيا�ضية وطبيعة املتغريات التي تدخل يف حتديد الراتب يف �ضوق ال�ضغل، اإل اأن الهدف يبقى هو اإظهار 

اأهمية الرتبية يف العالقة بني التكوين والكفاية وال�ضغل وتاأثريها على حتديد الراتب. 

ومن املعلوم اأن اللجوء اإىل هذا النوع من ال�ضيغ ي�ضمح كذلك بفهم تاأثري ال�ضيا�ضات الرتبوية على تكوين 

الأجور )التكتيل وتقلي�س �ضنوات الدرا�ضة يف �ضلك ما، كما هو احلال بالن�ضبة اإىل الإجازة( ل �ضيما اإذا 

اأخذنا بعني العتبار اخلا�ضية الكرونولوجية لالأجور. مكنت معطيات البحث حول تناف�ضية املقاولت التي 

اأجنزتها وزارة ال�ضناعة بالتعاون مع البنك الدويل حول تناف�ضية املقاولت املغربية، من تقدير حتديد الأجور 

على عينة من حوايل 8000  م�ضتخدم.

 )kh(الر�صم البياني 18 : تطور ن�صب نمو الناتج الداخلي الاإجمالي ومخزون الراأ�صمال الب�صري 

ومخزون الراأ�صمال الثابت)kf( بين 1980 و 2006
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امل�ضدر: ح�ضابات داخلية باعتماد اأرقام املحا�ضبة الوطنية
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اأول  التقديرات على الأثر اليجابي للرتبية يف تكوين م�ضتوى الأجور. هذا الأخري حمكوم  وتدل نتائج 

ارتفاع  مع  الجتاه  نف�س  الأخرية يف  هذه  اإ�ضارة  تتغري  ؛ حيث  املهنية  بالتجربة  ثم  الدرا�ضي،  بامل�ضتوى 

الأجور. اإ�ضافة اإىل ذلك يبدو اأن تقديرات املعادلة  تمُبني عن اختالفات وا�ضحة بني املردودية لدى الن�ضاء 

والرجال اأخذا بعني العتبار عوامل اأخرى ؛ فالن�ضاء يتقا�ضني اأجرا 2,4 % اأقل من الرجال، من جهة اأخرى 

ورغم عدم اعتباريتها فاإن الدللة الإح�ضائية ملربع التجربة املهنية ياأخذ اإ�ضارة �ضلبية تعك�س معاينة مفادها 

اأن التجربة ابتدءا من م�ضتوى معني لي�س لها تاأثري اإيجابي على م�ضتوى الكفاءة. ويتبني من خالل ذلك اأن 

الرتبية ت�ضكل عامال حمددا يف دينامية تكوين الأجور يف �ضوق ال�ضغل. وعليه، يجب على اأ�ضحاب القرار 

الأخذ بعني العتبار هذه  اخلال�ضات يف اإ�ضرتاتيجيتهم الرتبوية، والرهان على العوامل التي تقود عمليا اإىل 

جناعة النظام.

II.4.2  الرتبية والبطالة 

تعد ن�ضبة البطالة بني حاملي ال�ضواهد العليا الأكرث ارتفاعا بني الفئات الأخرى من حاملي ال�ضواهد، اأي 

مبعدل و�ضل يف املتو�ضط اإىل 26% ما بني �ضنتي  1999 و2006. 

بالنظر اإىل نوع ال�ضهادة، ميثل احلا�ضلون على البكالوريا 24,4 % من العاطلني احلاملني لل�ضواهد، والتقنيون 

والأطر املتو�ضطة اأكرث من 32,2%، 43,4 % من بني هوؤلء العاطلني حاملون ل�ضواهد عليا. 

ومن املالحظ اأن خريجي املدار�س واملعاهد العليا ذات الولوج النتقائي هم الأقل تعر�ضا للبطالة، اإذ تبلغ 

ن�ضبة البطالة لدى هذه الفئة 2% مقابل 41,3 % بالن�ضبة خلريجي الكليات ذات الولوج املفتوح.

اإن و�ضعية كهذه تطرح اإ�ضكالية النجاعة اخلارجية ملنظومة الرتبية والتكوين. والتي ميكن تف�ضريها بعدة 

عوامل نذكر منها : 

كانت الدولة اإىل غاية الثمانينيات فاعال رئي�ضيا يف �ضوق ال�ضغل، حيث كانت ت�ضغل ن�ضبة مهمة من   n

حاملي ال�ضواهد. وزاد تراجع الدولة عن عدد من الأن�ضطة ذات الطابع القت�ضادي، جراء برنامج التقومي 

الهيكلي، من تفاقم حدة البطالة بني حاملي ال�ضواهد؛

يفوق مبا  وقانوين  اأدبي  تخ�ض�س  ذوي  خريجني  اأنتج  الذي  اجلامعي،  التكوين  بنية  اإن   n	

76% من الن�ضبة الإجمالية للخرجني يف 2006، حتد من اإمكانية اإدماج هذه الفئة من حاملي ال�ضواهد 
يف �ضوق ال�ضغل.  فاجلامعة تبقى بعيدة عن ال�ضتجابة ملتطلبات القطاع اخلا�س فيما يخ�س الكفايات 

والتاأهيل املتخ�ض�س والذي يتطلب موؤهالت علمية وتقنية بالدرجة الأوىل.

اآلف مهند�س   10 بها اجلامعات يف مواكبتها ملحيطها )تكوين  التي ت�ضطلع  املجهودات  بالرغم من   n	

و 3300 اآلف طبيب �ضنويا والأخذ بتوجيهات برنامج انطالقة Emergence( فاإن املنظومة كثريا ما 

ينظر اإليها على اأنها غري قادرة على ال�ضتجابة لل�ضيا�ضات التنموية العامة وكذلك للطلبات غري املحددة 

للمحيط القت�ضادي.





احملور الثاني
 التنظيم البيداغوجي : 

بنية جديدة في طور التشكل
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يق�ضد بالتنظيم البيداغوجي هيكلة امل�ضارات الدرا�ضية ح�ضب الأطوار التعليمية : ال�ضنة الدرا�ضية واجلامعية، 

والإيقاعات  الدرا�ضية وتنظيم احل�ض�س  واملواد  التخ�ض�ضات  واليوم من جهة، وح�ضب  الأ�ضبوع،  الف�ضل، 

املدر�ضية واجلامعية  ومدة التعلم، من جهة اأخرى.

I.   اإعادة تنظيم الأ�سالك التعليمية والتكوينية: عملية مل تكتمل بعد

يظل النظام الدرا�ضي يف م�ضتوى خطي متدرج ومتوا�ضل اإىل نهاية الطور الإعدادي. ومع بداية املرحلة 

الثانوية التاأهيلية، يت�ضعب امل�ضار الدرا�ضي اإىل اأربعة جذوع م�ضرتكة تدوم �ضنة واحدة. ويف اإطار الإ�ضالح 

البيداغوجي اجلاري بالتعليم اجلامعي، يتفرع امل�ضار الدرا�ضي اإىل تخ�ض�ضات توجيهية تالئم خمتلف اأنواع 

البكالوريا. 

وي�ضتمل التنظيم البيداغوجي اجلديد داخل اجلامعة على ثالث دورات خم�ض�ضة للتح�ضري لنيل الإجازة 

اأ�ضبوعا  ع�رش  �ضتة  مبعدل  التوايل،  على  ف�ضول  و�ضتة  ف�ضول  واأربعة  ف�ضلني،  خالل  والدكتوراه  واملا�ضرت 

الوحدات  لنظام  الدرا�ضية  الربامج  هذه  وتخ�ضع  الف�ضول.  هذه  من  ف�ضل  لكل  الفعلية  الدرا�ضات  من 

والتخ�ض�ضات.

وي�ضمل قطاع التكوين املهني اأربع م�ضتويات من التكوين، هي:

n  م�ضتوى التخ�ض�س )من �ضنة اإىل �ضنتني(: يفتح اأمام التالميذ الذين اأمتوا درا�ضتهم البتدائية، وكذلك 

التخ�ض�س  ب�ضهادة  امل�ضتوى  هذا  ويتوج  الإعدادي.  امل�ضتوى  من  الثانية  وال�ضنة  الأوىل  ال�ضنة  تالمذة 

املهني.

n  م�ضتوى التاأهيل )�ضنتان(: يفتح اأمام تالمذة ال�ضنة الثالثة اإعدادي وطلبة اجلذوع امل�ضرتكة وطلبة ال�ضنة 

الأوىل من البكالوريا والطلبة احلا�ضلني على �ضهادة التكوين املهني. ويتوج هذا امل�ضتوى ب�ضهادة التاأهيل 

املهني.

n  م�ضتوى تقني )�ضنتان من التكوين( مفتوح يف وجه تالميذ ال�ضنة الثانية من البكالوريا وكذا احلاملني 

ل لنيل دبلوم تقني؛ ل�ضهادة التاأهيل املهني، موؤهِّ

م�ضتوى التقني املتخ�ض�س )�ضنتان من التكوين( مفتوح يف وجه الطلبة احلا�ضلني على البكالوريا وكذا   n

احلا�ضلني على �ضهادة تقني، ويتوج ب�ضهادة التقني العايل املخ�ض�س.

)التعليم  بينها  وفيما  الثالثة  والتكوين  الرتبية  املوجودة حاليا داخل قطاعات  ميادين اجل�ضور  اإبراز  ميكن 

املدر�ضي، والتعليم العايل، والتكوين املهني( على م�ضتويني:

ج�صور عمودية

ج�ضور عمودية بني التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي العايل؛  n

ج�ضور عمودية بني الأق�ضام التح�ضريية ومدار�س املهند�ضني؛  n

ج�ضور عمودية بني �ضهادة التقني العايل وعدد من معاهد التعليم العايل؛  n

ج�ضور عمودية بني اأ�ضالك التعليم العايل؛  n

ج�ضور عمودية بني م�ضتويات التكوين املهني؛  n

ج�ضور عمودية بني عدد من �ضعب التعليم الثانوي التاأهيلي.  n

توجيه مبا�رش للتالميذ لدى نهاية التعليم الإعدادي نحو التكوين املهني.  n



2008 للللل�5 التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

ج�صور اأفقية 

ج�ضور اأفقية بني عدد من �ضعب التعليم الثانوي التاأهيلي )اإعادة التوجيه(؛  n

ج�ضور اأفقية بني التكوين يف الأق�ضام التح�ضريية للمدار�س العليا وعدد من الدرا�ضات اجلامعية؛  n

ج�ضور اأفقية بني التعليم الثانوي والتكوين املهني.  n

يعاين التكوين املتخ�ض�س يف التعليم الثانوي التقني والتكوين املهني من غياب ج�ضور مع التعليم العايل، 

بالرغم من اأن اإحداث اإجازات مهنية ت�ضع ج�ضورا بني الأق�ضام التح�ضريية للمدار�س العليا و�ضهادة التقني 

جديدة.  �ضعب  اإحداث  عند  اجل�ضور  مالءمة  ال�رشوري  من  يظل  العايل،  والتعليم  التقني  ودبلوم  العايل 

وبالتاأكيد، فاإن من �ضاأن تنظيم الدرو�س يف �ضكل وحدات اأن يجعل املقررات الدرا�ضية اأكرث مرونة مع اإمكانية 

امل�ضادقة على الوحدات من طرف املجل�س الرتبوي للثانوية وت�ضهيل النتقال من �ضعبة اإىل اأخرى �ضمن 

نف�س التخ�ض�س اأو من تخ�ض�س اإىل اآخر. ويف احلالة التي تنظم فيها الدرو�س يف �ضكل وحدات، يتم توفري 

ج�ضور بني التخ�ض�ضات، و�ضمان حركيتها وفعاليتها عند نهاية كل اأ�ضد�س، وبالتايل �ضمان حت�ضن اأكيد يف 

فاعلية املنظومة. ومن ثم، فاإنه ينبغي تبني هذه الهيكلة يف اأقرب الآجال، ان�ضجاما مع التو�ضيات ال�ضادرة 

عن امليثاق الوطني للرتبية والتكوين.

تنبغي الإ�ضارة مرة اأخرى، اإىل التاأخرات امل�ضجلة يف تاأ�ضي�س متف�ضالت بنيوية وج�ضور وا�ضلة بني الأطوار 

التعليمية، خا�ضة منها طوري التعليم الأويل والتعليم البتدائي من جهة، والتعليمني التاأهيلي واجلامعي من 

جهة ثانية، وكذا التعليم العايل غري اجلامعي والتعليم العايل اجلامعي من جهة ثالثة. لذلك، فاإن التن�ضيق بني 

خمتلف مكونات نظام التعليم والتكوين يعد �رشوريا من اأجل �ضمان تدبرٍي ر�ضيٍد واأمثل للموارد املتوفرة 

ومالءمة التكوين املقرتح مع احتياجات القت�ضاد واملجتمع لالأ�ضخا�س املوؤهلني.

II.    التقومي والمتحانات : نظام مولد للهدر

II.1   م�صكل التكرار : اأ�صلوب بيداغوجي غري جمد 

هناك من يعترب اأن تكرار �ضنة درا�ضية من �ضاأنه اأن مينح فر�ضة ثانية للتلميذ الرا�ضب من اأجل اكت�ضاب املعارف 

واملعلومات التي مل يكت�ضبها خالل ال�ضنة ال�ضابقة. غري اأنه ل يوجد ما يثبت اأن التكرار �ضبيل اأكيد نحو النجاح 

املدر�ضي. ففي اختبارات التح�ضيل الدرا�ضي الدولية، مل ت�ضجل الدول التي تعرف معدلت تكرار عالية نتائج 

اأف�ضل من الدول التي حتقق معدلت تكرار منخف�ضة. وخري مثال على ذلك، الدول التي ل تعرف اإطالقا ظاهرة 

التكرار مثل الرنويج واليابان، اللتان حتتالن ال�ضفوف الأوىل يف الرتتيب. وي�ضري خرباء الرتبية، وخا�ضة خرباء 

منظمة التعاون والتنمية القت�ضادية يف امليدان القت�ضادي، اإىل اأن اللجوء املفرط للتكرار الدرا�ضي غري جمد، 

ذلك اأنه اإىل جانب عدم فعاليته يف الت�ضدي للف�ضل الدرا�ضي، فاإنه ي�ضاهم يف زيادة نفقات التعليم املرتفعة 

من خالل متديد عدد ال�ضنوات التي يتم ق�ضاوؤها يف املدر�ضة. ومن منظور بيداغوجي، اأظهرت درا�ضة اأجنزها 

طل املدر�ضية الطويلة التي ت�ضاهم يف تعطيل املهارات الأكرث تعقيدا،  معهد البحوث الرتبوية، الأثر ال�ضلبي للعمُ

والتي يتم اكت�ضابها خالل نهاية ال�ضنة الدرا�ضية، ذلك اأن هذه املهارات ل يتم ا�ضتدراكها اإل مب�ضتوى اأقل خالل 

الدخول املدر�ضي الالحق. وقد اأظهرت الدرا�ضة التي اأجريت باملغرب �ضنة 1995، حول "تقومي م�ضتوى حت�ضيل 

تالميذ ال�ضنة الرابعة اأ�ضا�ضي"، اأن نتائج التالميذ لها ارتباط وثيق بالتكرار الدرا�ضي.

وعلى الرغم من وجود هذه الدرا�ضات والتحليالت واملقارنات الدولية، و من التكاليف الزائدة االتي ترتتب عن التكرار، 

ل زالت منظومتنا الرتبوية تعرف ن�ضبا مرتفعة للتكرار ؟ ومن بني الأ�ضباب  الكامنة وراء التكرار، نورد ما يلي:
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ل ي�ضري الدليل املرجعي لالمتحانات املدر�ضية اإىل خماطر التكرار املفرط للتالميذ، ويرتك للمدر�ضني كامل   n

احلرية يف تقرير ما اإذا كان التلميذ جديرا بالنجاح اأم الر�ضوب، علما اأن النظام املعمول به يق�ضي بطرد 

التلميذ بعد تكرار �ضنة اأو �ضنتني ح�ضب الطور الدرا�ضي؛

م تالمذته بطريقة ل تراعي �ضحة  قوِّ نق�س يف املراجع واملعايري املنظمة للمراقبة امل�ضتمرة، فكل مدر�س يمُ  n

وفاعلية اأدوات التقومي امل�ضتخدمة، هذا اإن وجدت اأ�ضال؛

�ضعف مالءمة احل�ض�س الدرا�ضية والتمييز بني املقاربات البيداغوجية ح�ضب م�ضتوى كل تلميذ.  n

وبالرغم من اأن امليثاق مل يتناول ب�ضكل �رشيح م�ضكلة التكرار املدر�ضي، حيث اكتفى فقط بالإ�ضارة العابرة 

لها، فاإن حتقيق هدف متكني 90% من التالميذ امل�ضجلني يف ال�ضنة الأوىل ابتدائي، بدون تكرار، يفرت�س 

حتديد معدل انقطاعات عن الدرا�ضة )التكرار والن�ضحاب( ل يتجاوز 0,7%، وحتقيق معدل تكرار اأدنى 

من هذا ال�ضقف.

الإ�ضالح،  اأمام  كبريا  عائقا  ي�ضكل  املغربي  الرتبوي  النظام  ي�ضهده  الذي  للتكرار  املرتفع  امل�ضتوى  اأ�ضبح 

بالإ�ضافة اإىل ت�ضببه يف هدر النفقات ويف تكاليف اإ�ضافية. ذلك اأنه يف املو�ضم الدرا�ضي 2005-2006 

�ضكل املكررون 13℅% من عدد تالميذ البتدائي و 16℅% من تالميذ الثانوي الإعدادي و 18℅% من جمموع 

تالمذة الثانوي التاأهيلي، وهو ما يعادل 492 األف تلميذ بالبتدائي و 160 األف تلميذ بالثانوي الإعدادي 

و110 األف تلميذ يف الثانوي التاأهيلي. وهكذا، فاإن املقاعد التي ي�ضغلها املكررون يف امل�ضتوى البتدائي 

من الأطفال غري املتمدر�ضني. تكفي ل�ضتقبال 40℅% 

ويعاين التعليم البتدائي من وجود ن�ضبة عالية من التكرار يف ال�ضنة الأوىل )حوايل 18℅%(، وتقل هذه الن�ضبة 

تدريجيا لت�ضل اإىل 10℅%يف نهاية التعليم البتدائي. وميكن تف�ضري هذه الو�ضعية بكون التالميذ الذين يبدءون 

م�ضارهم الدرا�ضي البتدائي مب�ضتوى �ضعيف من املكت�ضبات، وخا�ضة منهم الذين مل يتلقوا تعليما اأوليا، هم 

اأكرث عر�ضة للتكرار املبكر. اأما بالن�ضبة للتعليم الثانوي، فن�ضبة التكرار منخف�ضة ن�ضبيا يف ال�ضنة الأوىل )اأقل 

من 10%℅(، ومرتفعة يف نهاية الأ�ضالك ب�ضبب المتحانات املوحدة )اأكرث من 30℅% من التكرار(.

ويظهر التحليل ح�ضب النوع اأن الذكور هم اأكرث عر�ضة للتكرار من الفتيات. كما يت�ضح من خالل الن�ضب 

التالية :

من الفتيان بالبتدائي؛ من الفتيات بالبتدائي مقابل 16℅%   %℅11   •
•   12℅% من التلميذات بالإعدادي مقابل 18℅% من التالميذ الذكور بالإعدادي؛ 

•   15% من التلميذات بالثانوي مقابل 20% من التالميذ الذكور بالثانوي التاأهيلي.

