


“يتعني اإعطاء دفعة قوية لبع�ض القطاعات، ق�سد الرفع من وترية اإجنازها.ويف �سدارتها ك�سب الرهان احليوي 
لالإ�سالح العميق للرتبية والتكوين، الذي يتوقف عليه م�ستقبل الأجيال احلا�سرة وال�ساعدة.

واإننا لندعو احلكومة املقبلة لأن ت�سارع اإىل بلورة خمطط ا�ستعجايل،لتعزيز ما مت حتقيقه، وتدارك ما فات، من 

خالل التفعيل الأمثل ملقت�سيات امليثاق.”

مقتطف من اخلطاب امللكي يف افتتاح الدورة الت�سريعية 12 اأكتوبر 2007

“واإذا كنا قد و�سعنا التعليم يف �سدارة هذه القطاعات، فالأننا نعتربه املحك احلقيقي 
لأي اإ�سالح عميق؛ ولكي ياأخذ اإ�سالح منظومتنا الرتبوية �سرعته الق�سوى، ووجهته ال�سحيحة،

ندعو احلكومة حل�سن تفعيل املخطط ال�ستعجايل؛

و�سنحر�ض على األ يخلف املغرب موعده مع هذا الإ�سالح امل�سريي،لذلك على اجلميع 

اأن ينخرط فيه بقوة،فظروف النجاح متوفرة، من اإرادة حازمة جلاللتنا وتعبئة جماعية لكل املوؤ�س�سات 

العمومية،  املدر�سة  الثقة يف  وتر�سيخ  اإعادة العتبار  اجلماعي،  والتنظيمات، هدفنا  والفاعلني  وال�سلطات 

كموؤ�س�سة للتن�سئة اجلماعية على قيم املواطنة امللتزمة، وتكري�ض تكافوؤ الفر�ض.”

مقتطف من اخلطاب امللكي مبنا�سبة ذكرى عيد العر�ض املجيد 30 يوليوز 2008
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مدخل

ميثل مجال التربية والتكوين رهانا كبيرا في مسيرة تنمية بالدنا، باعتباره أول أسبقية وطنية بعد قضية الوحدة 
التربية والتكوين، حيث تشكلت منذ  التفكير بعمق في إصالح منظومة  ، كان لزاما  الترابية. ومن هذا املنطلق 
سنة 1999 اللجنة اخلاصة للتربية والتكوين بهدف بلورة مشروع متكامل إلصالح املدرسة املغربية، وتوجت أعمالها 

بتبني امليثاق الوطني للتربية والتكوين كوثيقة مرجعية لإلصالح، حظيت بالتوافق الوطني التام.

انتظارات  عن  تعبر   ،2000 سنة  منذ  تفعيله  انطلق  الذي  امليثاق،  في  املسطرة  والغايات  األهداف  كانت  وإذا   
ومطالب اجملتمع املغربي؛ إال أنه بالرغم من إشراف العشرية األولى لإلصالح على نهايتها، ومع اعتبار االهتمام اخلاص 
الذي حظي به قطاع التربية والتكوين من مختلف الهيئات اجملتمعية، و اجملهودات املبذولة واإلجنازات امللموسة في 

العديد من اجملاالت، فإن عددا من االختالالت واالنتظارات مازالت قائمة.

للدورة  االفتتاحي  خطابه  في  السادس،  محمد  امللك  اجلاللة  صاحب  تفضل  املفارقة،  الوضعية  هذه  وأمام 
يتغيأ  استعجالي،  برنامج  لبلورة  اجلديدة  للحكومة  السامية  تعليماته  بإعطاء   ،2007 سنة  خلريف  التشريعية 
تسريع وتيرة إجناز اإلصالح خالل األربع سنوات املقبلة. وهكذا، مت االلتزام بتقدمي خارطة طريق حتدد، بصفة دقيقة 

وملموسة، برنامج تسريع وتيرة إجناز إصالح منظومة التربية والتكوين.

برنامجا  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  وضعت  السياق،  هذا  وضمن 
استعجاليا طموحا ومجددا، ميتد على مدى أربع سنوات، ميتح مرجعيته من امليثاق الوطني للتربية والتكوين ويروم 

إعطاء اإلصالح »نفسا جديدا«.

األول  الوطني  للتقرير   2008 للتعليم سنة  األعلى  اجمللس  إصدار  مع  االستعجالي،  البرنامج  تهيء  تزامن  وقد 
حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، والذي اعتمدت خالصاته، وتوصيات مناقشاته، كوثيقة مرجعية في 
صياغة البرنامج االستعجالي، الذي يتمحور حول اجملاالت األربعة التي اعتبرها التقرير ذات أولوية حاسمة، ودعا إلى 

بلورتها في امليدان.

وسعيا إلى حتقيق فعالية قصوى لهذا البرنامج، مت تبني منهجية عمل جديدة، تتجاوز صيغ التدبير السابقة، 
وتعتمد خمسة مكونات أساسية تتدرج كالتالي:

املشاريع،  تدقيق  التدخل، مع  يتضمن حتديد مجاالت  تفاصيله:  أدق  برنامج طموح ومضبوط في  • حتديد 
وبلورة مخططات العمل، وضبط

اجلدولة الزمنية لإلجناز، وتوفير املوارد التي ينبغي تعبئتها؛

• اعتماد نهج تشاركي: يرتكز على إشراك مجموع الفاعلني األساسيني داخل منظومة التربية والتكوين 

في إجناز وتطبيق البرنامج االستعجالي؛

القرب، بغاية  امليدان: لضمان تطبيق اإلجراءات احملددة بصورة تعتمد مبدأ  القوي للفاعلني في  االنخراط   •
إعطاء النفس اجلديد لإلصالح بعدا عمليا وملموسا؛

البرنامج  بتطبيق  املرتبطة  العمليات  لكل  الدقيقة  باملواكبة  تسمح  قرب:  عن  للتتبع  عدة  وضع   •
االستعجالي.

ضمانا  املنظومة  مستويات  كل  على  املنشود  التغيير  لتحقيق  والتعبئة:  التواصل  لتدبير  أرضية  وضع   •
النخراط اجلميع.

و تقدم هذه الوثيقة صيغة تركيبية ملكونات مشاريع البرنامج االستعجالي لتسريع وتيرة اإلصالح،التي  تعتمد 
مقاربة منهجية، تتمفصل في مشاريع، متت هيكلتها في جدادات مبسطة، تتضمن  ثالثة مكونات :

• تذكير باملبادئ املوجهة في امليثاق الوطني للتربية والتكوين وبأهم املكتسبات احملققة؛

الوضعية  تشخيص  عناصر  بأهم  التذكير  بعد  بها،  اخلاصة  والتدابير  احملددة  املشاريع  مختلف  استعراض    •
الراهنة؛

• تقدمي العدة التدبيرية واإلجراءات الالزمة لضمان قيادة املشاريع عن قرب، في مرحلة اإلجناز.



I - المبدأ الموجه للبرنامج االستعجالي وأهدافه الرئيسية :

التربية  منظومة  قلب  في  املتعلم  جعل  على:  يقوم  موجه،  جوهري  مبدأ  على  االستعجالي  البرنامج  يرتكز 
والتكوين ، وتسخير باقي  الدعامات األخرى خلدمته،من خالل توفير: 

• تعلمات ترتكز على املعارف والكفايات األساسية التي تتيح للتلميذ فرص التفتح الذاتي؛

• مدرسني يعملون في ظروف مواتية وعلى إملام واسع بالطرائق البيداغوجية الالزمة ملمارسة مهامهم؛      

• جتهيز وتأهيل مؤسسات تعليمية ذات جودة ،توفر للتلميذ ظروفا تربوية مناسبة لتحقيق تعلم جيد.

وانسجاما مع التوجهات التي حددها تقرير اجمللس األعلى للتعليم لسنة 2008، يقترح البرنامج االستعجالي 
خطة عمل تتوخى حتقيق أربعة أهداف أساسية، متثل مجاالت التدخل ذات األولوية، وهي :

التعليم  بتعميم  ذلك  وربط  15سنة:  غاية  إلى  التمدرس  إللزامية  الفعلي  التحقيق   .1
األولي. 

مما يتطلب تطبيق قانون اإللزامية، عبر مقاربة إرادية تتيح إمكانية متدرس األطفال البالغني 6 سنوات، بنسبة 
تقارب 100%، مع ضمان استمرار متدرسهم إلى حني بلوغهم 15 سنة من العمر، على األقل. 

ولهذه الغاية، سيتم تدقيق مفهوم العرض التربوي اخلاص بالتعليم اإللزامي وتفعيل كل الدعامات، الكمية 
منها والنوعية، من خالل جملة من اإلجراءات والتدابير العملية،تتعلق بتنمية العرض في مجال التعليم األولي،و 

بتوسيع الطاقة االستيعابية للمدارس االبتدائية والثانويات اإلعدادية، لتغطية مجموع التراب الوطني، 

مبدأ  بإعمال  كفيلة  تدابير  وبلورة  للتعلم،  مالئمة  ظروف  توفير  قصد  التعليمية،  املؤسسات  تأهيل  إعادة  و 
في  واألطفال  اخلاصة،  احلاجات  ذوي  واألطفال  )الفتيات،  التربوية  املنظومة  من  »املقصيني«  لفائدة  الفرص  تكافؤ 
عن  واالنقطاع  التكرار  ظاهرة  ومحاربة  املدرسي،  النجاح  لضمان  فعالة  مقاربة  باعتماد  هشة...(،وكذا  وضعية 
الدراسة،  واالرتقاء بالرياضة املدرسية والتربية البدنية، والعمل على مراجعة املناهج وتطوير العدة البيداغوجية 
لتحسني جودة التعلمات، وإدماج تكنلوجيات اإلعالم واالتصال في سيرورة التعلمات،مع االهتمام بتحسني مردودية 
نظام التقومي واإلشهاد، و دعم جودة احلياة املدرسية ،الذي يتطلب وجوبا االهتمام بالصحة املدرسية وتوفير األمن 

اإلنساني باملؤسسات التعليمية.

2. حفز روح املبادرة والتفوق في املؤسسة الثانوية وفي اجلامعة: 

فأهمية تفعيل مبدأ إلزامية التمدرس إلى حدود سن 15، تفرض تشجيع التمدرس وتنميته، إلى ما بعد هذه 
السن، على مستوى الثانوي التأهيلي والتعليم العالي، من خالل  اتخاذ  التدابير الضرورية لتأهيل العرض التربوي 
في الثانوي التأهيلي، وتشجيع التفوق به، وحتسني العرض في التعليم العالي، ألجل تسهيل عملية االلتحاق به ، 

واالرتقاء بالبحث العلمي.

3. مواجهة اإلشكاالت األفقية للمنظومة التربوية:  من خالل دعم كفاءات األطر التربوية، 
ومتكينها 

من  تأطير جيد، وإعادة االعتبار ملهنة التدريس، مما يستدعي تعزيز آليات التأطير والتفتيش التربوي بالتعليم 
املدرسي، وترشيد تدبير املوارد البشرية،و إرساء حكامة مسؤولة، تضمن قيادة فعالة للمنظومة، وتستشرف حسن 
نظام  وضع  واجب  إلى  باإلضافة  اجلنسني،  بني  واملساواة  اإلنصاف  لقيم  جتسيدا  النوع،  مقاربة  التخطيط،وإدماج 

معلوماتي عصري وناجع لتدبير املنظومة. 

كما ميثل التحكم في اللغات، باعتباره عنصرا أساسيا في النجاح املدرسي واالندماج املهني، إشكالية أفقية 
حاسمة، أضحى االنكباب على معاجلتها من املسائل امللحة اليوم، من خالل حتديث أساليب تعلم اللغة العربية ، 

وإتقان اللغات األجنبية، واالرتقاء بتدريس اللغة األمازيغية.
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 ويتحتم كذلك، وضع نظام ناجع لإلعالم و التوجيه التربوي، يضمن االنسجام بني مخرجات املنظومة وحاجيات 
التطور االقتصادي والعلمي وسوق الشغل.

4 . توفير وسائل النجاح : والتي تتطلب ترشيد املوارد املالية وضمان استدامتها، وتدشني ورش كبير للتواصل 
والتعبئة حول املدرسة، من خالل اعتماد استرtاتيجية تواصلية محكمة، تواكب البرنامج االستعجالي،

مختلف  التواصل،لتشمل  آليات  وتنويع  تطوير  سيتم  حيث   ، والشركاء  الفاعلني  وانخراط  تعبئة  تضمن  و   
الفئات املستهدفة، والفضاءات التربوية و املؤسسية، والعمومية.

أدوار  استيعاب  أسفله، سيكفل  البياني  الرسم  في  مبني  هو  االنخراط، كما  دوائر  فإن حتديد  عليه،  وعطفا   
ومسؤوليات مختلف الفاعلني ، و ضمان مأسسة االلتزام والتعاقد مع كل الفاعلني والشركاء .

املسار املتدرج إلشراك وانخراط جميع األطراف املعنية

      دوائر االنخراط                    األطراف املعنية  

ويبقى جناح تنفيذ البرنامج االستعجالي رهينا بتوفر شرطني أساسيني :

1 . التغيير العميق ألساليب التدبير: يقتضي إصالح املنظومة إرساء ثقافة التدبير املرتكز 

على النتائج والتعاقد واحملاسبة،و اعتماد نهج تدبيري حديث،يضمن حتديد األهداف وصياغتها بدقة ووضوح، وحتديد 
املعلومات،  وتبادل  اإلجنازات،  بلوغ وقياس  برامج عمل محددة للمسؤولني، ومنحهم وسائل  املسؤوليات، وتسطير 

على مختلف املستويات: اإلدارة املركزية، اجلامعات، األكادمييات، النيابات، واملؤسسات التعليمية.

و يعتبر عامل السرعة في إحراز نتائج ملموسة، عنصرا حاسما للحيلولة دون تعثر املشاريع، وفقدان احلافز لدى 
الفاعلني واملستفيدين. ومن شأن الفعالية والسرعة في إجناز املشاريع، أن تؤدي، إلى إضفاء مصداقية أكبر للبرنامج 

مع الشركاء،وبالتالي،ضمان التزام الشركاء، ودعمهم إلجناز مشاريع البرنامج االستعجالي.
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وحتقيقا لهذه الغاية، سيعتمد تنفيذ البرنامج االستعجالي، على نهج مبتكر، يشكل قطيعة مع املمارسات 

السابقة، ويقوم على بلورة مقاربة جديدة، تتلخص أهم مقوماتها كالتالي : 

 

البرنامج االستعجالي، قد مت تنظيمها في  التدابير املقترحة في  البداية، فإن  وبغية إدماج متطلبات األجرأة منذ 

مشاريع منسجمة ومتجانسة، تستجيب ألهداف مشتركة، متت ترجمتها إلى خطط عمل محددة.   شكل 
ومن شأن اعتماد املقاربة باملشروع، أن يتيح تنفيذ البرنامج االستعجالي، على نحو منسق وعملي ومتحكم فيه.

  2 . وضع عدة متينة لقيادة مراحل تنفيذ مقتضيات البرنامج االستعجالي: للحد من اخملاطر التي قد 
تؤدي إلى تأخيرات وتعثرات وإكراهات محتملة، في التنفيذ وبلوغ األهداف والنتائج املنتظرة، ينبغي أن يضمن نظام 
القيادة، باخلصوص، حتقيق قدر كبير من التفاعل في عملية صنع القرار، لضمان استمرارية تنفيذ البرنامج بشكل 
إعمال  لعملية  الدقيق  للتتبع  الالزمة،  واملؤشرات  األدوات  من  مجموعة  وضع  الشأن،  هذا  في  وسيتم  متواصل. 

البرنامج، كما ينبغي عدم التردد  في توفير املوارد البشرية واملالية، التي تضمن فعالية هذه العدة وجناعتها.
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II. البرنامج االستعجالي 2009-2012 : 27 مشروعا مندمجا ومتكامال لتسريع وتيرة اإلصالح:

مت حتديد 27 مشروعا ، تنتظم في أربعة مجاالت، يفصلها اجلدول التالي:

�ملجال  �لأول : �لتحقيق �لفعلي لإلز�مية �لتعليم �إىل غاية 15 �سنة    )13 م�رشوعا(

E1.P1 : تطوير التعليم األولي.

E1.P2 : توسيع العرض التربوي للتعليم اإللزامي.

E1.P3 : تأهيل املؤسسات التعليمية.

E1.P4 : تكافؤ فرص ولوج التعليم اإللزامي.

E1.P5 : محاربة التكرار واالنقطاع عن الدراسة؛

E1.P6 : االرتقاء  وتطوير التربية البدنية و الرياضة املدرسية؛ 

E1.P7 : إنصاف األطفال واجلماعات ذوي االحتياجات اخلاصة؛

E1.P8 : تطوير العدة البيداغوجية؛

E1.P9 : مراجعة املناهج؛

E1.P10: إدماج تكنولوجيات اإلعالم والتواصل في سيرورة  التعلمات؛

E1.P11 : حتسني نظام التقومي واإلشهاد؛

E1.P12 : حتسني جودة احلياة املدرسية؛

E1.P13: دعم الصحة املدرسية و األمن اإلنساني.

�ملجال �لثاين : حفز روح �ملبادرة و�لتميز يف �لثانوية �لتاأهيلية و�جلامعة   )4 م�ساريع(

E2.P1 : تأهيل العرض التربوي  بالثانوي التأهيلي.

E2.P2 : االرتقاء بالتميز.

E2.P3: حتسني العرض التربوي في التعليم العالي.

E2.P4 : االرتقاء بالبحث العلمي.

�ملجال �لثالث :  مو�جهة �لإ�شكالت �لأفقية ملنظومة �لرتبية و�لتكوين   )7 م�ساريع(

E3.P1 : تعزيز كفاءات األطر التربوية؛

E3.P2 : تعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم املدرسي؛

E3.P3 : ترشيد تدبير املوارد البشرية ؛

E3.P4: احلكامة ، التخطيط ومقاربة النوع؛

E3.P5: وضع نظام معلوماتي عصري وناجع؛

E3.P6 :  دعم التحكم في اللغات؛

E3.P7 : وضع نظام ناجع لإلعالم والتوجيه.

�ملجال �لر�بع : توفري و�شائل �لنجاح   )3 م�ساريع(

E4.P1 : ترشيد املوارد املالية وضمان استدامتها.

E4.P2 : التعبئة والتواصل حول املدرسة.

E4.P3 : تطوير التعليم اخلصوصي.



11

التقرير التركيبي للبرنامج االستعجالي
   2009 - 2012

تقييم  إجناز  على  للتعليم،  األعلى  للمجلس  التابعة  للتقومي  الوطنية  الهيئة  مع  بتنسيق  الوزارة،  كما ستنكب 
شامل لتطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك عبر إعمال تقومي شامل، حلصيلة ما مت إجنازه منذ سنة 2000، 

باعتماد مؤشرات مالئمة، وسيرورة مضبوطة، ومعطيات موضوعية ذات مصداقية.

�ملجال 1 : �لتحقيق �لفعلي لإلز�مية �لتمدر�س �إىل غاية 15 �سنة

ميثل تعميم ولوج األطفال إلى التعليم، واالحتفاظ بهم في املنظومة التربوية، حتى نهاية مرحلة التمدرس 
اإللزامي، رهانا كبيرا بالنسبة إلصالح منظومة التربية والتكوين.

وعلى الرغم من التقدم الواضح املسجل في السنوات األخيرة.إال  أن أعدادا كبيرة من األطفال ال تلتحق باملدرسة، 
أو تغادرها قبل بلوغ سن اإللزامية، كما يسجل ارتفاع نسبة التكرار بشكل كبير، حيث تراوحت نسبتها سنة 2006 

ما بني %12.7 في السلك االبتدائي و %16.9 في السلك الثانوي اإلعدادي.

أمام هذه الوضعية غير املقبولة، أضحى من املستعجل، مضاعفة اجلهود من أجل جعل مبدأ إلزامية متدرس 
األطفال املتراوحة أعمارهم بني 6 و15 سنة، كما حددها امليثاق ، واقعا فعليا. وهو ما يتطلب ضمان مقعد  لكل 

طفل بلغ سن التمدرس األولي من جهة، ومحاربة ظاهرتي التكرار واالنقطاع عن الدراسة من جهة أخرى.

ولتحقيق هذه األهداف، مت حتديد عدد من الدعامات والتدابير املندمجة واملتكاملة، تصنف كالتالي: 

• تطوير العرض التربوي للتعليم األولي، الذي يسهم بصورة كبيرة في االحتفاظ بالتالميذ، وفي محاربة الفشل 
الدراسي، إضافة إلى أن هذا العرض ينعكس بصفة إيجابية، على النمو النفسي واملعرفي للطفل.

• توسيع التغطية اجملالية والطاقة االستيعابية للمؤسسات االبتدائية والثانوية اإلعدادية، قصد توفير مقعد 
مدرسي لكل طفل، وتقريب املدرسة من املتعلم.

• احلرص على تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات املدرسية، لتوفير ظروف مالئمة للتعلم .

• ضمان تكافؤ الفرص، بتجاوز احلواجز السوسيو اقتصادية أو اجلغرافية  لعدم االلتحاق باملدرسة أو االنقطاع

 عن الدراسة؛ من خالل توفير الداخليات واملطاعم املدرسية والنقل املدرسي ومختلف أشكال الدعم املادي.

• وضع خطة فعالة حملاربة ظاهرتي التكرار واالنقطاع عن الدراسة.

• االرتقاء بالرياضة املدرسية والتربية البدنية،حتى تساهم في دعم الصحة البدنية والنفسية للتلميذ.

• إنصاف األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة،وضمان شروط متدرسهم وإدماجهم داخل املنظومة: 

• تطوير العدة البيداغوجية، و مراجعة املناهج ،لتحسني جودة التعلمات.

• إدماج تكنلوجيات اإلعالم واالتصال في سيرورة التعلمات، ضمانا لتحديث طرق التدريس، ودعم إنتاج واستعمال 
املضامني الرقمية.

• االهتمام بتحسني مردودية نظام التقومي واإلشهاد، لتطوير أداء ومردودية املنظومة التربوية.

• حتسني جودة احلياة املدرسية،مع  االهتمام بالصحة املدرسية وتوفير األمن اإلنساني باملؤسسات التعليمية.

وقد هيأ البرنامج االستعجالي 2009-2012 بخصوص كل دعامة من الدعامات املذكورة، عدة عملية وشاملة  
تنشد التحقيق الفعلي، على املدى القصير، إللزامية التمدرس إلى غاية بلوغ سن 15على األقل.





المجال األول
التحقيق الفعلي إللزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة



14

التقرير التركيبي للبرنامج االستعجالي
   2009 - 2012

المجال 1 : التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع E1.P1 : تطوير التعليم األولي

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

جعل امليثاق الوطني للتربية والتكوين من تعميم التعليم األولي، لفائدة األطفال ما بني 4 و5 سنوات، هدفا رئيسيا 
إلصالح املنظومة التربوية.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

على الرغم من الطموح الذي تضمنه امليثاق، فإن العرض التربوي في التعليم األولي، يكاد ينفرد به قطاع التعليم 
التراب  مجموع  على  يتوزع  محدودا،  يظل  الذي  العرض  وهذا  العصرية(،  واملؤسسات  القرآنية  )الكتاتيب  اخلاص: 

الوطني، بصورة غير متوازنة، كما ونوعا.

وفي هذا السياق، مت رصد العديد من املشاكل والعقبات، منها :

• ضعف التمدرس بالتعليم األولي، خاصة في العالم القروي، حيث ال تتعدى نسبة األطفال املمدرسني في سن 
4 و 5 سنوات %59,7 )منهم %28,5 فقط من اإلناث في العالم القروي(. كما أن نسبة %80 منهم، تتابع دراستها 

في الكتاتيب القرآنية املنتشرة بالعالم القروي، والتي ال يشكل املضمون التربوي بها، عرضا عصريا حقيقيا؛

• نقص في البنيات التحتية والتجهيزات األساسية : حيث لم يكن املغرب سنة 2005-2006 يتوفر إال على 42.402 
فصال للتعليم األولي حتتضن 705.000 طفلة وطفل من بني ساكنة في سن ما قبل التمدرس، تناهز 1,2 مليون من 

األطفال؛

• تعدد املناهج الدراسية في التعليم األولي، سواء على مستوى اختيار املضامني واألنشطة، أو على مستوى الطرائق 
والوسائل الديداكتيكية؛

• ضعف التأطير و التتبع والتقومي؛

• تباين مواصفات املربيات واملربني، وضعف تأهيلهم املهني؛

• غياب التنسيق بني مختلف املتدخلني في هذا اجملال؛

• نقص في وسائل التمويل والرعاية، في املناطق القروية على وجه اخلصوص.

�لهــدف

- تعميم التعليم األولي في أفق سنة 2015 ،عن طريق اعتماد مفهوم جديد للتربية، يكون عصريا ومغربيا متأصال.

- حتضير التعميم باعتماد مشاريع منطية جتسد املفهوم اجلديد للتعليم األولي. 

�لتد�بري �ملعتمدة

يشكل تعميم العرض التربوي بالتعليم األولي، حتديا كبيرا يرتبط جناحه، بالضرورة، بانخراط قوي وتنسيق كبير بني 
مجموع الشركاء احملتملني، من وزارات وجماعات محلية ومنظمات غير حكومية ومتدخلني من اخلواص وجمعيات 

آباء وأولياء التلميذات والتالميذ.
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وبغية مواجهة هذا التحدي، وسعيا إلى ضمان أقصى حد ممكن من تكافؤ فرص التعليم جلميع األطفال املغاربة، 
منظور شمولي،  وفق  السواء،  على  والقروية  احلضرية  وشبه  احلضرية  األوساط  في   ، التمدرس  قبل  ما  منذ سن 
يستحضر األبعاد التربوية، ويستهدف حاجات األطفال في هذه املرحلة املبكرة، ويساعدهم على ضمان جناحهم 
في مسارهم الدراسي، في ضوء مقتضيات البرنامج االستعجالي، سيتم العمل بشكل إرادي ومجدد على ثالث 

واجهات :

1. تطوير العرض التربوي العصري في التعليم األولي وتوسيعه في مجموع التراب الوطني:

يعتمد توسيع العرض التربوي في التعليم األولي، خاصة في الوسط القروي وشبه احلضري، و في املنطقة الهشة 
، على تدخل حاسم للدولة. 

االبتدائية  املؤسسات  داخل  دراسية  حجرة   3.600 من  أزيد  فتح  الصدد،  هذا  في  االستعجالي،  البرنامج  ويعتزم 
العمومية ما بني 2012 و2009، تستوعب فصول التعليم األولي العمومي: %50 من األطفال في الوسط القروي، و10% 
من األطفال في األحياء الهامشية بالوسط احلضري، الذي يفتقر إلى هذا النوع من التعليم، في أفق سنة 2015. 
األولي،  التعليم  عرض  لتوسيع  والقروي،  احلضري  بالوسطني  الفارغة  التعليمية  املؤسسات  توظيف  كما سيتم 

وسيواكب فتح هذه الفصول، توفير اللوازم التعليمية لألطفال في وضعية هشة، مجانا.

والتحفيز، قصد تطوير  الدعم  إجراءات  العديد من  املؤهلة عموما، فستتخذ  باملناطق  و  الوسط احلضري  أما في 
العرض التربوي اخلصوصي في التعليم األولي، مع ضمان ولوج منصف للفئات املستهدفة، إلى هذه املرحلة من 
التعليم. ومن شأن هذه التدابير أن تسمح بتطوير كمي لبنيات التعليم األولي، وجعل أعداد املتمدرسني به، تنتقل 

من 705.000 حاليا، إلى ما يقارب مليون طفلة وطفل، في أفق 2012 ، أي مبعدل منو مقداره 42%.

• فتح 3.600 حجرة للتعليم األولي في املدارس االبتدائية العمومية متدرس ما يقارب

• مليون طفل بالتعليم األولي في أفق 2012

 

وسيتم تطوير البنيات التحتية وفق منوذج منسجم وعصري، يحترم اخلصوصية املغربية، ويضمن للتالميذ أفضل 
شروط التفتح والتعلم.
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ويندرج في هذا السياق، البرنامج الذي شرعت مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية 
والتكوين في إجنازه، ويروم إحداث 100 مؤسسة منوذجية للتعليم األولي، في حدود سنة 2011–2010، سيكون من 
مهامها توفير تعليم أولي منوذجي عصري ومرجعي، من حيث جودة املرافق، و كفاءة املوارد البشرية ومالءمة املناهج، 

وتيسير إمكانية ولوجه من لدن كافة الشرائح االجتماعية.

وسيتم وضع تكوين أساسي خاص مبهنة املربيات واملربني، لتثبيت ومأسسة الكفاءات املهنية، وتأهيل املربني اجلدد 
بالتعليم األولي. وسيقدم هذا التكوين مبراكز تكوين املدرسني، في فترة تكوينية أولية، مدتها سنة دراسية واحدة، 

خالل الفترة االنتقالية، على أن يتم استكمالها بعد ذلك بإحداث إجازة مهنية.

2. تأهيل العرض التربوي القائم:

على  وأصنافها،   أشكالها  مبختلف  األولي،  التعليم  مؤسسات  تأهيل  في  القائم،  التربوي  العرض  تأهيل  يتمثل 
مستوى بنياتها التحتية وجتهيزاتها، و على مستوى الطرائق والوسائل التعليمية املعتمدة فيها، و على مستوى 
املوارد البشرية العاملة فيها، انطالقا من منظور مهيكل وشامل، يسمح للمتدخلني والشركاء، بتقدمي خدمات 

التعليم األولي، وفق منط عصري ومنفتح، واستنادا إلى دفاتر حتمالت، تراعي خصوصية املؤسسات القائمة.

وسيتم على اخلصوص، تنظيم دورات تكوينية لفائدة املربيات واملربني، قصد إعادة تأهيل قدراتهم املهنية، وإضفاء 
طابع احليوية واالنسجام على التعليم األولي املقدم في املؤسسات احلالية. وسيتم تقدمي هذا النوع من التكوين، 
املوجه إلى املربيات واملربني ومربي الكتاتيب القرآنية، على حد سواء، في شكل ثالث حلقات تكوينية مدة الواحدة 

منها 5 أيام، في مراكز تكوين األطر التربوية باألكادمييات اجلهوية ، من لدن مؤطرين مؤهلني.

وتعزيزا لهذه اإلجراءات، سيتم تعميم مراكز املوارد،التي تضطلع بدور هام في إعداد الوسائل البيداغوجية املوجهة 
النيابات، حيث سيتم جتهيز تسعة مراكز  التربوي لبنيات التعليم األولي، في كل  للتعليم األولي، وتقدمي الدعم 

جديدة، لتغطية مجموع التراب الوطني.

بنية  القادمة، سيتم خلق  السنوات  في  األولي  التعليم  تطوير  بها  التي سيحظى  األهمية  إلى  وبالنظر  وأخيرا، 
القطاع  وتأطير  األولي،  التعليم  لتنمية  التعليم، سيكون من مهامها، وضع استراتيجية  النوع من  بهذا  خاصة 

وتتبعه، والتنسيق مع مختلف الفاعلني فيه.

3. توفير تأطير أفضل لقطاع التعليم األولي:

سيتم تعزيز جهاز التفتيش في قطاع التعليم األولي، بانتداب داخلي ألزيد من 250 مفتشا إضافيا، في الفترة ما بني 
2009-2012، ويتعلق األمر مبفتشي التعليم االبتدائي، الذين سيتلقون تكوينا تكميليا، يتمحور حول خصوصيات 

التعليم األولي، وذلك بتأطير من املفتشية العامة للشؤون التربوية.

• التكوين األساس لفائدة 3.600 مرب ومربية

• 390.000 يوم تكويني لفائدة املربيات واملربني

• فتح 9 مراكز جديدة للموارد التربوية

• تعبئة 250 مفتشا
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المجال 1 : التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع E1.P2 : توسيع العرض  التربوي في التمدرس اإللزامي

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني 

حدد امليثاق الوطني للتربية والتكوين األهداف التالية :

مع  و15 سنة،   6 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  بالنسبة  اإلعدادي،  والثانوي  االبتدائي  التعليم  تعميم   •
اهتمام خاص بتدريس الفتيات في الوسط القروي. 

•  وصول %90 من التلميذات والتالميذ املسجلني في السنة األولى سنة 1999 إلى نهاية االبتدائي سنة 2005، و80% 
إلى نهاية اإلعدادي سنة 2008.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

       لقد سمحت اجملهودات الهامة املبذولة، لتوسيع البنيات التحتية في التعليم االبتدائي و الثانوي اإلعدادي 
والثانوي التأهيلي، وباخلصوص في الوسط القروي، بتسجيل تقدم ملموس لنسب التمدرس :

• في التعليم االبتدائي، توجد حاليا 6.970 مدرسة، و13.381 فرعية، أي بزيادة تصل إلى %12 مقارنة 

مع سنة 2000-2001. كما مت تشييد 11.542 حجرة دراسية جديدة، في الفترة ما بني 2007-2000 ، 

مع تركيز اجلهود بشكل أكبر على الوسط القروي الذي استفاد من %81 من مجموع احلجرات احملدثة. و جدير بالذكر، 
أن  حوالي أربعة ماليني طفل يتابعون دراستهم في املستوى االبتدائي، حيث عرفت الفترة

 ما بني 2000-2007، ارتفاعا بعشر نقط في نسبة التمدرس اخلاصة بالفئة العمرية 6-11 سنة، لتصل إلى %94 على 
الصعيد الوطني. فيما ارتفعت نسبة التمدرس اخلاصة بفئة 6-11 سنة، في الوسط القروي بشكل ملحوظ، خالل 

نفس الفترة )+%21(، حيث وصلت إلى 92,6%.

• في الثانوي اإلعدادي، انتقل عدد اإلعداديات العمومية من 1.035، خالل سنة 2000-2001، إلى 1381 خالل سنة 
2006-2007. حيث تنامت وتيرة بناء احلجرات بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة، إذ انتقلت من 280 حجرة سنويا، 

في  التحتية  البنيات  تطوير  وقد سمح  حاليا.  630 حجرة سنويا  إلى حوالي  لإلصالح،  األولى  العشرية  بداية  في 
الثانوي اإلعدادي، بتحسن ملحوظ لنسبة التمدرس اخلاصة باألطفال البالغني من العمر 12-14 سنة، التي انتقلت 
املتمدرسني، من مليون  التالميذ  ارتفاع عدد  نتج عنه  مما   ،2007-2006 %74,5 سنة  إلى    2001-2000 %60 سنة  من 

تلميذ)ة( إلى 1,4 مليون في الثانوي  اإلعدادي.

 غير أن التقدم املسجل منذ سنة 2000، لم يكن كافيا لبلوغ األهداف التي حددها امليثاق الوطني للتربية والتكوين، 
فإذا كان متدرس األطفال معمما تقريبا في املستوى االبتدائي، فإن الوضع مختلف في الثانوي اإلعدادي؛ ففي الوسط 
القروي، على وجه اخلصوص، ال متثل تغطية اجلماعات القروية بإعدادية واحدة إال نسبة  %46، وال يتجاوز عدد األطفال 
املتمدرسني بها طفال واحدا من بني طفلني في سن 12-14 سنة، )تصل نسبة التمدرس النوعي %53,9(، مع تسجيل 

وضعية غير مرضية  بالنسبة لتمدرس الفتيات.

كما أن توسيع الطاقة االستيعابية، لم يكن كافيا المتصاص األعداد املتزايدة لتالميذ الثانوي اإلعدادي ، مما أدى إلى 
بروز ظاهرة اكتظاظ األقسام،حيث أن %20 من األقسام، تضم  أكثر من41 تلميذا)ة(.
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بضمان  يتعلق  فيما  صعوبات  تواجه  املنظومة  فإن  املتمدرسني،  التالميذ  ألعداد  املهم  التزايد  من  الرغم  وعلى   
االبتدائي، %13,6 في  )%5,7 في  الدراسة تظل مرتفعة  إن نسب االنقطاع عن  التالميذ لدراستهم، حيث  مواصلة 

اإلعدادي(، ولم يسجل أي تقدم ملموس في هذا الوضع، منذ سنة 2000.

�لهــدف

• بناء املؤسسات التعليمية الضرورية، باالبتدائي والثانوي اإلعدادي، جلعل الطاقة االستيعابية تتماشى مع حتقيق 
األهداف التالية:

في التعليم االبتدائي : 

• حتقيق نسبة متدرس في كل جماعة، خالل موسم 2012-2013، في حد أدناه %95 ، بالنسبة لألطفال البالغني من 
العمر، ما بني 6-11 سنة.

• حتقيق نسبة استكمال التمدرس في االبتدائي بدون تكرار، في موسم 2014-2015، تصل إلى %90، بالنسبة لتالميذ 
فوج 2010-2009.

في الثانوي اإلعدادي :  

• حتقيق نسبة متدرس، خالل موسم 2012-2013، تصل إلى %90 بالنسبة لألطفال البالغني ما بني 12-14 سنة.

• حتقيق نسبة استكمال التمدرس في الثانوي اإلعدادي، خالل موسم 2017-2018، تصل إلى %80، بالنسبة لتالميذ 
فوج 2010-2009.

التدابير املعتمدة

من أجل مواكبة تطوير التمدرس، ستتواصل اجملهودات املبذولة لتوسيع املدارس االبتدائية بهدف استكمال تغطية 
ومستوى  االستيعابية،  الطاقة  لدعم  الوتيرة،  تسريع  فسيتم  اإلعدادي،  الثانوي  صعيد  على  أما  الوطني.  التراب 

تغطية اجلماعات.

ومع أن هذه اإلجراءات ضرورية، فإنها ليست كافية، وسوف تصاحبها إجراءات أخرى، ترمي إلى رفع احلواجز السوسيو 
اقتصادية واجلغرافية التي حتول دون ولوج األطفال للمنظومة التربوية )املطاعم املدرسية، الداخليات، النقل املدرسي، 

املساعدات املادية...(. ويتضمنها املشروع الرابع : »تكافؤ فرص ولوج التمدرس اإللزامي«.

و سيتركز توسيع العرض اخلاص بالتعليم املدرسي، حول ثالثة )3( محاور أساسية: 

• دعم اجملهودات في الوسط القروي وترسيخها.

• التدخل بحسب املناطق اجلغرافية ذات األولوية )»التمييز اجلغرافي«(.

• ترشيد نفقات البناء، باالعتماد على مقاربة جديدة، شمولية ومعقلنة، تتمثل في اللجوء إلى العمل بالصفقات 
اإلطار الوطنية .

في االبتدائي : سيتم العمل على بناء مدارس جديدة كفيلة بتحقيق نسبة متدرس تصل إلى %95  على األقل في 
كل جماعة على حدة، لبلوغ التغطية الوطنية. وهكذا ستنجز 2.500 حجرة دراسية إضافية خالل الفترة ما بني 

2012 و2009، وخصوصا في الوسط القروي )1.700 حجرة(.
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ومن أجل حتسني العرض املدرسي في املناطق القروية، سيتم التخلي، بصورة تدريجية، عن منوذج املدارس الفرعية 
قدر املستطاع، لفائدة منوذج جديد: املدارس اجلماعتية، والذي يقوم على إحداث مدارس متكاملة املرافق ، تتوفر  على 

داخليات و خدمات النقل املدرسي.

وسوف توفر هذه املدارس جودة في التعليم والتجهيزات، فضال عن تيسير عملية تدبير املدرسني. وباإلضافة إلى 
توسيع شبكة هذه املدارس بشكل متدرج بعد دراسة اجلدوى، سيتم حتسني ظروف االشتغال التربوي في األقسام 

متعددة املستويات عبر: 

• حتديد سقف مستويني إلى ثالث مستويات داخل كل فصل، كحد أقصى. 

• متكني  املدرسني العاملني بهذه األقسام من تكوين مالئم,

• توفير العتاد الديداكتيكي املالئم لهذه الوضعية التربوية. وجدير بالذكر أن إرساء املدارس اجلماعتية سيقلص من 
عدد األقسام املشتركة.

 720 إحداث  االكتظاظ، سيتم  من ظاهرة  واحلد  التالميذ،  من  املتزايدة  األعداد  اإلعدادي: الستقبال  الثانوي  في 
إعدادية جديدة )أي 6.800 حجرة دراسية(، ستفتح أبوابها خالل الفترة املمتدة بني 2012 و2009. وسيحظى الوسط 
القروي، بحصة وافرة، ستصل إلى %80 من احلجرات املزمع إحداثها في الثانوي اإلعدادي. وبالنظر حلجم البرنامج ، 

ستوضع عدة متكاملة لترشيد العرض املدرسي والتحكم فيه.

تنخرط  واضحة،  اجلديدة ملعايير محددة، سيتم ضبطها حسب مساطر  املؤسسات  إحداث  اختيارات  وتستجيب 
فيها األكادمييات والنيابات. وسيلي ذلك، إحداث آلية وطنية لإلشراف على عمليات البناء وترشيد نفقاته، عن طريق 

الصفقات اإلطار. كما ستحظى هذه الوكالة، بتمثيلية في كل أكادميية، بهدف تتبع سير األشغال بشكل فعال.

• خلق 000 100 مقعد إضافي في االبتدائي

• تطوير منوذج جديد للمدرسة اجلماعتية بالوسط القروي

• توسيع الطاقة االستيعابية بتوفير 000 330 مقعد جديد بالثانوي اإلعدادي.

• إحداث آلية تتكلف ببرامج بناء الوحدات اجلديدة
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المجال 1 : التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع E1.P3: تأهيل المؤسسات التعليمية

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني  

حدد امليثاق الوطني للتربية والتكوين األهداف املرتبطة بتأهيل املؤسسات التعليمية فيما يلي :

• »حتظى صيانة مؤسسات التعليم والتكوين، وترميمها، واحملافظة على جودة بيئتها، بعناية مستمرة«. 

• »يشترط في كل البنايات والتهييئات اجلديدة )...(، أن تستجيب ملعايير جديدة، محينة ومتالئمة مع خصائص كل 
وسط ،من النواحي البيئية واملناخية واالجتماعية والثقافية«.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

التعليمية،  املنتظمني، فإن املؤسسات  والترميم  وانعدام الصيانة  نظرا لغياب مرجعية معيارية دقيقة ومالئمة، 
غالبا ما توجد في حالة متردية. ويطبع مستوى جتهيزها نقص كبير، يؤثر سلبا على شروط التعليم والتعلم.

ومن جهة أخرى، ال يوجد نظام صيانة وقائي، منظم بصورة معيارية ممنهجة ومنتظمة. حيث تركزت اجلهود خالل 
القائمة.  املؤسسات  وإصالح  تأهيل  إعادة  حساب  ،على  جديدة  مؤسسات  بناء  على  باألساس،  احلالية  العشرية 

وأضحت املؤسسات املدرسية، نتيجة لذلك، تعاني من نقص واضح في الصيانة، وهكذا مت إحصاء :

• 8.942 حجرة دراسية غير صاحلة بالتعليم االبتدائي، و1.226 بالتعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي.

• 9.008 مدرسة ابتدائية و28 ثانوية إعدادية غير مسيجة.

• 13.550 مؤسسة ابتدائية و216 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة توزيع املاء الشروب.

• 10.963  مؤسسة ابتدائية و63 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء.

• 4.160 مؤسسة ابتدائية و561 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة التطهير.

• %83 من املؤسسات االبتدائية القروية غير متوفرة على مرافق صحية.

�لأهــد�ف

• وضع إطار مرجعي ملعايير البناء والتأهيل.

انتظام  تأمني  مع  وداخلياتها،  اإلعدادية  والثانويات  االبتدائية  املدارس  في  والتجهيزات  التحتية  البنيات  تأهيل   •
الصيانة، بغية توفير ظروف مادية جيدة الشتغال املدرسات واملدرسني، والتلميذات والتالميذ.

�لتد�بري �ملعتمدة 

1 - اإلطار املرجعي ملعايير البناء:

في سياق التوسع الهام الذي تعرفه حاليا املنظومة التربوية املغربية، وألجل ضمان جودة الفضاءات التعليمية، يلزم 
التوفر على معايير مضبوطة لبناء املؤسسات التعليمية وجتهيزها، تساير التقدم التكنولوجي، وتالئم التقنيات 
التفتح  مواد  و  باملؤسسات،  الرياضية  األنشطة  )تعميم  األخرى  املدرسية  احلياة  وعناصر  احلديثة،  البيداغوجية 

واملكتبات املدرسية، إلخ...(. 
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و هكذا، ستتم، مراجعة معايير البناء والتجهيز ، مع احلرص على حتديده، وفق النماذج املنشودة بالنسبة للمدارس 
االبتدائية واملؤسسات اإلعدادية. وستعتمد هذه املرجعية، على قاعدة موحدة من املعايير اإلجبارية، لضمان جتانس 

الفضاءات التعليمية، مع األخذ بعني االعتبار، خصوصيات احمليط.

االحتياجات  ذوي  األطفال  ولوج  لتيسير  الالزمة  التدابير  مجموع  على  حتديدها،  سيتم  التي  املعايير  وستشتمل 
اخلاصة، إلى كافة مرافق املؤسسة التعليمية. 

وستولى عناية خاصة، ملالءمة حتديد املعايير والواقع السوسيو اقتصادي واجلغرافي للجهات، استجابة ملتطلبات 
الترشيد، دون أن يؤثر ذلك ،على جودة الفضاءات التعليمية.

2 - تأهيل املؤسسات والداخليات:

اإلعدادية  والثانويات  االبتدائية  املدارس  لتأهيل  واسعة  حملة  ستنظم   ، الورش  لهذا  املستعجل  للطابع  اعتبارا 
املتردية وكذا داخلياتها، في مجموع التراب الوطني، وذلك بإصالح البنيات التحتية القائمة وجتهيزاتها. ويتعلق األمر 
بتمكني كل املؤسسات التعليمية من توفير املاء والكهرباء واملرافق الصحية، وترميم كل قاعات الدرس والداخليات،  

وجتديد التجهيزات املتردية.

وسترتبط عملية التأهيل، بوضع نظام وقائي للصيانة، يتم تعميمه على كل املدارس االبتدائية والثانويات اإلعدادية، 
وفي هذا  احملددة سلفا.  املعايير  أساس  للصيانة، على  وقائي  وسيتعني على كل مؤسسة، وضع مخطط سنوي 

السياق، سيخصص بند من امليزانية املرصودة لألكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين، للصيانة الوقائية.

وموازاة مع ذلك، ستستفيد مؤسسات تكوين األطر، من اجلهود الالزمة لتأهيل بنياتها التحتية وجتهيزاتها.

إعداد إطار مرجعي ملعايير البناء  •

تزويد %100 من املؤسسات باملاء  •

ربط %80 من املؤسسات بشبكة توزيع الكهرباء وجتهيز %20 بالطاقة الشمسية  •

ترميم  أكثر من 10.000 حجرة دراسية وكل الداخليات  •

جتديد التجهيزات املتقادمة  •

وضع مخطط للصيانة الوقائية  •
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المجال 1 : التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع E1.P4: تكافؤ فرص ولوج التعليم اإللزامي

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

حدد امليثاق الوطني للتربية والتكوين من بني أهدافه، حتسني الظروف االجتماعية واملادية للمتعلمني، خصوصا عبر 
تطوير البنيات التحتية لإليواء والتغذية.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

مت خالل السنوات األخيرة، بذل جهود جبارة، لتطوير آليات الدعم االجتماعي، الكفيل بتيسير عملية متدرس األطفال، 
إال أن هذه اجملهودات ظلت غير كافية.

1. الداخليات:

يؤكد إحداث عدد من الداخليات بالثانويات اإلعدادية خالل السنوات األخيرة )75 داخلية ما بني 2000-2006(، على وجود 
إرادة قوية، ملواكبة توسيع البنيات التحتية للثانويات اإلعدادية، وتوفير بنيات لإليواء، تبلور مبدأ القرب، متاشيا مع 
التوجيهات التي يحددها امليثاق. لكن، ورغم التحسن امللموس في نسبة تغطية اإلعداديات بالداخليات، فإن هذه 
النسبة تظل ضعيفة في الوسط القروي، حيث لم يتجاوز عدد الثانويات اإلعدادية، التي كانت تتوفر سنة 2006 على 
داخلية، نسبة %25 . وال بد أن نسجل، في هذا اإلطار، التنامي املتوازي لدار الطالب والطالبة، وهي داخليات تسيرها 

جمعيات اجملتمع املدني إلى جانب اجلماعات، ومتثل عنصرا تكميليا هاما لإليواء بالنسبة للتلميذات والتالميذ.

2. املطاعم املدرسية:

التعليم  تالميذ  من   40% من  أكثر  خدماتها  من  ويستفيد  القروي،  الوسط  في  املدرسية  املطاعم  معظم  توجد 
االبتدائي. وقد سمح تزايد عدد املطاعم املدرسية املسجل منذ سنة 2000، على وجه اخلصوص، باالستجابة  لتنامي 

أعداد التالميذ املتمدرسني، غير أن حجم املستفيدين لم يتغير تقريبا.

3. النقل املدرسي:

يظل النقل املدرسي، اليوم، عملية محدودة االنتشار، بحكم ارتباطها مببادرات محددة وذات خصوصيات معينة.

4. املساعدات املادية من أجل التمدرس:

تتكفل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، بتوفير التغذية للتلميذات والتالميذ 
في الداخليات واملطاعم. ويتم ذلك بالنسبة للداخليات في شكل منح مدرسية بقيمة 700 درهم للمستفيد«ة« 
كل ثالثة أشهر، تتوصل بها الداخليات. ويصل اليوم عدد املستفيدين من هذه املنحة بالثانوي اإلعدادي، إلى حوالي  

41.000  تلميذ، أي بنسبة %3 من مجموع املتمدرسني.