وتظهر املقاربة ح�ضب الو�ضط لظاهرة التكرار اأن ن�ضبة املكررين يف الو�ضط القروي مرتفعة ب�ضكل طفيف 

مما  الو�ضطني،  بني  كبريا  التباين  هذا  يكون  اأن  دون  احل�رشي،  الو�ضط  امل�ضجلة يف  الن�ضب  مع  مقارنة 

ي�ضح�س فر�ضية اأن تالميذ الو�ضط القروي هم الأكرث عر�ضة للتكرار.
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ابتدائي ثانوي اإعدادي ثانوي تاأهيلي

الر�صم البياني 19 : ن�صبة المكررين ح�صب الجهة وال�صلك في 2005-2006 )ن�سبة مائوية(

وبا�ضتثناء جهة وادي الذهب الكويرة، التي تعرف ن�ضب تكرار منخف�ضة ن�ضبيا، فاإن الفارق الأق�ضى بني باقي 

اجلهات هو 5 نقط يف البتدائي و7 نقط يف الثانوي الإعدادي و4 نقط يف الثانوي التاأهيلي، والختالفات 

بني الأقاليم اأكرث و�ضوحا. هكذا، فاإن ح�ضة املكررين من عدد تالمذة البتدائي ترتاوح بني 7% يف زاكورة 

و20% يف احل�ضيمة: فتلميذ البتدائي املنتمي لهذا الإقليم معر�س خلطر التكرار ثالث مرات اأكرث من زميله 

املنتمي لزاكورة. وهذه الفوارق تتجلى بو�ضوح اأكرب يف الثانوي. وعليه فان التكرار اجلماعي للتالميذ لي�س 

اأمرا حتميا، فاملدر�ضون املنتمون لبع�س النيابات عملوا على تقلي�س ن�ضب التكرار.

يعانون  الذين  التالميذ  ومرنة جتاه  ومتنوعة  العامل على ممار�ضات خمتلفة  التعليمية يف  الأنظمة  تعتمد 

�ضعوبات يف التعلم. وعموما هناك مقاربتان يف هذا املجال: مقاربة اأوروبا ال�ضمالية التي تعتمد النتقال 

التلقائي للتالميذ خالل جل مراحل التعليم الإلزامي، التي ترتكز على تطور الطفل وعلى التقومي املنتظم، 

وتتوخى جتنب ال�ضدمات املدر�ضية، وبالتايل فان الأطفال من نف�س الفئة العمرية يبقون جمتمعني اإىل غاية 

نهاية متدر�ضهم. اأما املقاربة الثانية، فهي مقاربة اأوروبا اجلنوبية التي ت�ضمح بتطبيق التكرار يف حالة �ضعوبة 

التعلم يف م�ضتوى درا�ضي معني. واملغرب م�ضنف �ضمن الدول التي تطبق ن�ضب تكرار جد عالية خ�ضو�ضا 

التكرار املبكر. مما جعله يحتل �ضنة 2000 املرتبة 83 ح�ضب ن�ضبة املكررين يف الق�ضم الأول ابتدائي من 

جمموع 105 دولة.

اأ�صباب الظاهرة 

عموما يعتقد اأن القدرات الذهنية الفطرية للتالميذ هي التي حتدد جناحهم. واحلال اأن الو�ضعية املعي�ضية 

اأن تقل�س ب�ضكل كبري حتفيزهم وحظوظ تعلمهم، كما ميكن  اأ�رش معوزة ميكن  املنحدرين من  لالأطفال 

بها،  املعمول  والبيداغوجيا  واملناهج،  والربامج  الدرا�ضي،  التنظيم  كطرائق  املدر�ضية،  املوؤ�ض�ضة  خل�ضائ�س 

والإيقاعات املدر�ضية األ تنا�ضب بع�س فئات التالميذ. ومن بني اأ�ضباب التكرار ميكن اأن نذكر:

تباين املكت�ضبات بني الأطفال عند ولوجهم املدر�ضة:بحيث يوجد اأطفال تلقوا تعليما اأوليا واآخرون مل  	n

ي�ضبق اأن تابعوا هذا التعليم؛
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العتقاد بوجود عالقة ايجابية بني التكرار والنجاح الدرا�ضي؛  n

غياب ن�ضبي حللول بديلة كالدعم الرتبوي والجتماعي وبيداغوجية فارقية مالئمة؛  n

التقومي غري ال�ضليم لالأطفال، كغياب معايري و�ضوابط موحدة للتقومي؛  n

تطبيق غري كاف للغة التعليم، بحيث اإن لغة التعليم تختلف عن اللغة الأم؛  n

�ضعوبة التوا�ضل بني التالميذ واملدر�ضني الذين ل يتحدثون اللهجات املحلية؛  n

احلاجة اإىل معايري و�ضوابط مو�ضوعية لالإنتقال.  n

تاأثريات التكرار

من املعلوم اأن التكرار يقل�س عمليا قدرة منظومتنا الرتبوية على تعميم التمدر�س الإلزامي وعلى حت�ضني 

القاعات ووقت  اأكرث من الالزم ي�ضغلون  اأن املكررين الذي يحتاجون ل�ضنوات متدر�س  التعليم. ذلك  جودة 

التعليم وي�ضتهلكون موارد اأخرى بالإمكان تخ�ضي�ضها لتدري�س تالميذ اآخرين اأو لتح�ضني جودة الرتبية.

ترتفع تكاليف متدر�س الأبناء لدى الأ�رش عند التكرار، وهو ما يوؤدي لحقا اإىل النقطاع الدرا�ضي، مما يوؤثر 

�ضلبا على اخلطط البيداغوجية، ومن بني هذه النعكا�ضات:

اإح�ضا�س التالميذ بالدونية؛  n

الإح�ضا�س بفارق ال�ضن داخل الف�ضول مما يعرقل تعلمهم؛  n

خيبة اأمل الآباء واإحباطهم؛  n

n  الطرد عند ا�ضتنفاد �ضنوات التكرار امل�ضموح بها يف ال�ضلك.

اإ�ضافة اإىل ذلك، فاملكررون يت�ضببون يف ارتفاع ن�ضب التاأطري ومعدلت التالميذ يف الق�ضم الواحد، وبالتايل 

ي�ضاهمون يف تدين ظروف التعلم.

بديل و�صطي

وجتدر الإ�ضارة، اإىل اأنه ل ميكن  لالنتقال التلقائي وحده اأو العتماد على التكرار اأن يحل م�ضاكل الأطفال 

اللذين يعانون من �ضعوبة يف التعلم. فالتالميذ املنتقلون بدون امتالك املعارف ال�رشورية ميكن اأن يجدوا 

�ضعوبة اأكرب يف تعلم مواد جديدة. يف الوقت الذي تبقى فيه حظوظ املكررين �ضئيلة للنجاح بتكرار نف�س 

التعلمات ونف�س البيداغوجية. ويف احلالتني �ضيكون من الناجع اتخاذ تدابري مواكبة لال�ضتجابة للحاجيات 

اخلا�ضة لكل تلميذ. 

اإن املدر�ضني يلجاأون لتطبيق التكرار لأنهم ل ميلكون بديال اآخر ب�ضبب الإيقاع ال�ضنوي للربنامج الدرا�ضي.

كما اأن الدعم املدر�ضي لوحده، لن يحل امل�ضكل. يتعني اإذن اإعطاء مزيد من الوقت للتالميذ من اأجل اأن 

الوطني  امليثاق  به  اأو�ضى  الذي  البيداغوجي  التنظيم  اأن  اخلا�س. ومبا  اإيقاعهم  وفق  التقدم  يتمكنوا من 

للرتبية والتكوين يهيكل التعليـم البتدائي والتعليم الثانوي يف �ضلكني لكل واحد منهما، ويزاوج بني املراقبة 

الأ�ضالك،  و�ضط  العادية  احلالت  التلقائي يف  النتقال  تطبيق  الأف�ضل  من  فاإنه  والمتحانات،  امل�ضتمرة 

واللجوء اإىل المتحانات املوحدة فيما بني الأ�ضالك. هذا مع احلر�س على األ يكون هذا الختيار الو�ضطي 

على ح�ضاب اجلودة. لذا وجب تزويد املدر�ضني باأدوات التقومي التكويني من اأجل م�ضاعدتهم على متابعة 

تقدم تالمذتهم، وتزويدهم باأدوات التقومي الرتاكمي يف نهاية ال�ضلك لكي يكون الولوج اإىل ال�ضلك التايل 

منظما ب�ضكل �ضليم.
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منذ دخول امليثاق حيز التنفيذ، تراوحت معدلت التكرار ما بني 12,7% و 13,8% يف التعليم البتدائي، 

وما بني 17,3% و18% يف التعليم الثانوي )الإعدادي والتاأهيلي(. 

ومن مت، فاإنه من ال�رشوري اأن يراعي نظام التقومي والمتحانات الأخطار املرتبطة بالتكرار املفرط للتالميذ 

واآثاره ال�ضلبية التي تعرقل بلوغ اأهداف امليثاق الوطني اخلا�ضة بتعميم التمدر�س الإلزامي ون�رش التعليم. 

ول ميكن تلقائيا حل م�ضكلة تكرار اأعداد كبرية من التالميذ بطريقة اآلية، فالأ�ضلوب الأ�ضلم هو انخراط 

نظام  اعتماد  املدر�ضني  فعلى  وبالتايل،  والتقومي.  التدري�س  يف  طريقتهم  مالءمة  عليهم  الذين  املدر�ضني 

بيداغوجي حمفز للنجاح يقوم على تركيز تقدم التلميذ على املواد التي يجيد ا�ضتيعابها، ثم تو�ضيع هذه 

الكفايات تدريجيا لت�ضمل موادا اأخرى. 

وبخ�ضو�س المتحانات املوحدة، فقد �ضمح اعتماد نظام ال�ضيغة املوحدة بتوفري الوقت واملوارد من جهة، وحتقيق 

م�ضداقية وم�ضاواة اأكرب يف المتحانات، وكذا �ضهولة وفعالية و�ضعها من جهة ثانية. لكن تركيز موا�ضيع هذه 

المتحانات على املعارف الدرا�ضية اأفرز ممار�ضات مثل الغ�س وال�ضاعات الإ�ضافية والعنف. لذلك فقد بات من 

ال�رشوري القيام مبراجعة طبيعة المتحانات املوحدة من اأجل الق�ضاء على هذه ال�ضلوكات غري املدنية.

II.2   املكت�صبات الدرا�صية 

يتم التقومي الدويل للمكت�ضبات الدرا�ضية على اأ�ضا�س درا�ضات تعنى بتحليل عينات من التالميذ يف دول 

خمتلفة ومقارنة نتائجهم. يقوم املنظمون باإعداد اختبارات للمعرفة ترتجم فيما بعد اإىل خمتلف اللغات 

وتقدم لعينات متثيلية للتالميذ يف كل دولة م�ضاركة. وتقدم هذه الدرا�ضات بالإ�ضافة لالختبارات املدر�ضية 

ا�ضتمارات للتلميذ واملدر�س والآباء من اأجل معرفة العوامل التي توؤثر على التعلم.

ورغم خمتلف التحفظات التي ت�ضجل على هذه الدرا�ضات التقوميية، فاإن درا�ضات التقومي الدولية للمكت�ضبات 

املدر�ضية التي �ضارك فيها املغرب، ل�ضيما TIMSS 2003 و PIRLS 2006 تظهر �ضعف اأداء التالميذ املغاربة 

وفق  املدر�ضي  الأداء  بخ�ضو�س  عليها  املح�ضل  النتائج  تلخي�س  وميكن  والقراءة.  والريا�ضيات  العلوم  يف 

ال�ضكل التايل:  

الر�صم البياني 20 :  تطور معدل التكرار ح�صب الجن�س
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البتدائي الثانوي الإعدادي الثانوي التاأهيلي
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امل�ضدر : قطاع التعليم املدر�ضي
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TIMSS 2003  درا�صة  .1.2.II

تنظم الدرا�ضة الدولية الثالثة يف العلوم والريا�ضيات )TIMSS( كل اأربع �ضنوات من طرف اجلمعية الدولية 

الريا�ضيات  البتدائي والإعدادي يف  لتقومي مكت�ضبات تالميذ  )IEA( وتهدف  الرتبوي  التح�ضيل  لتقومي 

والعلوم ومقارنتها وتف�ضريها.

اأداء تالميذ م�صتوى الرابعة ابتدائي املغاربة 

ح�ضل التالميذ املغاربة على معدل 347 نقطة يف الريا�ضيات، وهي نقطة اأدنى بكثري من املعدل الدويل،   n

وهو 495 نقطة؛

من طرف  املحددة  الريا�ضيات  الدنيا يف  للمتطلبات  املغربية  املدر�ضة  تالميذ  من   %61 ي�ضتجيب  ل   n

TIMSS؛
ح�ضل التالميذ املغاربة على معدل 304 نقطة يف العلوم، وهي نقطة اأدنى بكثري من املعدل الدويل،   n

وهو 489 نقطة؛

ل ي�ضتجيب 66 %من التالميذ املغاربة للمتطلبات الدنيا يف العلوم املحددة من طرف TIMSS؛  n

اأداء تالميذ ال�صنة الثانية اإعدادي املغاربة 

ح�ضل التالميذ املغاربة على معدل 387 نقطة يف الريا�ضيات، وهي نقطة اأدنى بكثري من املعدل الدويل،   n

وهو 467؛

ل ي�ضتجيب 58% من التالميذ املغاربة للمتطلبات الدنيا يف الريا�ضيات املحددة من طرف TIMSS؛  n

ح�ضل التالميذ املغاربة على معدل 396 نقطة يف العلوم، وهي نقطة اأدنى بكثري من املعدل الدويل، وهو   n

474 نقطة؛
ل ي�ضتجيب 52% من التالميذ املغاربة للمتطلبات الدنيا يف العلوم املحددة من طرف TIMSS؛  n

 PIRLS 2006  2.2.   درا�صة.II

تنظم الدرا�ضة الدولية لقيا�س مدى تقدم القراءة يف العامل PIRLS من طرف IEA، وتهدف لتقومي مكت�ضبات 

تالميذ ال�ضنة الرابعة ابتدائي يف القراءة والفهم.

وح�ضل التالميذ املغاربة على النتائج التالية يف هذه الدرا�ضة:

احتل اأداء التالميذ املغاربة م�ضتوى اأدنى من املعدل الدويل املحدد يف 500 نقطة، بحيث ح�ضل املغرب   n

على معدل 323 نقطة؛

ل يتوفر 74% من التالميذ املغاربة على الأداء الأدنى املحدد من طرف PIRLS؛  n

نقط التالميذ املغاربة تتفاوت ح�ضب الو�ضط الذي ينحدرون منه. هكذا، بلغ معدل الو�ضط احل�رشي   n

363 نقطة، يف حني ح�ضل الو�ضط �ضبه احل�رشي على 334 نقطة بينما معدل الو�ضط القروي كان هو 
296 نقطة.

وي�ضتنتج من هذه الدرا�ضات اأنه بالإ�ضافة اإىل العوامل ال�ضو�ضيو ـ اقت�ضادية )اأمية الآباء، ه�ضا�ضة الأ�رش، 

م�ضكل التكاليف( توؤثر العوامل الرتبوية )املمار�ضات البيداغوجية، غياب التحفيز لدى املدر�ضني، عدم الولوج 
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بالأمان،  بالإح�ضا�س  يتعلق  فيما  فمثال،  التالميذ.  اأداء  على  �ضلبيا  تاأثريا  التعلم(  الأويل، ظروف  للتعليم 

حوايل 73% من التالميذ املغاربة ل يح�ضون بالأمان يف املدر�ضة، وقد احتل املغرب املرتبة الأخرية بني الدول 

امل�ضاركة يف هذا املعيار.

التوجيه الرتبوي واملهني: اإر�ساء خدمة م�ستمرة تراعي احلاجيات   .III 
الفردية   

يلعب التوجيه الرتبوي واملهني دورا هاما يف حت�ضني جودة خدمات الرتبية والتكوين. و من املفرو�س اأن 

ي�ضاعد التوجيه الرتبوي واملهني التالميذ عرب تقدمي جميع املعلومات والإر�ضادات ال�رشورية لهم، واملتعلقة 

بتدبري م�ضاريعهم التكوينية واملهنية. ويعمل املتدخلون املبا�رشون يف جمال الإر�ضاد والتوجيه وفق امل�ضتويات 

التالية:

على م�صتوى القطاعات املدر�صية

كلف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين م�ضت�ضاري التوجيه، الذين يفرت�س فيهم تقدمي امل�ضاعدة للتالميذ 

وجلان الأق�ضام يف اتخاذ قرارات مو�ضوعية بخ�ضو�س حتديد م�ضتقبلهم الرتبوي واملهني، بجملة من املهام 

من بينها:

الإعالم الكامل وامل�ضبوط للمتعلمني واأوليائهم حول الآفاق املفتوحة يف الدرا�ضة وال�ضغل؛   n

تقومي القدرات و�ضعوبات التعلم؛  n

اإ�ضداء امل�ضورة ب�ضاأن عمليات الدعم البيداغوجي ال�رشورية؛  n

م�ضاعدة، من يرغبون يف ذلك، على بلورة اختياراتهم يف التوجيه وم�ضاريعهم ال�ضخ�ضية.  	n

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن 86% فقط من الإعداديات والثانويات العمومية توفر خدمات التوجيه والإر�ضاد، يف 

حني اأن 8% من تالميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التاأهيلي حمرومون من هذه اخلدمات. وهكذا، اإذا ما 

نحن اأردنا اأن ت�ضتفيد جميع موؤ�ض�ضات التعليم الثانوي من م�ضت�ضار توجيه واحد على الأقل، فيجب تكوين 

300 م�ضت�ضار توجيه �ضنويا حتى نهاية هذا العقد.  

على م�صتوى الأقاليم

قامت وزارة الرتبية الوطنية باإن�ضاء مراكز الإر�ضاد والتوجيه داخل النيابات التابعة لها. وت�ضطلع هذه املراكز 

باملهام التالية:

تقدمي الإر�ضاد واملعلومات لفائدة زوار هذه املراكز؛  n

ن�رش املعلومات الدرا�ضية واملهنية واجلامعية؛  n

امل�ضاهمة يف التوجيه والتقومي البيداغوجيني؛  n

تن�ضيق عمل م�ضت�ضاري التوجيه العاملني يف القطاعات التعليمية؛  n

اإجناز درا�ضات وبحوث يف هذا املجال.  n

وقد بداأ م�رشوع تعميم هذه املراكز، الذي دعا اإليه امليثاق، يف التحقق على اأر�س الواقع، بالرغم من قلة 

املوارد التي مت تخ�ضي�ضها لهذه الغاية.
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على م�صتوى اجلهات

تتكفل خاليا اإنتاج الوثائق الإعالمية التابعة لالأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين بالبحث، واإنتاج ون�رش 

وتوزيع املعلومات املدر�ضية واملهنية واجلامعية.

واإىل جانب هذه البنيات اخلدماتية، ت�ضهر بنيات تاأطريية واأخرى اإدارية على متابعة، وتن�ضيق، وتخطيط، 

وتقومي خدمات الإر�ضاد والإعالم. وعالوة على ذلك، ي�ضدر كل من قطاع التعليم املدر�ضي وقطاع التكوين 

املهني �ضنويا من�ضورا م�ضرتكا يوؤطر توجيه تالميذ التعليم الثانوي )الإعدادي والتاأهيلي( نحو موؤ�ض�ضات 

التكوين املهني )م�ضتوى التاأهيل(.

وبالرغم من اجلهود املبذولة من اأجل و�ضع بنيات لالإر�ضاد والإعالم، فاإن خدمة التوجيه والإر�ضاد ما تزال 

ت�ضجل ق�ضورا، ول�ضيما يف اجلوانب التالية:

اخلريطة املدر�ضية هي التي حتدد الطلب يف كل �ضعبة وفق توجهات عامة: يوجه التالميذ بناء على   n

خا�ضة  �ضعبة،  كل  املتوفرة يف  املقاعد  لعدد  بالنظر  عليها،  ح�ضلوا  التي  املعدلت  وعلى  اختياراتهم، 

ال�ضعب التقنية. ويف هذه احلالة ي�ضبح العر�س هو ما يحدد الطلب ولي�س العك�س؛

على الرغم من طابعها املهني، ل ت�ضتقطب ال�ضعب التقنية واملهنية اهتمام التالميذ ب�ضبب قلة اأو انعدام   n

اجل�ضور مع التعليم العايل. فالطلبة ي�ضجلون يف هذه ال�ضعب للح�ضول على منحة درا�ضية، ثم يقومون 

بتغيري هذه ال�ضعب واختيار ال�ضعب القت�ضادية حملها؛

يعيق انعدام درا�ضات ا�ضت�رشافية حول احتياجات ال�ضوق واملجتمع للكفاءات املوؤهلة، عمل م�ضت�ضاري   n

التوجيه الرتبوي يف م�ضاعدة التالميذ على القيام باختيارات بناءة؛

غياب املعطيات والختبارات ال�رشورية ل�ضمان توجيه فعال ومنا�ضب؛  n

�ضعف الإمكانيات الب�رشية و املادية يف مراكز الإر�ضاد والتوجيه؛  n

طغيان الطابع الإداري والظريف لعمليات التوجيه املدر�ضي واملهني، التي عادة ما جترى يف متم ال�ضنة،   n

من خالل ملء ا�ضتمارات التوجيه من طرف التالميذ. وبالتايل يبقى بلوغ الأهداف التي ر�ضمها امليثاق 

يف هذا املجال اأمرا بعيد املنال؛

نق�س يف اخلدمة بالتعليم العايل على التوجيه واإ�ضداء امل�ضورة، بالرغم من توفر التكوين املهني والتعليم   n

املدر�ضي عليها.

فيما يدعو امليثاق الوطني للرتبية والتكوين اإىل توفري خدمة التوجيه واإ�ضداء امل�ضورة لتالميذ ال�ضنة الثانية   n

من الإعدادي اإىل غاية التعليم العايل، فاإن هذه اخلدمة ل توجه حاليا �ضوى لتالميذ ال�ضنة الثالثة من 

الإعدادي واجلذوع امل�ضرتكة وتالميذ ال�ضنة الأوىل من �ضلك البكالوريا، وبع�س الطلبة اجلامعيني.





احملور الثالث
حتسني جودة التربية والتكوين

ضرورة اإلصالح
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ل يعني تعميم التمدر�س الذي دعا اإليه ميثاق الرتبية والتكوين اأن يلتحق الأطفال باملدر�ضة واأن ي�ضتكملوا 

تعليمهم الإجباري فقط، بل اإ�ضافة اإىل ذلك، اأن يحظوا برتبية ذات جودة، باعتبار اأن هذه الأخرية هي 

عملية حتديث ومالءمة وتعديل م�ضتمر ودائم، لي�س فقط للمناهج الدرا�ضية والربامج، ولكن كذلك لأ�ضاليب 

التعليم والو�ضائل الرتبوية وطرق التقومي واملمار�ضات البيداغوجية.

مراجعة ومالءمة الربامج والكتب املدر�سية: ممار�سة بيداغوجية    .I

ت�سعى اإىل حتقيق اأهداف الإ�سالح  

اإن الرتجمة الفعلية لتوجهات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين الرامية اإىل اإ�ضالح  الربامج ومالءمتها جلودة 

التعليم، ل ميكن اأن تتالءم مع برامج ذات حمتوى ل ي�ضتجيب حلاجيات التالميذ وحميطهم، ول مع 

ممار�ضات بيداغوجية واأ�ضاليب تعليم غري منا�ضبة. ويف هذا ال�ضدد، فاإن املناهج ت�ضكل بوابة ولوج من 

اأجل اإجراء التغيريات املرجوة من كل اإ�ضالح تربوي، وقد عرفت تلك املناهج مراجعة ا�ضتلزمت جمهودا كبريا 

وعمال طويل الأمد من طرف قطاع التعليم املدر�ضي. وت�ضكل هذه املراجعة التي م�ضت جمموع امل�ضتويات 

الرتبية  نظام  جودة  بتح�ضني  املرتبطة  الأن�ضطة  لكل  الأ�ضا�س  الهيكل  املدر�ضي  للتعليم  الثالثة  والأ�ضالك 

والتكوين.

مراجعة الربامج ومالءمة الكتب املدر�صية    .1.I

يف �ضياق ترجمة توجهات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف اإ�ضالح املناهج ومالءمتها، مت اعتماد مقاربة 

تدريجية يف اإ�ضالح املناهج الدرا�ضية واإعدادها اإعدادا نظريا وفقا ملقاربة الكفايات. وحددت هذه الكفايات 

ونظمت حول ميادين ومرتكزات املقاربة بالكفايات. وتطلب هذا الور�س الكبري اإعداد كتب تعليمية جديدة 

التعليم  التنوع وحترير الكتاب املدر�ضي. وباملوازاة مع مراجعة املناهج، انخرط قطاع  بالعتماد على مبداأ 

املدر�ضي يف برنامج تكوين لفائدة املدر�ضني من اأجل متكينهم من تبني هذه املقاربة اجلديدة.

الو�ضول  التي مل ت�ضاعد على  الثغرات  الربامج عرفت بع�س  فاإن مراجعة  امللمو�س،  التقدم  لكن ورغم هذا 

للنجاح املن�ضود. 

الذين مازالت  الثغرات املوجودة على م�ضتوى تكوين املدر�ضني  نذكر من بني هذه الختاللت، خ�ضو�ضا، 

غالبيتهم العظمى بعيدة عن الوعي ببيداغوجيا الكفايات والعمل وفقها.

الديداكتيكية  الأدوات  قلة  ب�ضبب  الكفايات  مقاربة  تطبيق  يف  �ضعوبات  ثمة  التخ�ض�ضات،  بع�س  ويف 

املنا�ضبة اأو غيابها، كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة لتدري�س العلوم يف اأ�ضالك الثانوي التاأهيلي، حيث ن�ضبة هامة من 

املختربات تعاين من نق�س يف الأدوات جتعل من تدري�س العلوم جمرد اإي�ضاحات نظرية وتلغي اأية اإمكانية 

القيام باأعمال تطبيقية.

مراجعة املناهج  

وقد  والتكوين،  للرتبية  الوطني  امليثاق  تو�ضيات  على  بناءا  متوا�ضال  عمال  املناهج  مراجعة  ور�س  تطلب 

ا�ضتهدفت املراجعة الوقوف على الثغرات التي عرفتها املناهج ال�ضابقة، واأثمرت عدة اإجنازات، حيث مت اإدراج 

مواد جديدة، وعدلت حمتويات بع�س املواد الدرا�ضية، واأدرجت بع�س املناهج اجلهوية، وو�ضعت اإ�ضرتاتيجية 
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بيداغوجية ترمي اإىل "املقاربة بالكفايات”. وبالرغم من ذلك، مازالت هناك اختاللت على �ضعيد املمار�ضة 

البيداغوجية:

اجلديدة  الربامج  فل�ضفة  بني  الن�ضجام  اإىل �ضعف  اأدت  املناهج،  ومنف�ضلة لإ�ضالح  مقاربة جتزيئية   n

املدر�ضية  واحلياة  والمتحانات  املدر�ضي  الكتاب  اأي  املدر�ضية،  للبيداغوجية  الأخرى  املكونات  وفل�ضفة 

واإيقاعاتها وممار�ضات التعليم والتلقني؛

تطور  عرقلة  اإىل  يوؤدي  مما  التطبيقية،  املعارف  ح�ضاب  على  النظرية  املعارف  عليها  تطغى  حمتويات   n

الكفايات العليا لدى املتعلمني. وتعاين هذه املحتويات اأي�ضا من �ضعف املالءمة مع املحيط القت�ضادي 

وال�ضو�ضيو ـ ثقايف للمتعلمني، ب�ضبب الإ�رشاك املتوا�ضع لل�رشكاء الجتماعيني والقت�ضاديني يف ت�ضور 

الربامج ونظرا ل�ضعف تلبية حاجيات املتعلمني؛

n  حمدودية تفعيل املقاربة البيداغوجية املبنية على الكفايات، ب�ضبب نق�س يف برامج التكوين امل�ضتمر 

للمدر�ضني؛

حتمل  قيم  تعزز  توجهات  وغياب  اجلديد،  البيداغوجي  الإ�ضالح  اأجل  من  للفاعلني  �ضعيف  اإعداد   n

امل�ضوؤولية، والتمكن من مقاربات للتقومي والر�ضد؛

n  عملية التقومي املنتظم للمناهج والربامج الدرا�ضية التي متكن من حتديد مكامن قوتها ومواطن �ضعفها؛

ولإعادة بناء املناهج بناء �ضليما ومالئما، يتعني القيام مبا يلي:

احلر�س على مالءمة جيدة للمحتويات مع املحيط القت�ضادي وال�ضو�ضيو ـ ثقايف للمتعلمني؛  n

و�ضع برامج تكوين م�ضتمر للفاعلني البيداغوجيني حول مقاربة الكفايات؛  n

تثمني وتعزيز مكانة البحث البيداغوجي والديداكتيكي؛  n

اإطالق عمليات منتظمة لتقومي املناهج.  n

مالءمة الكتب املدر�صية والو�صائط التعليمية    

ميثل الكتاب املدر�ضي الدعامة التعليمية الرئي�ضية، وذلك مب�ضاهمة ب�ضكل كبري يف اكت�ضاب املعارف واخلربات. 

وبهذا ال�ضدد فقد متحور اإ�ضالح الكتاب املدر�ضي حول امل�ضتجدات التالية:

املطالبة بجودة الكتاب بالعتماد على معايري اجلودة املحددة يف دفاتر التحمالت وامل�ضادق عليها من   n

طرف جلنة التقومي وامل�ضادقة؛

تطوير مناف�ضة �ضفافة ومفتوحة اأمام املوؤلفني والنا�رشين؛  n

تنويع الكتاب املدر�ضي عو�س الكتفاء بالكتاب الوحيد.  n

م�ضتجدات اأدت اإىل بروز نتائج م�ضجعة بحيث اأحدثت دينامية منا�ضبة بالن�ضبة للموؤلفني ومعدي الكتب 

املدر�ضية. علما اأن املحتويات ما زالت تعرف حمدودية على م�ضتوى اجلودة الالزمة لالنخراط، من جهة يف 

فل�ضفة مقاربة الكفايات التي ت�ضجع على ا�ضتعمال اأ�ضاليب جديدة يف التدري�س والتعلم وترتكز على حل 

املتعلمني واملالءمة مع املحيط  اأخرى لال�ضتجابة حلاجيات  املعقدة، ومن جهة  الو�ضعيات  امل�ضكالت وعلى 

القت�ضادي وال�ضو�ضيو ثقايف.

اإن وجود هذا النوع من الختاللت ي�ضتلزم تدخال ا�ضتعجاليا لو�ضع م�ضطرة لتقومي الكتب املدر�ضية املوجودة 

حاليا وفقا ملعايري اجلودة املحددة م�ضبقا من اأجل التمكن من اإدخال اإ�ضالحات وحت�ضينات على املحتويات.
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I.2.     املمار�صات البيداغوجية   

تبقى اأ�ضاليب التعليم على م�ضتوى املمار�ضة الواقعية، بعيدة كل البعد عن الرتكيز على املتعلم، حيث تعتمد 

على النقل املبا�رش للمعارف واخلربات من املدر�س اإىل املتعلم، دون ف�ضح املجال ملقاربات الكت�ضاف التي تتميز 

بالقدرة على بناء املعارف والتكيف مع و�ضعيات جديدة. كما اأن اأ�ضاليب التعلم بدورها تبقى غري حمددة 

وغري مبلورة على اأر�س الواقع باأ�ضكال العمل الفردي، مثل التعلم الذاتي اأو التعلم بالدعم والتقوية كالتعلم 

التعاوين عن طريق بناء م�ضاريع.

الأدوات  نق�س  ب�ضبب  حادا،  خ�ضا�ضا  التطبيقية،  الأعمال  بوا�ضطة  التعليم  اأو  التجريبية  املقاربة  تعرف 

الديداكتيكية وقلة املكونني وتخ�ضي�س اجلزء الأكرب من الوقت للدرو�س النظرية. كل هذا يعرقل اكت�ضاب 

املواد العلمية والتقنية مما يوؤدي اإىل �ضعف املردودية املدر�ضية واختالل التوجيه املدر�ضي.

اأو املتعددة امل�ضتويات، فهي تعاين بدورها من  وفيما يخ�س املمار�ضات البيداغوجية يف الف�ضول املكتظة 

املفرو�ضة مثل  اإىل مقاربة بيداغوجية مبتكرة ومرنة تتالءم والإكراهات  اإذ تفتقر  البيداغوجي،  ال�ضطراب 

تطبيق البيداغوجية  الفارقية.

وعلى م�ضتوى التعليم العايل، وب�ضبب ظاهرة الكتظاظ، اإذ تقدم الدرو�س يف الغالب بطريقة اإمالئية اأو 

تلقينية بعيدة كل البعد عن الطرق البيداغوجية احلديثة التي تركز على امل�ضاركة ودينامية اجلماعة.

ومن اأجل اإعادة تن�ضيط حقيقية فعلي مل�ضاألة املمار�ضات البيداغوجية يجب العمل على:

اإطالق برامج التكوين امل�ضتمر حول املقاربات البيداغوجية، املبتكرة : مثل املقاربة بالكفايات، والبيداغوجيا   n

الفارقية، ومقاربة حل امل�ضكالت، ومقاربة امل�رشوع...؛

توفري كافة الو�ضائل والو�ضائط التي ت�ضهم يف تفعيل املقاربة التجريبية يف تدري�س العلوم التطبيقية؛   n

و�ضع اآليات لعتماد اأ�ضاليب التعلم كالبيداغوجية التعاونية والتعلم الذاتي؛  n

التي تتالءم مع بع�س اخل�ضو�ضيات  املبتكرة  البيداغوجية واملنهجيات  املمار�ضات  الجتهاد يف تفعيل   n

كالف�ضول املكثفة والأق�ضام متعددة امل�ضتويات؛

و�ضع اإجراءات تقومي منتظم جلميع مكونات ال�ضاأن البيداغوجي.  n

واملمار�ضات  الديداكتيكية  والدعامات  والربامج  املناهج  ت�ضمل  التي  الأربع  املكونات  متثل  �ضك،  دون  من 

ما  وهو  والتكوين،  الرتبية  ملنظومة  البيداغوجية  امل�ضاألة  الزاوية يف  حجر  متثل يف جمملها،  البيداغوجية 

ي�ضتوجب الرتكيز عليه يف حتديد الو�ضعية ور�ضم اآفاق اجلودة يف امل�ضتقبل. 

II    تدري�ض اللغات : م�ستوى لغوي يعرقل اكت�ساب املعارف والكفايات

لغات التدري�س  متثل اإ�ضكالية اللغات عائقا اأمام حت�ضني جودة املنظومة الرتبوية، فهي مت�س جانبني اثنني " 

وتدري�س اللغات".

يهم اجلانب الأول، اللغة امل�ضتعملة يف تدري�س املواد وعلى الأخ�س املواد العلمية. فهناك ا�ضتعمال خليار 

غري متنا�ضق للغة التدري�س يف منظومة الرتبية والتكوين. اإذ يتميز م�ضار التكوين اإىل نهاية الثانوي التاأهيلي 

يف تدري�س املواد العلمية باللغة العربية. مقابل ذلك، يطغى ا�ضتعمال اللغة الفرن�ضية يف التدري�س والتعلم يف 

التكوين املهني ويف التعليم العايل، ل�ضيما يف ال�ضعب العلمية والطبية والتقنية. يحدث هذا اجلانب يحدث 
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م�ضاكل حقيقية على م�ضتوى اكت�ضاب املعارف والكفايات ؛ ومل متكن مادة الرتجمة التي تدر�س يف الثانوي 

التاأهيلي من تقدمي ر�ضيد لغوي متني من امل�ضطلحات العلمية للمتعلمني. 

يهم اجلانب الثاين، طبيعة اللغات الواجب تدري�ضها كمواد يف م�ضارات التكوين، اإذ يلعب ا�ضتيعاب اللغة 

دورا مهما يف اكت�ضاب معارف اأخرى مبا يف ذلك ت�ضهيل عملية الندماج يف احلياة العملية. ومن بني 

هذه الثغرات، نذكر:

غياب �ضيا�ضة وطنية لغوية وا�ضحة، رغم اأن امليثاق اقرتح م�ضهدا لغويا متنوعا حتكمه روابط التفاعل   n

الإيجابي بني اللغات؛

�ضعف اإتقان اللغات املتمثل اأ�ضا�ضا يف تدين مهارات القراءة والكتابة بالعربية واللغات الأجنبية الأخرى.   n

وهذا يت�ضح جليا من خالل النتائج امل�ضجلة يف درا�ضة  PIRLS 2006،  التي تظهر اأداء �ضعيفا للتالميذ 

املغاربة يف م�ضتوى ال�ضنة الرابعة من التعليم الإلزامي، يف مهارة القراءة؛

تباين دائم بني لغة التدري�س وهي العربية واللغات املطلوبة يف احلياة املهنية؛  n

تدري�س اللغات وتعلمها مبقاربات تقليدية تهمل املمار�ضات املجددة ملقاربة الكفايات؛  n

نق�س برامج التكوين امل�ضتمر للممدر�ضني حول بيداغوجية اللغات وفن تعليمها؛  n

حمدودية الأبحاث العلمية حول البيداغوجية وتعليم اللغات...  n

النهو�س  فانه يتعني  املهني،  املعارف وعلى الندماج  اكت�ضاب  اللغات على  ال�ضلبي لإ�ضكالية  للتاأثري  نظرا 

ب�ضيا�ضة لغوية وطنية وا�ضحة وجديدة وذات جدوى ترتكز على التدابري التالية:

جعل املتعلم حمورا لكل اإ�ضالح لغوي؛  n

تاأمني عر�س لغوي متنا�ضق بني اأ�ضالك التعليم؛  n

حل م�ضكل لغة التدري�س؛  n

اإعداد مرجع لكفايات تدري�س اللغات ومرجع للممار�ضات البيداغوجية يوافق مقاربة الكفايات؛  n

النهو�س با�ضرتاجتية وا�ضحة لتكوين الفاعلني البيداغوجيني تكوينا اأ�ضا�ضيا وم�ضتمرا حول بيداغوجية   n

اللغات وفن تعليمها؛

اإعداد درا�ضات واأبحاث حول اإ�ضكالية اللغات.   n

 III   التكنولوجيات احلديثة للمعلوميات والتوا�سل : جمهودات 
        يجب تعزيزها

ميثل تو�ضيع نطاق ا�ضتعمال التكنولوجيا احلديثة للمعلوميات والتوا�ضل جانبا اآخر مهما من الإ�ضالح، له 

ارتباط وثيق بجودة الرتبية والتكوين. ولقد مت بذل جمهودات مهمة من اأجل تعميم هذه التقنيات، عن 

طريق تزويد كل موؤ�ض�ضة بقاعة للمعلوميات، واإدراج هذه الأخرية كمادة يف التعليم املدر�ضي، وك�ضعبة يف 

لفائدة  امل�ضتمر  التكوين  اإطالق برامج  املهني، وكذا عن طريق  التكوين  الدرا�ضية اجلامعية، ويف  امل�ضارات 

املدر�ضني يف جمال املعلوميات.