غير أن التكاليف املرتبطة بتمدرس التالميذ )واجبات التسجيل، املقررات واألدوات املدرسية( يتحملها، في معظم 
األحيان، آباء وأولياء التالميذ. األمر الذي يشكل عقبة في وجه متدرس التالميذ في وضعية هشة.

 وقد اتخذت في هذا اإلطار، مبادرات مشتركة بني اجمللس األعلى للتعليم ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 
وتكوين األطر والبحث العلمي، يجسدها »مشروع تيسير« للمساعدة املادية املباشرة املشروطة، الذي يروم محاربة 
الهدر املدرسي في صفوف تالمذة السلك االبتدائي بالوسط القروي، بتقدمي إعانة مادية مباشرة مشروطة لألسر 
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بالكلفة  واملرتبطة  التعليم،  الطلب على  العوامل املسببة لتقلص  التأثير مباشرة في  في وضعية هشة، قصد 
2008، وسيمتد على  في   شتنبر  املدرسي  الدخول  التجريبي مع  املشروع  انطلق  األبناء. حيث  لتمدرس  املباشرة 

سنتني.

  ويجدر التأكيد، على أهمية  ومركزية أدوار »املبادرة امللكية مليون محفظة«، التي انطلقت مع الدخول املدرسي 
2008،كترجمة إجرائية لتكامل إرادة الدولة، واملؤسسات العمومية، والسلطات الترابية، وجمعيات اجملتمع املدني، 
في توفير مجموعة من مستلزمات التمدرس، وفي إطار سعي الوزارة إلى توسيع قاعدة املستفيدات واملستفيدين 
من املبادرة امللكية »مليون محفظة«، فقد تقرر خالل املوسم الدراسي 2010/2009 ، استهداف ما يناهز 3.700.000 
لتكافؤ  قوية  دفعة  سيشكل  مما  القروي،  الوسط  لتالميذ  األولوية  إعطاء  مع  الوطني،  الصعيد  على  تلميذ 

الفرص،وللتقليص من عبئ تكلفة التمدرس على األسر في وضعية هشة.

�لهــدف

استمرار  وتشجيع  اإللزامي،  التعليم  ولوج  دون  حتول  التي  واجلغرافية،  اقتصادية  السوسيو  الصعوبات  تذليل 
املتمدرسني في التعليم، مبحاربة أسباب االنقطاع الدراسي.

 �لتد�بري �ملعتمدة 

تربوية  استراتيجية  توفير  التعليم،  أسالك  في  املتمدرسني  وإبقاء  اإللزامي،  التعليم  تعميم  مبدأ  يتطلب حتقيق 
للدعم االجتماعي الهادف، تسمح باحملاربة الفعالة لألسباب الرئيسية لالنقطاع والعزوف عن التمدرس، واملتمثلة 
التدابير  من  اتخاذ عدد  مت  و هكذا،  األطفال؛  إلى تشغيل  وااللتجاء  التمدرس،   تكاليف  وارتفاع  املدرسة،  بعد  في 

املندمجة، تهم أساسا:

1. توسيع العرض في الداخليات بالوسط القروي

الثانويات  بكل  داخليات  لبناء  اإلعدادية، سيوضع مخطط طموح  والثانويات  االبتدائية  املدارس  تطور  ملواكبة 
اإلعدادية اجلديدة في الوسط القروي، مما سيتيح تشييد 379 داخلية مابني 2009 و 2012، ستوفر طاقة استيعابية 

تصل إلى  500 45 سرير إضافي.

• بناء حوالي 43 داخلية ملواكبة تطور املدارس االبتدائية اجلماعتية في الوسط القروي

• خلق أكثر من 379 داخلية بالثانويات اإلعدادية اجلديدة، أي توفير 45.500  سرير إضافي

• عدد التالميذ بالداخليات في املستوى اإلعدادي سيضاعف 5 مرات في أفق سنة 2012

كما ستنشأ مجموعة من الداخليات بالوسط القروي ، مع إحداث املدارس اجلماعتية. وجتدر اإلشارة إلى أن توسيع 
تسيرها  التي  الطالب)ة(«  »دار  صيغة  تطوير  وخصوصا  إضافية،  بتدابير  يعزز  أن  ينبغي  الداخليات،  من  العرض 

اجلماعات احمللية، وكذلك تطوير العروض اخلاصة، على غرار النموذج املعمول به على صعيد األحياء اجلامعية. 

ومن أهم التدابير التي مت اتخاذها مع الدخول املدرسي 2010/2009 ، ما يلي:

• رفع قيمة املنحة من 700 درهم إلى 1260 درهم لكل تلميذ، عن كل 3 أشهر ؛

• رفع  عدد أيام اإلطعام بالداخليات  إلى  230 يوما؛

• رفع  عدد املستفيدين من اإلطعام باملطاعم املدرسية باإلعدادي بنسبة %40؛

• رفع عدد أيام اإلطعام باالبتدائي والثانوي اإلعدادي إلى 180 يوما؛

• الرفع من عدد املستفيدين من اإلطعام باالبتدائي بنسبة 10%.
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2. التوظيف اجليد للطاقة االستيعابية للداخليات بالوسط القروي:

يفرض االستعمال الرشيد للمطاعم املدرسية، إضافة إلى استيعاب التالميذ الداخليني، إمكانية فتحها في وجه 
التالميذ اخلارجيني،الستقبال %30 منهم، من خالل مراجعة تدبير أوقات الدراسة، ملضاعفة فترات اخلدمات، بشكل 
من  واخلارجيني(،  )الداخليني  والتالميذ  التلميذات  من   60% باستفادة  سيسمح  مما  بالداخليات.  املطاعم  في  دوري 

خدمات املطاعم في كل املؤسسات اجلديدة، التي تتوفر على داخليات. 

• مضاعفة عدد املستفيدين من املطاعم املدرسية بالثانويات اإلعدادية القروية ب 8 مرات

• مضاعفة املنح الدراسية خمس مرات

3. توفير النقل املدرسي بالوسط القروي:

حلل مشكل بعد املؤسسات التعليمية عن مساكن التلميذات والتالميذ، سيتم تعميم النقل املدرسي على صعيد 
كل ثانوية إعدادية جديدة، وكل مدرسة ابتدائية جماعتية بالوسط القروي. وفي هذا السياق سيتم وضع 43 حافلة 
تتوفر على 25 مقعدا، رهن إشارة املدارس اجلماعتية، و653 حافلة بطاقة 35 مقعدا، رهن إشارة اإلعداديات القروية 

اجلديدة، لضمان استفادة 50.000 تلميذ من خدمات النقل املدرسي مقابل 1.300 حاليا.

وسيتخذ هذا النقل، صيغة النقل باحلافالت املدرسية، إال أنه سيتم توفير صيغ  أخرى للنقل، تتالءم مع اخلصوصيات 
الدراجات  الوسائل  هذه  بني  ومن  اإلطار.  هذا  في  منوذجية  بتجارب  القيام  بعد  املعزولة،  املناطق  لبعض  اجلغرافية 

الهوائية ) 25 112 دراجة هوائية في أفق 2012، منها 6261 دراجة برسم الدخول املدرسي 2010/2009(.

 ويجسد هذا التدبير، اإلرادة القوية للوزارة، في القضاء على أهم األسباب وراء انعدام التمدرس واالنقطاع الدراسي، 
بالتغلب على العوائق اجلغرافية التي حتول دون التمدرس. وكما هو الشأن بالنسبة للمبادرات املتخذة خالل السنوات 
األخيرة، سيتم استثمار عدد من إمكانيات الشراكة من أجل حتسني متويل وتدبير النقل املدرسي املزمع توفيره )تقدمي 
احلافالت وصيانتها،  تدبير  احمللية في  املنظمات غير احلكومية، إشراك اجلماعات  حافالت في شكل هبات من لدن 

إعمال مجانية اخلدمة تبعا للدخل العائلي...(.

• توفير 653 حافلة مدرسية باإلعداديات القروية واملدارس االبتدائية اجلماعتية

• نقل 50.000 تلميذ

4. توفير املساعدات املادية للدعم املدرسي:

يؤدي ارتفاع تكاليف التمدرس )الكتب واألدوات املدرسية، تكاليف ومصاريف أخرى(، بالنسبة للفئات في وضعية 
هشة، أو االضطرار إلى تشغيل األطفال، للمساهمة في الدخل العائلي اليومي، إلى حرمان عدد كبير من األطفال 

من ولوج التمدرس .

وملواجهة هذ الوضع ، مت إجناز برنامج طموح يحمل اسم« تيسير« بتأطير من اجلمعية املغربية لدعم التمدرس، يوفر 
مساعدات مادية مباشرة لدعم متدرس األطفال في وضعية هشة. وسيتم تخصيص غالف مالي يبلغ 70 مليون 
درهم، لتمويل املساعدات النقدية لألسر. كما ستتخذ إجراءات وتدابير صارمة ملراقبة التوصل باملساعدة، وضمان 
حسن استعمالها. وستسبق تعميم البرنامج مرحلة جتريبية الختبار األساليب والفعالية. كما سيتم ربط تقدمي 
اإلعانات املادية املباشرة املشروطة بنتائج املرحلة التجريبية، وتعزيزا لكل ذلك، سيتم الزيادة في عدد املنح املدرسية، 

ملواكبة تزايد عدد التلميذات والتالميذ الداخليني.

• تخصيص 70 مليون درهم سنويا كمساعدة مادية لتمدرس التالميذ في وضعية هشة
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المجال 1 : التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة
المشروع E1.P5: محاربة ظاهرة التكرار واالنقطاع عن الدراسة

تذكري بالتوجهات �لرئي�شة �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ميثل حتسني املردودية الداخلية للمنظومة التربوية، أكبر اهتمامات امليثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي ينص على 
وجوب بلوغ %90 من التالميذ املسجلني بالسنة األولى من التعليم االبتدائي، نهاية التعليم االبتدائي، في أفق سنة 

2005، وبلوغ %80 منهم نهاية سلك الثانوي اإلعدادي في أفق سنة 2008.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

مازال التالميذ يعانون بشكل كبير من ظاهرة التكرار، التي لم تنخفض بصورة ملموسة في الفترة ما بني  2000  و 
2006، بل ظلت نسب التكرار السنوية مرتفعة في كل املستويات، وتراوحت في الغالب بني %12.7 باالبتدائي و18.9% 

بالثانوي اإلعدادي.

• في التعليم االبتدائي، تبرز هذه الظاهرة بشكل كبير في السنوات األولى من التمدرس، حيث سجلت النسب 
األكثر ارتفاعا في السنة األولى من التعليم االبتدائي. وبهذا، أضحى معدل سنوات التمدرس بالتعليم االبتدائي، 

يناهز 6,7سنوات عوض ست )6( سنوات.

• في التعليم الثانوي اإلعدادي  تتجاوز نسبة التكرار، بالسنة الثالثة، بثالثة أضعاف نسب التكرار في املستويات 
األخرى. مما جعل معدل سنوات التمدرس في الثانوي اإلعدادي يصل إلى 4 سنوات، أي بزيادة سنة إضافية ، مما يشكل 
تكلفة إضافية تعادل %33 من الكلفة اإلجمالية,وقد اتخذت بعض التدابير من أجل تخفيف حدة ظاهرة التكرار، 

من بينها إحداث خاليا اليقظة 

حملاربة ظاهرة  برامج  مت وضع  املتعثرين. كما  التالميذ  رصد  في  دورها  يتمثل  التعليمية،  املؤسسات  على مستوى 
هذه  أن  إال  االجتماعي،  والدعم  اإلنصات  مراكز  توفير  و  املدرسي،  الدعم  عمليات  تنظيم  على  تشتمل  التكرار، 

العمليات تظل محدودة االمتداد، وغير كافية ملواجهة أبعاد هذه الظاهرة.

 �لهــدف

املساهمة في تقليص الهدر املدرسي والفشل الدراسي للتالميذ، مبا ميكن :

 ،  90% إلى  تصل  تكرار،  دون  االبتدائي  بالتعليم  الدراسة  سنوات  استكمال  نسبة  بلوغ   :2015-2014 سنة  في   •
بالنسبة لفوج سنة 2010-2009.

•  في سنة 2017-2018: بلوغ نسبة استكمال سنوات الدراسة بالتعليم الثانوي التأهيلي اإلعدادي دون تكرار، تصل 
إلى  %80 ، بالنسبة لفوج 2010-2009.

�لتد�بري �ملعتمدة 

• وضع آلية حملاربة التكرار؛

وحتديد  دراسية،  يعاني صعوبات  ملن  املبكر  الرصد  يتسنى  دقيقة، حتى  بصورة  التالميذ  وضعية  معرفة  • ضرورة 
التدابير األكثر مالءمة ملعاجلتها؛

• تنظيم دعم دراسي للتالميذ املتعثرين، و توفير مصاحبة فعالة لعملية تأهيلهم ملواكبة الدراسة وجتنب مغادرتهم 
للمدرسة؛
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• تنظيم دورات لتأهيل التالميذ املتعثرين؛

وسيتم اتخاذ إجراءات جذرية بخصوص احملاور الثالثة املذكورة،  بهدف اجتثاث هذه الظاهرة ، وذلك من خالل 
ثالثة تدابير:

1. التتبع الفردي للتالميذ:

سيتم، كتدبير وقائي، وضع خطة للتتبع الفردي للتالميذ، طيلة سنوات التمدرس بالتعليم االبتدائي. وستمكن 
ثم  الفشل،  وضعية  إلى  وصولهم  قبل  حلاالتهم،  حلول  وإيجاد  دراسيا،  املتعثرين  التالميذ  رصد  من  اخلطة،  هذه 

االنقطاع عن الدراسة.

وترتكز هذه اخلطة، على ثالثة فاعلني حاسمني في امليدان: املدرسون واملستشارون في التوجيه ومؤسسةمجلس 
و  التالميذ  مستوى  تطور  لتتبع  التوجيه،  في  املستشارين  مع  وثيق  بتنسيق  املدرسون  سيشتغل  إذ  القسم، 
ورصد املتعثرين منهم، وتوجيههم نحو خاليا اليقظة، لتحديد أسباب تعثر هؤالء التالميذ، وتنظيم دعم دراسي 

لفائدتهم.

كما أن املدرس، سيتكفل بإخبار أولياء أمور التالميذ، مبستوى حتصيل أطفالهم، واالتصال بهم عند الضرورة، 
ومساعدتهم على حتديد األسباب اخلارجية، التي ميكن أن تؤثر على التلميذ )من قبيل املشاكل العائلية وغيرها(.

الثغرات،  التالميذ من سد  لتمكني  الالزمة،  الدورية  العمل  فيتمثل في حتديد خطة  القسم،  دور مجلس  أما 
والوصول إلى مستويات التحكم في الكفايات املطلوبة.

وستمكن بطاقة التتبع، من التتبع الفردي لكل تلميذ، حيث سترافقه خالل سنوات الدراسة، كما ستشكل 
وسيلة للتواصل بني املدرسني من مستوى إلى آخر.

• وضع خطة للتتبع الفردي للتالميذ

• 3 ساعات أسبوعية بالتعليم االبتدائي و 4  ساعات أسبوعية بالتعليم الثانوي  اإلعدادي تخصص للدعم املدرسي 
املؤسسي

2. تقدمي الدعم البيداغوجي لفائدة التالميذ :

في  للدعم  دروس  تنظيم  سيتم  الدراسي،  مستواهم  حتسني  على  املتعثرين  التالميذ  مساعدة  من  للتمكن 
السلكني االبتدائي والثانوي اإلعدادي، وللتأكد من التنفيذ الفعلي للدعم، ستتم مأسسة الدعم املدرسي، بإدراجه 

في استعماالت الزمن للمدرسني.

• تنظيم دورات تدريبية للدعم وتأهيل التالميذ خالل العطل البينية ونهاية السنة الدراسية وبدايتها

3. تنظيم دورات لتأهيل التالميذ املتعثرين:

سيتم تنظيم فترات تدريبية، لدعم وتأهيل تالميذ السنة النهائية من كل سلك، في املواد األساسية، خالل 
العطل البينية ملدة 10 أيام، وكذا تنظيم فترات تهييئية لالمتحانات عند نهاية السنة الدراسية ملدة 5 أيام، مع 

تنظيم دورات لفائدة التالميذ املتعثرين دراسيا، عند انطالق  السنة الدراسية )عشرة أيام خالل شهر شتنبر( .

• اإلجراءات املصاحبة:

• ضمانا ملبدأ تكافؤ الفرص، سيمنع، نظاميا، على املدرسني، تقدمي دروس خصوصية لتالميذهم.ولهذا الغرض، 
سيتم خلق جلنة لألخالقيات بكل أكادميية، الستقبال ودراسة شكايات آباء وأولياء التالميذ، كما سيصدر مرسوم 

يقنن اإلجراء؛

• سيستفيد أعضاء خاليا اليقظة، وأساتذة ومفتشي التعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي، من دورات تكوينية 
مكثفة، في مجال الدعم البيداغوجي والتتبع الفردي للتالميذ.
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المجال 1 : التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع E1.P6 : االرتقاء بالتربية البدنية والرياضة المدرسية

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ينص امليثاق الوطني في الدعامة 12 على إنعاش األنشطة الرياضية والتربية البدنية املدرسية.

وفي هذا الصدد، ستخصص حصص وأنشطة، ستمكن من تكوين املتعلم تكوينا متكامال، من الناحية البدنية 
والفيزيلوجية والنفسية حركية واالجتماعية.  

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

- عدم تعميم التربية البدنية والرياضة املدرسية باملؤسسات االبتدائية، مع غياب التجهيزات الضرورية واملالئمة، 
باإلضافة إلى عدم تأهيل أساتذة التعليم االبتدائي لتدريس املادة؛

- عدم تأهيل املنشآت الرياضية مبؤسسات التعليم الثانوي؛

- عدم تأهيل ثانويات الرياضيني اإلعدادية والتأهيلية، وكذا أقسام تخصص رياضة وتربية بدنية، وغياب ثانويات 
خاصة بالدراسة و الرياضة.

�لهــدف

االرتقاء بالتربية البدنية والرياضة املدرسية.

�لتد�بري �ملعتمدة

تدابير  التربوية،  العلمي في سياستها  والبحث  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  اتخذت 
الشروع في تعميمها على  املدرسية. وفي هذا اإلطار، سيتم  والرياضة  البدنية  بالتربية  االرتقاء  ملموسة بهدف 
ابتدائية، تتوفر  برنامج خاص لتأهيل وجتهيز 3000 مؤسسة  العملية  التعليم االبتدائي، وسيواكب هذه  مستوى 

على فضاء لبناء مالعب رياضية واملرافق التابعة لها. وقد خصصت ميزانية مهمة إلجناز هذه العملية.

وموازاة مع ذلك، سيتم تزويد هذه املؤسسات باألدوات الرياضية الديداكتيكية، وكذا العدة البيداغوجية املالئمة، 
لتدريس التربية البدنية والرياضة املدرسية، كما ستنظم دورات تكوينية لفائدة أساتذة التعليم االبتدائي.

وفي نفس السياق، ستشهد املؤسسات الثانوية، انطالق عملية تأهيل املنشآت الرياضية واملرافق التابعة لها، 
وتزويدها بالعتاد الرياضي املالئم، والوثائق البيداغوجية الالزمة. 

•  تأهيل وجتهيز املنشآت الرياضية واملرافق التابعة لها ب3000 مؤسسة ابتدائية

تكوين املؤطرين سيعتمد على تخصيص  مؤطر لكل 25 أستاذا بالتعليم االبتدائي



28

التقرير التركيبي للبرنامج االستعجالي
   2009 - 2012

المجال 1 : التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع E1.P7 : إنصاف األطفال و الجماعات ذوي االحتياجات الخاصة

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

يولي امليثاق الوطني للتربية والتكوين عناية خاصة باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، حينما يشير

احلياة  في  االندماج  احلرص على تسهيل  والتكوين،  بالتربية  املكلفة  احلكومية  السلطة  يتعني على  أنه  إلى   
املدرسية، وفي احلياة العملية، فيما بعد، لفائدة األشخاص املعاقني، أو الذين يواجهون صعوبات جسدية، أو نفسية، 

أو ذهنية خاصة.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

لقد مت اتخاذ العديد من التدابير، من أجل دعم اخلدمات املوجهة لفائدة األطفال، الذين تتسبب إعاقتهم في 
ظهور احتياجات خاصة في ميدان التربية.

وهكذا مت إنشاء 432 حجرة دراسية لإلدماج املدرسي، في مختلف األكادمييات اجلهوية، مصحوبة باعتماد طرق 
الذين  أولئك  خاصة،  وبصفة  صعبة.   وضعية  في  يوجدون  الذين  األطفال  استقبال  أجل  من  خاصة،  بيداغوجية 

يعانون من إعاقات نفسية أو ذهنية )%80,8( أو سمعية )18,3%(.

)113 مدرسا، 13 مفتشا،   2005 وباملوازاة مع ذلك، مت تكوين هيئة تدريس متخصصة في ميدان اإلعاقة سنة 
اخلامس  ومؤسسة محمد  الوزارة  بني   ،2006 رباعية سنة  اتفاقية  بإبرام  العملية  هذه  تعززت  كما  منسقني(،   10

للتضامن، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن.

لكن، ورغم هذه العمليات، فإن ما يقرب من 155.000 طفل معاق ال يتابعون دراستهم )حسب معطيات  سنة 
املدمجة  األقسام  ولوج  أن  إلى  إضافة  الفئة،  لهذه  متاحا  ليس  العادية،  الدراسية  األقسام  ولوج  أن  كما   .)2004

اخملصصة لألطفال املعاقني، ال يتم إال في مرحلة التعليم االبتدائي.

وبخصوص األحداث السجناء، فقد مت وضع برنامج إلعادة إدماج السجناء، يهدف إلى خلق مراكز للتكوين املهني 
أبرمت بني مؤسسة محمد السادس إلدماج السجناء  اتفاقية تعاون  داخل املؤسسات السجنية، وذلك في إطار 
وجهويا،  محليا  اجلمعيات،  من  قامت مجموعة  ذاته،  الوقت  وفي  املهني.  والتكوين  التشغيل  ووزارة  العدل  ووزارة 

بأنشطة من شأنها إدماج و تيسير متدرس أطفال الشوارع.

ورغم ذلك، فإن العمليات التي مت القيام بها حلد اآلن، من أجل متدرس األطفال في وضعية صعبة، تبقى محدودة، 
وترتبط مببادرات محلية وانتقائية، أكثر مما ترتبط بتدابير ذات بعد وطني.

�لهــدف

ضمان ولوج متساو إلى املنظومة التربوية، لفائدة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.

�لتد�بري �ملعتمدة

من حق كل طفل ذو احتياجات خاصة، أن يحصل على مقعد باملدرسة. فالنجاح املدرسي ينبغي أن يشمل كل 
املتعلمني، مهما كانت طبيعة احتياجاتهم.

وحتقيقا لهذه الغاية، ولضمان متدرس األطفال الذين يعانون من اإلعاقة، سوف يرتفع عدد األقسام املدمجة في 
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التعليم االبتدائي بشكل ملحوظ، تطبيقا التفاقية التعاون الرباعية املبرمة سنة 2006. وهكذا سوف يتم إنشاء 
800 قاعة مدمجة إضافية، خالل الفترة التي يغطيها البرنامج االستعجالي.

واألسرة  االجتماعية  التنمية  ووزارة  احمللية،  اجلماعات  مع  التنسيق  مجال  تعزيز  اجلهود،  هذه  إلى  وينضاف 
القاعات  إحداث  برنامج  مالءمة  بهدف حتقيق  على صعيد كل جهة،  لإلعاقة،  خريطة  وضع  أجل  من  والتضامن، 

املدمجة للحاجيات اجلهوية.

، وذلك عبر تهيئة مدارس  وموازاة مع ذلك، ستبذل جهود كبيرة لتيسير ولوج األطفال املعاقني إلى األقسام 
وأقسام ومرافق )الولوج إلى القاعات، املراحيض، تأثيت مالئم...(، وتوفير أدوات ديداكتيكية مناسبة، مع تعيني أطر 
طبية باملدارس الستقبال األطفال املعاقني، وتطوير النقل املدرسي بدعم من اجلمعيات واملنظمات غير احلكومية 

وشركاء آخرين.

 بخصوص األحداث اجلانحني في املؤسسات السجنية: 

سوف يتسع عدد املستفيدين من اخلدمات التعليمية في الوسط السجني، عالوة على أن من شأن التنسيق 
بني وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
اإلدماج، حتديد استراتيجية فعالة لتجنب إقصاء األحداث اجلانحني في املؤسسات السجنية من املنظومة التربوية، 

وحتقيق طموح إعادة إدماجهم.

كما سيتم التنسيق الفعال بني مختلف املنظمات اجلهوية والوطنية، التي تعمل من أجل استقبال أطفال 
الشوارع، لضمان ولوج متكافئ إلى املنظومة التربوية.