   GENIE  برنامج

والتكوين من  الرتبية  نظام  التكنولوجية، ومتكني خريجي  التحولت  تفر�ضه  الذي  التحدي  رفع  اأجل  من 

م�ضايرة متطلبات �ضوق ال�ضغل، عمل قطاع التعليم املدر�ضي �ضنة 2005، على و�ضع برنامج لتعميم تقنيات 
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التعليم والتعلم، ل�ضيما من خالل جتهيز  اإىل حت�ضني جودة  الربنامج  املعلوميات والتوا�ضل ويهدف هذا 

جميع املوؤ�ض�ضات املدر�ضية بقاعات املعلوميات مرتبطة ب�ضبكة النرتنيت.

ل ترتكز الإ�ضرتاتيجية املعتمدة يف هذا الربنامج على جتهيز قاعات املعلوميات فح�ضب، بل تهم كذلك 

التقنيات احلديثة  اإدماج  اإدارية، وكذا تطوير حمتويات بيداغوجية رقمية. وقد مت  تكوين مدر�ضني واأطر 

للمعلوميات والتوا�ضل بطريقة م�ضتعر�ضة ولي�س كمادة تدر�س. ذلك اأن هدف الربنامج هو مالءمة املناهج 

مع اإدراج التكنولوجيا احلديثة للمعلوميات والتوا�ضل، وحت�ضني جودة التعليم، بف�ضل ال�ضتعمال الناجع 

لهذه الو�ضائط من طرف التالميذ واملدر�ضني.

تنم املرحلة الأوىل من الربنامج، عن ح�ضيلة اإيجابية، نظرا لأن حوايل 1800 موؤ�ض�ضة مت جتهيزها بـ 2055 

قاعة للمعلوميات، و27310 جهاز حا�ضوب، ا�ضتفاد منها اأزيد من 1,4 مليون تلميذ، اأي بن�ضبة حا�ضوب لكل 

52 تلميذا. وقد مت القيام بعمليات تكوين )1500 مدر�س(، وتطوير املحتويات، اإ�ضافة اإىل وجود اتفاقيات 
�رشاكة يف طور التنفيذ من  اأجل دعم امل�رشوع.

النتائج �ضتكون بدون �ضك م�ضجعة.  فاإن  اإجناز هذا امل�رشوع،  الوترية يف  واإذا ما مت احلفاظ على نف�س 

وعموما فاإن هذا الربنامج الذي ميثل بادرة حممودة، ي�ضتحق اهتماما خا�ضا، كما يتعني تقومي تاأثريه على 

تعلم التالميذ، وعلى العمل الرتبوي عموما، وبالتايل، ا�ضتخال�س الدرو�س من مرحلة الإجناز الأوىل للربنامج 

من اأجل تفادي ال�ضعوبات وامل�ضاكل التي قد يطرحها الربنامج فيما بعد.

 IV    التميز والبتكار والبحث العلمي

يو�ضي امليثاق الوطني للرتبية والتكوين باحلر�س على ت�ضجيع التميز والبتكار والبحث العلمي، ل�ضيما عرب:

تعميم جوائز التميز وال�ضتحقاق بكل امل�ضتويات الرتبوية؛  n

تنظيم مباريات التميز يف خمتلف جمالت الرتبية والتكوين؛  n

اإعادة توجيه البحث العلمي نحو البحث التطبيقي والإتقان، ومالءمة التقنيات، ودعم البتكار.  n

IV.1.     منح التميز 

و�ضع قطاع التعليم العايل، منذ �ضنة 2003، برنامج منح التميز لفائدة الطلبة امل�ضتحقني الذين ح�ضلوا على 

دبلوم الدرا�ضات املعمقة ويرغبون يف متابعة درا�ضة الدكتوراه. وتعطى هذه املنحة، التي تبلغ قيمتها 2300 

درهم �ضهريا، حلوايل 200 طالب م�ضتحق يف كل �ضنة، خالل ال�ضنوات الثالث لدرا�ضة الدكتوراه. اإ�ضافة اإىل 

ذلك، تعطي موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س كل �ضنة منح التميز لتالميذ البكالوريا من اأبناء موظفي التعليم.

IV.2.    مباريات التميز والبتكار

لت�ضجيع البتكار والتميز مت اإعداد مر�ضومني، وهما:

املر�ضوم املحدث للجائزة الوطنية للبحث والبتكار؛  n

املر�ضوم املحدث لو�ضام ال�رشف، وجائزة ال�ضتحقاق يف العلوم والتكنولوجيا.  n



2008 للللل74 التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

ع  وللو�ضول اإىل الأهداف املتوخاة، يتعني تفعيل مقت�ضيات املر�ضومني املذكورين يف اأقرب الآجال،  فقد �رشمُ

يف اختيار املدر�ضني امل�ضتحقني على ال�ضعيد املحلي )جمل�س تدبري املوؤ�ض�ضة(، والإقليمي واجلهوي. علما اأن 

ذلك يظل بحاجة اإىل تنظيم �ضنوي م�ضبوط لرت�ضيخه كتقليد اإيجابي.

البحث العلمي والتقني   .3.IV

نظرا للتفاوت املتزايد بني موا�ضفات تكوين حاملي �ضواهد التعليم العايل وفر�س ال�ضغل، انخرطت احلكومة 

يف اإ�ضالح التعليم العايل يهتم بالتفكري يف و�ضائل التعاون بني التكوين والبحث وال�ضناعة، وذلك من اأجل 

تزويد النظام الإنتاجي الوطني بو�ضائل التحديث التقني.

امل�ضاهمة يف  اإىل  اإنتاجي،  واإمنا كنظام  متاأثرة،  لي�س فقط كمجموعة موؤ�ض�ضات  اإذن،  اإن اجلامعة مدعوة 

تر�ضيخ حكامة حملية اأو وطنية، اأكرث عقالنية واأقل كلفة، اإذ ي�ضتورد املغرب الهند�ضة ب�ضكل متوا�ضل مما 

يوؤدي اإىل ا�ضتنزاف العملة ال�ضيء الذي من �ضاأنه اأن يعرقل تطور بالدنا. 

)RNS( 1.3  تنظيم النظام الوطني للبحث.IV

تتدخل العديد من املوؤ�ض�ضات يف جمال البحث العلمي، ومنها على اخل�ضو�س:

وتوزيعها  العلمي  البحث  ميزانية  باإعداد  يقوم  الذي  العلمي،  والبحث  العايل  بالتعليم  املكلف  القطاع   n

ومراقبتها. فبالإ�ضافة اإىل اإ�رشافه على اجلامعات واملدار�س، يقوم هذا القطاع بالإ�رشاف على مراكز البحث 

التابعة مبا�رشة لها )مركز الدرا�ضات النووية، املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية(؛

اللجنة الوزارية امل�ضرتكة للبحث: وهي هيئة تتوىل التن�ضيق والت�ضاور داخل احلكومة من اأجل و�ضع   n

وتنفيذ �ضيا�ضة وطنية يف جمال البحث العلمي؛

الوزارات التقنية: مازالت بع�س املوؤ�ض�ضات التي توظف باحثني ب�ضكل دائم حتت و�ضاية الوزارات التقنية   n

الوطني   واملعهد  البحري،  ال�ضيد  لوزارة  التابع   )INRH( البحري  ال�ضيد  يف  للبحث  الوطني  )املعهد 

لالإح�ضاء والقت�ضاد التطبيقي )INSEA( التابع للمندوبية ال�ضامية للتخطيط، ومعهد با�ضتور، واملعهد 

الوطني حلفظ ال�ضحة التابعان لوزارة ال�ضحة(؛

اأكادميية احل�ضن الثاين للعلوم والتقنيات: وهي موؤ�ض�ضة مت اإ�ضالحها يف �ضنة 2004 لتقوم مبهمة املواكبة   n

وال�ضت�ضارة الإ�ضرتاتيجية املتعلقة بالتوجهات الوطنية للبحث، بالإ�ضافة اإىل امتالكها �ضالحية التقومي 

واخليار يف برجمة طلبات العرو�س حول حماور اإ�ضرتاتيجية غري معاجلة ب�ضكل كاف؛

جمال�س وجلان قطاعية اأخرى: املجل�س الأعلى للبحث العلمي واملجل�س الأعلى للتعليم وجلنة التن�ضيق   n

بني اجلامعات وموؤمتر روؤ�ضاء اجلامعات واللجنة الوطنية للتقومي؛

اللجان املخت�ضة )Les commissions ad hoc(: من اأحدثها واأهمها هناك اللجنة الوطنية التي اأعدت "روؤية   n

" موؤطرة لنظام البحث للع�رشين �ضنة املقبلة، والتي قدمت اأعمالها ومت مناق�ضتها خالل موؤمتر عقد يف مار�س 
2006، وكذا اللجنة امل�ضرتكة بني املوؤ�ض�ضات املكلفة بدرا�ضة بنود النظام املوحد للباحثني املتفرغني؛

املركز الوطني للبحث العلمي والتقني : يقوم برتجمة التحفيزات البحثية اإىل برامج من خالل دعم البحث   n

وتطويره وتثمينه. 

وكذا جميع موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س، واملهن والأ�ضخا�س الفاعلني يف حقل البحث العلمي.



75

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

2008 للللل التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

IV.2.3   الإنتاج العلمي 

يتم اإجناز البحوث يف املغرب باجلامعات، ب�ضكل اأ�ضا�ضي، كما تتوفر جميع اجلامعات على خمتربات وفرق 

مكلفة بالبحث. ومنذ �ضدور القانون 00-01 املتعلق با�ضتقاللية اجلامعات، متت ترجمة �ضيا�ضة البحث العلمي 

على اأر�س الواقع، من خالل بناء م�رشوع على مدى عدة �ضنوات يف جمال البحث بالن�ضبة لكل جامعة. 

ويتعلق الأمر مبخطط عمل ي�ضمل جمموع اأن�ضطة البحث املتوقعة بالن�ضبة لفرتة اأربعة �ضنوات،وقد اأتاحت 

ا�ضتقاللية اجلامعة ت�ضجيل ارتفاع ملمو�س وتنوع هام يف م�ضاريع البحث املنجزة عن طريق ال�رشاكة.

يتعني على الفرق املكلفة بالبحث، اأن تقوم �ضنويا باإعداد تقرير حول الأن�ضطة لكي حتافظ على م�ضداقيتها. 

ومنذ �ضنة 2004، اأ�ضبح الإنتاج العلمي يعترب مبثابة ن�ضاط يعتد به يف جمال التقومي، وبالتايل، يف ترقية 

الأ�ضاتذة الباحثني. 

غري اأن الإ�ضالح الذي متخ�ضت عنه م�ضوؤوليات بيداغوجية واإدارية جديدة بالن�ضبة لالأ�ضاتذة الباحثني، بناء 

على م�ضاركتهم الن�ضيطة يف و�ضع ال�ضعب، وت�ضيري امل�ضالك، واملراقبة امل�ضتمرة، واملداولت، قد اأثر ب�ضكل 

بالغ على املدة الزمنية للبحث. 

"الهند�ضة".  م�ضتوى  على  ول�ضيما  العلمي،  الإنتاج  يف  ت�ضاهم  فهي  املتخ�ض�ضة  املدار�س  يهم  فيما  اأما 

وتقنية،  موؤ�ض�ضة ذات �ضبغة علمية  بيداغوجي، و21  لالأ�ضاتذة ذات طابع  عليا  8 مدار�س  توجد حاليا، 

و15 موؤ�ض�ضة تهتم بالعلوم الإدارية والقت�ضادية والقانونية والجتماعية، و 10 مدار�س مهند�ضني تابعة 

و�ضبه عمومية، موجودة حتت و�ضاية خمتلف  موؤ�ض�ضة عمومية   15 تعنى  اإىل ذلك،  اإ�ضافة  للجامعات. 

القطاعات الوزارية التقنية، مبختلف ميادين البحث العلمي.

اإ�ضافة اإىل الأ�ضاتذة الباحثني املكلفني بالبحث العلمي، ي�ضاهم طلبة ال�ضلك الثالث من التعليم اجلامعي 

ب�ضكل ن�ضيط جدا يف الإنتاج والبحث العلمي. وقد بلغ عددهم، يف �ضنة 2006-2007، 28 األف طالب، 

اأي تقريبا ع�رش العدد الإجمايل للطلبة، وهم موزعون على ال�ضكل التايل: 27% يف املا�ضرت، و24% يف 

دبلوم الدرا�ضات العليا املعمقة، و3% يف دبلوم الدرا�ضات العليا املتخ�ض�ضة، و39% يف الدكتوراه، و7% يف 

دكتوراه الدولة.

احلياة  علوم  ح�ضاب  على  املادة  علوم  التخ�ض�س يف  ارتفاعا يف  ي�ضجل  املغرب  اأن  اإىل  الإ�ضارة،  وجتدر 

)البيولوجيا،الطب الإحيائي(، ذلك اأننا نالحظ تقدما متزايدا يف البحث العلمي يف علوم الهند�ضة والفيزياء 

والريا�ضيات والكيمياء. 

اإل اأن م�ضاهمة املغرب يف الإنتاج العلمي على ال�ضعيد العاملي، تبقى �ضئيلة بحيث بلغت 0,87%، �ضنة 

2004. وعلى �ضبيل املقارنة، فان م�ضاهمة جنوب اإفريقيا و�ضلت اإىل 3,49%، اأما ال�ضيلي والتايالند فقد 
و�ضلت م�ضاهمتهما، بر�ضم نف�س ال�ضنة، اإىل 2,07% و 1,65% على التوايل.

ومن بني نقط �ضعف النظام الوطني للبحث نذكر:

البطوؤ يف التاأقلم مع التطورات ال�ضو�ضيو ـ اقت�ضادية والعلمية والتكنولوجية؛  n

ثقل البنيات التنظيمية؛  n

�ضعف نتائج البحث فيما يتعلق بعائدات الإنتاجية والبتكار؛  n

حميط جامعي ل ي�ضجع كثريا على البحث والبتكار؛  n

وعليه فاإن املغرب مدعو لتخاذ تدابري تهدف لتطوير البحث العلمي والتقني والنهو�س به، ل�ضيما عن طريق:
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تعزيز اجلهود فيما يتعلق بالتمويل والبنيات التحتية والتجهيز باإ�رشاك القطاع اخلا�س؛  n

العمل على ان�ضجام املوؤ�ض�ضات الفاعلة يف جمال البحث العلمي والتقني؛  n

العمل الدوؤوب يف البحث الرتبوي من اأجل حت�ضني جودة الرتبية والتكوين؛  n

خلق ج�ضور بني اجلامعات ومراكز البحث والقطاعات الإنتاجية؛  n

ـ  ال�ضو�ضيو  التنمية  على  وتاأثريها  نتائجه  اأجل حتديد  من  العلمي  للبحث  واخلارجي  الداخلي  التقومي   n

اقت�ضادية لبالدنا؛

ت�ضجيع البحث ذي القيمة امل�ضافة العالية، ل�ضيما، عرب تثمني البحث ذي العالقة القوية بالتنمية.  n

V  الأن�سطة املدر�سية املوازية والريا�سية وال�سحية  

V.1   ال�صحة املدر�صية 

على �ضعيد املوؤ�ض�ضات املدر�ضية، جترى فحو�س طبية لكل امل�ضجلني اجلدد يف املدار�س البتدائية. واإ�ضافة 

اإىل ذلك، حتتفظ املوؤ�ض�ضات املدر�ضية مبلف طبي لكل تلميذ.

عالوة على ذلك، مت تعزيز عملية اإحداث وجتهيز امل�ضحات املدر�ضية، التي بادر بها القطاع الو�ضي، من طرف 

الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين التي تعمل على تزويد مدر�ضي الوحدات املدر�ضية باحلقائب الطبية 

الالزمة لالإ�ضعافات الأولية.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه مت تعزيز موؤ�ض�ضات ال�ضحة املدر�ضية على ال�ضعيد الإقليمي )مكاتب ال�ضحة املدر�ضية 

ال�ضعيد  على  املدر�ضية  ال�ضحة  اأن�ضطة  مبتابعة  مكلف  اأكادميية،  لكل  طبيب  بتعيني  للنيابات(،  التابعة 

اجلهوي وتن�ضيقها.

V.2   الريا�صة املدر�صية 

يف كل �ضنة درا�ضية، تنظم اأن�ضطة ريا�ضية يف كل املوؤ�ض�ضات املدر�ضية، وي�ضاهم التالميذ اأو الفرق املوؤهلة 

يف املناف�ضات املنظمة على ال�ضعيد الإقليمي اأو اجلهوي اأو الوطني اأو العربي اأو الفريقي اأو الدويل.

وقد مت اإعداد خطة ا�ضرتاتيجية للنهو�س بالريا�ضة املدر�ضية تهدف اإىل ت�ضجيع الريا�ضة املدر�ضية، وتنظيم 

ومتابعة تدبري ال�ضوؤون القانونية والإدارية واملالية للجمعيات الريا�ضية املدر�ضية وفروعها الإقليمية واجلهوية. 

الريا�ضة املدر�ضية يف خمتلف املراحل تفعيال �رشيعا لهذه اخلطة الإ�ضرتاتيجية وفق  وي�ضتلزم تطوير هذه 

الآجال املحددة.

 



احملور الرابع
احلكامة :

استقاللية ذاتية بحاجة إلى الضبط
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تقع م�ضاألة احلكامة وتدبري املنظومة الرتبوية يف مفرتق الطرق بني علوم الت�ضيري والإدارة و�ضو�ضيولوجيا 

الرتبية والعلوم ال�ضيا�ضية. غري اأنه يجب اأن تتالءم مناذج احلكامة الرتبوية مع املعطيات التاريخية وال�ضياق 

ال�ضو�ضيو ـ ثقايف وال�ضيا�ضي لكل بلد، لكي ت�ضاهم يف دعم التقومي وو�ضع املوؤ�رشات، واأي�ضا النفتاح على 

اإ�ضالحات حملية تاأخذ يف العتبار طلبات اأكرث تنوعا.  

والتكوين مطالبة  الرتبية  منظومة  اأ�ضبحت  وامل�ضتعملني...،  واملحا�ضبة  باملعايري  تمُعنى  مفاهيم  اأمام ظهور 

بالفعالية واجلودة على م�ضتوى اخلدمات املقدمة. ب�ضكل عام، تقوم القطاعات احلكومية املكلفة بالرتبية 

والتكوين بتحديد الأهداف الواجب حتقيقها مع ال�ضهر على مراقبة وتقومي �ضري املوؤ�ض�ضات الالممركزة. واإذا 

كانت هذه الأخرية ت�ضتفيد من ا�ضتقاللية وا�ضعة، فاإنها تبقى خا�ضعة للم�ضاءلة اأمام القطاعات احلكومية 

الو�ضية واجلهات املعنية.