وفي نفس السياق، سيتم اعتماد استراتيجية لتحقيق تكافؤ فرص جميع األطفال املغاربة، في ولوج مجال 
التربية والتكوين؛ مبا فيهم األطفال املقيمني باخلارج، و أطفال املهاجرين املغاربة العائدين إلى أرض الوطن، مع وضع 

نظام  تربوي وتعليمي خاص، لفائدة األطفال املوهوبني.   

• إحداث 800 قاعة مدمجة تسمح باستقبال 9600 طفل إضافي يعانون من اإلعاقة.

• تهيئة أقسام عادية تتيح ولوج األطفال املعاقني إليها.

إقصاء  وضعية  في  األطفال  أو  السجنية،  املؤسسات  في  اجلانحني  لألحداث  التربوية  العمليات  توسيع   •
اجتماعي.
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المجال 1 : التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع E1.P8  : تطوير العدة البيداغوجية

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ينص امليثاق الوطني للتربية والتكوين، بخصوص التقنيات البيداغوجية، على ما يلي :

• اعتماد  املقاربة بالكفايات.

• جتهيز كل املؤسسات التعليمية مبركز معلوماتي وخزانة متعددة الوسائط في أفق نهاية عشرية اإلصالح؛

• دعم جتهيز املؤسسات التعليمية بالعدة الديداكتيكية واملعلوماتية.

• دعم البحث التربوي ليستجيب لضروريات حتسني جودة التربية والتكوين.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

رغم التطور امللحوظ املسجل، تشكو الطرق واألدوات البيداغوجية، من خصاص كبير يؤثر على جودة التعلمات. 
44 من بني  والدليل على ذلك، النتائج التي حصل عليها املغرب مؤخرا في االختبارات الدولية، حيث احتل الرتبة 
45 دولة في اختبار PIRLS لسنة 2007 املتعلق بالقراءة، والرتبة 40 من بني 45 دولة في اختبار TIMSS  2003 املتعلق 

بالعلوم والرياضيات. 

وبخصوص الطرائق البيداغوجية، فقد مت بالفعل، اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها إرساء املقاربة بالكفايات؛ 
إال أن هذا االختيار لم يترجم عمليا، في غياب تدابير وآليات للتطبيق، على مستوى حتديد وصياغة املناهج ومراجعة 
طرائق التقومي، عالوة على عدم القيام بالتكوينات الضرورية وتأطير األساتذة، في املسار املتبع لتطبيق هذا التغيير 

العميق.

وهكذا، تتميز طرق التدريس، بنوع من التشتت والتباين، وتبتعد في الغالب، عن املقاربة بالكفايات، بالكيفية 
التي نص عليها امليثاق.

وبالنسبة لتعليم املواد العلمية، فقد مت وضع خطة بيداغوجية على مستوى التعليم االبتدائي واإلعدادي، من 
خالل املشروع الذاتي للتلميذ.

ويروم هذا املشروع، تطوير النظام املتعلق بتعليم  املواد العلمية، وحتقيق نهضة علمية وتكنولوجية،  وتنمية  
املعارف  اختبار   على  بالتركيز  العلوم،  تلقني  في  جديدة  بيداغوجية  طرق  اعتماد  يقترح  كما  اليدوية.  األشغال 
في  العلمية  النقدية  للروح  تبنيهم  ومدى  لديهم،  العلمي  والتحليل  التفكير  وكيفية  التالميذ،  لدى  املكتسبة 
أن  و  التمارين،   التالميذ من فرص أكثر إلجناز  أن متكن  الطريقة اجلديدة،  الظواهر. ومن شأن هذه  حتليلهم خملتلف 

تساهم في تنمية حس التجريب واملساءلة والبرهنة لديهم.

ذات  برامج  تعتمد  واضحة،  استراتيجية  رؤية  بغياب  األطر،  تكوين  مبراكز  التربوي  البحث  يتميز  املقابل،  وفي 
أولوية، وميزانيات مرصودة لهذا الغرض. عالوة  على ضعف التنسيق بني مختلف الفاعلني في امليدان التربوي، وكذا 

محدودية االنفتاح على إمكانيات التعاون الدولي.

�لهــدف
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ضمان حتسني جودة التعلمات، مبا يؤمن اكتساب املعارف والكفايات األساسية، من خالل توظيف طرق ووسائل 
بيداغوجية مالئمة.

�لتد�بري �ملعتمدة 

إن احلفاظ على التالميذ داخل املنظومة التربوية  وحتقيق النجاح الدراسي، رهني بجودة التعلمات. ويتعلق األمر 
حاليا، بتعزيز فعاليتها، بالتركيز على املعارف والكفايات األساسية، حتى يتم متكني التلميذ من قاعدة متينة من 

املعارف والكفايات األساسية. ولهذه الغاية، سيتم حتسني التقنيات البيداغوجية باعتماد أربعة أبعاد رئيسية :

1. استكمال إرساء املقاربة بالكفايات :

سيتم اعتماد بيداغوجيا اإلدماج، باعتبارها إطارا منهجيا مناسبا لتطبيق املقاربة بالكفايات. ومن فوائد هذه 
البيداغوجيا، التي أتاح تطبيقها في منظومات تربوية أخرى، حتسنا ملموسا جلودة التعليم، أنها تعتمد في مرحلة 

أولى على البرامج القائمة والطرق املستعملة، مما سيسمح بتطبيق ميسر وفعال للمقاربة بالكفايات. 

لإلدماج  تخصص  فترات  وبني  الكالسيكي  التعلم  فترات  بني  التناوب  على  اجملددة،  البيداغوجيا  هذه  وتعتمد 
وتقومي التعثر. وأثناء فترات اإلدماج، يتم تقدمي معاجلة وضعيات جديدة، ومن خاللها تقومي الكفايات. وتتجلى أهمية 

هذه البيداغوجيا في كونها تتيح، 

في الوقت نفسه، رسملة وترصيد املكتسبات املتوفرة، باعتمادها على البرامج القائمة،

 و تطبيقا فعاال وميسرا للمقاربة بالكفايات.

وفي إطار االستعداد لتطبيق بيداغوجيا اإلدماج، سيتم استثمار حصيلة برنامج تقومي التعلمات، الذي أجنز حتت 
إشراف املركز الوطني للتقومي واالمتحانات،والهيئة الوطنية للتقومي، التابعة للمجلس األعلى للتعليم،.

• إرساء بيداغوجية اإلدماج

2. حتقيق املالءمة بني البحث والتجديد التربويني وحاجات املنظومة التربوية:

 ستوضع استراتيجية شمولية للبحث التربوي، من شأنها توفير رؤية واضحة ودقيقة حول موضوعات البحث 
ذات األولوية، وتطوير برامج التعاون الدولي املرتبطة بها.

بني  التنسيق  وحتسني  تدبير شؤونه،  تطوير سبل  بهدف  التربوي،  للبحث  مهيكل  تنظيم  إرساء  كما سيتم 
التجديد  السهر على تشجيع  أجل  لليقظة، من  دائمة  إحداث خلية  أخرى، سيتم  الفاعلني. ومن جهة  مختلف 

التربوي وتعزيز وسائله، كما سيتم تنظيم مباراة وطنية في التجديد التربوي.

• هيكلة البحث التربوي وتعزيزه

3. تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا:

يروم هذا اإلجراء حتسني شروط تعلم وتدريس العلوم والتكنولوجيا بالتعليم املدرسي، انسجاما مع توجهات 
العلوم  تدريس  واقع  حول  شاملة  وطنية  دراسة  إجراء  تقرر  وتعقده،  املشروع  ألهمية  ونظرا  التربوية.  السياسة 
والتكنولوجيا والتوجيه إلى الشعب العلمية والتكنولوجية. وفي انتظار نتائج هذه الدراسة، سيتم العمل على 
تعزيز طرق التقصي العلمي في سيرورة تعلم هذه املواد، وتشجيع األنشطة واملناوالت العلمية في مجال احلياة 
املدرسية، اعتمادا على بعض التجارب الوطنية، كاليد في العجني واملعارض العلمية. ولبلوغ هذه األهداف، سيعاد 
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على  للتالميذ،وتشجيعهم  اإلجمالية  واالمتحانات  التقوميات  في  والتكنولوجية  العلمية  املواد  وزن  إلى  االعتبار 
التوجيه نحو الشعب العلمية والتكنولوجية، من خالل أنشطة هادفة في مجال التوجيه واإلعالم؛ كما يحتمل 

مراجعة وتعديل اإلجراءات املذكورة، على ضوء نتائج الدراسة الوطنية.  

• مأسسة املشروع  املتعلق بإحداث أندية التفتح العلمي والتكنولوجي

• إخضاع الغالف الزمني امللتزم به في إجناز األنشطة التطبيقية للمراقبة

4. تأهيل الوسائل البيداغوجية:

كافة  على  وتعميمها  تأهيلها  ثم  البيداغوجية،  للوسائل  وصنافة  مرجعية  وضع  إلى  اإلجراء  هذا  يهدف 
املؤسسات التعليمية، انسجاما مع مضامني البرامج احلالية. كما سيتم إنتاج وثائق سمعية بصرية، لدعم تدريس 
تدبير  الديداكتيكية، سيتم حتسني  التجهيزات  ولعقلنة استعمال واستغالل  التربوي.  والتوجيه  والعلوم  اللغات 
جهوية  ومراكز  البيداغوجية،  الوسائل  حول  والتجريب  للدراسات  مختبر  بإحداث  وذلك  وصيانتها،  الوسائل  هذه 

للتكنولوجيات التربوية.

•  توفير العدة البيداغوجية
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المجال 1التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية  15 سنة

المشروع E1.P9  مراجعة المناهج الدراسية

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق

 يؤكد امليثاق الوطني للتربية والتكوين، على أن تكون املدرسة املغربية الوطنية اجلديدة:

1- مفعمة باحلياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، 
والقدرة على احلوار واملشاركة في االجتهاد اجلماعي؛

2- مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار اجملتمع في قلب املدرسة؛ 

• العمل على وضع مرجعيات البرامج واملناهج ، ومعايير التأطير واجلودة، في جميع مستويات التربية والتعليم 
وأمناطهما؛

واإليقاعات  الزمنية  واجلداول  املدرسية،  واملراجع  والكتب  واملناهج،  البرامج  املراجعة،  عملية  تشمل   •
الدراسية،وتقومي أنواع التعلم وتوجيه املتعلمني؛ كما تهم مجموع املؤسسات العمومية واخلاصة.

• يندرج في حتسني جودة التعليم، مبوازاة تعميمه، إعادة هيكلة أسالك التعليم األولي واالبتدائي واإلعدادي،واإلدماج 
التدريجي للتعليم األولي،وحتسني البرامج واملناهج البيداغوجية والتقومي والتوجيه، وجتديد املدرسة، ودعم تعليم 

اللغات وحتسينه.

• توضع رهن إشارة اجلاليات املغربية في اخلارج، األطر واملرجعيات التعليمية الالزمة لتمكني أبنائها

 من تعلم اللغة العربية، والقيم الدينية  واخللقية والوطنية، وتاريخ املغرب وحضارته؛

• تتجه مراجعة البرامج واملناهج، نحو حتقيق األهداف اآلتية:

- تعميق األهداف العامة وتدقيقها بالنسبة لكل سلك، وكل مستوى للتربية والتكوين، في صيغة مواصفات 
التخرج، ومؤهالت مطابقة لها؛

املعاصرة، ومبا  املتعلمني ومتطلبات احلياة  - صياغة أهداف تكميلية وجتديدها وحتليلها، مبا يستجيب حلاجات 
ينتظره الشركاء من التربية والتكوين؛

- مراعاة املرونة الالزمة للسيرورة التربوية، وقدرتها على التكيف، وذلك:

• أوال: بتجزيء املقررات السنوية، إلى وحدات تعليمية، ميكن التحكم فيها، على مدى فصل، بدل السنة الدراسية 
الكاملة ؛

• ثانيا: احلفاظ على التمفصل واالنسجام اإلجمالي لكل برنامج، مع مراعاة األهداف كل مرحلة ؛

التي  اجملزوءات  ترصيد  االختيارات، ومتكني كل متعلم من  لتنويع  اجملزوءة،  الوحدات  نظام  تعتمد  برامج  - وضع 
اكتسبها؛ 

• توزيع مجمل الدروس ووحدات التكوين واجملزوءات على ثالثة أقسام متكاملة؛

- قسم إلزامي على الصعيد الوطني، في حدود %70 من مدة الدراسة في كل سلك؛
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- قسم حتدده السلطات التربوية اجلهوية، في حدود %15 تقريبا من تلك املدة؛ 

- عدد من االختيارات تعرضها املدرسة على اآلباء واملتعلمني الراشدين، في حدود حوالي 15%.

تشخيص الوضعية : املالحظات الرئيسة 

• غياب استراتيجية واضحة في عمليتي بناء املناهج والبرامج الدراسية ومراجعتها ؛

• غياب التتبع والتقومي املنتظم، الذي يسمح بتحليل البرامج واملناهج وحتسني جودة املنظومة. 

• حاجة املقاربة بالكفايات، إلى ضبط منهجي، وتعزيز املمارسة التربوية، بنماذج عملية في التدريس والتقومي  
والتكوين؛ 

• حاجة جلان بناء املناهج وصياغة دفاتر التحمالت اخلاصة بإعداد الكتب املدرسية إلى تكوين  عال؛

• ضعف في االنسجام الداخلي للمناهج والبرامج، وحاجتها إلى التكامل والتدرج واالستمرارية؛

• حاجة بعض األسالك التعليمية  والفئات االجتماعية إلى منهاج، و/ أو عدة تربوية ؛ 

• حاجة املنظومة  إلى إرساء منهجية واضحة في إعداد اجملزوءات اجلهوية )%15( واحمللية )%15( ؛

• كثرة املواد الدراسية، وثقل املضامني التعليمية، وتركيزها على اجلانب الكمي؛ 

• عدم  تركيز نظام التقومي، على الكفايات واملهارات وحل املشكالت؛ 

• نقص في الوسائل التعليمية املالئمة للتدريس والتعلم، وفق األساليب الفعالة واملتفاعلة.

الهدف

مراجعة املناهج الدراسية من أجل حتسني جودة التعليم.

التدابير املعتمدة

يقتضي حتسني جودة التعليم، القيام مبجموعة من التدابير، وهي:

وآليات  التكوين،  املدرسي، مضامني  والتأهيلي: الكتاب  اإلعدادي  والثانوي  باالبتدائي  احلالية،  املناهج  • تقييم 
وعدة التقومي؛

• إرساء البنيات، وتوفير العدة الالزمة ملراجعة املناهج، باالبتدائي والثانوي اإلعدادي والتأهيلي؛

• مراجعة مواصفات التخرج وتدقيقها؛

• مراجعة الهندسة البيداغوجية وإعادة حتديد املواد واحلقول الدراسية حسب األقطاب؛ 

• تدقيق املقاربة البيداغوجية؛

• مراجعة املضامني وإعادة  تركيزها على الكفايات والتعلمات األساسية؛

• إعادة تنظيم وتوزيع الغالف الزمني للدراسة مع احملافظة على الغالف الزمني اإلجمالي ؛
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• توسيع تدريجي لتدريس مواد التفتح؛ 

• تعميم تدريس اجملزوءات اجلهوية واحمللية؛

• إصدار املنهاج الوطني الشامل؛

• اعتماد نتائج التجارب والدراسات اجلارية في إطار البرنامج االستعجالي.

• مراجعة املناهج الدراسية
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المجال  1 التحقيق  الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

مشروع E1.P10 إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  في المنظومة التربوية  وتجديد التعلمات.

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية يف �مليثاق �لوطني 

»حيث أن التكنلوجيا التربوية، تقوم بدور حاسم ومتنام في أنظمة التعليم ومناهجه،وبناء على محتوى املادة 
119 أعاله، تعمل سلطات التربية والتكوين على إدماج هذه التقنيات في الواقع املدرسي،على أساس أن يتحقق 

لكل مؤسسة، موقع معلوماتي وخزانة متعددة الوسائط،في أفق العشرية القادمة.«

لبند 121 من امليثاق

تشخيص الوضعية : املالحظات الرئيسة

خالل املرحلة األولى لبرنامج GENIE مت جتهيز1878 مؤسسة تعليمية مبا يناهز 2058 قاعة متعددة االختصاصات 
و تكوين حوالي 30000 مدرس. لكن يظل استعمال هذه القاعات دون املستوى املطلوب )نسبة االستعمال % :75( 
و ذلك نظرا لصعوبة تكليف منشط خاص بها، لعدم ربطها بشبكة االنترنيت، لغياب املضامني الرقمية الالزمة، 
وكذا لعدم إشراك املديرين و املفتشني في العملية برمتها. ولتدارك هذه الفجوة القائمة بني التجهيزات املتوفرة 
داخل القاعات متعددة االختصاصات واالستخدام الفعلي لها، أقدمت الوزارة على مراجعة إستراتيجية للبرنامج، 

أفضت إلى تبني مرحلة ثانية بأربعة محاور متتد من 2009 إلى 2013.

الهدف

إدماج تقنية تكنولوجيات املعلومات و االتصاالت في املنظومة التربوية باعتبارها عدة بيداغوجية تهدف إلى 
حتسني جودة التعلمات.

التدابير املعتمدة

يرتكز برنامج GENIE  في خارطة البرنامج االستعجالي، على أربعة محاور مهمة و متكاملة :

)9260 مؤسسة(، مبختلف  باملغرب  التعليمية  املؤسسات  إلى جتهيز كافة  الذي يهدف  التجهيز،  - محور   1
أسالكها، بالعتاد املعلومياتي و البنية التحتية الكفيلة باإلدماج اجليد لهذه التكنولوجيات.  و يتنوع هذا التجهيز 
الدرس  بقاعات  ثابتة  و حواسيب  والتأهيلي،  باإلعدادي  الوسائط  قاعات متعددة  و  الوسائط،  بني حقائب متعددة 
باالبتدائي )من املستوى الرابع إلى املستوى السادس(، دون إغفال ربط كل املؤسسات اجملهزة بشبكة االنترنيت، مع 

اعتماد حلول تقنية تضمن احلماية و الوقاية من اخملاطر. 

2 - محور التكوين، و الذي يعنى بتوفير التكوين العلمي اجليد لكافة مكونات الشغيلة التعليمية، من أساتذة و 
مفتشني و مديرين و إداريي املؤسسات التعليمية )000 230 إطار(. و ينقسم هذا التكوين إلى نوعني أساسني هما:

• التمكني من املبادئ األولية الستعمال احلاسوب؛

• االستعمال اجليد لتكنولوجيات املعلومات و االتصاالت في العملية التعليمية، و في أعمال اإلدارة التربوية و 
املراقبة التربوية.

3 - محور املضامني الرقمية، الذي يهدف إلى تزويد املؤسسات التعليمية و املدرسني و املتعلمني مبوارد رقمية، 
تضمن اإلدماج اجليد لتكنولوجيات املعلومات و االتصاالت، في مجال التدريس. و ذلك من خالل اقتنائها )أو اجنازها( 
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و مالءمتها مع املناهج الوطنية. كما سيكون بإمكان املستعملني، استغالل هذه املضامني، و حتميل جزء منها من 
خالل البوابة الوطنية لتكنولوجيات املعلومات و االتصاالت، التي سيتم إحداثها في إطار البرنامج.

4 - محور تطوير االستعماالت، الذي يهدف إلى مالحظة و تتبع سيرورة االستعماالت لدى املستعملني، في 
ميدان إدماج هذه التكنولوجيات، كوسيلة للرفع من جودة التعلمات و اكتساب املهارات. كما يهدف إلى مصاحبة و 
دعم املستعملني، لضمان بلوغ أهداف البرنامج في ظروف مناسبة، تتيح انخراط كافة مكونات املنظومة التربوية، 

و كافة الشركاء االجتماعيني و االقتصاديني.
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المجال 1: التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع  E1.P11: تطوير نظام التقويم واإلشهاد

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

املبادئ  الثالث، ووضع  التعليمية  التقومي واالمتحانات باألسالك  الوطني للتربية والتكوين، نظام  امليثاق    حدد 
األساسية املوجهة للممارسة التقوميية، ومن بينها إقرار أنظمة جديدة لالمتحانات املدرسية اإلشهادية، مع وضع 
معايير وطنية موحدة لهذه االمتحانات، وإنشاء بنوك للروائز، واستثمار نتائج االمتحانات، في تقومي حصيلة السنة 

الدراسية وترتيب املؤسسات. 

الداخلية  مردوديته  منتظم، من حيث  لتقومي  والتكوين،  التربية  نظام  إخضاع  على  الوطني،  امليثاق  نص  كما 
واخلارجية التربوية واإلدارية.

ت�شخي�س �لو�شعية: �ملالحظات �لرئي�شة

 شرع املركز الوطني للتقومي واالمتحانات، في تنفيذ مخطط ثالثي امتد لسنوات 2008-2007-2006، استهدف 
اخملطط  هذا  وشمل  والتكوين.  للتربية  الوطني  امليثاق  موجهات  وفق  واالمتحانات،  للتقومي  نظام  إرساء  باألساس 
محورين أساسني وهما: االمتحانات املدرسية اإلشهادية، وتقومي التعلمات. ففيما يتعلق باالمتحانات املدرسية، فقد 
مت إرساء مجموعة من التدابير التنظيمية واملنهجية، لتدبير العمليات االمتحانية، ومن أهمها اعتماد معايير وطنية 
موحدة. وفي هذا اإلطار، مت إعداد  وإقرار دفتر للمساطر، كمرجع وطني موحد، يحدد العمليات االمتحانية الرئيسية، 
ومساطر تنفيذها، إضافة إلى إصدار مجموعة من الدالئل، تؤطر محطتني رئيسيتني في سيرورة االمتحانات املدرسية، 
وهي محطة إجراء االختبارات، ومحطة إجناز عمليات التصحيح ومسك النقط. أما على مستوى إعداد املواضيع 
فقد مت إصدار أطر مرجعية وطنية، همت مختلف مواد االمتحانات اإلشهادية املوحدة، وذلك ترسيخا ملبدأ التعاقد 
بني مختلف املعنيني باالمتحانات املذكورة. كما شرع املركز الوطني للتقومي واالمتحانات، في إعداد بنوك لألسئلة، 

العتمادها في إعداد مواضيع االمتحان املوحد اجلهوي، لنيل شهادة السلك اإلعدادي ،باإلضافة

 إلى الشروع في إجناز مشروع خاص باعتماد التكنولوجيات الرقمية، في تدبير العمليات املرتبطة بامتحانات 
البكالوريا. 

�لهدف

حتسني جودة التعلمات، وضمان مصداقية وموثوقية الشواهد، مع اعتبار التلميذ محور كل العمليات املرتبطة 
باملشروع، وربط ذلك بالدعامتني األساسيتني لنظام التربية والتكوين، وهما املدرس واملؤسسة التربوية .

�لتد�بري �ملعتمدة 

 املوضوعة1: تطوير نظام التقومي واإلشهاد

• اإلجراء1:  تطوير نظام االمتحانات املدرسية

• الهدف العام: 

• إجناز تشخيص معمق لنظام االمتحانات املدرسية واإلشهادية، بهدف إعادة حتديد هذا النظام في إطار سياسة 
وطنية لتقومي التعلمات.
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• األهداف اإلجرائية في أفق 2012:

• بلورة وجتريب معالم »استراتيجية وطنية لتقومي التعلمات« تأخذ بعني االعتبار مجموع وظائف تقومي التعلمات ؛

• إرساء املمارسة االمتحانية على معايير وطنية موحدة تعتمد مقاربة اجلودة؛

• مراجعة املقاربات املنهجية والتنظيمية املعتمدة في مجال تنظيم االمتحانات املدرسية واإلشهادية؛

• إعداد بنك لألسئلة خاص باالمتحان املوحد اجلهوي لنيل شهادة السلك اإلعدادي؛

• إعادة حتديد نظام االمتحانات املدرسية واإلشهادية بناء على نتائج الدراسة التشخيصية؛

•  اعتماد  التكنولوجيات الرقمية في تدبير العمليات املتعلقة بأمن ونقل مواضيع االمتحانات املدرسية اإلشهادية ؛

• اإلجراء 2 : مواصلة إرساء ومأسسة نظام للتقومي املنتظم للتعلمات:

1. الهدف العام:

• وضع سياسة وطنية في مجال تقومي التعلمات تستجيب ملطلب حتسني اجلودة وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص. 