I.  الالمركزية: ا�ستقالل مايل يتطلب اأدوات التدبري والتقومي.

والتكوين، �رشورة  الرتبية  اأ�ضا�ضيا لإ�ضالح منظومة  ا�ضرتاتيجيا وور�ضا  باعتبارها خيارا  الالمركزية،  متثل 

وت�رشيعها،  وتر�ضيدها  التدبري  م�ضاطر  وتب�ضيط  واجلهوية،  املحلية  احلاجات  بني  املالءمة  اأجل  من  ملحة 

للتمكن من اإيجاد حلول ناجعة مل�ضاكل القرب، والقيام مببادرات بناءة تهم جميع امل�ضتويات.

I.1.   الالمركزية على م�صتوى التعليم املدر�صي

لقد متت بلورة لمركزية النظام املدر�ضي على اأر�س الواقع من خالل نقل بع�س �ضالحيات قطاع التعليم 

املدر�ضي اإىل الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، ومنحها �ضالحيات التخطيط والتدبري العادي للموارد 

الب�رشية، )وهي اأعمال ل تتطلب التاأ�ضري امل�ضبق من لدن مراقبة اللتزام بالنفقات CED(، ومتويل املوؤ�ض�ضات 

املدر�ضية ومتابعة �ضريها، وبرجمة امل�ضاريع املدر�ضية واإجنازها، وكذا جتهيز البنايات وتدبري �ضيانتها عرب 

النيابات الإقليمية. 

باإعداد  اأخرى،  اإىل جانب اخت�ضا�ضات  اأكادميية على جمل�س تدبري يتكلف،  اإىل ذلك، تتوفر كل  اإ�ضافة 

خطة عمل املوؤ�ض�ضة ومتابعة تنفيذها، وكذا بامل�ضادقة على التقرير ال�ضنوي املتعلق بالتدبري املايل والإداري 

واملحا�ضباتي. 

يف حني متار�س امل�ضالح املركزية بقطاع التعليم املدر�ضي �ضالحيات وا�ضعة يف امليادين الإ�ضرتاتيجية لل�ضيا�ضة 

الرتبوية والبيداغوجية من خالل حتديد الربامج والإيقاعات املدر�ضية، وتدبري املوارد الب�رشية، والإ�رشاف على 

الت�ضيري واملراقبة، وكذا توزيع املوارد بني الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.

ويك�ضف التحليل الأويل ل�ضري املوؤ�ض�ضات الرتبوية الالممركزة عن عدة اختاللت منها على اخل�ضو�س:

�ضعف مالءمة موؤ�ض�ضات قطاع الرتبية الوطنية لخت�ضا�ضاتها اجلديدة يف اإطار الالمركزية والالمتركز ؛   n

بالرغم من اإحداث الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ونهج الالمركزية، فاإن العالقات بني امل�ضلحة   n

املركزية وامل�ضالح الال ممركزة من جهة، وبني هذه الأخرية وتلك الال متمركزة تظل مبهمة، كا�ضتمرار قطاع 

التعليم املدر�ضي يف معاجلة بع�س امللفات مبا�رشة مع النيابات يف حني اأن هذه الأخرية هي م�ضالح 

خارجية لالأكادمييات؛
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مازالت جمال�س اإدارة الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، التي تتمتع بكل ال�ضالحيات فيما يتعلق   n

بالتدبري الرتبوي على ال�ضعيد اجلهوي، ل متار�س �ضالحيتها يف هذا ال�ضاأن على الوجه الأكمل، فعو�س 

عقد جل�ضتني يف ال�ضنة كما ن�س على ذلك القانون 07.00، تنعقد جمال�س التدبري مرة واحدة، وتتمحور 

النقا�ضات اأ�ضا�ضا حول امليزانية وخطة العمل، وغالبا ما تتم امل�ضادقة عليهما بدون درا�ضة م�ضمون الوثائق 

املعدة واملقدمة من طرف الأكادميية؛

مردودية حمدودة لأعمال اأغلب اللجان التقنية ملجال�س الأكادمييات ب�ضبب نق�س يف الكفاءات وعدم   n

وجود قانون منظم لخت�ضا�ضاتها؛

متركز املوارد على ال�ضعيد اجلهوي ل يرتك هام�ضا لت�رشف املوؤ�ض�ضات التعليمية؛   n

تطرح الرئا�ضة الفعلية ملجل�س الإدارة من طرف الوزير، طبقا للقانون 07.00، �ضعوبات يف التطبيق؛   n

نق�س يف مبادرات املوؤ�ض�ضات الرتبوية الال متمركزة الهادفة لربط عالقات �رشاكة وتعاون مع املتدخلني يف   n

قطاع الرتبية والتكوين؛

عجز املوؤ�ض�ضات الرتبوية الالممركزة عن تعبئة موارد اإ�ضافية خارج م�ضاهمة الدولة، وهو ما ل يلغي وجود   n

كفاءات ناجعة بهذا ال�ضدد؛

تعدد الخت�ضا�ضات وتداخلها بني خمتلف املجال�س املحدثة على �ضعيد املوؤ�ض�ضات املدر�ضية، توؤثر �ضلبا   n

على التدبري العادي لهذه املوؤ�ض�ضات؛ 

الربامج  بدل  البنيات  تغيري  اإىل  اللجوء  مت  حيث  ما،  نوعا  لالمركزية حمدود  البيداغوجي  الأثر  اأن  يبدو 

والأ�ضاليب البيداغوجية، التعليم التي توؤثر يف م�ضارات التعلم. ذلك اأن املناهج اجلهوية والإقليمية، وكذا 

مالءمة الإيقاعات املدر�ضية للمحيط ال�ضو�ضيو ـ اقت�ضادي للمدر�ضة التي دعا اإليها امليثاق الوطني للرتبية 

والتكوين، مل تدخل بعد حيز التنفيذ.

وعلى ال�ضعيد الدويل، ت�ضجل حركة مزدوجة للتمركز والالمتركز. فمن جهة، تتعلق الالمركزية اأ�ضا�ضا بالربجمة 

واملنظومات الرتبوية وتقومي م�ضتوى التالميذ، ومن جهة اأخرى، ي�ضارك الفاعلون املحليون يف بلورة الربامج 

املدر�ضية. ومن جهتها، اأ�ضبحت املوؤ�ض�ضات متيل اأكرث لختيار كتبها املدر�ضية وتوظيف مدر�ضيها. وغالبا ما 

ت�ضاهم اجلماعات املحلية يف متويل املنظومات الرتبوية، و تتدخل يف حتديد ميزانية املدار�س.

عالوة على ذلك، فالدول التي لها اأنظمة تربوية معتمدة على �ضيا�ضة الالمتركز، تعزز دورها القيادي، ول�ضيما 

من خالل اتخاذ املعايري و�ضيلة لتحقيق ذلك.

الالمركزية يف خمتلف  اإر�ضاء  املغرب متابعة عملية  والتكوين، يجب على  للرتبية  الوطني  للميثاق  وطبقا 

م�ضتوياتها، و�ضول اإىل املوؤ�ض�ضات التعليمية. هكذا، يجب اأن تكون املدار�س قادرة على امل�ضاهمة يف حتديد 

الأن�ضطة البيداغوجية، وذلك من خالل اآليات متنوعة من قبيل اإعطاء هام�س من احلرية يف حتديد ح�ض�س 

ال�ضاعات الدرا�ضية ، اختيارات حرة فيما يخ�س اإمكانية الزيادة يف عدد ال�ضاعات املخ�ض�ضة للمواد الإجبارية، 

اأما  اإلخ.  املدر�ضية،  املدر�ضية، مالءمة الإيقاعات  الكتب  مع احرتام �ضقف وطني ل ميكن جتاوزه، اختيار 

فيما يتعلق بامل�ضالح املركزية، فعلى هذه الأخرية ال�ضتمرار يف التاأطري ال�ضارم لالأن�ضطة البيداغوجية من 

خالل حتديد املناهج الوطنية واملواد الإجبارية مع توقيت قار. كما يتعني على الأكادمييات اجلهوية للرتبية 

والتكوين، من جهتها، اأن تر�ضد للموؤ�ض�ضات املدر�ضية ميزانية الت�ضيري الالزمة لإجناز براجمها امل�ضادق عليها 

من طرف جمال�س التدبري، وذلك طبقا ملقت�ضيات امليثاق، الذي ين�س على اأنه "تر�ضد لكل موؤ�ض�ضة ميزانية 

للت�ضيري وال�ضيانة، ويقوم املدير ب�رشفها حتت مراقبة جمل�س التدبري". ومن اأجل مواكبة عملية ر�ضد امليزانية، 
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يتعني على ق�ضم املالية تعزيز اآليات املراقبة املالية، ول�ضيما من خالل زيادة عدد الوكالء، وتخويل ال�ضالحيات 

البيداغوجية والتدبري مبا�رشة للموؤ�ض�ضات املدر�ضية، وذلك ابتغاء للفعالية وفعالية الأداء.

ويتعني مواكبة عملية ال�ضتقاللية مبراقبة خارجية للنتائج. وهكذا، يجب اإجراء اختبارات وامتحانات وطنية 

للتالميذ خالل كل مراحل التمدر�س وو�ضع معايري للتعلمات. ومبعنى اآخر، يتعني على الدولة القيام بدور 

جديد، وهو دور املنظم واملقوم الذي ل يحدد فقط التوجهات الكربى والأهداف الرتبوية الواجب بلوغها، 

ولكن ي�ضع كذلك نظام تقومي م�ضتقل من اأجل معرفة ما اإذا كانت النتائج املن�ضودة قد حتققت اأم ل.

التوازن يف  واإعادة  ا�ضتقاللها،  الإدارية ودرجة  امل�ضتويات  املنوطة مبختلف  امل�ضوؤوليات  اإذن حتديد  يجب 

للموؤ�ض�ضة  اأكرث  اإعطاء هام�س  اأجل  املركزية واجلهة، وداخل اجلهة من  الإدارة  ال�ضلطات وامل�ضوؤوليات بني 

التعليمية بغية حفز املبادرة، واحلر�س على األ توؤدي الالمركزية اإىل توزيع غري عادل للموارد.

ويف هذا ال�ضياق، �ضت�ضتفيد عملية اإر�ضاء الالمركزية والالمتركز يف منظومة الرتبية والتكوين من تعزيز هام�س 

ت�رشف مديري املوؤ�ض�ضات التعليمية ومن النهو�س بريادة حديثة منبثقة عن التكوين امل�ضتمر يف الت�ضيري 

الرتبوي واإدارته. غري اأن جمال�س التدبري تعاين من اجلمود ب�ضبب غياب الو�ضائل، و�ضعف تكوين اأع�ضائها، 

وحمدودية قدرات بع�س الأع�ضاء، خ�ضو�ضا يف الو�ضط القروي )اأمية الآباء(. ويعرقل هذا اخل�ضا�س بلورة 

م�رشوع موؤ�ض�ضة ذات دينامية حقيقية.

I.2.  الالمركزية على م�صتوى التعليم اجلامعي 

تتمتع اجلامعة اليوم با�ضتقاللية بيداغوجية واأكادميية واإدارية ومالية. ويتم ت�ضيريها من قبل الرئي�س وجمل�س 

اجلامعة، الذي يتكون من خمتلف العمداء ومديري املوؤ�ض�ضات واأع�ضاء معينني وممثلني منتخبني. وتتوفر 

كل موؤ�ض�ضة بدورها على جمل�س يتكون من عميد )اأو مدير(، وروؤ�ضاء ال�ضعب، واأع�ضاء منتخبني. 

وتتجلى ال�ضتقاللية يف ال�ضالحيات الوا�ضعة املمنوحة ملجل�س اجلامعة ورئي�ضها، ويف اإعداد امليزانية اخلا�ضة 

وتنفيذها، وتدبري املوارد الب�رشية، ويف ال�ضتقالل الإداري والبيداغوجي.

ويربم  اأع�ضائه  واآراء  وبا�ضتالم مقرتحات  اجلامعة،  وتنفيذ مداولت جمل�س  باإعداد  الرئي�س  يقوم  وهكذا 

كذلك التفاقيات، كما ي�ضهر على التن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات التابعة للجامعة، وي�ضري املوارد الب�رشية، وياأمر 

ب�رشف نفقات اجلامعة، وحت�ضيل اإيراداتها.

اأما جمل�س اجلامعة، فيقوم بدور حا�ضم على م�ضتوى العر�س يف جمال التكوين،  وي�ضادق على م�ضاريع 

خلق �ضعب جديدة  للتكوين والبحث، ويوزع العتمادات بني املوؤ�ض�ضات اجلامعية، ويحدد اأنظمة التعوي�ضات 

التكميلية مل�ضتخدمي اجلامعة، وميكن اأن يحدث بداخله جلانا دائمة اأو لغر�س معني. 

ال�ضواهد  كانت  حني  يف  مر�ضوم،  مبوجب  الدرا�ضية حمددة  والأنظمة  الربامج  كانت   ،2003 �ضنة  قبل 

امل�ضلمة ذات طابع وطني، مع م�ضامني موحدة بني جميع املوؤ�ض�ضات. وبعد الإ�ضالح، اأ�ضبحت ال�ضتقاللية 

البيداغوجية قائمة على العتماد والتقومي، بحيث اأ�ضبح يحق للجامعات اأن تبلور وتقرتح برامج التعليم 

طبقا ملعايري حتددها الوزارة الو�ضية.

وبالإ�ضافة اإىل اعتبارها مكونا اأ�ضا�ضيا ذا م�ضمون وطني، فاإن ال�ضواهد امل�ضلمة من قبل اجلامعات اأ�ضبحت 

تكت�ضي اليوم طابعا خا�ضا بالن�ضبة لكل جامعة.
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غري اأن التدبري على �ضعيد اجلامعات يعاين من اختاللت اأهمها :

�ضعوبة الإنخراط يف م�ضاريع تربط بني اجلامعة واملوؤ�ض�ضات املكونة لها،  n

غالبا ما يالحظ اأن م�رشوع املوؤ�ض�ضة ل ي�ضتجيب للحاجيات اخلا�ضة للتكوين على م�ضتوى اجلهة، مما   n

يعرقل عالقات ال�رشاكة وال�ضتجابة حلاجيات ال�رشكاء الإقت�ضاديني من تكوين منا�ضب لأن�ضطتهم،

غمو�س الو�ضع القانوين لل�ضعب، يجعل من املتعذر تق�ضيم املهام بني من�ضقي امل�ضالك ورئي�س ال�ضعبة   n

يف و�ضع امل�ضالك وت�ضيريها،

تظل امل�ضالك املمهننة اأقل تطورا فيما ت�ضهد امل�ضالك الأ�ضا�ضية اكتظاظا �ضديدا،  n

النق�س احلا�ضل يف املدر�ضني املتخ�ض�ضني يعرقل عملية اإدخال بع�س التخ�ض�ضات كاللغات واملعلوميات   n

والتوا�ضل، وكذا تعدد الخت�ضا�ضات والتكوينات احلديثة،

ل ميار�س جمل�س اجلامعة اخت�ضا�ضاته على اأكمل وجه ب�ضبب التمثيلية غري الكافية لل�رشكاء القت�ضاديني   n

وعدم اإملام املنتخبني املحليني بال�ضاأن اجلامعي،

توزيع املوارد املالية بني اجلامعات من جهة، واملوؤ�ض�ضات اجلامعية من جهة اأخرى، ل يرتكز على معايري   n

توزيع ناجعة وحمددة ومرتبطة بامل�ضاريع؛

غياب ا�ضتقاللية فعلية يف جمال ت�ضيري املوارد الب�رشية،  n

غياب حما�ضبة حتليلية من اأجل التحكم يف التكاليف؛  n

التعليم  باأن�ضطة  مبا�رشة  املرتبطة  النفقات  مع  مقارنة  الإدارية  والتحمالت  التعوي�ضات  خمتلف  ثقل   n

والبحث؛

�ضعف قدرات بنيات التدبري املايل يف العديد من املوؤ�ض�ضات.   n

اَر�س هذه ال�ضالحية يف اإطار تعاقد على  َ ومن اأجل تنظيم اأف�ضل ل�ضتقاللية اجلامعة، اأ�ضبح من الالزم اأن متمُ

مدى �ضنوات، مع حتديد النتائج التي ينبغي حتقيقها، واأجل ا�ضتحقاق اإجنازها. هذا، ويعترب انفتاح اجلامعة 

على حميطها ال�ضو�ضيو اقت�ضادي �رشطا اأ�ضا�ضيا لنجاحها. وعلى جمل�س اجلامعة اأن يتحمل م�ضوؤوليته 

كاملة يف جمال الرتبية والتكوين اجلامعيني على امل�ضتوى اجلهوي، وذلك طبقا ملبداأ ف�ضل ال�ضلط. وبالنظر 

لروؤ�ضاء  املخولة  التنفيذية  ال�ضلطة  تكون  األ  يمُخ�ضى  اجلامعة،  حاليا جمال�س  بها  ت�ضري  التي  الكيفية  اإىل 

اجلامعات خا�ضعة ملراقبة كافية.   
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على امل�ضتوى العاملي، تتخذ لمركزية النظام الرتبوي �ضكلني :

1ـ  ميكن اأن يقت�رش دور ال�ضلطة الرتبوية املركزية على التاأطري، يف حني يفو�س الت�ضيري الكامل للمدار�س، 
التي تتكلف بالتدبري العادي لأن�ضطتها من تنظيم عملية التعليم وتدبري ال�ضوؤون املالية واملوارد 

الب�رشية...؛

2ـ  تخول الدولة للجماعات املحلية تدبري النظام الرتبوي.

�ضعيد  على  الرتبوي  النظام  لمركزية  �ضيا�ضة  تقومي  حول  جدية  درا�ضة  اأية  اإجناز  يتم  مل  اأنه  رغم 

 CORNAY – 2004، COXو  McEwan( اخلارج  يف  اأجنزت  درا�ضات  عدة  هناك  اأن  اإل   املغرب، 

وSuchaut  Duru- Bellat؛ Lemaître - 1999  وMons 2004 وغريها( اأ�ضفرت عن النتائج التالية :

لل�ضاأن  ترابي  ت�ضيري  املدر�ضية على  ال�ضتقاللية  تف�ضيل  الأح�ضن  اأنه من  يبدو  للفعالية،  ابتغاء   •?
الرتبوي؛ 

مناذج الالمركزية التي ت�ضع البيداغوجية واملدر�ضني يف �ضلب الإ�ضالح هي الأكرث جناعة.  •
ت�ضبح م�ضاهمة اجلماعات املحلية يف متويل نظام الرتبية هي القاعدة، وهي م�ضاألة �رشورية.  •

II.  التعاقد والتدبري املعتمد على النتائج: منط تدبري ي�ستلزم الت�سجيع

يف اأفق تر�ضيخ حقيقي حلكامة جيدة يف منظومة الرتبية والتكوين، يتعني اأن ت�ضري موؤ�ض�ضات هذه املنظومة 

وفق نظام التعاقد والتدبري املبني على النتائج، وو�ضع موؤ�رشات تهم خمتلف جوانب املنظومة، مع احلر�س 

مونوغرافيات   اإجناز  على  واحلر�س  ب�ضاأنها،  ومتفاو�س  م�ضبقا  اأهداف حمددة  على  بناء  متابعتها  على 

واإحداث  املردودية،  تقرير �ضنوي حول  واإ�ضدار  لها،  الدوري  اأكادميية، والتحديث  التابعة لكل  للموؤ�ض�ضات 

�ضبكات تربط بني موؤ�ض�ضات التعليم املدر�ضي واجلامعي، والتكوين املهني.





احملور اخلامس
التمويل والشراكة : ضعف التمويل
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تتجلى اإ�ضكالية متويل الرتبية والتكوين يف بالدنا، يف الإكراهات واحلاجيات املتزايدة ب�ضبب النمو الدميوغرايف 

و�ضعف تعبئة املوارد اخلارجية، و �ضعوبة اتخاذ القرار بني متويل الرتبية والتكوين ومتويل اأولويات اأخرى 

مثل البنيات التحتية الأ�ضا�ضية وال�ضحة، بالإ�ضافة اإىل الفقر املتنامي، الذي يجعل الأ�رش تخ�ض�س جزءا كبريا 

من مواردها لتلبية احلاجيات الأكرث اإحلاحا من الرتبية.

العوامل  من  جلملة  نتيجة  م�ضتمر  تزايد  يف  وهي  متعددة،  تظل  الرتبية  املغرب يف جمال  حاجيات  اإن 

من بينها: احلاجة امللحة  لتنمية الراأ�ضمال الب�رشي باعتباره عامال اأ�ضا�ضيا يف النمو القت�ضادي والتقدم 

الجتماعي، و�رشورة حماربة الأمية، باعتبارها و�ضيلة ت�ضعى اإىل �ضمان كرامة الفرد واجلماعة، والطلب 

الثانوي  التمدر�س، خا�ضة يف مرحلتي  التزايد الدميوغرايف لالأطفال يف �ضن  التعليم، نتيجة   املتزايد على 

الإعدادي والتاأهيلي.

فكيف ميكن اإذن رفع هذا التحدي يف �ضياق و�ضل فيه جمهود الدولة يف التمويل حدا ي�ضعب جتاوزه؟  اإن 

احللول املتاحة اأمام امل�ضوؤولني العاملني بقطاعات الرتبية والتكوين، حاليا، تعترب حمدودة تقت�رش على تر�ضيد 

عقالين للموارد املتاحة عن طريق اإر�ضاء اآليات للتمويل، ت�ضمح بتخ�ضي�س اأكرب ح�ضة من املوارد  ملجال 

الرتبية. ي�ضتلزم ذلك تغيريا يف الأ�ضاليب املعتمدة لتعبئة وتدبري املوارد العمومية واخلا�ضة. كما يتطلب 

و�ضع نظام لتوزيع املوارد املتوفرة لدى خمتلف م�ضادر التمويل، وفقا لأولويات حمددة مو�ضوعيا، وح�ضب 

خ�ضو�ضيات وحاجيات كل جهة.

ويندرج التحليل يف هذا ال�ضياق، اإذ يركز بالأ�ضا�س على متويل القطاع العمومي ملنظومة الرتبية والتكوين، 

مبا يف ذلك التعليم البتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التاأهيلي، والتكوين املهني، والتعليم العايل.

جمهودات الدولة يف جمال الرتبية والتكوين 

يبلغ الغالف املايل املخ�ض�س للرتبية والتكوين يف املغرب حدا مهما ن�ضبيا، حيث ا�ضتقرت النفقات العمومية 

املخ�ض�ضة للرتبية، �ضنة 2007، يف 5,8% من الناجت الداخلي الإجمايل. بينما تخ�ض�س تون�س على �ضبيل 

املثال 8%، وم�رش حوايل 1,4% من ناجتهما الداخلي اخلام، للرتبية والتكوين.

العادية للرتبية �ضنة 2006 ن�ضبة 31,4% من جمموع النفقات العمومية للدولة، باملقارنة  النفقات  �ضكلت 

مع ال�ضنة املالية 2002، التي بلغت فيها ن�ضبة نفقات الرتبية 33,6%. وبالرغم من هذا النخفا�س الن�ضبي، 

نالحظ ارتفاعا كبريا للنفقات العادية بهذا القطاع، حيث بلغت 31 مليارا و773 مليون درهم يف �ضنة 

2006، مقابل 23 مليارا و953 مليون درهم يف 2002.

تك�ضف املقارنات الدولية للنفقات املخ�ض�ضة للرتبية بالن�ضبة للناجت الداخلي اخلام، على اأن املغرب يوجد يف 

نف�س امل�ضتوى مع بوليفيا، ويف م�ضتوى اأدنى من تون�س، واأعلى من بع�س دول اأمريكا الالتينية واأوربا.
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نفقات قطاع الرتبية بالن�ضبة اإىل الناجت الداخلي الإجمايل

الر�صم البياني 21

موؤ�صر تنمية التربية مقابل نفقات قطاعات التربية ن�صبة للناتج الداخلي الخام
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امل�ضدر: برنامج الأمم املتحدة للتنمية

هذا و عندما نقارن جهود الدولة املبذولة يف جمال الرتبية �ضواء فيما يخ�س الناجت الداخلي الإجمايل اأو 

ن�ضب النفقات العادية للقطاعات احلكومية، مع بع�س التحفظ بالن�ضبة للتقدم الذي حققته دول اأخرى، 

يظهر اأن املغرب يحتل مرتبة ل تعرب على م�ضتوى اجلهود املبذولة من اأجل النهو�س بقطاع الرتبية. وميكن 

تف�ضري هذه الو�ضعية، بن�ضبة الأمية املرتفعة يف بلدنا، ال�ضيء الذي يوؤثر �ضلبا على ترتيب املغرب فيما يخ�س 

موؤ�رش تنمية الرتبية اأو موؤ�رشات التنمية الب�رشية.
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الر�صم البياني 22 : موؤ�صر تنمية التربية مقابل نفقات التربية ن�صبة اإلى ميزانية الدولة
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ومن مظاهر الختاللت التي تهم منظومة الرتبية والتكوين كذلك، ارتباط معدل اأمل احلياة يف عالقتها 

ل�ضنة  اليون�ضكو  بيانات  التمدر�س. فح�ضب  �ضن  البالغني  لالأطفال  بالن�ضبة  املمدر�ضني  الأطفال غري  بعدد 

2008، يعترب املغرب من بني الدول التي ت�ضجل ن�ضبة �ضعيفة بالن�ضبة للموؤ�رش الأول ون�ضبة مرتفعة بالن�ضبة 
للموؤ�رش الثاين. وعلى �ضبيل املثال، فاإن معدل اأمل احلياة املدر�ضية، باملغرب، يبقى اأدنى بكثري من الن�ضب 

امل�ضجلة باأغلب الدول ذات خ�ضو�ضيات �ضو�ضيو اقت�ضادية �ضبيهة باملغرب.

الر�صم البياني 23 : اأمل الحياة المدر�صية  مقابل ن�صبة اللاتمدر�س

ميزانية قطاع الرتبية بالن�ضبة مليزانية الدولة )اليون�ضكو ـ 2004(
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وميكن تف�ضري هذا الأمر ب�ضعف املردودية الداخلية التي تعرفها منظومتنا الوطنية للرتبية والتكوين، ب�ضبب 

ن�ضب التكرار والنقطاع الدرا�ضي املرتفعة.

يبدو اأن املالحظات املنبثقة عن الر�ضمني البيانيني اأعاله، توؤكد اأهمية الرهان على حماربة الأمية، وذلك خالل 

حماربة النقطاع الدرا�ضي، واحلد من ظاهرة التكرار، خ�ضو�ضا يف ال�ضنوات الأوىل من البتدائي. 

هام�س  التدخل 

عند تفح�س نفقات قطاعات الرتبية والتكوين، يالحظ اأن نفقات الت�ضيري ت�ضتحوذ على 90% من امليزانية 

الإجمالية، واأن كتلة الأجور ت�ضتهلك لوحدها حوايل 90% من نفقات الت�ضيري، مما يرتك هام�ضا �ضيقا 

للنفقات الأخرى  مثل ال�ضتثمار.

ما هي الدرو�س التي ميكن ا�صتخال�صها من خالل هذه املعاينات ؟ 

اأول، لقد بلغت النفقات غري القابلة للتقلي�س م�ضتوى ل ي�ضمح �ضوى بقليل من املرونة بالن�ضبة للنفقات 

الأخرى، ومن مت فاإن احللول املمكنة من قبيل البحث عن جناعة وتر�ضيد للنفقات، والبحث عن طرق متويل 

بديلة، يظل الإمكانية الأقرب ملعاجلة الو�ضعية الراهنة. 

اإل اأن هناك بع�س الإكراهات التي مازالت توؤخر عملية الرت�ضيد، ول ت�ضمح بالتحكم احلقيقي يف تكاليف 

املنظومة. وتتجلى هذه الإكراهات يف م�ضتويني:

عدم و�ضوح توزيع املوارد بني امل�ضالح املركزية والأكادمييات من جهة، وبني الأكادمييات واملوؤ�ض�ضات   n

التعليمية؛

ل ي�ضمح نظام املعلومات التابع للوزارة بالطالع على النفقات الفعلية يف خمتلف برامج العمل التي مت   n

اللتزام بها من اأجل تربية وتكوين التالميذ.

الوطنية  منظومتنا  تواجه  التي  التحديات  ر�ضد  على  مو�ضوعية  ب�ضفة  النكباب  يتعني  اأخرى،  من جهة 

للرتبية والتكوين، �ضواء على م�ضتوى التعميم، اأو تاأهيل البنيات التحتية، اأو حت�ضني �رشوط الدعم الجتماعي 

للمتعلمني وغريها. ولهذا ال�ضبب، يجب اأن ترتكز �ضيا�ضة التمويل على حتليل دقيق للكلفة، وال�ضتهداف 

املنا�ضب لالأن�ضطة، من اأجل ال�ضتجابة ب�ضفة مالئمة حلاجيات القطاع واأولوياته.

I.   متويل التعليم املدر�سي 

انتقلت املوارد املخ�ض�ضة لقطاع التعليم املدر�ضي من 17,3 مليار درهم �ضنة 1999، اإىل 28,6 مليار درهم 

اأي مبعدل منو �ضنوي يبلغ 6,5%؛ وي�ضتاأثر هذا القطاع لوحده بحوايل 83% من جمموع  �ضنة 2007، 

النفقات العمومية املخ�ض�ضة للرتبية.

ورغم اأن نظام املعلومات التابع للوزارة ل ي�ضمح بالتق�ضيم ح�ضب اأ�ضالك التعليم، اإل اأنه يالحظ من خالل 

طريقة تقدير ترتكز على توزيع عدد املدر�ضني ح�ضب الأ�ضالك، ما يلي :

تلك  وتبلغ  املدر�ضي،  للتعليم  املخ�ض�ضة  امليزانية  من   %53,6 حوايل  البتدائي  ال�ضلك  ميزانية  متثل   n

وتظهر  التوايل.  على  و%19,6   %26,8 حوايل  التاأهيلي  والثانوي  الإعدادي  للثانوي  املخ�ض�ضة 

ملبادرة املرجعية  القيمة  تتجاوز  البتدائي  لل�ضلك  املخ�ض�ضة  احل�ضة  كون  رغم  اأنه  املعاينة   هذه 
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 fAST TRACk %50 )هو متو�ضط القيمة امل�ضجل لدى الدول الأكرث اأداءا من اأجل حتقيق التمدر�س 

البتدائي ال�ضامل(، اإل اأن املغرب ما يزال ي�ضجل تاأخرا فيما يخ�س هدف تعميم التمدر�س بهذا ال�ضلك. 

اجلزائر  اأما  البتدائي،  للتعليم  الرتبية  ميزانية  من   %40 تخ�ض�س م�رش حوايل  املقارنة،  �ضبيل  وعلى 

يف  الدرا�ضة  ا�ضتكمال  معدل  يخ�س  فيما  اأف�ضل  اأداء  ت�ضجالن  دولتان  وهما   ،%44 له  فتخ�ض�س 

البتدائي.

القانونية لأو�ضاع  ال�ضاعات  والتاأهيلية تعاين من م�ضاكل مالءمة  الإعدادية  الثانوية  الأ�ضالك  مازالت   n

الأق�ضام يف  واكتظاظ  ال�ضتيعابية،  الطاقة  وم�ضاكل  البيداغوجية  التنظيمات  ل�ضعف  نظرا  الأ�ضاتذة، 

بع�س املناطق. و بالتايل تطرح هذه امل�ضاكل عدة ت�ضاوؤلت حول جناعة العتمادات املخ�ض�ضة على 

م�ضتوى هذه الأ�ضالك؛

�ضكلت كتلة الأجور 88.2% من ميزانية قطاع التعليم املدر�ضي خالل مو�ضم 2007-2006، مقابل %86   n

يف مو�ضم 1998-1999.

املردودية الداخلية للمنظومة 

اإن التو�ضع ال�رشيع لدائرة التمدر�س لدى الأطفال يف ال�ضنوات الأخرية، ل ميكنه اأن يف�رش وحده ارتفاع 

التكاليف املتعلقة بالرتبية: فارتفاع تكاليف التعليم يعود بالأ�ضا�س اإىل م�ضكلة الهدر املدر�ضي. 

ترتبط املردودية الداخلية بالعالقة بني املدخالت الرتبوية والأهداف املنتظرة من املنظومة الرتبوية. فهي موؤ�رش 

تركيبي يبني اأثر التكرار والنقطاع الدرا�ضي على جناعة عملية تكوين اخلريجني.

وتبقى ن�ضب النقطاع الدرا�ضي، على �ضعيد التعليم البتدائي، ن�ضبيا مرتفعة، حيث يبلغ معدلها %5,7، 

ويبدو اأنها تزداد بارتفاع امل�ضتوى )10,4% بالن�ضبة لل�ضنة ال�ضاد�ضة من التعليم البتدائي، عام 2005(.

الر�صم البياني 24 : تطور معدل ن�صب الانقطاع الدرا�صي ح�صب الاأ�صلاك
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وتبقى ن�ضب النقطاع الدرا�ضي اأكرث ارتفاعا يف التعليم الثانوي، حيث مت ت�ضجيل اأكرب ن�ضبة بال�ضنة الثالثة 

اإعدادي وبال�ضنة الثانية من �ضلك البكالوريا )20,5% و 24,9%، على التوايل، �ضنة 2006 (.

انقطاع  اأكرب من ن�ضب  الثانوي  بالتعليم  الذكور  انقطاع  اأن ن�ضب  يمُالحظ  البتدائي،  التعليم  باملوازاة مع 

الإناث.

ورغم اأن هذا التحليل الأفقي لفوج واحد ل يعك�س بال�رشورة التطورات على الأمد البعيد، فاإن مواكبة 

الأفواج املتتالية منذ املو�ضم الدرا�ضي 2000-1999، تظهر حت�ضنا بطيئا يف النجاعة الداخلية للمنظومة 

الرتبوية. ويرجع هذا التطور الطفيف الذي تعرفه موؤ�رشات جناعة املنظومة الرتبوية اإىل �ضعف ن�ضب التدفق 

التي تتغري قليال، من �ضنة  اإىل اأخرى، دون اأن ت�ضجل حت�ضنا ملمو�ضا.

ا�ضتكمال ال�ضلك البتدائي بالن�ضبة لـ 37% منهم يف �ضنة 2005، عو�س 90% التي دعا اإليها امليثاق؛  n

ا�ضتكمال التعليم الثانوي الإعدادي بالن�ضبة لـ 19% منهم يف �ضنة 2008، عو�س 80% التي حددها   n

امليثاق ؛ 

منهم يف �ضنة 2011، عو�س 60% التي دعا اإليها  n  ا�ضتكمال التعليم الثانوي التاأهيلي بالن�ضبة لـ 7 % 

امليثاق؛

احل�ضول على �ضهادة البكالوريا بالن�ضبة لـ 3% منهم يف �ضنة 2011، عو�س 60% التي حددها امليثاق   n

الوطني للرتبية والتكوين. 

الر�صم البياني 25 : تطور معدل ن�صب الانقطاع الدرا�صي ح�صب الاأ�صلاك
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اإن هذه الو�ضعية مل ت�ضمح ببلوغ الأهداف امل�ضطرة يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين واإذا ا�ضتمر تطور 

�ضنة  البتدائي  من  الأوىل  ال�ضنة  امل�ضجلني يف  التالميذ  م�ضار  فاإن  احلايل  اإيقاعه  على  الرتبوية  املنظومة 

2000-1999 �ضيكون على ال�ضكل التايل :

ومن خالل متابعة فوج افرتا�ضي خا�ضع لن�ضب التدفق امل�ضجلة يف 2005-2004 يمُ�ضتنتج ما يلي :

التعليم البتدائي

�ضنوات-تالميذ   10,4 لـ  يحتاج  الطور،  هذا  البتدائي  التعليم  يف  امل�ضجل  التلميذ  ي�ضتكمل   لكي 

)années-élèves(، بدل 6 �ضنوات-تالميذ ال�رشورية، وهو ما يوؤدي ل�رشف تكاليف اإ�ضافية. بالإ�ضافة اإىل 
اأن ن�ضبة الهدر تبلغ 1,7، مبعنى اأنه ب�ضبب التكرار والنقطاع عن الدرا�ضة تبلغ كلفة احلا�ضل على �ضهادة 

1,7 مرة التكلفة الدنيا الالزمة. يف حني تبلغ ن�ضبة النجاعة الداخلية للتعليم البتدائي  البتدائي،  التعليم 

57,5%، اأي اأن التعليم البتدائي ي�ضتغل بن�ضبة 57,5% من قدرته.

التعليم الثانوي الإعدادي 

لـ 8,4 �ضنوات- تالميذ، عو�س 3  الثانوي الإعدادي، لكي ي�ضتكمل درا�ضته،  التعليم  يحتاج تلميذ طور 

�ضنوات- تالميذ املقررة. وتبلغ الكلفة احلقيقية للح�ضول على ال�ضهادة  بهذا ال�ضلك 2,8 مرة التكلفة الدنيا 

ال�رشورية. اإ�ضافة اإىل ذلك، تبلغ ن�ضبة النجاعة الداخلية للتعليم الثانوي الإعدادي  %35,4.

التعليم الثانوي التاأهيلي

يحتاج تكوين احلا�ضلني على البكالوريا لـ 8 �ضنوات–تالميذ، عو�س 3 �ضنوات-تالميذ ال�رشورية. وتبلغ 

ن�ضبة النجاعة الداخلية للتعليم الثانوي التاأهيلي 36,7%. اأما ن�ضبة الهدر فهي تبلغ 2,7%، اأي اأن كلفة تكوين 

احلا�ضلني على البكالوريا يف التعليم الثانوي التاأهيلي ت�ضاوي 2,7 مرة التكلفة الدنيا ال�رشورية.

حمددات الهدر املدر�صي يف الو�صط القروي 

املتعلقة  العوامل  اأن  ويبدو  الرتبوية.  للمنظومة  الداخلية  املردودية  نق�س  تف�ضري  يف  عوامل  عدة  ت�ضاهم 

بالطلب متثل العوائق الرئي�ضية اأمام ال�ضتمرار يف الدرا�ضة. ذلك اأن ه�ضا�ضة و�ضعية الأ�رش وارتفاع التكاليف 

املتعلقة بالتمدر�س تعترب من بني الأ�ضباب الرئي�ضية التي توؤدي اإىل النقطاع الدرا�ضي. وهكذا، فاإن الأطفال 

املنحدرين من اأ�رش ذات دخل حمدود و خ�ضو�ضا الإناث، معر�ضون اأكرث من غريهم ملغادرة الدرا�ضة. 