2. األهداف اإلجرائية في أفق 2012:

• إرساء نظام الستثمار نتائج التقوميات الوطنية والدولية في بلورة آليات املعاجلة؛

• تكثيف وتوسيع  دائرة املشاركة في الدراسات الدولية في مجال تقومي التعلمات؛

• تشكيل نواة مركزية وتدعيم قدراتها في مجال التقومي وبلورة استراتيجية املعاجلة؛

• مأسسة بنيات جهوية للتقومي؛

• تشكيل الفرق اجلهوية وتكوينها في مجال تخطيط وقيادة الدراسات التقوميية وجمع املعطيات،

 و تكوين قاعدة املعطيات و بلورة آليات املعاجلة؛

• تهيئة وجتهيز مقرات البنيات اجلهوية للتقومي؛

• دعم قدرات األكادمييات اجلهوية في مجال إعداد عدة القياس واملعاجلة؛

• قيادة الدراسات التشخيصية للتقومي املنتظم للتعلمات واستثمار نتائجها؛ 

• إعداد مؤشرات املردودية الداخلية للمنظومة التربوية، ورصد العوامل التي تؤثر في التعلمات.  

املوضوعة 2: بلورة سياسة وطنية لتقومي األطر التربوية وتقومي املؤسسات التعليمية

• اإلجراء1: تقومي األطر التربوية العاملة بقطاع التعليم املدرسي:
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1. الهدف العام: 

البشرية،  املوارد  تدبير  مجال  في  احلديثة  املقاربات  تعتمد  املدرسني،  تقومي  مجال  في  وطنية  سياسة  إرساء 
وتستجيب ملطلب االستحقاق وتكافؤ الفرص.

2. األهداف اإلجرائية في أفق 2012:

التعليم املدرسي، يستهدف تطوير كفاءاتهم  العاملة بقطاع  التربوية  • إرساء نظام للتقومي املنتظم لألطر 
املهنية ؛

• إرساء نظام للتغذية الراجعة، كعنصر لتحسني الكفايات التدبيرية للموارد البشرية؛

• حتيني النصوص القانونية، في ضوء املقاربات اجلديدة املعتمدة في تدبير املوارد البشرية؛

• إرساء نظام مندمج للمعلومات، يتضمن املسار املهني للموظف؛

• تكوين املكلفني املعنيني بتقومي املوظفني؛

• إعداد ونشر تقرير سنوي عن مهنة التدريس. 

• اإلجراء2: تقومي املؤسسات التعليمية

1. الهدف العام: 

إرساء سياسة وطنية في مجال تقومي املؤسسات التعليمية، تستهدف حتسني جودة العرض التربوّي، وتساهم 
في الرفع من املردودية الداخلية للمؤسسات التعليمية.

2. األهداف اإلجرائية في أفق 2012:

• إرساء نظام للتقومي املنتظم للمؤسسات التعليمية 

• إرساء بنيات جهوية لتقومي املؤسسات التعليمية؛

• متكني املؤسسات التعليمية من وسائل التقومي الذاتي، لتطوير مؤهالتها وحتسني أدائها.

الدراسات  مختلف  في  وإجنازاتها،  التعليمية  املؤسسات  حالة  حول  تشخيصي  سنوي  تقرير  ونشر  إعداد    •
التقوميية الوطنية والدولية.
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المجال 1 : التحقيق �لفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع E1.P12: تحسين جودة الحياة المدرسية

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ينص امليثاق الوطني للتربية والتكوين على :

• إرساء الالمركزية والالمتركز مبنظومة التربية والتكوين؛

• تطوير أداء  اإلدارة التربوية ومجالس التدبير؛

• مالءمة اإليقاعات الـمدرسية للخصوصيات االجتماعية واالقتصادية والثقافية الـمحلية واجلهوية؛ 

كما يؤكد امليثاق، على  أهمية األنشطة الفنية وأنشطة التفتح، من خالل حتديد بعض مواصفات الـمدرسة 
الـمغربية الوطنية اجلديدة، بجعلها تسعى، ألن تكون:

• مفعمة باحلياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي، إلى اعتماد التعلـم الذاتي، 
والقدرة على احلوار والـمشاركة في االجتهاد اجلماعي؛

• مفتوحة على محيطها، بفضل نهج تربوي، قوامه استحضار الـمجتمع في قلب الـمدرسة، واخلروج إليه 
منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن، مما يتطلب نسج عالقات جديدة بني الـمدرسة وفضائها البيئي والـمجتمعي 

والثقافي واالقتصادي.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

لم يواكب إرساء الالمركزية، حتديد واضح للمهام واملسؤوليات في كل مستوى من املستويات، وتظل الالمركزية 
بقطاع التعليم املدرسي جهوية، لضعف نقلل االختصاصات إلى املستوى اإلقليمي واحمللي.

و يعاني نظام التدبير، من محدودية القدرة على التجديد واإلبداع، فإذا كانت مقتضيات امليثاق الوطني للتربية 
والتكوين، قد احترمت  الغالف الزمني الذي حددته، للقيام مبراجعة شاملة للبرامج واملناهج التربوية،

 فإن املواد واألنشطة التي ستسهم في تفتح حواس التالميذ، ال تدرس في معظم األحيان، لكونها غير رسمية 
وغير ممأسسة، كما أنها نادرا ما تطبق بالشكل املطلوب، النعدام املدرسني املؤهلني. ويظل تلقني هذه املواد مرتبطا 
بالتطوع. وعلى سبيل املثال، فإن التربية املوسيقية ال تدرس إال في %16 من املؤسسات التعليمية، بحيث ال يتجاوز 
عدد األقسام املستفيدة من التربية املوسيقية في هذه املؤسسات %10. كما أن  مادة التربية البدنية، غير معممة في 

املدارس االبتدائية، وذلك راجع النعدام التجهيزات الرياضية املالئمة من جهة، و للنقص احلاصل في  تكوين املدرسني 
من جهة أخرى.

�لهــدف

حتسيس كل املستويات التدبيرية ملنظومة التربية والتكوين بثقافة املسؤولية، وترسيخ ثقافة التقومي وتتبع 
النتائج، وإعادة تنظيم احلياة املدرسية جلعلها دعامة لتحسني جودة التعلمات، واملساهمة في التفتح والتحصيل 

الذاتي للتالميذ.
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�لتد�بري �ملعتمدة 

1. أجرأة أمناط تنظيم املؤسسات التعليمية وتدبيرها:

حيث تستلزم دعم مجموع احللقات املكونة لسلسلة التسيير والتدبير، ويشكل مدير املؤسسة حجر الزاوية 
في سلسلة نظام التأطير؛ لذلك، فإن الدور الكبير الذي يضطلع به في عملية التدبير سيساهم،  حتما، في توطيد 
اعتمادا على  املديرين،  انتقاء  اعتماد معايير خاصة  في عملية  بناء عليه،  سيتم مستقبال،  و  االعتباري.  وضعه 
قدراتهم التدبيرية، بعد تزويدهم  بالعدة املنهجية  التي سيتبعونها  في تدبير املؤسسات التعليمية، كما سيتم 

إخضاعهم لتكوين خاص في هذا اجملال، ملدة  سنة. 

 وموازاة مع ذلك، ومن أجل اإلرتقاء بعملية التدبير، سيتم  تزويد املؤسسات التعليمية باألطر الكافية  لتدبير 
شؤونها، وتوفير كل الوسائل الضرورية للعمل،  كما سيتم االعتماد  على مؤشرات ولوحات قيادة. عالوة على ذلك، 

سيتم  تزويد كل مؤسسة تعليمية ونيابة إقليمية وأكادميية جهوية، ببرنام إعالمي للتدبير اإلجرائي.

إعادة تركيز التدريس على التعلمات األساسية  •

التدريس الفعلي ملواد التفتح  •

خلق أندية خاصة بأنشطة التفتح يؤطرها املدرسون  •

2.  تدبير الزمن املدرسي:

 يجب أن تسترجع املدرسة املغربية، دورها كفضاء تربوي يشجع على التفتح والتحصيل الذاتي للتلميذ، أكثر 
من كونها مجرد مكان للتعلم. لهذه الغاية، ينبغي  العمل على تدريس املواد واألنشطة، التي تساهم في توفير 

حياة مدرسية جيدة للتالميذ.

ولتحقيق هذا الهدف، سيعاد توزيع الغالف الزمني احلالي، اعتمادا على أربعة مبادئ موجهة:

•  التخفيف من احلصة الزمنية اخملصصة لتدريس املواد، بالتركيز 

على التعلمات األساسية؛

• تخصيص غالف زمني للتمارين وألنشطة الدعم البيداغوجي وللمناهج اجلهوية وأنشطة التفتح؛

• تعميم تدريس مواد التفتح في الثانوي التأهيلي حسب األحواض املدرسية بعد تكوين املدرسني،مع إمكانية 
اللجوء، إلى موارد  من خارج املنظومة؛

•  تعديل اجلداول الزمنية اليومية والسنوية، وتكييفها مع اخلصوصيات اجلهوية، وتزويد املؤسسات التعليمية 
ببرامن إعالمية، لتدبير استعماالت الزمن املدرسية، على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي.

3 وضع مشاريع املؤسسات : 

يقصد مبشروع املؤسسة، ذلك املشروع الذي يتوفر على مخطط عمل، يحدد بدقة األهداف املنشودة في برنامج 
عمل املؤسسة، والوسائل الضرورية لتحقيقها، ويهدف

 إلى تخويل استقاللية التدبير ملديري املؤسسات التعليمية، مما سيحفزهم بشكل أكبر على املبادرة  واإلبداع، 
التالميذ  و كذا مع  التالميذ،  وأولياء  والفاعلني،  من أسر  الشركاء  اقتراحية  وتشاورية مع   ويجعل منهم  قوة  

أنفسهم، فضال عن املدرسني.



43

التقرير التركيبي للبرنامج االستعجالي
   2009 - 2012

4 االرتقاء باألنشطة  الفنية وأنشطة التفتح: 

عالوة على تعديل الغالف الزمني، الذي يندرج في إطار األهداف املسطرة ملشروع املؤسسة، فإن تطوير أنشطة 
التفتح الذاتي للتلميذ، يتم في إطار أندية يؤطرها املدرسون، علما بأن إجناز هذه األنشطة، سيتم تقنينه في إطار 

شراكات، وبصفة خاصة، مع وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الثقافة واجلماعات احمللية والفاعلني اجلمعويني…

 

5.  إدماج قيم املواطنة في التربية الوطنية )السلوك املدني، احترام  األطر التربوية و الالعنف(:

كل  في  والواجبات،  احلقوق  حول  ميثاق  وضع  سيتم  التربوية،  املنظومة  في  املواطنة  قيم  ترسيخ  إطار  في 
وآباء  تالميذ  من  التربويني جتاهها،  الفاعلني  ويحدد مسؤولية كل  بها،   التعريف  إلى   يهدف  تعليمية،  مؤسسة 

التالميذ والفاعلني التربويني.

فضاءات  خلق  تروم  التعليمية،  املؤسسات  داخل  التالميذ  صفوف  في  إعالمية  حمالت  تنظيم  كما،سيتم 
لالستماع واحلوار. وستساهم هذه احلمالت في إثارة االنتباه والتقليص  من األفعال املنافية للقيم التربوية. كما 
سيتم، في هذا السياق، تنظيم دورات تكوينية لفائدة األطر التعليمية، لتعزيز قدراتهم لتكريس الصورة املثالية 

والقدوة احلسنة، التي تنسجم مع أهداف الرسالة التي حتملها املدرسة إلى اجملتمع. 

الترابية، األمن الوطني،   ولن يتأتى ذلك، إال بتعزيز الشراكات مع املؤسسات املعنية )جماعات محلية، اإلدارة 
الدرك امللكي،القضاء( من أجل التحسيس والتعبئة والتواصل، واملواكبة املستمرة من أجل مناهضة العنف داخل 

املدرسة..

في  للتالميذ  املوحد  الزي  تعميم  سيتم  احمليط،  احترام  قيم  وتبني  املدرسة،  إلى  باالنتماء  اإلحساس  ولتعزيز 
لفائدة  املوحد  اللباس  تكاليف  من   30% بتأمني  الوزارة  ستتكفل  ذلك،  أجل  ومن  االبتدائي،  التعليم  مؤسسات 

التالميذ احملتاجني.
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المجال 1 : التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

المشروع E1.P13 : االرتقاء بالصحة المدرسية واألمن اإلنساني

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

يشدد امليثاق الوطني للتربية والتكوين، على ضرورة احترام حقوق اإلنسان، كما يذكر بحقوق الفاعلني والشركاء 
وواجباتهم داخل منظومة التربية والتكوين، كما يؤكد على االحترام الواجب للمدرسني ،و على االهتمام اخلاص 

الذي ينبغي إيالؤه لظروف عملهم.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

نظرا حلساسية العامل الصحي، كشرط مالزم لتمدرس التالميذ، و اعتبارا لالرتباط القوي بني النجاح والسالمة 
من األمراض، وتوفر ظروف وشروط السالمة واألمن اإلنساني داخل املؤسسات التعليمية، وحيث أن نظام الصحة 
املدرسية ينطوي على ثغرات كبيرة، لعدم توفر أطر متخصصة تتكفل بالتتبع اليومي للظروف الصحية للتالميذ، 
مت  فقد   ، ومحيطها  التعليمية  املؤسسات  داخل  اإلنساني  األمن  حفظ  آليات  وضعف  واألدوية  التجهيزات  وقلة 
إفراد مشروع ،يتوخى وضع أسس حفظ صحة التالميذ وحمايتهم من مختلف أشكال اخملاطر، التي تهدد أمنهم 

اإلنساني.

�لهــدف

ضمان شروط الصحة و األمن اإلنساني للتالميذ واملدرسني بكل املؤسسات التعليمية.

�لتد�بري �ملعتمدة 

كل  يوفر  اإلنساني،  لألمن  فضاء  سواء،  حد  على  واملدرسني  للمتعلمني  بالنسبة  املدرسة،  تشكل  أن  ينبغي 
شروط الصحة، ويحميهم من مختلف اخملاطر، التي قد تتهددهم أو متس بسالمتهم اجلسدية والنفسية.

ومن الالزم في هذا الشأن، أن يتم توفير نظام تأطير صحي فعال للمتعلمني، وكذا توفير خطط كفيلة مبواجهة 
كل اخملاطر وضمان األمن اإلنساني بالوسط املدرسي. لهذه الغاية، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير اجملددة، تتدرج 

كالتالي: 

1: الرفع من مستوي حماية صحة التالميذ:

الصحية  العدة  لبلورة  متكامل  مشروع  إعداد  يتم  املتعلمني،  صحة  حماية  في  املسجلة  الثغرات  أمام 
وذلك  للتالميذ،  بالنسبة  للعالج  الولوجية  يضمن  املدرسية،  للصحة  نظام  أسس  وضع  سيتم  وحتسينها.حيث 
من خالل توظيف 32 طبيب، مبعدل طبيبني لكل أكادميية، و التعاقد مع مساعدات صحيات واجتماعيات  للعمل 
على مستوى األحواض املدرسية، ومع ممرض مختص على مستوي كل نيابة، وكذا وضع خطة لتجهيز املؤسسات 

باملعدات الطبية واألدوية الضرورية.

وعلى صعيد آخر، سيتم تعزيز الشراكات في مجال أنشطة الصحة املدرسية، مما يضمن تنظيم العمليات 
الطبية )الفحص،التلقيح،عالج أمراض العيون(، بشراكة مع وزارة الصحة، واملراقبة الصحية للمؤسسات التعليمية 
والداخليات، والتربية الصحية في مجال:محاربة التدخني، التربية اإلجنابية، والغذائية، والطرقية، واالستهالكية ،      

و العناية بصحة الفم واألسنان، و الوقاية من األمراض املنقولة جنسيا، وداء فقدان املناعة املكتسبة:السيدا .
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• توظيف 300 مساعدة اجتماعية وصحية كل سنة .

• استشارات طبية وعالجية لفائدة  000 100 تلميذ خالل الدخول املدرسي 2008-2009، على أن تعمم على 
املدى الطويل.

• توفير تغطية صحية جلميع التالميذ

2:  الرفع من مستوى األمن اإلنساني:

أمام تنامي حجم اخملاطر التي تهدد األمن اإلنساني للمتعلمني واملدرسني، والتي تتنوع بتعدد مصادرها ومبرراتها، 
بات من الضروري وضع إستراتيجية متكاملة لتوفير األمن اإلنساني بالوسط املدرسي. وسيتم بهذا اخلصوص حتديد 
بالكوارث  املرتبطة  اخملاطر  من  التالميذ  لوقاية  عدة  ووضع  املدرسي،  بالوسط  اإلنساني  األمن  و  الصحة   معايير 
التعاطي  )العنف،  االجتماعي  الطابع  ذات  اخملاطر  للوقاية من  التكنولوجية، وكذا وضع إستراتيجية  و  الطبيعية 

للمخدرات، الوقاية من األمراض املنقولة جنسيا والسيدا(.

وسيتم تأطير مختلف هذه التدابير ،مبجموعة من العمليات :

- إعداد دليل مرجعي ملعايير الصحة واألمن اإلنساني ؛

- تعميم احلراسة باملؤسسات التعليمية؛

- تعميم مخططات حماية املؤسسات من اخملاطر؛

- جتهيز املؤسسات مبعدات إطفاء احلريق؛

- بلورة مخططات جهوية لتفعيل مقتضيات االستراتيجية الوطنية ضد العنف املمارس على التالميذ؛

- تفعيل اإلستراتيجية القطاعية للتحسيس ضد األمراض املنقولة جنسيا والسيدا؛

- وضع إستراتيجية وطنية حملاربة التدخني واخملدرات.





المـجــال الثـانــي
حفز روح المبادرة و التميز في الثانوية التأهيلية و الجامعة
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اجملال 2 : حفز روح املبادرة والتميز في املؤسسة الثانوية التأهيلية وفي اجلامعة

يقتضي تفعيل إلزامية التمدرس، إلى حدود 15 سنة على األقل، وبصفة موازية، تشجيع وتنمية التمدرس 

ما بعد هذه السن، في  الثانوي التأهيلي، و التعليم العالي؛ ألن معيار تطور وتقدم أي بلد، يقاس مبستوى تعليم 
و تربية ساكنته وتكوينها، حيث تساهم متابعة الدراسات العليا، بصورة قوية، في اإلدماج املهني الناجع لألفراد، 

وكذا في إبراز وحفز املبادرات واملواهب والكفاءات.

غير أنه، رغم اجلهود املبذولة، والتقدم امللحوظ خالل السنوات األخيرة، الزالت الوضعية بالسلك الثانوي التأهيلي 
واجلامعة، تعاني من الكثير من النقائص والثغرات، حيث أن ما يقارب نصف األطفال بالنسبة للفئة العمرية التي 

تتراوح أعمارهم ما بني 17-15 سنة غير متمدرسني، فضال عن أن أعداد الطلبة باجلامعة،

  ال يشكلون سوى 12 % من الذين تتراوح أعمارهم ما بني 19 و 23 سنة. كما إن أعدادا كبيرة 

من احلاصلني على شهادات التعليم العالي ،ال جتد منافذ لسوق الشغل، بسبب التباعد احلاصل بني التكوينات 
املدرسة، وحاجيات سوق الشغل.

أمام هذا الوضع، مت القيام بعدد من املبادرات، خالل السنوات األخيرة، قصد حتسني العرض في املستويني الثانوي 
مسالك  وتوفير   جديدة،  تأهيلية  ثانويات  إحداث  خالل  من  وخاصة  الشباب،  متدرس  وتطوير  واجلامعي،  التأهيلي  

جامعية جديدة، منفتحة، بشكل أفضل، على سوق الشغل، ومنسجمة مع حاجياته.

غير أن النتائج احملصل عليها، ال ترقى إلى مستوى الطموحات، مما يفرض مواصلة واستكمال هذه اجملهودات ، 
باعتماد منهجية إرادية وطموحة ، من أجل حتقيق تقدم ملموس وواضح.

لهذه الغاية، يقترح البرنامج االستعجالي اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، حلفز وتشجيع املبادرة والتفوق، 
في املستوى الثانوي التأهيلي واجلامعي، وذلك باعتماد أربع دعامات أساسية: 

توسيع  أجل  ،من  التأهيلية  الثانويات  شبكة  وتطوير  تأهيل  طريق  عن  التأهيلي  الثانوي  في  العرض  تعزيز   •
تغطيتها الوطنية والرفع من طاقتها االستيعابية ؛

األقسام  وتطوير  التأهيلية«،  التفوق  و«ثانويات  مرجعية«،  تأهيلية  »ثانويات  إنشاء  عبر  التفوق  تشجيع   •
التحضيرية للمدارس العليا؛

• حتسني العرض في التعليم العالي، ليتمكن من استقبال األعداد املتزايدة من الطلبة، في ظروف مناسبة، 
لضمان جناحهم، وتسهيل إدماج املتخرجني في سوق الشغل؛

• تشجيع البحث العلمي، باعتباره مؤشرا قويا على التنافسية واالبتكار ، و حتفيز النمو االقتصادي.
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المجال 2 : حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية  والجامعة

المشروع E2.P1 : تأهيل العرض التربوي بالثانوي التأهيلي

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ينص امليثاق الوطني للتربية والتكوين على أنه:

• ينبغي أن ينهي %60 من التالميذ املسجلني بالسنة األولى من سلك التعليم االبتدائي دراستهم الثانوية

  في أفق سنة 2011، وينبغي أن يحصل %40 منهم على البكالوريا.

• ستحظى صيانة مؤسسات التربية والتكوين واحلفاظ على جودة محيط التالميذ بعناية دائمة.

• ستعتمد تهيئة املؤسسات القائمة أو تشييد مؤسسات جديدة على معايير منطية يتم حتيينها وجتديدها 
وتكييفها  وفق خصائص احمليط، واملناخ، واملميزات السوسيو ثقافية.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

بالثانويات  التحتية  البنيات  تطوير  إلى  والرامية  املبذولة  الهامة  اجملهودات  أتاحت  األخيرة،  السنوات  خالل 
التأهيلية، بالوسط القروي على اخلصوص، إلى تسجيل تطور هام في نسب التمدرس في  الثانوي التأهيلي.

وبهذا ارتفع عدد  الثانويات التأهيلية العمومية من 562 سنة 2001-2000 إلى 717 سنة 2006-2007،

 مبعدل زيادة قدرها %27، و حظي ضمنها الوسط القروي ، بإنشاء 59 ثانوية تأهيلية منذ سنة 2000.

كما انتقل عدد التالميذ من الفئة العمرية 17-15 سنة من 480.000 إلى أزيد من 681.000 سنة

 2007-2006، محققا بذلك منوا في النسبة اخلاصة بتمدرس هذه الفئة العمرية من %37 إلى 48%.

غير أن التقدم احلاصل منذ سنة 2000 لم يكن كافيا، حيث إن شابا واحدا من الفئة العمرية املذكورة

 من كل خمسة ممدرس في ثانوية تأهيلية بالوسط القروي. كما أن نسبة تغطية الثانويات التأهيلية بالداخليات 

تظل ضعيفة بحيث أن %33,6 من الثانويات  التأهيلية في الوسط القروي فقط، تتوفر على داخليات سنة 2006.

املتزايدة من  التأهيلية، ال يكفي الستقبال األعداد  للثانويات  القدرة االستيعابية  أن توسيع  إلى ذلك  ينضاف 

التالميذ، بحيث يالحظ تنامي مشكل االكتظاظ بأقسام التعليم الثانوي التأهيلي بنسبة تناهز %15 من األقسام 

التي تضم 41 تلميذا فما فوق.

وجتدر اإلشارة إلى أن نسب االنقطاع عن الدراسة تظل مرتفعة )%13,9( رغم ارتفاع أعداد التالميذ املمدرسني، 

مما يؤشر على عدم حتقيق تقدم كبير منذ سنة 2000 في االحتفاظ بالتالميذ داخل املنظومة. وفي الغالب ، توجد 

البنيات التحتية وجتهيزات الثانويات التأهيلية في حالة من التردي، بسبب نقص الصيانة :

• 553 حجرة دراسية متردية.

• 34 مؤسسة ثانوية تأهيلية غير مرتبطة بشبكة توزيع املاء الشروب.

• 12 مؤسسة غير مرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء.

• 218 مؤسسة غير مرتبطة بشبكة التطهير.
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�لهــدف

• تشييد البنايات الالزمة جلعل الطاقة االستيعابية للمؤسسات الثانوية التأهيلية مسايرة للهدف املسطر: 
بلوغ سنة 2020-2021 نسبة استكمال التعليم الثانوي التأهيلي قدرها %60 بالنسبة لفوج

 .2010-2009 

• ضمان إصالح وتأهيل البنيات التحتية وجتهيزات الثانويات التأهيلية وداخلياتها، واحلرص على استمرار صيانتها، 
لتوفير الظروف املادية املالئمة واجليدة لالشتغال لفائدة التالميذ واملدرسني. .

�لتد�بري �ملعتمدة

تتطلب مواكبة تطور التمدرس في التعليم الثانوي التأهيلي، تسريع وتيرة إحداث الثانويات التأهيلية لضمان 
 2009 تغطية كافية للتراب الوطني وتعزيز القدرة االستيعابية، وذلك بتشييد 320 ثانوية تأهيلية جديدة ما بني 
و2012 )أي 4.800 حجرة دراسية(، من بينها 104 بالوسط القروي، وستتوفر كل مؤسسة على داخلية تستوعب 120 
تلميذا، ممن يبعد مقر سكناهم عن املؤسسة.ولضمان جودة منسجمة للثانويات التأهيلية احملدثة، ستتم مراجعة 
وحتيني معايير البناء والتجهيز اجلاري بها العمل، مع احلرص على تكييفها حسب نوعية الثانويات التأهيلية،  وكذا 

العمل على توفير كل املكونات الضرورية حلسن سير العملية التعليمية بها.

ومبوازاة ذلك، وعلى غرار املؤسسات االبتدائية والثانويات اإلعدادية، ستنظم حملة واسعة إلعادة تأهيل الثانويات 
لتعلم  املادية  الظروف  أحسن  ضمان  قصد  وجتهيزاتها،  التحتية  بنياتها  بإصالح  املتردية،  والداخليات  التأهيلية 
يتم  تأهيلية، حتى  ثانوية  كل  في  الوقائية  للصيانة  آليات  إرساء  عملية  احلملة  هذه  وستلي  وإيوائهم.  التالميذ 
ضمان دوام جودة الفضاءات التعليمية. وسيخصص في هذا الصدد بند من امليزانية السنوية لألكادمييات للصيانة 

الوقائية.

• إحداث 320 ثانوية تأهيلية  جديدة أي حوالي 213.000 مقعد بيداغوجي جديد.

• إحداث أزيد من 12.500 سرير إضافي بداخليات الثانويات التأهيلية

• مضاعفة عدد املمنوحني بـ 2,5

• إعادة تأهيل حوالي 550 حجرة متردية بالثانويات التأهيلية
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المشروع E2.P2 : تشجيع التميز

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ينص امليثاق الوطني للتربية والتكوين في املواد 122 و123 و124 على :

• خلق ثانويات مرجعية ؛

• إحداث مسالك جديدة في األقسام التحضيرية ؛

• حفز التالميذ على التفوق.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

رغم ما نص عليه امليثاق، لم يتم إحداث أية ثانوية تأهيلية مرجعية منذ سنة 2000، فاملفهوم لم يتم تصريفه 
بشكل واضح، كما أن اجلدوى من إحداث الثانويات املرجعية مازالت موضع العديد من التساؤالت.

وبخصوص األقسام التحضيرية، أحدثت ستة مسالك جديدة، غير أن إمكانيات ولوج املتخرجني من بعضها 
ملسالك سلك التعليم العالي تظل محدودة. عالوة على ذلك، فإن نظام األقسام التحضيرية، يواجه نقائص هيكلية 
مرتبطة من جهة، بتردي حالة البنيات التحتية وضعف التجهيزات، ومن جهة أخرى باحتمال تدني جودة التأطير، 
،الذين يفضلون إعطاء ساعات  املدرسني  املوجهة، ال تنجز من طرف بعض  التقوميات واألشغال  نظراً ألن حصص 

إضافية مؤدى عنها، بسعر أفضل باملراكز اخلصوصية.

ترسيخها،  مت  التي  اإليجابية  العمليات  بعض  وجود  إلى  اإلشارة  ينبغي  التميز،  على  التالميذ  بحفز  وارتباطا 
كأوملبياد الرياضيات، أو املنح املقدمة للناجحني في املباراة العامة لولوج املدارس العليا الفرنسية، إال أن هذه التدابير 
تظل محدودة، وهي تستهدف باألساس التميز بسلك البكالوريا، وال تشمل باقي املستويات التعليمية، كما نص 

على ذلك امليثاق الوطني للتربية والتكوين.

�لهــدف

تشجيع التميز باعتباره دعامة مهمة في حتسني مردودية منظومة التربية والتكوين.

�لتد�بري �ملعتمدة 

يعد تشجيع التميز ،من مقومات كل منظومة تربوية فعالة، تنشد احلفز والتحسني املستمرين، وليس فقط  
عنصراً صورياً أو شكلياً.

ولهذه الغاية، ووفقاً للتوجهات التي حددها امليثاق الوطني للتربية والتكوين، سيتم اتخاذ ثالث أنواع من التدابير 
في إطار البرنامج االستعجالي.

1. إرساء ثانويات تأهيلية مرجعية وإحداث ثانويات التميز التأهيلية:

انسجاماً مع التوجهات احملددة في امليثاق الوطني للتربية والتكوين، سيتم إرساء »ثانويات تأهيلية مرجعية« 
في كل أكادميية. وستعتمد هذه املؤسسات على مبدأ املرجعيات املتعددة. بحيث ميكن للثانوية الواحدة أن تكون 
مرجعية في مجال  أو أكثر، من قبيل تطوير التقنيات احلديثة لإلعالم والتواصل في التدريس، جودة احلياة املدرسية، 
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أو اإلجراءات املتخذة في إطار إرساء »مدرسة االحترام«.

كما سيتم إحداث ثانويات التميز التأهيلية الهادفة إلى استقبال التالميذ املتفوقني في نهاية السلك الثانوي 
اإلعدادي بغية تطوير دينامية التنافس والتميز.

وأوليائهم،  للتالميذ  بالنسبة  املؤسسات  بجاذبية هذه  املرتبطة  احملتملة  التجاوزات  أو  االنزالقات  وبغية جتنب 
سيكون إحداثها موضع تأطير وتتبع دقيقني، ينبنيان على معايير مضبوطة النتقاء التالميذ واألطر العاملة بها، 

كما تؤطره سيرورة تقوميية واضحة ومنتظمة.

• إحداث ثانوية تأهيلية مرجعية في كل جهة

• إحداث 8 ثانويات التميز التأهيلية 

2. تطوير األقسام التحضيرية لولوج املدارس العليا :

إن ضمان ظروف التفوق املطلوبة في األقسام التحضيرية للمدارس العليا، يتطلب اتخاذ أربعة أنواع من التدابير: 

• مراجعة إطار األساتذة املبرزين العاملني في األقسام التحضيرية، ليستمروا 

في تقدمي تأطير يوفر اجلودة املطلوبة للسير العام لهذا النظام، وتخصيص ساعات إضافية مؤدى عنها لضمان 
التأطير الفعلي للتقومي واألشغال املوجهة؛

• إصالح البنيات التحتية ملراكز األقسام التحضيرية؛

• تفويت إجناز بعض اخلدمات في الداخليات كالتغذية، إلى مقاوالت متخصصة بغية تدبيرها بفعالية أحسن، 
وتعزيز جودتها؛

• تأمني ولوج التعليم العالي حيث سيتم العمل على وضع اجلسور الضرورية بني مسالك األقسام التحضيرية 
للمدارس العليا واملسالك املتوفرة باجلامعة واملؤسسات التابعة لها.

3. حفز التفوق:

ستحدث دينامية للتنافس من أجل التميز، بالنسبة للتالميذ عبر تنظيم تظاهرات وطنية وجهوية ومحلية. 
ولتحقيق ذلك سيتم وضع استراتيجية شمولية لتحديد األهداف الكمية والنوعية الواجب بلوغها، كما سيتم 

إحداث بنيات متخصصة للكشف عن التالميذ املوهوبني واستقبالهم ، والتكفل بهم ومواكبتهم.

• سيرتفع عدد املتمدرسني باألقسام التحضيرية من 000 4 إلى 550 7 تلميذا
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اجملال 2 : حفز روح املبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية  واجلامعة

املشروع E2.P3 : حتسني العرض التربوي في التعليم العالي

تذكير بالتوجهات األساسية احملددة في امليثاق الوطني للتربية والتكوين

نص امليثاق الوطني للتربية والتكوين على :

• إعادة تنظيم بنية املسالك اجلامعية؛

• توجيه الطلبة بصورة فعالة نحو الشعب التقنية والعلمية واملهنية؛

• صيانة مؤسسات التربية والتكوين واحلفاظ على جودة محيطها.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

لقد مت إرساء إعادة تنظيم األسالك اجلامعية على مستوى اإلجازة واملاستر في إطار إصالح نظام LMD )اإلجازة- 
املاستر – الدكتوراه(،  وبذلت مجهودات كبيرة لتطوير املسالك التقنية واملهنية في كل جامعة. إال أن هذا التوجه 

اجلديد للعرض التربوي اجلامعي، بالرغم من توسيع نطاقه، يظل ناقصا، إذ مازال 89% 

من التالميذ حاملو البكالوريا يتوجهون نحو املسالك ذات الولوج املفتوح، منهم % 80 مبسالك  العلوم االقتصادية 
القانونية واالجتماعية واآلداب والعلوم اإلنسانية، إال أن التكوينات التقنية واملهنية املوجودة، 

بها  الطلبة  أعداد  ويظل  املأمول،  النجاح  تعرف  لم  الشغل،  سوق  في  عالية  كفاءات  تقدمي  شأنها  من  التي 
ضعيفا. وعلى سبيل املثال، ال تتجاوز نسبة توظيف الطاقة االستيعابية للمدارس العليا للتكنولوجيا 40%.

كما أن التكرار واالنقطاع الدراسي في مستوى التعليم العالي مازاال يسجالن مستويات مرتفعة، وتصل نسبة 
التكرار السنوية إلى %17 بالنسبة جملموع املسالك، وتبلغ %30 في املسالك ذات الولوج املفتوح، وتعتبر السنة األولى 

من التعليم اجلامعي فترة انتقالية حاسمة، تعرف معدالت التكرار األكثر ارتفاعا.

غير أنه ينبغي تسجيل، ما أتاحه اإلصالح البيداغوجي الذي شهدته املسالك ذات الولوج املفتوح، من حتسني 
اإلصالح  إرساء  منذ  املتخرج،  األول  الفوج  سجلها  التي  النتائج  إلى  فبالنظر  للمنظومة.  الداخلية  للمردودية 
البيدغوجي LMD، يبدو أن مردوده قد حتسن، مبا أن %33 من الطلبة حصلوا على اإلجازة مقابل %26 في النظام القدمي. 
ومع ذلك، تبقى هذه املالحظة نسبية، بالنظر لغياب معلومات مفصلة، تخص  النسب العامة لنجاح طلبة الفوج 

األول من اإلجازة، و معدل الفترة التي استغرقوها  في كل سلك تكويني . 

و يواجه تطوير التعليم اجلامعي مشكلة حادة، تتمثل في عدم كفاية الطاقة االستيعابية التي تشكل حتديا 
كبيرا مرتبطا بضرورة توفير عرض مناسب ملواجهة التزايد الكبير ألعداد الطلبة في السنوات املقبلة. أما األحياء 
اجلامعية التسعة عشر بطاقتها االستيعابية التي تصل إلى 000 35 سريرا، فال تتيح إال استقبال %35 من الطلب 
القائم، على الرغم من ظهور العرض اإلضافي الذي قدمه اخلواص في السنوات األخيرة. وجدير بالذكر،  أن 9 أحياء 

جامعية فقط من أصل 19 حيا جامعيا، تتوفر على مطاعم جامعية.

وأخيرا تعاني العديد من الكليات من تردي بنياتها التحتية وجتهيزاتها، ورغم ما مت ضبطه وتعميمه من مساطر 
وإجراءات لصيانة املؤسسات اجلامعية، فإن الوسائل التي توضع رهن إشارتها، ال تسمح لها باالستجابة حلاجياتها. 

كما أن األحياء اجلامعية ومطاعمها، توجد كذلك في حالة سيئة، وتعاني نقصا كبيرا في التجهيزات.
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�لهــدف

• االرتقاء باملردودية الداخلية للتعليم العالي، و تطوير قابلية اندماج خريجيه في سوق الشغل.

• توفير ظروف مالئمة للتكوين واإليواء لفائدة الطلبة.

�لتد�بري �ملعتمدة 

التربوي في  العرض  التي بذلت في السنوات األخيرة من أجل حتسني  العمل على استكمال اجملهودات  ينبغي 
التعليم العالي، جلعل اجلامعة فضاء لتعليم ذي جودة، يتيح خلريجيه أفضل فرص االندماج في سوق الشغل. ولهذه 
الغاية، يعتزم البرنامج االستعجالي وضع مجموعة من التدابير، تغطي كل اجملاالت الضرورية لتطوير جودة العرض 

في التعليم العالي وذلك من خالل :

• توسيع الطاقة االستيعابية وإصالح وتأهيل البنيات التحتية اجلامعية؛

• تعزيز نظام الدعم االجتماعي الرامي إلى تيسير ولوج حملة البكالوريا إلى التعليم العالي )األحياء اجلامعية، 
املطاعم اجلامعية، املنح الطالبية(؛

• تنمية عرض تربوي في التعليم العالي يتالءم بصورة أفضل مع حاجيات سوق الشغل.

• محاربة ظاهرتي التكرار وانقطاع الطلبة عن الدراسة.

• توفير ما يقارب 124.000 مقعدا تربويا في اجلامعة

1. توسيع الطاقة االستيعابية وإصالح البنيات التحتية اجلامعية:

تستدعي مواكبة االرتفاع املتوقع في أعداد الطلبة،العمل على رفع الطاقة االستيعابية للجامعات، باعتماد 
ثالث دعامات: توسيع املؤسسات املوجودة ثم تشييد مؤسسات جامعية جديدة  وترشيد استعمال البنيات املتوفرة 
)استعمال القاعات املتوفرة في مؤسسات جامعية أخرى وكذا استعمال املرافق خالل فصل الصيف...(. وبإمكان 
هذه الدعامة األخيرة أن تساهم في االستجابة السريعة للحاجيات اجلديدة في مجال استقبال الطلبة، مع احلد 

من تكلفة االستثمارات املرتبطة ببناء مؤسسات  جديدة.

بهدف  وذلك   ، مجاالته  كل  يغطي  اجلامعي،  التربوي  العرض  وتطوير  لتوسيع  دقيق  تصميم  بلورة  وسيتم 
الرصد الدقيق خملتلف مكونات هذا العرض في املستقبل، على مستوى معايير حجم املؤسسات واألعداد الطالبية 
واملسالك والبنيات التحتية واملوارد البشرية الواجب تعبئتها. وسيمكن هذا التصميم من تأسيس جامعة قوية، 

متزج بني وضوح الرؤية والقرب اجلغرافي من الطلبة.

إضافة إلى ذلك، سيتم وضع خطة لتأهيل الكليات واملؤسسات واألحياء اجلامعية ابتداء من سنة 2009، مع 
تأهيل و إصالح البنيات التحتية، وجتديد التجهيزات املتردية، وإرساء نظام للصيانة بالكليات واألحياء اجلامعية.

• إعداد تصميم مديري للعرض اجلامعي

• ينتقل عدد األسرة في األحياء اجلامعية من 35.000 إلى44.00
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2. تعزيز خطة الدعم االجتماعي بغرض تيسير ولوج التعليم العالي:

ستتم إعادة اعتماد مخطط التنمية الذي أعده »املكتب الوطني لألعمال االجتماعية والثقافية اجلامعية« في  
الفترة املمتدة ما  بني 2006-2010،  والذي لم ينفذ بعد، لفترة تدوم، 8 سنوات بحيث تخصص السنوات األربع األولى 
منها ملواكبة البرنامج االستعجالي للرفع من الطاقة االستيعابية لألحياء اجلامعية بـ 300 9 سريرا بنسبة زيادة 

قدرها 26%.

وبني مالل وطنجة، ستحدث خمسة  أكادير  2006-2007 في كل من  ثالثة مطاعم جامعية سنة  فتح  وبعد 
مطاعم جديدة في أفق سنة 2012، لتعمم على  كل األحياء اجلامعية ،مما سيمكن من توسيع قاعدة املستفيدين 

منها بشكل بارز.

اجلامعيني،  واإلطعام  اإليواء  العرض اخلصوصي، في مجال  واستكمالها، سيتم تشجيع  اجلهود  وملواكبة هذه 
والرفع من عدد املنح الطالبية املوزعة، قصد احلفاظ على النسبة احلالية لتوزيعها، بالنظر لالرتفاع املتزايد في أعداد 

الطالب، وسيتم كذلك اعتماد نظام التغطية الصحية للطلبة.

• وضع نظام تغطية صحية للطالب

3. تنمية العرض التربوي اجلامعي املستجيب حلاجات سوق الشغل

ستتخذ تدابير ملموسة بهدف حتقيق املالءمة بني التكوين اجلامعي وحاجات سوق الشغل في إطار البرنامج 
االستعجالي، على ثالث واجهات رئيسية :

• إعادة حتديد توجهات املسالك ذات الولوج املفتوح، بإحداث تخصصات جديدة على مستوى سلك اإلجازة بغرض 
رؤساء  مجلس  انخرط  الغاية  هذه  الشغل.ولتحقيق  سوق  في  لالندماج  أكبر  قدرة  من  الطلبة  ومتكني  مهننتها 

اجلامعات في التفكير في هذا املوضوع وسيتم اتخاذ أولى التدابير ابتداء من الدخول اجلامعي 2009-2008.

كما ستشمل البرامج، انطالقا من األسدسني اخلامس والسادس، مجزوءة ممهننة، ومجزوءة في املساعدة على 
البحث عن عمل، وتنظيم دراسة حول إحداث مقاولة صغيرة، بهدف حفز الطلبة على اإلقبال على إنشاء املقاوالت. 

وسيتم استكمال التكوين ككل، بتدريب إجباري، ينتهي بإجناز بحث ميداني.

باإلضافة إلى ذلك، سيتم تقدمي اجملزوءات املمهننة من قبل مهنيني، من أجل حتسيس الطلبة باإلمكانات التي 
يتيحها التكوين الذي تلقوه، وذلك من خالل تعريفهم مبختلف املهن وقطاعات األنشطة.

وأخيرا سيتم تثمني الدبلومات،التي متنحها املسالك ذات الولوج املفتوح ومهننة املسالك ذات الولوج املفتوح، 
لتسهيل إدماج املتخرجني وتطوير إجازات مهنية جديدة موجهة نحو القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة، 
بتعاون مع الفيدراليات املهنية. وموازاة مع ذلك، سيتم خلق إجازات متعددة التخصصات تتيح إمكانات مهنية 

أوسع. 

• تطوير العرض التكويني والتقني واملهني:

سيتم التقليص من قبول األعداد الطالبية في املسالك ذات الولوج املفتوح، بتبني مقاربة حتفيزية، وبتوجيه 
حملة البكالوريا بصورة عملية نحو املسالك األخرى.

ومواكبة لهذا التوجه اجلديد، سيتم تسريع وتيرة تطوير املسالك التقنية واملهنية، للوصول إلى حتقيق الهدف 
احملدد في امليثاق الوطني للتربية والتكوين، بتسجيل ثلثي طلبة التعليم العالي في املسالك التقنية والعلمية 
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 BTS العالي  التقني  وشهادة   DUT التقني  اجلامعي  الدبلوم  ملسالك  االستيعابية  الطاقة  ومضاعفة  واملهنية، 
واإلجازات املهنية. وسيتم تطوير هذه املسالك بتنسيق وثيق مع »مرصد الشغل« و«معهد التوقعات املستقبلية 
في الكفايات«، بهدف حتقيق املالءمة بني املسالك اجلديدة احملدثة، وحاجات سوق الشغل، عن طريق تبني  مقاربات 

جهوية.

• تطوير الشراكات مع الفاعلني املعنيني:

تعاقدية  تكوينات  تطوير  سيتم  سنة،  كل  طبيب«   3  300« و  مهندس«   10  000« تكوين  مبادرتي  غرار  على 
متخصصة بني اجلامعات والقطاعات املعنية، ومع وضع آليات تنسيق العرض التكويني في اجملال التقني املمهنن 

واملهني، مع مختلف الهيآت املتدخلة في هذا البرنامج.

4. وضع تدابير حملاربة ظاهرتي التكرار واالنقطاع عن الدراسة:

          سيوضع نظام للتوجيه طيلة السنة النهائية للباكالوريا، يعطي للتالميذ كافة املعلومات الالزمة للقيام 
باختيار متميز ملسارهم في التعليم العالي. وسيتم تقدمي هذا النظام بالتفصيل في املشروع 3.7 واملتعلق »بإرساء 

نظام ناجع لإلعالم والتوجيه«.

كما سيتم تبني نظام للتأطير بالنظير، حيث يوكل لطلبة الدكتوراه، مبصاحبة الطلبة اجلدد امللتحقني بسلك 
اإلجازة، تيسيرا الندماجهم في احلياة اجلامعية، وتكيفهم مع منط اشتغالها.

وستنظم مبوازاة ذلك، دروس لتأهيل الطلبة اجلدد خالل األسدس األول من سلك اإلجازة ،لتمكينهم من استيعاب 
تقنيات العمل اخلاصة باجلامعة.

• إحداث معهد التوقعات املستقبلية في الكفايات املهنية

• تطوير التكوينات التعاقدية
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المجال 2 : حفز روح المبادرة والتميز في الثانوية التأهيلية والجامعة

المشروع E2.P4 : تشجيع البحث العلمي

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

يؤكد امليثاق الوطني للتربية والتكوين على :

• توجيه البحث العلمي والتكنولوجي الوطني نحو البحث التطبيقي باألساس، والتحكم

 في التكنولوجيات، والعمل على مالءمتها، مع دعم الروح اإلبداعية فيها؛

• إعادة تنظيم البحث العلمي والتقني، بطريقة ترفع من متاسكه وفعاليته؛

• الرفع من اإلمكانات العمومية واخلاصة املرصودة للبحث العلمي التقني، كي تبلغ في نهاية العشرية %1 على 
األقل من الناجت الداخلي اخلام؛

• وضع آليات للنهوض بالبحث العلمي باملغرب.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

العلمي  البحث  وتقوية  تنظيم  أجل  من  واإلجراءات  العمليات  من  مجموعة  حتققت  األخيرة،  السنوات  خالل 
باملغرب، جتلى ذلك على وجه اخلصوص في :

• إطالق أربعة برامج للدعم املوضوعاتي للبحث العلمي، وهي برامج مكنت من متويل 600 مشروع، بغالف مالي 
وصل إلى 110 مليون درهم؛

• إنشاء معهد لإلعالم العلمي والتقني بهدف جتميع الرصيد الوثائقي في مجال البحث العلمي؛

• إنشاء الشبكة املعلوماتية )مروان(؛

• خلق وحدتني للدعم التقني في ميدان البحث العلمي؛

• توحيد بنيات البحث اجلامعية؛

• تنظيم تكوين األساتذة الباحثني في شكل مراكز دراسية خاصة بالدكتوراه؛

املساهمة  ومن  الدولة،  طرف  من  متويله  يتم  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  لدعم  صندوق  إنشاء   •
املستخلصة من رقم معامالت املستثمرين في الشبكات العمومية لالتصال الالسلكي ؛

• توقيع اتفاقيات بني الدولة و املقاوالت األجنبية إلجناز بعض األنشطة في مجال البحث والتنمية؛

• وضع 26 »منظومة تفاعل« بني اجلامعة واملقاوالت.

: الشبكة املغربية للمحاضن والتخصيب RMIE  ، شبكة  • خلق منظومات خاصة بالرفع من قيمة البحث 
.RDT شبكة التوزيع التكنولوجي ، RGI الهندسة الصناعية

والعالقات  املهام  تبدو  احلكامة  مجال  ففي  يستحقها.  التي  بالقيمة  بعد  يحظ  لم  العلمي  البحث  أن  غير 
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التبادلية بني مختلف هيئات قيادة البحث العلمي غير واضحة، إذ ال توجد عدة منظمة لتقومي هذا البحث. كما 
أن جاذبية مهنة الباحث، بدأت تفقد بريقها بفعل غياب قانون منسجم بخصوصها على الصعيد الوطني، ذلك 
أن البحث العلمي ال يزال يفتقد إلى وسائل تطويره، حيث لم تتجاوز امليزانية اخملصصة له نسبة %0,8 من الناجت 
الداخلي اخلام، رغم التنامي امللحوظ منذ سنة 1998، كما أن حصة التعاون الدولي ال متثل، بالرغم من أهميتها، 

سوى %3 من هذه امليزانية. 

�لهــدف

• تشجيع الطاقات واالبتكارات من أجل حتقيق إشعاع البالد في مجال البحث العلمي والتقني.

• إبراز قيمة نتائج البحث العلمي بتوجيهه أكثر نحو حاجيات محيطه السوسيو-اقتصادي .

�لتد�بري �ملعتمدة 

 ستمكن التدابير املتخذة، من حتقيق تقدم هام على أربع واجهات حاسمة :

1. حتسني احلكامة وتتبع البحث العلمي:

سيتم العمل على حتديد مؤشرات دقيقة، و إجناز تقوميات خارجية ومستقلة، بهدف تتبع إجنازات البحث العلمي 
وضمان حتسنه املستمر. وهكذا مت وضع عدة معلوماتية بني الوزارة وبني مؤسسات البحث العلمي، لضمان تتبع 

منتظم، وقيادة فعالة لبرامج البحث  القائم، في مختلف القطاعات وامليادين العلمية.