ويظهر حتليل اأجري على بيانات 404 جماعة قروية، مت ت�ضنيفها يف اإطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية 

على اأنها فقرية، اأن الظروف ال�ضو�ضيو اقت�ضادية للتالميذ وعدم توفر موؤ�ض�ضات تعليمية بالقرب من �ضكناهم، 

هما عامالن اأ�ضا�ضيا يف�رشان ظاهرة النقطاع الدرا�ضي يف هذه اجلماعات.
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الجدول 11

بع�س محددات الهدر المدر�صي في 404 جماعة قروية 

قيمة احتمال التوزيع املعامل  التخ�ض�س   

م.ع*

م.ت.ج**

م.ه*

وجود الاإعدادية*

وجود الثانوية*

الثابت**

0.19

-0.17

0.47

-2.44

-4.11

	-4.00

0.023

0.913

0.000

0.000

0.000

0.442

** املعامل لي�ضت له دللة اإح�ضائية * املعامل له دللة اإح�ضائية  

تظهر الر�ضوم البيانية اأعاله، العالقة املوجودة بني ن�ضبة النقطاع الدرا�ضي ومتغريات قيا�س الظروف ال�ضو�ضيو 

معدل  هما  اثنني  مبتغريين  اقت�ضادية  ـ  ال�ضو�ضيو  الظروف  قيا�س  مت  وقد  الرتبوي.  والعر�س  اقت�ضادية 

الرتبوي العر�س  قرب  اأما   .)Indice d’inégalité( التكافوؤ  عدم  وموؤ�رش   )taux	 de	 vulnérabilité(اله�ضا�ضة 
proximité de l’offre educative فيقا�س بوجود الإعداديات اأو الثانويات يف هذه اجلماعات اأو عدم وجودها. 

ويتبني من خالل هذه الر�ضوم البيانية وجود عالقة مهمة اإح�ضائيا بني كل متغري من هذه املتغريات، ون�ضبة 

النقطاع املدر�ضي.
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معدل اله�ضا�ضة معدل عدم التكافوؤ

تواجد الإعداديات تواجد الثانويات

ن�ضبة النقطاع الدرا�ضي قيم التوقع ن�ضبة النقطاع الدرا�ضي قيم التوقع

ن�ضبة النقطاع الدرا�ضي ن�ضبة النقطاع الدرا�ضيقيم التوقع قيم التوقع

م.ع*

م.ت.ج**

م.ه*

موؤ�رش عدم التكافوؤ؛

موؤ�رش التنمية الإجتماعية؛

معدل اله�ضا�ضة.
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بع�س محددات الهدر المدر�صي في 404 جماعة قروية 
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اإ�ضافة اإىل ذلك، تبقى اإكراهات العر�س الرتبوي ذات اأثر كبري على التعليم الثانوي، على اأن هناك عوامل 

وطرق  املناهج  مالءمة  عدم  يف  خا�ضة  تتجلى  والتكوين،  الرتبية  ملنظومة  العام  بال�ضياق  مرتبطة  اأخرى 

التدري�س، حيث ترتكز هذه الأخرية بالأ�ضا�س على منطق ال�ضتظهار على ح�ضاب اخلربة والتعلم، و�ضعف 

نظام التوجيه والإر�ضاد للتالميذ، وقلة تتبع املدر�ضني وتقومي عملهم. 

II.   متويل التعليم العايل : البحث عن موارد متويل بديلة 

تتوزع امليزانية التي تخ�ض�ضها وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي ملختلف 

املوؤ�ض�ضات اجلامعية ح�ضب عدد الطلبة امل�ضجلني. وت�ضكل هذه امليزانية املورد املايل الرئي�ضي للتعليم العايل 

البحث  بف�ضل م�ضاريع  املوؤ�ض�ضات  اإىل ميزانيات هذه  اأخرى ت�ضاف  اأن هناك موارد مالية  العمومي. غري 

العلمي املندرجة يف اإطار برامج تعاون وطنية ودولية.

وتتوزع ميزانية قطاع التعليم العايل على ال�ضكل التايل؛

ميزانية الت�ضيري : ارتفعت هذه امليزانية من 3,9 مليار درهم �ضنة 2004 اإىل 4,8  مليار �ضنة 2007؛   n

ميزانية ال�ضتثمار : 720 مليون درهم يف �ضنة 2007  مقابل 398 مليون درهم �ضنة 2004.  n

وقد ارتفعت ميزانية التعليم العايل ب�ضكل ملمو�س بن�ضبة 21,1% بعد فرتة ركود لهذه النفقات يف مرحلة 

)2001-2003(. وت�ضكل النفقات اجلارية للتعليم العايل ن�ضبة 16% من نفقات قطاع الرتبية، يف حني  

ارتفعت كتلة الأجور ن�ضبة 57% من ميزانية التعليم العايل يف ال�ضنة اجلامعية 1999-1998 اإىل %67 

خالل املو�ضم الدرا�ضي 2007-2008.

وت�ضكل �ضيا�ضة تعزيز ا�ضتقاللية اجلامعات اأداة اأ�ضا�ضية خللق موارد خا�ضة، على اأن حتليل نفقات ت�ضيري 

اجلامعات يظهر اأن خانة املوظفني �ضجلت ارتفاعا ملحوظا خالل ال�ضنوات الأخرية. ذلك اأن املتو�ضط ال�ضنوي 

لن�ضبة النمو بلغ 12,4% مقابل نحو 2,2% ملجموع النفقات خالل الفرتة املمتدة ما بني 2003 و2007.

الر�صم البياني 27 : تطور نفقات الت�صيير ح�صب الاأبواب )بملايين الدراهم(

2003                            2004                            2005                            2006                             2007

711

694 674 647

748

154

89
46

193

99

195221
143

56
66

53 5

ت�ضفية املخلفات

م�ضتحقات الأجور

الباقي

تكاليف املعدات وتكاليف اأخرى

امل�ضدر: قطاع التعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي

69
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وتخ�ض�س اجلامعات عموما نحو ربع مواردها للت�ضيري الإداري. فنفقات التعليم املوجهة عموما للو�ضائل 

البيداغوجية مل ت�ضتفد منها هذه الأخرية اإل بنحو 15% �ضنة 2007. ومل تتجاوز امليزانية املخ�ض�ضة ملبادرة 

ورغم جمهودات   .2007 �ضنة  نفقات  5% من جمموع  ن�ضبة  و3300 طبيب  مهند�س   10000 تكوين 

اجلامعات يف التدبري، واإبرام ال�ضفقات املتعلقة مبيزانية الت�ضيري، فاإن ح�ضة الديون تتطور بطريقة غري منتظمة  

وتبقى مرتفعة ن�ضبيا، حيث بلغت �ضنة 2007 ن�ضبة  15,5% من جمموع النفقات.

5%

9%

26%

15%

3%

22%

4%

0%

16%

نفقات الأجور

نفقات ت�ضيري الإدارة

نفقات التعليم والبحث

نفقات الطلبة

اأعمال البحث واخلدمات

مبادرة 10000 مهند�س و 3300 طبيب

نفقات خمتلفة

ت�ضفية املتاأخرات

ر�ضيد ال�ضنة املالية ال�ضابقة

الر�صم البياني 28

توزيع نفقات الت�صيير ح�صب الاأبواب في 2007

متثل الدولة من خالل الدعم الذي تقدمه، املورد املايل الرئي�ضي للجامعات، وت�ضكل منتجات وم�ضتخل�ضات  

من  يتطلب  البطيء  تطورها  اأن  اإل  اجلامعات.  موارد  من   %11 حوايل  اخلدمات  وبيع  البحث  اأعمال 

اجلامعات تنويع امل�ضادر والبحث عن بدائل اإ�ضافية للتمويل.

املتعلقة  ال�ضفقات  واإبرام  التدبري  قدرات  تعزيز  اأجل  القيام مبجهودات من  اجلامعات  يتعني على  ثم،  ومن 

مبيزانية الت�ضيري. ذلك اأن التدبري املايل احلايل يعاين من الختاللت  التالية:

ارتفاع النفقات امللتزم بها  يف ال�ضنة ال�ضابقة والواجب �رشفها، واملوارد الواجب حت�ضيلها؛  n

تقدمه  الذي  الدعم  من  بالرفع  اجلامعات  مطالبة  مقابل  م�ضتعملة،  غري  للتعبئة  القابلة  املوارد  ثلث   n

الدولة؛

ا�ضتمرار ارتفاع النفقات ال�رشورية، )التنقل والتعوي�ضات واملاء والكهرباء والت�ضالت وحظرية ال�ضيارات(   n

بينما انخف�ضت نفقات التعليم ب�ضكل ملحوظ.

وعلى م�ضتوى موارد ال�ضتثمار، تظل الدولة اأهم م�ضدر للتمويل، بينما ت�ضاهم م�ضادر التمويل الأخرى 

بن�ضبة اأقل، وما زالت تتميز بطابعها الطارئ وغري امل�ضتمر.

امل�ضدر : قطاع التعليم العايل



�7

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

2008 للللل التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

وقد �ضهدت موارد ال�ضتثمار تطورا اإيجابيا، حيث �ضجلت معدل ارتفاع �ضنوي قدره 12%  ما بني �ضنوات 

2003 و2007. وقد خ�ض�ضت هذه العتمادات الزائدة بالأ�ضا�س لرفع طاقة ال�ضتقبال من خالل تو�ضيع 
الكليات واإن�ضاء مدار�س عليا.

III.  متويل التكوين املهني: احلاجة اإىل �سخ موارد اإ�سافية

انتقلت ميزانية قطاع التكوين املهني من 2,1 مليار درهم خالل �ضنة 2001 اإىل 2,9 مليار درهم �ضنة 2007، اأي ما 

ميثل ارتفاعا �ضنويا بن�ضبة 6%. وتغطي ميزانية الدولة 74%، من حاجيات التمويل بينما بلغت امل�ضاهمة اخلا�ضة 

)الأ�رش وال�ضتثمار اخلا�س( 21%، اإ�ضافة اإىل الهبات املر�ضودة يف اإطار التعاون الدويل. وقد مثلت ميزانية الدولة 

املر�ضودة لهذا القطاع، ما يعادل 0,33% �ضنويا من الناجت الداخلي الإجمايل بني �ضنتي 2001 و2007.

وعلى �ضبيل املقارنة، يعد املغرب من البلدان التي تعرف معدل متويل للتكوين املهني ن�ضبيا مرتفعا. اإذ بالقيا�س 

 مع الناجت الداخلي الإجمايل، فاإن النفقات العامة يف هذا القطاع تبلغ 0,3% يف فرن�ضا، و0,28%يف الربتغال 

و0,24% يف اإيطاليا. واحلقيقة اأن املعطيات املالية املتوفرة، ل ت�ضمح بدرا�ضة فاعلية الطرق والو�ضائل امل�ضتخدمة، 

ذلك اأن هذا النوع من التحليل ي�ضمح مبعرفة مدى تنا�ضب متويل اخلدمات املقدمة، مع احتياجات ال�ضوق 

واهتمامات ال�ضيا�ضات العامة.

وعلى غرار باقي القطاعات، فاإن ميزانية الت�ضيري ت�ضتاأثر باحل�ضة الكربى من امليزانية املخ�ض�ضة للقطاع، اأي ما 

يقارب 77% �ضنة 2007، منها 52% موجهة لالأجور و 25% لتغطية نفقات التجهيز والنفقات املختلفة، فيما 

�ضجلت ح�ضة ال�ضتثمار خالل الفرتة الفا�ضلة بني 2001 اإىل 2004 ما يقارب  25% من اإجمايل امليزانية، لت�ضل 

اإىل معدل 21% ما بني �ضنتي 2005 و2007، اأي تراجعا باأربع نقاط.

وبخ�ضو�س تطورات امليزانية املعتمدة، ميكن القول اأن معدل منو ميزانية التكوين املهني قد �ضجل ارتفاعا 

ملحوظا، حيث اأن معدل النمو ال�ضنوي بلغ حوايل 6% خالل الفرتة املمتدة من 2001 اإىل 2007.

وعلى الرغم من هذا التح�ضن على امل�ضتوى املايل، فاإن القطاع ل يزال غري قادر على ال�ضتجابة للطلب الذي 

يعرف تطورا ومنوا م�ضتمرين.

 IV.   متويل قطاع حمو الأمية والرتبية غري النظامية: 
        موارد دون م�صتوى املتطلبات

انتقلت امليزانية املخ�ض�ضة لقطاع حمو الأمية من 73,8 مليون درهم �ضنة 2001 اإىل 102,9 مليون درهم 

النظامية خالل نف�س  الرتبية غري  20,52 مليون درهم و33,3 مليون درهم لقطاع  مقابل   ،2006 �ضنة 

الفرتة.

ويف�رش حجم متويل هذين القطاعني بالعوامل التالية:

بالرغم من اأهمية هذين القطاعني �ضمن ال�ضيا�ضة الوطنية للرتبية، تظل ح�ضة املوارد املخ�ض�ضة لهما   n

�ضعيفة، قيا�ضا بالن�ضب العالية لالأميني من جهة، والأطفال غري املمدر�ضني اأو املنقطعني عن الدرا�ضة من 

جهة ثانية؛

هذا القطاع يعتمد اإ�ضرتاتيجية العمل امل�ضرتك، القائم على ال�رشاكة، مع حتديد اأدوار وم�ضوؤوليات كل   n

واحد من ال�رشكاء؛
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اإ�ضافة اإىل دعم بع�س املنظمات  يعتمد قطاع حمو الأمية بالأ�ضا�س يف متويله، على ميزانية الدولة،   n

الدولية؛

و ميول قطاع الرتبية غري النظامية من ميزانية الدولة، خا�ضة حيث تقدم الدعم الالزم للمنظمات غري   n

احلكومية وللربنامج العام.

واأمام تطور ظاهرة الإنقطاع عن الدرا�ضة، خا�ضة يف امل�ضتوى البتدائي، فاإنه من الالزم وال�رشوري البحث 

عن بدائل مل�ضاعدة التالميذ املعنيني والوقاية من هذه الآفة.

وبالرغم من تراجع معدلت الأمية يف املغرب بن�ضب مهمة، اإل اأنه لي�س من الي�ضري اإثبات جناعة برامج حمو 

الأمية، خا�ضة اإذا علمنا اأن مع�ضلة الأمية تنت�رش بالدرجة الأوىل بني الأ�ضخا�س املتقدمني يف ال�ضن )55 

�ضنة اأو اأكرث(، ونظرا ملعدل الوفيات املرتفع لدى هذه الفئة العمرية، ي�ضعب الف�ضل والتق�ضيم بني اأثر برامج 

حمو الأمية وبني معدلت الوفيات.

وانطالقا من املالحظات امل�ضار اإليها �ضلفا، �ضيكون من الأجنع املزيد من ال�ضتثمار يف حماربة عدم التمدر�س 

واحلد من الهدر املدر�ضي اإىل جانب من ال�ضتثمار يف حماربة الأمية، علما باأن التمدر�س وا�ضتمرار التالميذ 

يف املدر�ضة حتى نهاية فرتة التعليم الإلزامي �ضتمكن من حماربة الأمية، من جهة، ومن جهة اأخرى من 

و�ضع ا�ضرتاتيجيات اأكرث فعالية ملحاربة الأمية. وميكن الإ�ضارة هنا، على �ضبيل املثال اإىل اإدراج م�ضاريع 

جمتمعية �ضمن مقررات جامعات العلوم الإن�ضانية، بهدف اإ�رشاك الطلبة يف عملية حماربة الأمية، مع جعل 

هذه امل�ضاريع قابلة للدمج يف ك�ضف نقط الطالب لنيل الدبلوم. 

V.   التكاليف الفردية 

للرتبية والتكوين. وقد  الوطنية  املنظومة  ال�ضوء على مدى فعالية  الفردية ت�ضليط  التكاليف  يتيح حتليل 

و�ضلت الكلفة الفردية يف التعليم الإلزامي �ضنة 2005 اإىل 3495 درهما يف التعليم البتدائي، و5463,5 

درهما يف التعليم الإعدادي، و7366 درهما يف التعليم الثانوي التاأهيلي. ومقارنة مع �ضنة 2004، فقد 

عرفت هذه التكاليف ارتفاعا بن�ضبة 6,9% يف التعليم البتدائي، و3,2% يف التعليم الإعدادي، و4,3% يف 

التعليم الثانوي التاأهيلي. 

وبالرجوع اإىل املقارنات الدولية، نالحظ اأن املغرب يخ�ض�س ن�ضيبا هاما من ناجته املحلي الإجمايل الفردي،  

اأي ن�ضبة 21%،  لطور التعليم البتدائي، فيما ي�ضل هذا املعدل يف منطقة �ضمال اأفريقيا اإىل 11% من 

م�ضتوى  وعلى   ،)2006 اأفريقيا  يف  للرتبية  الإقليمي  اليون�ضكو  )مكتب  الفردي  الإجمايل  املحلي  الناجت 

التعليم العايل، ميكن مالحظة نف�س التوجه يف بلدان �ضمال اأفريقيا. غري اأن و�ضعية املغرب ما زالت تطرح 

عددا من ال�ضعوبات. فاإىل جانب امل�ضاكل املتعلقة برت�ضيد املوارد، يواجه املغرب م�ضكال ج�ضيما يتمثل يف 

بطالة احلا�ضلني على ال�ضواهد. واإ�ضافة اإىل رهان اجلودة الذي ي�ضكل حتديا كبريا على جمموع منظومتنا 

املوارد  تر�ضيد  اأجل  من  للتنظيم  وجريئة  جديدة  �ضيا�ضة  و�ضع  ال�رشوري  من  والتكوين،  للرتبية  الوطنية 

الب�رشية، وحل امل�ضاكل املتعلقة باإيجاد منافذ لل�ضغل عرب تعزيز عملية تنويع ال�ضعب على م�ضتوى التعليم 

العايل. 
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VI .   منوذج تخ�سي�ض املوارد بني الأكادمييات 

يك�ضف حتليل املبالغ املخ�ض�ضة لالأكادمييات عن وجود خلل على م�ضتوى توزيع اعتمادات امليزانية. ويالحظ 

املعيار  متثل  الأكادمييات  يف  التالميذ  اأعداد  دامت  ما  بالأ�ضا�س،  املعيار  اأحادية  القواعد  هذه  اأن  اأي�ضا 

ال�ضو�ضيو  الظروف  مراعاة  دون  الأكادمييات،  بني  الت�ضيري  اإعتمادات  توزيع  املطبق يف  والوحيد  الأ�ضا�ضي 

اقت�ضادية وم�ضتوى التمدر�س يف  اجلهات. واحلال اأنه من بني العوامل التي توؤثر على عدم متدر�س التالميذ 

هناك  الب�رشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  اإطار  املعتمدة يف  املعايري  فقرية، ح�ضب  قروية  404 جماعة  يف 

اإىل  التفاوت بني اجلهات،  اله�ضا�ضة وموؤ�رش  التي يتم قيا�ضها بوا�ضطة معدل  اقت�ضادية  ال�ضو�ضيو  الظروف 

جانب العوامل الأخرى املتمثلة يف وجود اأو غياب الإعداديات والثانويات يف هذه اجلماعات. 

واملالحظة العامة التي خل�س اإليها حتليل متويل املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين هي اأنه مكلف بنيويا، 

واأن هوام�س التدخل من اأجل تعميم التمدر�س الإلزامي حمدودة ب�ضبب عدم الفعالية الناجمة عن معدلت 

املتبعة يف حركة  باملعايري  ترتبط  اإكراهات  الب�رشية )وهذه  املوارد   تدبري  والتكرار، و�ضعف جناعة   الهدر 

النتقالت، وتر�ضيد عدد �ضاعات التدري�س يف الإعدادي والثانوي التاأهيلي، ومتركز اأ�ضاتذة ال�ضلم 11 يف 

املراكز احل�رشية الكربى، واإحلاق معلمني �ضباب يف حاجة اإىل التجربة مبناطق خارجة عن املراكز احل�رشية، 

دون مراعاة �ضعوبات التالميذ واحتياجاتهم، الخ(.

اأعداد  اأن  املنجزة  التحليالت  امليزانية، تظهر  املعتمدة يف توزيع اعتمادات  املعايري  وبالرغم من �ضعف توفر 

املتمدر�ضني تعترب مبثابة املعيار ال�ضائد يف توزيع العتمادات املالية بني الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، 

دون مراعاة احتياجات التالميذ الذين ينتمون اإىل اأو�ضاط حمرومة، والذين يعترب الدعم الجتماعي بالن�ضبة 

اإليهم عامال حا�ضما ل�ضمان تعليمهم وجناحهم الدرا�ضي. 

ومن ال�رشوري و�ضع منوذج لتوزيع املوارد املالية ب�ضكل من�ضف، ياأخذ بعني العتبار عددا من املعايري، منها 

النتائج واأداء املدار�س والظروف ال�ضو�ضيو اجتماعية للمتمدر�ضني.

للرتبية  وطنية  منظومة  على  للح�ضول  اأنه  على  الإ�ضتنتاج  املذكورة، ميكن  القيا�ضية  التحاليل  على  بناء 

والتكوين مبوا�ضفات اجلودة، يتعني بذل املزيد من اجلهود يف ما يخ�س تر�ضيد املوارد من اأجل ال�ضتجابة 

املالئمة ملتطلبات التنمية الوطنية. ذلك اأن منظومتنا الوطنية للرتبية والتكوين حتظى بح�ضة ل باأ�س بها 

من الرثوة الوطنية من اأجل متدر�س نحو �ضبعة ماليني طفل و�ضاب مغربي، اإل اأن حمدودية هذا املنظومة 

ل ترقى اإىل م�ضتوى النتظارات، رغم اجلهود املبذولة.

وميكن التعمق اأكرث يف عملية حتليل املنظومة والتطرق خليارات اأ�ضلوب التنظيم بعد درا�ضة جناعته. واإن ما 

يربر هذا هو اأن منظومتنا الرتبوية تعر�ضت ومازالت لعدد من النتقادات؛ ويف هذا ال�ضياق، يبدو من املفيد 

ت�ضخي�س اأداء الأكادمييات  اجلهوية للرتبية والتكوين باعتبارها موؤ�ض�ضات ل ممركزة مكلفة بتدبري نظام 

املنظومة والتكوين يف اجلهات، والت�ضاوؤل حول فعاليتها التقنية وقدرتها على الت�ضيري والعوامل املحددة لها.

 Data Envelopment Analysis الناجع  احلد  تقنية  بوا�ضطة  عليها  املح�ضل  النتائج  لنا  �ضمحت   وقد 

)DEA(  مبالحظة مفادها اأننا حينما نربط كفاءة التالميذ يف امتحان البكالوريا باملوارد املالية، مع �ضبط ال�رشوط 

ال�ضو�ضيو اقت�ضادية للو�ضط، فاإننا ن�ضتنتج اأن اأغلبية الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين تفتقد ن�ضبيا اإىل 

الفعالية، وهو ما يدل على اإمكانية حت�ضني مردودية املنظومة من خالل تخ�ضي�س اأف�ضل للموارد وبدون 

زيادة موارد اإ�ضافية. 
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وتبني نتائج الدرا�ضات املنجزة اأن معدل الفعالية الن�ضبية لالأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين هو %71. 

ومبعنى اأخر ، فاإنه ميكن لهاته الأكادمييات حت�ضني مردودية املوؤ�ض�ضات التعليمية التي ت�ضجل 30% كن�ضبة 

للفعالية فقط، من خالل تخ�ضي�س اأف�ضل للموارد، وبزيادة اإنتاجيتها. 

للرتبية  اجلهوية  لالأكادمييات  الفعالة  املمار�ضات  بني  عالئقي  اإطار  بو�ضع  املقدر  النموذج  ي�ضمح 

الجتماعي  بالدعم  الأمر  ويتعلق  النجاعة.  حد  تقدير  يف  امل�ضتعملة  املهمة  املتغريات  وبع�س  والتكوين، 

معياري �ضبه  انحدار  على  بناءا  املنجزة  التقديرات  وح�ضب  الفقر.  ون�ضبة  البكالوريا  يف  النجاح   ون�ضبة 

)Régression semi-paramétrique(، فاإن اخلال�ضات تك�ضف عن وجود ارتباط وا�ضح بني ن�ضبة الفقر 
وم�ضتوى الفعالية. فالفقر باعتباره عائقا �ضو�ضيو اقت�ضاديا يوؤثر �ضلبا على فعالية الأكادميية اجلهوية للرتبية 

والتكوين.

ترتبط نتائج جناعة الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ارتباطا وثيقا بن�ضب النجاح يف البكالوريا، وهي 

اأي�ضا مرتبطة بن�ضب النجاح يف خمتلف اأ�ضالك وم�ضتويات التعليم الإبتدائي والثانوي.ذلك اأن و�ضع نوع 

من الرتتيب فيما يخ�س ن�ضب النجاح، ي�ضاوي الرتتيب املبني على اأ�ضا�س نقط الفعالية، مع الفرق املتمثل 

يف كون هذا الأخري يت�ضمن ناقال للمعلومات املتعلقة بال�ضياق، وبالو�ضائل املعتمدة من طرف الأكادمييات 

اجلهوية للرتبية والتكوين.
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خامتـــــة

اإن تلخي�س ح�ضيلة ال�ضنوات ال�ضبع الأخرية من الإ�ضالح، ليوؤكد بجالء اأهمية اجلهود املبذولة، خا�ضة فيما 

يتعلق برهانات تعميم التعليم؛ حيث ميثل تعميم التعليم الإلزامي اأحد الهتمامات الكربى ل�ضيا�ضة الرتبية 

املتبعة، منذ انطالق الإ�ضالح. ويعترب التقلي�س، قدر الإمكان، من الفوارق املرتبطة باخل�ضو�ضيات ال�ضو�ضيو 

ـ اقت�ضادية والثقافية واجلغرافية، اأهم املوا�ضيع التي تناولها الإ�ضالح. 

وكنتيجة لهذه ال�ضيا�ضة، فقد مت تو�ضيع الطاقة ال�ضتيعابية، وتطوير الدعم الجتماعي للتالميذ املعوزين، 

�س  ممُ
خا�ضة يف الو�ضط القروي. هذا وي�ضطدم تعميم التعليم الإلزامي ب�ضعوبات تو�ضيع ولوج املدر�ضة خلمُ

ال�ضاكنة الأكرث فقرا، من جهة )�ضاكنة جد فقرية و�ضاكنة ذات احتياجات خا�ضة(، واحلد من الهدر املدر�ضي 

قبل ا�ضتكمال التعليم الإلزامي، من جهة اأخرى. 

ي�ضكل �ضعف املردودية الداخلية للمدر�ضة عائقا اأمام تعميم التمدر�س الإجباري. ومن ثم فاإن ارتفاع ن�ضبة 

الهدراملدر�ضي يعمق من م�ضكل تكافوؤ الفر�س فيما يتعلق بالنجاح الدرا�ضي، ذلك اأن التالميذ املنحدرين من 

اأ�رش فقرية، هم الأكرث عر�ضة للتكرار والنقطاع عن الدرا�ضة.

بالإ�ضافة اإىل ذلك، فقد ت�ضمن الإ�ضالح الرتبوي للتعليم العايل اإعادة تنظيم الهند�ضة البيداغوجية واإعادة 

هيكلة م�ضالك وجتديد م�ضامني التكوين. وهكذا، فاإن اإعداد وو�ضع الهند�ضة البيداغوجية اإجازة – ما�ضرت 

– دكتوراه، �ضت�ضمح بت�ضجيل منظومتنا الرتبوية يف اإطار البنية الأوروبية للتعليم العايل. وقد اأقر الإ�ضالح 
اأي�ضا تنوعا يف التكوين، الذي متيز بتعدد ال�ضعب، حيث اإن ن�ضفها هي �ضعب مهنية.    

�ضبيل  اأ�ضا�ضية يف  رافعة  مبثابة  القت�ضادي"  والتكوين مع حميطه  الرتبية  نظام  "مالءمة  امليثاق  ويعترب 

الهدر  مع�ضلة  حلل  و�ضيلة  طويلة،  ولفرتة  ظل،  الذي  املهني،  التكوين  فاإن  وبالتايل،  الإ�ضالح.  حتقيق 

املدر�ضي، اأ�ضبح اليوم و�ضيلة ل حميد عنها يف ال�ضيا�ضة التي تتبناها احلكومة يف جمال تنمية ال�ضغل. 

وبالفعل، فقد �ضجل التكوين املهني مردودية خارجية مرتفعة ن�ضبيا، باملقارنة مع باقي مكونات املنظومة 

الرتبوية ؛ فحوايل ثلثي اخلريجني اندجموا يف احلياة املهنية، خالل الت�ضعة اأ�ضهر الأوىل من تخرجهم.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن الرفع من امل�ضتوى العام للرتبية والتكوين قد زاد من حدة الفوارق الجتماعية. وبالنظر 

اإىل الرتفاع املهم يف عدد خريجي املنظومة الرتبوية العامة، ومن اأجل احل�ضول على من�ضب �ضغل، يتعني 

م�ضبقا ال�ضتثمار، فيما بعد البكالوريا، اأي يف تكوين ذي جودة لكنه مكلف. بحيث اأن الأ�رش املي�ضورة هي 

الوحيدة القادرة على توفري مثل هذا التكوين لأبنائها. ومن اأجل تقومي هذا الو�ضع، اأحدث قطاع التعليم 

العايل، موؤ�ض�ضات جامعية ذات ولوج حمدود توفر تكوينات ممهنة ذات جودة. غري اأن الطاقة ال�ضتيعابية 

لهذه املوؤ�ض�ضات تبقى حمدودة جدا ، بالإ�ضافة اإىل كونها تتمركز يف املدن الكربى، ولي�ضتفيد منها �ضوى 

الطلبة املنحدرين من اأو�ضاط اجتماعية مي�ضورة. لذلك يظل م�ضكل التهمي�س الجتماعي لل�ضباب الأقل 

تكوينا، حا�رشا ب�ضكل بارز.

هذا ف�ضال عن اأن التطور النوعي امل�ضجل يف جمال تعميم الولوج اإىل املدر�ضة ون�رش التعليم، مل يواكبه اأي 

تطور ملحوظ على م�ضتوى جودة التعلم، على الرغم من و�ضع م�ضارات درا�ضية جديدة، ودمج مناهج 

تراعي اخل�ضو�ضيات اجلهوية، ومراجعة الربامج، ومالءمة وتنويع وحترير الكتب املدر�ضية.

ومن اأجل تدبري يراعي مبداأ القرب من م�ضتعملي اخلدمات الرتبوية، مت اإحداث الأكادمييات اجلهوية للرتبية 

والتكوين على �ضكل موؤ�ض�ضات عمومية تتمتع ب�ضخ�ضية معنوية وبا�ضتقاللية اإدارية ومالية. ويف ظل هذه 

العامة  التوجهات  بتحديد  القطاع  الو�ضية على  الوزارة  تهتم  اأن  املفرت�س  للحكامة، من  الطريقة اجلديدة 

لل�ضيا�ضة الرتبوية، وتوزيع املوارد وكذا تتبع تقومي النتائج، يف حني من املفرت�س على امل�ضتوى اجلهوي اأن 
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اإن  والإدارية.  واملالية  البيداغوجية  الرتبوية يف جميع جوانبها  املنظومة  تدبري  الالممركزة  املوؤ�ض�ضات  تتوىل 

لمتركز املنظومة الرتبوية ل ي�ضمن لوحده حت�ضني جودة الرتبية والتكوين، اإذ ينبغي اأن يتم ذلك اأي�ضا على 

م�ضتوى املوؤ�ض�ضات املدر�ضية واجلامعية التي تعترب الأقرب من املدر�ضني ومن املتعلمني. وبالتايل ومن اأجل 

النجاعة والقت�ضاد، فاإنه من الأف�ضل من جهة، اأن يتم النقل املبا�رش للموؤهالت لفائدة املوؤ�ض�ضات، ومن جهة 

اأخرى، اأن يتم تركيز ال�ضالح على املمار�ضات البيداغوجية وطرائق التدري�س.

اأما فيما يتعلق بالتمويل العمومي فاإن املغرب من بني البلدان التي تخ�ض�س ح�ضة مرتفعة ن�ضبيا من مواردها 

اإن النت�ضار ال�رشيع لتمدر�س الأطفال من الفئات العمرية ال�ضغرى  الوطنية ملجال الرتبية. من دون �ضك، 

يف هذه ال�ضنوات الأخرية، ل يف�رش وحده تزايد التحمالت املرتبطة بقطاع الرتبية. واحلال اأن ارتفاع كلفة 

التعليم ترجع اإىل حد كبري اإىل الهدر املدر�ضي، اإذ اإن الن�ضبة املرتفعة للتكرار والنقطاع عن الدرا�ضة تعترب 

ارتفاع  وراء  اأ�ضا�ضيا  ت�ضكل عن�رشا  املنظومة، كما  اختاللت معنية يف   مبثابة موؤ�رش حقيقي عن وجود 

التكاليف الرتبوية. وهو ما يتطلب تفكريا عميقا وتاأمال وطنيا وا�ضعا وم�ضرتكا، لتحديد الأولويات، ور�ضم 

معامل الآفاق التي ت�ضمح باإعطاء نف�س جديد لالإ�ضالح، وتقويته عن طريق التعبئة الجتماعية ال�ضاملة، 

حتى تكون الرتبية فعال اأولوية وطنية وقاطرة للتنمية امل�ضتدامة. 



امللحقات
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لائحة الجداول

 اجلدول 1: 

تطور اأعداد املتمدر�صني يف التعليم االأويل ح�صب نوعيه 

 اجلدول 2: 

تطور اأعداد التالميذ ح�صب اأ�صالك التعليم 

 اجلدول 3: 

تطور عدد التالميذ املتمدر�صني ح�صب الو�صط يف التعليم االبتدائي 

 اجلدول 4. 

تطور عدد موؤ�ص�صات التعليم االبتدائي

 اجلدول 5: 

تطور هيئة التدري�س يف التعليم االبتدائي ح�صب الفئات العمرية

 اجلدول 6: 

تطور عدد تالميذ التعليم الثانوي االإعدادي ح�صب الو�صط 

 اجلدول 7: 

تطور ت�صاوي املعدل ال�صايف للتمدر�س يف املرحلة االإعدادية 

 اجلدول 8: 

تطور عدد التالميذ يف الثانوي التاأهيلي ح�صب الو�صط 

اجلدول 9: 

التاأطري البيداغوجي خالل �صنة 2006-2007

 اجلدول 10: 

تطور عدد املتدربني ح�صب نوع التكوين وم�صتواه

 اجلدول 11 :

 بع�س حمددات الهدر املدر�صي يف 404 جماعة قروية 

الئحة الر�صوم البيانية
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 الر�صم البياين 1: 

تطور املعدل ال�صايف للتمدر�س يف التعليم االأويل 

 الر�صم البياين 2: 

تطور املعدل ال�صايف لاللتحاق باملدر�صة ح�صب اجلن�س

 الر�صم البياين 3: 

معدل اإمتام الدرا�صة دون التكرار يف التعليم االبتدائي

 الر�صم البياين 4: 

تطور القاعات التي مت اإحداثها يف التعليم االبتدائي ح�صب الو�صط 

 الر�صم البياين 5: 

اأعداد امل�صتفيدين من املطاعم املدر�صية يف التعليم االبتدائي

 الر�صم البياين 6: 

معدل اإمتام الدرا�صة دون تكرار يف الثانوي  االإعدادي يف عام 2006-2007

 الر�صم البياين 7: 

اأعداد امل�صتفيدين من الدعم االجتماعي يف املرحلة االإعدادية

 الر�صم البياين 8: 

معدل اإمتام الدرا�صة دون تكرار يف الثانوي التاأهيلي يف عام 2006-2007

الر�صم البياين 9: 

امل�صتفيدين من الدعم االجتماعي يف الثانوي التاأهيلي

الر�صم البياين 10:

 تطور ح�صة التعليم اخلا�س ح�صب االأ�صالك 

 الر�صم البياين 11:

 توزيع الطلبة اجلامعيني ح�صب جمال الدرا�صة 

 الر�صم البياين 12: 

تطور معدالت االإقبال
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الر�صم البياين 13:

 مثلث اأهداف التعليم للجميع

 الر�صم البياين 14: 

معدل االأمية مقابل الهدر املدر�صي بالن�صبة املئوية ح�صب اجلهة

 الر�صم البياين 15: 

تطور عدد التالميذ بالتعليم العمومي ح�صب ال�صلك

 الر�صم البياين 16: 

تقدير تطور اخلريجني ح�صب كل �صلك تعليمي

الر�صم البياين رقم 17: 

تطور الراأ�صمال الب�رشي ح�صب االأ�صالك التعليمية

الر�صم البياين رقم 18:

 تطور ن�صب منو الناجت الداخلي االإجمايل وخمزون الراأ�صمال الب�رشي )kh( وخمزون الراأ�صمال 

)kf( الثابت

 الر�صم البياين رقم 19  :

 تطور املعدل املتو�صط للتكرار ح�صب اجلن�س

 الر�صم البياين رقم 20:

 ن�صبة التكرار ح�صب اجلهة وال�صلك عام 2005-2006.

 الر�صم البياين رقم 21: 

موؤ�رش تنمية الرتبية يف مقابل نفقات الرتبية ن�صبة اإىل الناجت الداخلي االإجمايل

 الر�صم البياين رقم 22: 

موؤ�رش تنمية الرتبية يف مقابل نفقات الرتبية ن�صبة اإىل ميزانية الدولة

 الر�صم البياين رقم 23: 

 اأمل احلياة املدر�صية مقابل ن�صبة الالمتدر�س 

الر�صم البياين رقم 24:  

تطور معدل االنقطاع الدرا�صي ح�صب االأ�صالك



2008 للللل�10 التحليلي  التقرير   n للتعليم  الأعلى  المجل�س 

السنوي التقرير  الثاني من  الجزء 

 الر�صم البياين 25 : 

م�صار 100 تلميذ مغربي يف النظام املدر�صي

 الر�صم البياين رقم 26: 

بع�س حمددات الهدر املدر�صي بالن�صبة لـ 404 جماعة قروية

 الر�صم البياين رقم 27: 

تطور نفقات الت�صيري ح�صب االأبواب مباليني الدراهم 

 الر�صم البياين رقم 28:

 توزيع نفقات اال�صتغالل ح�صب االأبواب