2. تعزيز جاذبية مهنة الباحث:

سيتم سن قانون مميز ومنسجم للباحث، يختلف عن القانون املعمول به بصدد األستاذ الباحث، بحيث يشمل 
،فقط، العاملني في البحث العلمي،  و من شأنه املساهمة

 في الرفع من قيمة مهنة الباحث وتسهيل تدبيرها. سيوضع نظام تشجيعي وحتفيزي لألساتذة الباحثني،وذلك 
في إطار التشجيعات املمنوحة للجامعات واملؤسسات اجلامعية.

• الرفع من قيمة مهنة الباحث

3. الرفع من موارد متويل البحث العلمي، وتنويعها واستدامتها:

العلمي، منها على اخلصوص  البحث  تعزيز متويل  أجل  التدابير، من  العديد من  البرنامج االستعجالي  يقترح 
السعي إلى إقرار تسهيالت ضريبية حلفز املقاوالت على االستثمار في مجال البحث، و سن اقتطاعات ضريبية من 
مداخيل القطاعات النشيطة، بهدف تزويد صندوق الدعم اخملصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على 
غرار الضريبة املفروضة في قطاع االتصاالت الالسلكية؛ إضافة إلى تشجيع اجلامعات على تنويع موارد متويلها، من 
خالل إنشاء شركات و مقاوالت حرة. وستبذل جهود خاصة للنهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي، 

باعتباره محفزا للتمويل واملنافسة.

4. الرفع من قيمة أعمال البحث: 

ستعطى أهمية كبرى لتمويل مشاريع البحث العلمي، التي تستجيب أكثر للحاجيات السوسيو-اقتصادية 
وللبرامج التنموية الوطنية واجلهوية. وستحدد، لهذه الغاية، وتيرة منتظمة الستشارة القطاعات املهنية، بهدف 

حتديد البرامج ذات األولوية.
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كما سيتم إرساء خاليا وسيطة بني اجلامعات واملقاوالت بصورة مهنية، وخصوصا، عبر وضع منهجيات عمل 
مضبوطة وتنظيم تكوينات لفائدة أطرها.

على صعيد آخر، ستوضع عدة ملواكبة إجراءات إيداع امللكية الفكرية، من أجل النهوض بهذه املمارسة املوجهة 
بشكل خاص نحو العالم السوسيو-اقتصادي.

النامية قصد  االقتصادية  املناطق  تنافسية حول اجلامعات في  وأقطاب  كما سيتم تشجيع إحداث شبكات 
جعل اجلامعة شريكا أساسيا لتنمية البالد.

• خلق شبكات وأقطاب تنافسية حول اجلامعات





المجال الثالث
مواجهة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية و التكوين
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اجملال 3 : مواجهة اإلشكاالت األفقية ملنظومة التربية والتكوين

التربية  منظومة  إلصالح  األساسية  الدعائم  إحدى  وتأثيرها،  حجمها  بحكم  حاليا،  البشرية  املوارد  تشكل 
والتكوين. وعليه، فإن أي تدبير من التدابير املتخذة لتحسني جودة هذه املنظومة يجب أن يراهن بالضرورة على املوارد 
البشرية، التي عليها أن تكون قادرة على استيعاب وتطبيق التدابير املتخذة. انطالقا من هذا املعطى، مت حتديد ثالث 

دعامات كبرى في البرنامج االستعجالي تروم حتسني فعالية العاملني في قطاع التربية وهي :

الذي سيسمح  واإلداريني، األمر  املدرسني واملؤطرين  الكفاءات من أجل ضمان جودة عالية في صفوف  تعزيز   •
بوضع أسس متينة لإلصالح والسعي إلى جودة عالية فيما يخص التعلمات.

• تعزيز التأطير وتتبع وتقومي مختلف املتدخلني، وذلك لتأمني مواكبتهم عن قرب، وحتسني صورة مهنة املدرس، 
وجتنب االنزالقات التي قد تصير وضعا مسلما به بالوسط التربوي.

ومادية، مشجعة  مناخ وشروط عمل، بشرية  وتوفير  لها،  مرونة  أكثر  تدبير  البشرية لضمان  املوارد  ترشيد   •
ومحفزة لهم.

كما ميثل حتسني أشكال تدبير وقيادة املنظومة التربوية منطلقا جوهريا لنجاح اإلصالح. لهذا من الالزم حتسيس 
مختلف الفاعلني باملسؤولية وبضرورة انخراطهم في املشروع والتنسيق القوي فيما بينهم، قصد حتقيق تدبير 
فعال للمنظومة. وفي هذا الصدد سيعاد النظر في أشكال احلكامة احلالية، وفي سبل ترشيدها، وذلك انطالقا من 

توجهني أساسني :

1- استكمال سياسة الالمركزية والالمتركز، التي انطلقت منذ السنوات األولى لإلصالح، مع تفويض تام للموارد 
واملهام، للهيئات الالممركزة.

2- االنتقال إلى حكامة غير متمركزة، يواكبها نظام إعالمي وتخطيطي وتدبيري مندمج وناجع.

وعلى صعيد آخر، سيتم التعامل مع إشكالية اللغات، التي يعتبر دورها وتأثيرها على النجاح املدرسي واإلدماج 
املهني بديهيا، في اجتاه حتديث تدريس اللغة العربية، والتحكم في اللغات األجنبية، والنهوض باللغة األمازيغية.

أخيرا، ومن أجل حتسني قابلية اندماج املتعلمني في سوق الشغل، ستوضع خطة لإلعالم وللتوجيه الفعال، 
تأخذ بعني االعتبار حاجيات االقتصاد وسوق الشغل.
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المجال 3 : مواجهة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية والتكوين

المشروع E3.P1 : تعزيز كفاءات األطر التربوية

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

يؤكد امليثاق الوطني للتربية والتكوين على :

• مراجعة شروط توظيف األطر التربوية، واملقاييس املعتمدة في هذا اإلطار.

• توحيد مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، على املستوى اجلهوي، وربطها باجلامعات.

كما يتحدث امليثاق عن صيغ تنظيم برامج التكوين املستمر والدورات اخلاصة به.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

لقد مت الشروع في العديد من اخلطوات الواعدة في هذا الشأن، من بينها :

• وضع اإلطار املرجعي لتوصيف الوظائف والكفايات ملهن التعليم املدرسي والعالي )مشروع 3.3 ترشيد تدبير 
املوارد البشرية(.

• تأهيل شروط ولوج مراكز التكوين حتى تتالءم  واملقاييس الدولية.

إال أن النتائج املسجلة على الصعيد امليداني ال ترقى إلى مستوى الطموحات،  ومازالت هناك تفاوتات ملموسة 
بني ما كان مبرمجا وبني ما حتقق، حيث يالحظ بصفة خاصة :

• غياب مقاييس تسمح بتقومي املؤهالت البيداغوجية والعالئقية للمترشحني، وكذا احملفزات التي تدفعهم إلى 
اختيار مهنة التدريس وممارستها.

• عدم كفاية املدة اخملصصة لتكوين وتأهيل املدرسني املتدربني في مختلف مراكز التكوين، )إذ ال تتعدى  سبعة 
أشهر(، وغياب  تعدد التخصصات لدى املستفيدين من هذا التكوين.

• تشتت مراكز التكوين وغياب جناعة تدبير مواردها )34 مركزا لتكوين املعلمني، 13 مركزا تربويا جهويا، 8 مدارس 
عليا لتكوين األساتذة(، وتتعقد صعوبة هذه الوضعية  بزوال مديرية تكوين األطر من الهيكلة العامة للوزارة؛

• غياب سياسة فعالة تنبثق من معاجلة دقيقة وشمولية للحاجات على صعيد التكوين املستمر.

�لهــدف

التربية  منظومة  تدبير  مستويات  جميع  في  جيد  وتكوين  عالية  جودة  ذات  وإدارية  تربوية  أطر  على  التوفر 
والتكوين.

�لتد�بري �ملعتمدة

إن استكمال أوراش اإلصالح وإحداث التغيير الضروري باملنظومة، رهني بتكوين جيل جديد من املدرسني، تتطابق 
كفاءاتهم مع أجود املقاييس الدولية. وهذا التعزيز، الضروري لكفاءات املوارد البشرية، يعتمد باألساس على توصيف 
املهن، الذي ينبغي أن يشمل كل مراحل احلياة املهنية لألطر التربوية، مبا فيها: التكوين األساسي و املستمر، وممارستهم 

املهنية . وقد مت حتديد تدابير لكل مرحلة تستجيب النتظارات اإلصالح ومتطلباته.
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1. التكوين األساسي:

بهدف  فعالية،  أكثر  يصبح  األساسي، حتى  التكوين  لبرنامج  مراجعة جذرية  التدريس، ستتم  مهنة  لولوج 
w.ضمان مالءمة مواصفات التخرج وحاجات املنظومة

وفي هذا السياق، سيتم فتح مسالك جامعية للتربية، ميتد التكوين بها 3 سنوات )مستوى اإلجازة(، لتستقبل 
التربية والتقنيات البيداغوجية. و ستعتمد هذه املسالك،  الراغبني في متابعة التكوين في ميدان علوم  الطلبة 
من حيث املضمون، على اجملزوءات املعمول بها في املسالك اجلامعية احلالية، حسب تخصصات املواد، كما تعتمد 
على مجزوءات بيداغوجية. وسوف ينصب التركيز أساسا، داخل املسالك اجلامعية للتربية، على تعدد التخصصات. 
وسيشترط في الطلبة املترشحني ملهام التدريب، توفرهم على تخصصني على األقل. كما ستشكل هذه املسالك 
وقطاع  باملقاوالت،  كالتكوين  أخرى،  شبكات  ستغذي  مثلما  التربوية،  للمؤسسات  بالنسبة  للتوظيف،  مصدرا 

التعليم اخلصوصي. 

وبعد انقضاء سنوات التكوين الثالث، بإمكان الطلبة الراغبني في متابعة تكوين جامعي عالي اختيار مستوى 
املاستر أو دكتوراه املسالك اجلامعية للتربية بهدف شغل منصب مكون أو مدرس باألسالك العليا.كما سيحظى 

سلك التبريز، بعناية خاصة، بهدف إعادة تأهيله.

أما بالنسبة للطلبة الراغبني في ولوج التعليم املدرسي العمومي، فإنه يتعني عليهم اجتياز مباريات الولوج 
إلى مهنة التدريس، التي تنظمها املراكز اجلهوية للتكوين، ومتابعة تكوين تأهيلي ميتد من 12 شهرا إلى 24 شهرا، 
مبا فيها التداريب التربوية. وستعمل هذه املراكز اجلهوية، الناجتة عن جتميع مراكز التكوين على مستوى اجلهة، حتت 
إشراف األكادمييات، على تأهيل املدرسني املتدربني على صعيد كل سلك بغية إكسابهم املبادئ األساسية في مهنة 

التدريس. كما ستسهر املراكز اجلهوية للتكوين على التكوين املستمر  واملتجدد لألساتذة املمارسني .

2.شروط ولوج مهن التربية:

انسجاما مع ما تدعو إليه املسالك اجلامعية للتربية، سيشترط لولوج مراكز التكوين مستوى ثالث سنوات 
بعد البكالوريا على األقل، بالنسبة جلميع األسالك، خالفا لصيغة سنتني بعد الباكالوريا املعمول بها حاليا مبراكز 
احلقيقية  احلوافز  بينها  ، من  االعتبار  بعني  لالنتقاء  أخرى  تؤخذ معايير  االبتدائي. وسوف  التعليم  أساتذة  تكوين 

للمترشحني، ومؤهالتهم البيداغوجية واإلنسانية.

بالتعليم  التدريس  بالنجاح في مباراة من قبيل »شهادة األهلية ملهنة  الترسيم، فسوف يكون مشروطا  أما 
الثانوي التأهيلي«، واجتياز فترة تدريبية.

3.التكوين املستمر: 

تخصص لألطر التربوية العاملة بالتعليم املدرسي، دورات من التكوين املستمر باملراكز اجلهوية للتكوين، التي 
ستزود بالوسائل واملوارد الالزمة. وكما يشير إلى ذلك امليثاق الوطني للتربية والتكوين، فإنه يتعني القيام بنوعني 
وتكوين  يتم سنويا،  أن  األفضل  من  تأهيلي،  التربوية:تكوين مستمر  األطر  لفائدة  املستمر  التكوين  من  ضروريني 

إلعادة التأهيل.

و ستحدد برامج التكوين ومناهجه من طرف جلنة مركزية معززة للوحدة املركزية لتكوين األطر املوجودة حاليا. 
شبكات  بلورة  على  ستعمل  كما  اجلهة،  ألطر  بالنسبة  املستمر  التكوين  قيادة  على  األكادمييات  تشرف  وسوف 
اقتسام التجارب واملعارف )بنك املعطيات، ورشات ومجموعات عمل...(، باإلضافة إلى اعتماد نظام معلوماتي مركزيا 
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وجهويا، لتدبير التكوين املستمر، وإحداث بنيات خاصة تتولى تدبير قضايا التكوين باجلهة، بالتنسيق مع الوحدة 
املركزية لتكوين األطر، التي ستقوم بالقيادة املركزية للتكوين األساس واملستمر.

للتكوين  املديري  اخملطط  اعتماد  عبر  املستمر،  التكوين  في مجال  برنامج محكم  وضع  الغاية سيتم  ولهذه 
املستمر  للتكوين  األولوية  بإعطاء  املستمر لألساتذة،  التكوين  العالي، سوف يجري  للتعليم  وبالنسبة  املستمر. 

البيداغوجي لفائدة املدرسني اجلدد، يليه تكوين أطر التأطير اإلداري، وتكوين املدرسني باخلارج.
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المجال 3 : مواجهة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية والتكوين

المشروع E3.P2 : تعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

حدد امليثاق الوطني للتربية والتكوين التوجهات اجلديدة بخصوص إعادة هيكلة جهاز التفتيش، وتعزيز التكوين 
األساس للمفتشني، ومتتني عدة التكوين املستمر، وتنظيم عمل اجلهاز بشكل مرن، يضمن االستقاللية الضرورية 
التعاوني  والتأطير  اإلشراف  إلى  أقرب  وجعلها  املدرسني،  مع  العالقة  وجتديد  والسريع،  الفعال  التقومي  ملمارسة 

والتواصلي.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

خالل سنة 2004، حددت الوثيقة اإلطار لتنظيم التفتيش، التي شارك في إعدادها إلى جانب اإلدارة، مختلف 
الشركاء املعنيني مبلف التفتيش، وبنفس املنهجية، مت إعداد املذكرات التطبيقية للوثيقة اإلطار، التي حددت مهام 
كل فئة من الفئات املكونة جلهاز التفتيش، باإلضافة إلى آليات العمل املشترك للمفتشني العاملني في املناطق 
التربوية، التي مت حتديد معايير إرسائها على مستوى كل نيابة. ومع ذلك، فقد مت رصد مجموعة من النقائص في 

هذا الصدد:

• تباطؤ في تفعيل التنظيم اجلديد للتفتيش؛

• نقص حاد في أطر التفتيش؛

• نظام التقومي غير محفز وال يشجع على االستحقاق بحيث ال يربط بني األداء املهني واألجور.

إلى تعزيز نظام تأطير وتقومي  التي تهدف  الهامة  املبادرات واالقتراحات  أنه ينبغي تسجيل مجموعة من  غير 
األطر التربوية منها :

• إرساء املنسقيات املركزية التخصصية وتفعيلها؛ 

الفردي  العمل  املزاوجة بني  املنبني على  التربوي  التفتيش  التنظيم اجلديد الشتغال جهاز  دراسة حول  إجناز   •
والعمل اجلماعي املشترك في املناطق التربوية باعتبار هيئة التفتيش مسؤولة على حتسني األداء ودعامة لالرتقاء 

باملنظومة التربوية؛

• توزيع األعمال وإسناد املهام اخلاصة بجهاز التفتيش على أسس الشفافية واملعايير املعلنة والواضحة؛ وضع 
شبكات مفصلة ومنسجمة للتقومي إلرساء نظام رصني للتنقيط..

�لهــدف

ضمان تأطير ناجع لألطر داخل قطاع التعليم املدرسي بواسطة آليات فعالة للمصاحبة والتتبع والتقومي ، من 
خالل حفز املفتشني ووضع فضاءات مناسبة للعمل رهن إشارتهم وجعلهم ينخرطون في إعمال أوراش اإلصالح.

�لتد�بري �ملعتمدة 

التأطير  هيئات  أي  به،  الرئيسيني  للفاعلني  قوي  انخراط  دون  والتكوين  التربية  نظام  إصالح  حتقيق  ميكن  ال 
والتفتيش واملراقبة التربوية.
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لقد أضحى من الالزم، تشجيع روح املبادرة واملسؤولية وتثمينهما، في إطار األهداف احملددة، و ترسيخ العمل 
اجلماعي واملشترك على مستوى املناطق التربوية، بدعم قوي من النيابات واألكادمييات.

ولهذه الغاية حددت التدابير احلاسمة التالية في إطار البرنامج االستعجالي :

• إرساء املناطق التربوية؛ 

• إعطاء دينامية جديدة لوظيفة التفتيش ومهمة التأطير التربوي وجتديدهما؛ 

• جتديد هندسة تكوين أطر التفتيش؛

• تعزيز التكوين املستمر بالنسبة للمفتشني؛

• مالءمة نظام تقومي األطر التربوية خلصوصيات النظام التربوي.

1. إرساء املناطق التربوية وتفعيل العمل املشترك:

على  تشتمل  تربوية  مناطق  حتديد  سيتم  متدرسهم،  فترة  طيلة  والتالميذ  التلميذات  تعلمات  سير  لتتبع 
مؤسسات تنتمي إلى أسالك مختلفة، وذلك لتفعيل العمل املشترك بني املفتشني وفق مقاربة تعاقدية تنبني 
على التدبير املرتكز على النتائج، في أفق حتقيق األهداف احملددة املتعلقة مبستوى تعلمات التالميذ ونسب جناحهم. 
وسيتم أيضا إحداث بنية دائمة للتقومي الشامل للمؤسسة التعليمية، حتى يتأتى  التدخل في الوقت املناسب 
لتصحيح االختالالت ، كما سيتم وضع مؤشرات دقيقة لألداء في كل مؤسسة  وفي كل منطقة تربوية. وسيتم 

العمل، تدريجيا، على »بناء« إطار للعمل املشترك بني املفتشني واملديرين العاملني في نفس املنطقة التربوية.

• تعزيز الدور التأطيري للمفتش و حفز العمل اجلماعي لهيئات  التفتيش وحتديد مناطق تربوية

2. إعطاء دينامية جديدة لوظيفة التفتيش ومهمة التأطير التربوي وجتديدهما ّ:

للتربية  العامة  املفتشية  أدوار  تفعيل  على  العمل  سيتم  الصادرة،  واملذكرات  املتخذة  لإلجراءات  مواصلة 
والتكوين املنصوص عليها في الوثائق الرسمية، كما يجب اتخاذ جميع التدابير لتعزيز تنظيم التفتيش املركزي 
التخصصي  وإعادة تنظيم عمل هيأة املفتشني من خالل مراجعة النصوص والتشريعات املنظمة لعملها ومالءمته 
مع وظائفها اجلديدة. ولتحديد العالقات وتدقيقها بني أعضاء الهيئة وبني مختلف األطراف األخرى، سيتم إعداد 
اخلاص  والكفايات  الوظائف  دليل  إلى  باإلضافة  للمساطر  ودفتر  املهنة  أخالقيات  وميثاق  للمفتشني  دليل مهني 
بهيأة التفتيش واعتماده في حتديد مختلف مراحل سيرورة التكوين األساس للمفتشني، واستثمار كل ذلك في 

إرساء نظام للتكوين املستمر لهم، انطالقا من حاجياتهم احلقيقية. 

• مالءمة جميع الوثائق الناظمة لعمل الهيأة ألدوارها اجلديدة

3. جتديد هندسة التكوين األساس و تعزيز التكوين املستمر بالنسبة ألطر التفتيش 

 يعتبر املفتش في جميع األنظمة التربوية، بحكم تواجده في الساحة التربوية، العنصر احملوري والفاعل األساسي 
في كل العمليات التربوية، من توجيه وتخطيط وتدبير.  وهو بذلك يسهم بشكل فعال في الرفع من جودة املنتوج 
التربوي، وفي تصريف السياسات التربوية العامة للوزارة على أرض الواقع. إن هذا الدور اإلسيراتيجي الذي ينهض 
به املفتش يستدعي التفكير في تعزيز وتطوير التكوين األساس بالنسبة للمفتشني التربويني ومفتشي التوجيه 



68

التقرير التركيبي للبرنامج االستعجالي
   2009 - 2012

التربوي والتخطيط التربوي ومفتشي املصالح املادية واملالية. كما سيتم جتديد هندسة التكوين األساس بالنسبة 
مع  األساس  التكوين  هذا  يتالءم  حتى  وأسالكهم،  مجاالتهم  بجميع  التعليم  مفتشي  من  الفئات  هذه  جلميع 
أدوارهم ومهامهم. كما أن التحوالت السريعة التي تطرأ على اجملاالت ذات العالقة مبجال التفتيش، تستلزم وضع 
خطة للتكوين املستمر، وتنفيذها، وفق برمجة زمنية دقيقة، حتى يتمكن املفتش«ة« من مسايرة هذه التحوالت 

واملستجدات.

• تدعيم الدور االستراتيجي لهيئة املفتشني في املنظومة التربوية بوضع خطة وهندسة للتكوينني األساس 
واملستمر تالئم أدوارهم اجلديدة
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المجال 3 : مواجهة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية والتكوين

المشروع E3.P3 : ترشيد تدبير الموارد البشرية

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

يعرف امليثاق الوطني للتربية والتكوين الالمتركز، بكونه سياسة عامة تروم عقلنة املوارد البشرية، كما يوصي 

امليثاق بإعطاء استقاللية أكبر للمؤسسات.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

يالحظ على املستوى العملي تأخر كبير في تطبيق الالمتركز، وذلك في جميع املستويات: :

• استمرار تدبير املوارد البشرية بشكل متمركز، فضال عن أن األدوات املعلوماتية التي يوظفها ال تخضع إلى 
السلطة اجلهوية.

• استمرار وجود عراقيل حتول دون اتخاذ التدابير الضرورية، مثل وضع نظام جهوي لألطر التربوية.

• عدم استناد التدبير التوقعي لألطر التربوية، على املدى املتوسط واملدى البعيد، إلى افتراضات واقعية.

• عدم الترشيد األمثل لتدبير جداول احلصص في الثانوي.

• ضعف احلركية الوظيفية في استعمال املوارد البشرية، في غياب سياسة وظيفية واضحة في املوضوع، عالوة 
على عدم كفاية التكوين املستمر لهيئة التدريس على اخلصوص وغياب احلوافز الذاتية للتغيير.

نسبة  تتجاوز  ال  حيث   اإلحباطات،  من  الكثير  تولد  والتي  الكفاية،  فيه  مبا  االنتقالية،  احلركة  فعالة  عدم   •

االستجابة للطلبات 8,5%.

�لهدف

• إرساء تدبير ال متمركز للموارد البشرية، وجعله عقالنيا وفعاال.

• تثمني املوارد البشرية وإشراكها وإشاعة ثقافة املسؤولية لديها.

�لتد�بري �ملعتمدة

البشرية. ولهذه  تدبير مواردها  الضروري حتسني  بات من  التربوية وجتويدها،  املنظومة  من أجل تبسيط مسار 

لألهداف  أفضل،  لالستجابة، بشكل  وذلك  كبرى؛  ورشات  ثالث  عينيه  االستعجالي نصب  البرنامج  وضع  الغاية، 

املسطرة في امليثاق الوطني للتربية والتكوين، والنتظارات األطر التربوية.

1. التحقيق الفعلي لالمركزية:

يتمثل التدبير األولي، الذي سيتم اعتماده، في منح األكادمييات استقالليتها فيما يتعلق بتدبير املوارد البشرية، 

التعاقد. كما ستعتمد  وتقنني مبدأ  املالية اخملصصة للجهة،  املناصب  اإلجمالي من  االعتماد  على أساس حتديد 

الوزارة مجموع املقتضيات التنظيمية والقانونية الكفيلة  بضمان سد اخلصاص في  مجال املوارد البشرية،وضمان 

حق متدرس التالميذ.
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• تفويض أكبر عدد من االختصاصات لألكادمييات

• وضع جداول أعداد خاصة بالعاملني باألكادمييات بناء على نظام خاص بها

2. التدبير التوقعي للموارد البشرية:

مت حتديد العديد من محاور حتسني الترشيد، وخصوصا على مستوى جداول احلصص بالثانوي )اإلعدادي والتأهيلي( 

املدرسي  للدعم  حصص  بتقدمي  للمدرسني  للسماح  املرونة  من  هامش  تخصيص  مع  للترشيد،  ستخضع  التي 

للتالميذ بالثانوي اإلعدادي )مع العلم أن الدعم املدرسي لتالميذ االبتدائي متضمن في الغالف الزمني األسبوعي(.

وفي هذا السياق، سيتم العمل بالساعات اإلضافية، بحيث يتم تأمني ساعتني إضافيتني كلما دعت الضرورة 

إلى ذلك، كما سيتم إقرار تعويضات عن البعد وعن التنقل. وسينعكس هذا إيجابا على التوقعات بخصوص احلاجة 

من األطر التربوية، التي ستتم عملية ضبطها اعتمادا على جداول احلصص اجلديدة.

• وضع نظام معلومياتي خاص بالتدبير التوقعي للموارد البشرية

• وضع إطار مرجعي للوظائف والكفاءات وتدبير توقعي للوظائف والكفاءات

3. تدبير حركية هيئة التدريس:

موازاة مع ترشيد جداول احلصص، سوف يتم تقنني جانبية املدرس املتحرك بالنسبة للمدرسني اجلدد، الذين 

سيوضعون رهن إشارة األكادميية، ضمانا الستمرارية متدرس التالميذ.

وسيتم إخضاع املستجدات واحللول املقترحة ، في مجال ترشيد وتدبير  توظيف املوارد البشرية،  ملنطق التجريب 

والتشاور مع الفرقاء االجتماعيني.

• توظيف قوي للموارد البشرية مع التفكير في إمكانية اعتماد نظام تعاقدي

4. تثمني مكانة هيئة التدريس:

تقديرا لالنخراط املنتظر للمدرسني في تطبيق اإلصالح، سيتم إحداث تعويض مادي لألطر التربوية التي يطلب 
األجرية  الكتلة  قاعدة  وفق  مرجعي،  مالي  غالف  تخصيص  سيتم  الغاية،  ولهذه  خاصة.  مجهودات  تقدمي  منها 

)حوالي %1,5 من الكتلة األجرية في السنة( يسلم في شكل تعويضات استثنائية.

وهناك تدابير موازية أخرى من شأنها الرفع من مكانة هيئة التدريس،، وإسناد املزيد من املسؤوليات إليهم على 

جميع املستويات، إضافة إلى ما سيتيحه وضع ميثاق املدرس وهيئة للوساطة لفائدة  التالميذ واألطر التربوية من 

ضبط إيجابي ومرن الشتغال املنظومة التربوية.

5. تدبير العالقة مع الشركاء االجتماعيني:

ينبغي  لذا  اإلصالح،  في  أساسيا  فاعال  والتكوين،  التربية  ملنظومة  أساسيا  شريكا  باعتبارها  النقابات،  متثل 

إشراكها في هذه العملية بصورة كاملة.

الفاعلني.  كل  ومسؤوليات  أدوار  توضيح  بغية  والنقابات،  الوزارة  بني  للعالقات  ميثاق  بلورة  ذلك،سيتم  وألجل 
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وسيمكن هذا امليثاق من وضع أسس منط جديد من العالقات البناءة بني النقابات ومختلف هيئات املنظومة التربوية 

في أفق جتاوز نقط اخلالف التي ميكن أن تبرز خالل تطبيق بعض التدابير.

6. تأهيل النظام املعلوماتي لتدبير املوارد البشرية:

تعمل الوزارة حاليا على إعداد نظام معلوماتي لتأهيل تدبير املوارد البشرية، يرمي إلى حوسبة هذا التدبير، مع 

مراعاة التوجه االستراتيجي اخلاص بعدم تركيز هذا اجلانب.

7. تبسيط مساطر تدبير القرارات اخلاصة باملوظفني:

 بعالقة مع اخلزينة الوزارية واملكتب الوطني للمعاجلة، وذلك انخراطا من طرف القطاع في اإلصالح املهم الذي 
عرفه نظام مراقبة نفقات الدولة سنة 2006.

• االنفتاح أكثر على الشركاء االجتماعيني.
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المجال 3 : : مواجهة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية والتكوين

المشروع  E3.P4 : حكامة، تخطيط، ومقاربة بالنوع

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحدد ة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ينص امليثاق الوطني للتربية والتكوين على:

• إرساء الالمركزية والالمتركز مبنظومة التربية والتكوين؛

• إعادة تنظيم األكادمييات، في شكل هيأة جهوية للتربية والتكوين تتمتع باالستقاللية اإلدارية واملالية؛

هذا  في  امليثاق  القروي.وينص  الوسط  أو  احلضري  الوسط  في  سواء  التعليم  حق  من  والذكور  أإلناث  متكني   •
الصدد  أيضا على أن »مجهودا استثنائيا »سيتم بذله قصد تشجيع متدرس الفتيات في الوسط القروي مبعاجلة 

الصعوبات التي مازالت تعترض سبيل حتقيقه.

ت�شخي�س �لو�شعية: �ملالحظات �لرئي�شة

لقد مت بالفعل جتسيد الالمركزية باعتبارها منطا تدبيريا جديدا بامللموس من خالل إحداث  16 أكادميية جهوية 
للتربية والتكوين، ومنح اجلامعات االستقاللية في التدبير، غير أن هذه السيرورة مازالت قاصرة عن بلوغ أهدافها.

ويتجلى ذلك في العديد من الثغرات :

• استمرار تدبير املوارد البشرية واملمتلكات من قبل املصالح املركزية.

• عدم توفر األكادمييات والنيابات على الوسائل الضرورية ملمارسة ناجعة الختصاصاتها.

املدبرة  الهيئات  مختلف  مكونات  توسيع  خالل  من  تبنيه  مت  الذي  التشاركي  للتدبير  مرضية  غير  سيرورة   •
للمنظومة )مجالس اجلامعات، اجملالس اإلدارية لألكادمييات، مجالس تدبير املؤسسات( ؛

• حصر الالمركزية بقطاع التعليم املدرسي في اجلهة، لضعف تفويض االختصاصات إلى املستوى اإلقليمي 
واحمللي.

• عدم مواكبة إرساء الالمركزية بتحديد واضح للمهام واملسؤوليات، في كل مستوى من املستويات.

• محدودية االعتماد على منط التدبير التعاقدي تشكل عقبة حقيقية أمام تدبير أمثل للوظائف والكفاءات.

�لهدف

• ضمان فرص تعليم متكافئة بني اجلنسني؛

• حتسيس كل املستويات التدبيرية ملنظومة التربية والتكوين بثقافة املسؤولية، وترسيخ ثقافة التقومي وتتبع 
النتائج.

�لتد�بري �ملعتمدة

1. إعادة تنظيم سيرورة التخطيط باعتماد املنطق التصاعدي:

استقراء  بهدف  حاليا  املعتمدة  التخطيط  اجتاه سيرورة  تغيير  والفعالية، سيتم  املصداقية  من  ملزيد  ضمانا 
املعلومات من امليدان في اجتاه اإلدارة املركزية. وسيتم لهذا الغرض حتديد األهداف على مستوى اجلماعات واملؤسسات، 
حيث ستبلور املؤشرات األولية على مستوى املؤسسات. وسيكون انخراط اجلماعات في هذه السيرورة أمرا ضروريا، 
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وذلك قصد التوفر على »معطيات حقيقية« حول أعداد املتمدرسني واملشاركة في عملية التخطيط التربوي على 
املستوى احمللي. لذا وجب، في هذا الصدد، حتديد ما هو  منتظر منها بدقة، واحلرص على القيام بعملية حتسيسية 
مكانية،  مقاربة  تطوير  من  التخطيطية  السيرورة  هذه  وستمكن  املعنيني.  انخراط  لضمان  حقيقية  وتواصلية 

تسمح بالتحكم في ضبط التفاوت بني اجلماعات، وحتديد مناطق التدخل ذات األولوية.

• اعتماد املنطق التصاعدي في التخطيط مع نظام معلوماتي مندمج

2. إدماج املقاربة بالنوع في السياسة التربوية وفي مراحل إعداد امليزانية:

سيتم اتخاذ تدابير ملموسة إلدماج البعد النوعي في السياسة التربوية، من خالل حتسيس املكونني باملساواة 
بني اجلنسني، متهيدا لتعميم ذلك على كل مكونات املنظومة التربوية في تكوينها األساس واملستمر.

كما سيتم تدعيم مكانة املرأة في الكتب املدرسية بإزالة كل أشكال التمييز بني اجلنسني، وتنفيذ عمليات 
حتسيسية ضد الصورة النمطية التي متيز بني اجلنسني في وسائل اإلعالم واالتصال، مع إعطاء األولوية للوقاية من 
كل أشكال العنف ضد اجلنس اآلخر ومحاربتها في املؤسسات التعليمية. وعلى مستوى توجيه املتمدرسني، سيتم 
مرتبطة  منطية  صورة  كل  وستحذف  التكوين،  ومسالك  املهن  حول  املقدمة  املعلومات  في  النوعي،  البعد  إدراج 
نوعية  إدراج مؤشرات إحصائية  السياق، سيتم  التكوين. وفي هذا  التعريفية مبؤسسات  الوثائق  باجلنس من كل 
للجنس، في إطار تقييم مردودية املنظومة التربوية وحتديد أهداف مرتبطة بالنوع في العقود ـــ اإلطار املبرمة ما 

بني الوزارة واألكادمييات، وبني الوزارة واجلامعات، وكذا في مشاريع املؤسسات.

وأخيرا، سيتم تعيني مسؤولني مكلفني باالرتقاء بالعمليات املرتبطة مبجال املساواة بني اجلنسني. 

وفيما يتعلق باملتعلمني، سيتم تطوير متدرس الفتيات من خالل اللجوء إلى دعامتني حاسمتني بصورة موازية 
ومتكاملة وهما :

• حتسني جودة الفضاءات املدرسية عبر تعميم املرافق الصحية في كل املؤسسات.

النقل  للبنات،  )داخليات  مالئمة  داعمة  اجتماعية  إجراءات  عبر  التمدرس  إلى  الولوج  شروط  تيسير   •
املدرسي...(.

وحتديد  التربوية،  املنظومة  مردودية  تقييم  إطار  في  للجنس،  تخصيصية  إحصائية  مؤشرات  إدراج  وسيتم 
أهداف مرتبطة بالنوع في العقود اإلطار، املبرمة ما بني الوزارة واألكادمييات، والوزارة واجلامعات، وكذا في مشاريع 

املؤسسات.

• إدراج املقاربة بالنوع في السياسة التربوية.

• القضاء على الصورة النمطية املميزة بني اجلنسني

• متكني كل  ملؤسسات من املرافق الصحية

3. استكمال حتويل املوارد البشرية وحتديد املهام واملسؤوليات:

ميثل استكمال تطبيق الالمركزية والالمتركز مشروعا أساسيا من مشاريع استكمال اإلصالح من أهم أهدافه :

• إجناح سيرورة الالمركزية.

• حتقيق املالءمة بني املواصفات املهنية للمسؤولني عن البنيات الالممركزة ووظائفهم اجلديدة.

• إعادة النظر في توزيع املهام بني مختلف مستويات املنظومة.
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• بلورة ثقافة تدبيرية مبنية على حتديد األهداف وقياس اإلجناز والنتائج.

• حتسني قدرات اإلدارة على إجناز مهامها بصورة فعالة وناجعة.

• حتسني اشتغال نظام االعتماد في مؤسسات التعليم العالي.

األهداف  من  بخصوص كل هدف  واجملددة  امللموسة  التدابير  من  االستعجالي مجموعة  البرنامج  وقد حدد   •
املذكورة.

3.1 توضيح االختصاصات والهيكلة في كل مستوى من مستويات منظومة التربية والتكوين:

والنيابات متكن  من ضبط  أصبح من املستعجل وضع هيكلة تنظيمية مرجعية جديدة للوزارة واألكادمييات 
اختصاصات ومسؤولية كل طرف بدقة. وستعتمد هذه  املرجعية على ثالثة مبادئ جوهرية :

• خلق االنسجام بني سلطات ومسؤوليات البنيات الالممركزة.

• تعزيز دور مدير املؤسسة جلعله محور اإلصالح.

• تركيز الوزارة على وظائفها األساسية باعتبارها سلطة تقريرية.

كما  لها،   املطابقة  املستهدفة  الفئات  أعداد  من  وكذا  تنظيمية،  هياكل  من  املرجعية  هذه  وستتشكل 
ستتضمن، كذلك، بطاقات توصيف للوظائف ودفاتر املساطر التي تضبط قواعد التدبير والتعامالت بني مختلف 

املتدخلني. وسيتم نشر هذه الوثيقة على كل املتدخلني كما سيتم تدريبهم على تطبيقها وتوظيفها.

اجلامعات،  مجالس  لألكادمييات،  اإلدارية  )اجملالس  التدبيرية  الهيئات  اشتغال  أمناط  حتسني   3.2
اللجان، مجالس التدبير ومجلس املؤسسة(.

الغرض  لهذا  وسيتم  اشتغالها,  أمناط  و  تركيبتها  على  املذكورة،  التشاركي  التدبير  هيئات  فعالية  تعتمد 
إعادة النظر في تركيبة اجملالس اإلدارية لألكادمييات ،ومجالس اجلامعات، واللجان، في أفق تركيز تركيبتها على عدد 
أعضائها الدائمني واالكتفاء باألعضاء الضروريني والدائمني. كما سيعاد النظر في مسألة رئاسة اجملالس اإلدارية 

لألكادمييات.

باإلضافة إلى ذلك سيتم تدقيق وتنظيم منط اشتغال هيئات التدبير، مع حتديد وتدقيق العناصر التالية :

• أدوار أعضاء هذه الهيئات وسير اللجان املنبثقة عنها،

• أدوات االشتغال املوظفة،

• النتائج الالزم بلوغها.

وموازاة مع ذلك، سيتم تنظيم حملة تواصلية حتسيسية لفائدة أعضاء هذه اجملالس واللجان، قصد تفعيل 
وتنشيط مساهمة كل الفاعلني في أوراش اإلصالح.

4. تعزيز االستقاللية ومبدأ التعاقد مع الدولة:

من أجل إرساء ثقافة التدبير بالنتائج وضمان قيادة فعالة ملنظومة التربية والتكوين ينبغي:

4.1 إرساء التعاقد بني األكادمييات واجلامعات ووضع مشاريع املؤسسات:

يكمن الهدف من هذا اإلجراء في تعزيز االستقاللية واملسؤولية وروح املبادرة لدى األكادمييات واجلامعات، وذلك 
بإبرام تعاقدات متعددة السنوات, ستحدد التزامات كل األطراف لتحقيق أهداف دقيقة على أساس خطط عمل، 
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وامليزانيات املالئمة إلجنازها. 

• تعميم التعاقد بني الدولة/ واألكادمييات والدولة/ واجلامعات

4.2 وضع وإقرار أدوات للقيادة: 

تتطلب قيادة منظومة التربية والتكوين، وعلى اخلصوص في اجلوانب املتعلقة بتتبع إجناز األهداف احملددة في 
التعاقدات ومشاريع املؤسسات، وضع مجموعة من مؤشرات اإلجناز ولوحات القيادة يرتبط كل منها مبستوى من 
العالي،  التعليم  املؤسسات، مؤسسات  النيابات،  األكادمييات،  الوطنية،  التربية  )قطاع  املنظومة  تدبير  مستويات 
قطاع التعليم العالي، اجلامعات( بغية توفير إمكانية قياس اإلجنازات بصورة موضوعية عملية ومنتظمة. وبناء على 
انتقاء املؤشرات املطلوبة، سيتم حتديد وترسيم أمناط جتميع ومعاجلة ونشر هذه املؤشرات.وباملوازاة مع ذلك سيتم، 
على مستوى اإلدارة املركزية واألكادمييات واجلامعات، إحداث وظيفة مراقبة التدبير يتمثل دورها في إنتاج مؤشرات 

األداء وحتليلها وتعميمها. 

• توطيد قدرات القيادة على مختلف مستويات تدبير منظومة التربية والتكوين

5. المركزية وظيفية:

5.1 من أجل حتسني قدرة اإلدارة على إجناز مهامها بصورة فعالة وناجعة:  

سيجري حتسني فعالية اإلدارة املركزية عبر ال مركزة عدد من وظائفها بإرساء منط تدبيري متمحور حول النتائج، 
وذلك من خالل جتميع وظائف متجانسة ومنسجمة داخل وكاالت، تتيح مزيدا من املرونة في التدبير.

وميكن في هذا الباب إحداث العديد من الوكاالت :

• وكالة النهوض بالتعليم األولي.

• وكالة التجديد والبحث التربوي )املركز الوطني للتجديد و التجريب  التربوي حاليا(.

وبغض النظر عن هذه األمثلة، سيكون من الالزم حتليل كل الوظائف األفقية ورصد القيمة املضافة احملتملة 
لالمركزية الوظيفية، مع حتديد املهام والتنظيم واالرتباطات بالنسبة لكل وكالة مزمع إحداثها وكذا الوسائل 

التي ستتوفر لها. 

• إحداث وكاالت وظيفية

5.2 من أجل حتسني اشتغال نظام االعتماد في التعليم العالي 

سيتم إحداث هيئة موحدة لالعتماد جتتمع فيها كل هيئات االعتماد القائمة حاليا، وذلك بغرض حتقيق هدف 
تبسيط اإلجراءات وحتسني فعاليتها.

كما ستمنح عناية خاصة لتحديد مهام هذه البنية اجلديدة بدقة، وكذا توضيح املسار املتبع في اعتماد املسالك 
و التكوينات اجلديدة، مع تدقيق معاييره  مبا يسمح ضمان شروط جودة املسالك اجلديدة ومالءمتها الكاملة حلاجات 

سوق الشغل.

ويتعني على السلطات املكلفة بالتربية، بتنسيق مع وزارة املالية، استبدال املراقبة القبلية مبراقبة بعدية أكثر 
)أكادمييات،  والتكوين  التربية  ملنظومة  اجلهوية  السلطات  مستوى  على  اإلدارية  باإلجراءات  مثقلة  وغير  سالسة 

جامعات(.
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المجال 3: مواجهة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية والتكوين

المشروع E3.P5: وضع نظام معلوماتي عصري وناجع 

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

تخطيط  حتسني  إلى  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  يهدف  لإلصالح،  أساسيا  محورا  لالمركزية  بجعله 

املنظومة وتدبيرها وقيادتها.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

يتميز تخطيط منظومة التربية والتكوين وتدبيرها، باختالالت كبيرة تعوق فعاليته. إذ مازالت سيرورة التخطيط 

،لغياب  الواقع احمللي  تراتبيا، ال ميكنه أن يأخذ بعني االعتبار بصورة صادقة خصوصيات  تتبع على العموم منطقا 

إشراك حقيقي للمؤسسة واجلماعة في إعداد اخلريطة املدرسية.

مشكلة  مازالت  حاليا،  السائدة  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  لقطاعي  والتواصل  اإلعالم  نظم  أن  كما 

باألساس من تطبيقات إعالمية طورت داخل هذين القطاعني وتظل غير مندمجة. كما تتميز مبحدودية قابليتها 

التحتية لالتصاالت والتجهيزات  البنيات  إلى ذلك، تظل  الوظيفية. إضافة  التغطية  للتطوير، وعدم قدرتها على 

املعلوماتية غير كافية لضمان استجابة كافية حلاجيات مجموع مستعمليها. 

ومع ذلك، يجب تسجيل ما ينجز،حاليا،  من مبادرات هامة، ترمي إلى حتسني منظومة اإلعالم احلالية :

SSSI في  2008 في بلورة التصميم االستراتيجي ملنظومة اإلعالم  • شروع مديرية منظومة اإلعالم في يناير 
قطاع التعليم املدرسي ؛

• إرساء منظومة إعالمية مندمجة ومنسجمة، تغطي مجمل الوظائف األساسية لهذا القطاع في قطاع 
التعليم العالي.

كما بذل مجهود إضافي لوضع نظام مندمج للتواصل، يجمع بني مستويات التدبير األربعة من اإلدارة املركزية 

احلالية ال  »األنترانيت«  الداخلية  الشبكة  أن  إال  األنترانيت...(  الداخلية،  الرسائل  التعليمية،)خدمة  املؤسسة  إلى 

بعد فتحها في وجه كل  يتم  لم  إذ  اخلدمة محدودا،  ولوج هذه  مما يجعل  واألكادمييات،  املركزية  اإلدارة  إال  تشمل 

املوظفني املتوفرين على حواسيب.

�لهــدف

وحتسنها  جناعتها  تضمن  والتكوين،  التربية  ملنظومة  فعالني  وتدبير  تخطيط  بضمان  الكفيلة  األدوات  وضع 

املستمر.

�لتد�بري �ملعتمدة

يقتضي التدبير املنسجم والفعال ملنظومة التربية والتكوين، إرساء نظام للتخطيط ذي مصداقية، وتطوير 

الرهانات  هذه  وتعد  املسؤولية.  مستويات  مختلف  في  سلس،  تواصل  إرساء  عن  فضال  احلالية،  اإلعالم  ملنظومة 
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التدابير  من  مجموعة  االستعجالي  اخملطط  يقترح  اإلطار،  هذا  وفي  املدرسي.  للتعليم  بالنسبة  اليوم  حاسمة 

الرامية إلى معاجلة كل هذه الواجهات.

1. ترشيد منظومة اإلعالم من أجل تخطيط وتدبير منظومة التربية والتكوين

،لتتيح تغطية  التعليم املدرسي من منظومة إعالمية منسجمة ومندمجة  إن احلاجة ملحة لتمكني نظام 

وظيفية مرضية للمجاالت اخلمس احلاسمة :

• مجال املوارد البشرية؛

• الشؤون التربوية ) تالميذ، استعماالت الزمن، تقوميات(؛

• التخطيط/ واخلريطة املدرسية؛

• مجاالت اتخاذ القرار )اإلحصائيات واملؤشرات(؛

• مجال املالية واملمتلكات.

و سيتيح التصميم االستراتيجي ملنظومة اإلعالم SSSI ،الذي أطلقته مديرية منظومة اإلعالم حتديد مجموع 
املشاريع والسبل الواجب اتباعها، لبلوغ هذا الهدف على املدى القصير. وفي انتظار هذا اإلصالح الشامل ملنظومة 
اجملاالت احلساسة، كاإلحصاءات  أداء بعض  لتحسني  القصير،  األمد  إجراءات على  اتخاذ مجموعة  ينبغي  اإلعالم، 
واخلريطة املدرسية وتدبير املوارد البشرية وامليزانية واملمتلكات وتدبير املؤسسات. أما في قطاع التعليم العالي، 
فسيتم استكمال ضبط البرنامج املعلوماتي APOGEE املتعلق باجملال البيداغوجي باجلامعات. وجتدر اإلشارة إلى أن 

اجلامعات تعمل على اختيار األدوات املالئمة الستكمال التغطية الوظيفية ملنظومة اإلعالم.

ومن أجل تدبير ناجع للمنظومة املعلوماتية،  يتعني توفير موارد بشرية مؤهلة على كل املستويات، من أجل إجناز 

وإرساء املنظومات املعلوماتية اجلديدة.

• إرساء نظام معلوماتي وتواصلي مندمج

• تزويد كل مديري املؤسسات التعليمية بحاسوب محمول وطابعة  مع الربط باالنترنيت

2. وضع منظومة مندمجة للتواصل من املؤسسة إلى اإلدارة املركزية:

تداول  لضمان  الوحيد  السبيل  فإن  املتمدرسني،  أعداد  وتزايد  التربوية،  للمنظومة  الوطني  البعد  إلى  بالنظر 

سلس وشفاف للمعلومات ، هو استعمال التقنيات احلديثة لإلعالم والتواصل.

 100% لهذا، سيتم إجناز التعديالت الضرورية، لضمان توفر البنيات التحتية في مجال االتصال بنسبة تقارب 
اإلقليمية  للنيابات  البنيات  هذه  توفير  كذلك  سيتم  كما  واألكادمييات.  الوطنية  التربية  قطاع  مستوى  على   ،
واملؤسسات، لضمان ارتباطها بالشبكة، ومتكينها من الولوج إلى منظومة اإلعالم. وميكن في هذا الصدد اللجوء 

.GENIE إلى البنية املتوفرة في إطار مشروع

وفي هذا اخلصوص، تقرر تزويد كل مديري املؤسسات التعليمية بحاسوب محمول وطابعة  مع الربط باالنترنيت، 
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ابتداء من السنة الدراسية املقبلة. 

وسيتم باإلضافة إلى ما سبق التقومي املفصل حلاجيات قطاع التربية الوطنية واألكادمييات والنيابات واملؤسسات 

من عدة معلوماتية قصد استيفائها في أسرع وقت ممكن.

التربية  منظومة  تدبير  مستويات  كل  ليشمل  احلالية  األنترانيت  شبكة  توسيع  سيتم  السياق،  نفس  وفي 
والتكوين حتى تقوم  بدورها كامال في التقريب بني العاملني في املنظومة عبر متكينهم من أداة تواصل وتشارك 

تسمح للجميع بالولوج إلى الشبكة )خدمة الرسائل واألنترانيت(. 

هام  بذل مجهود  تستدعي  فالضرورة  املتدخلني،  قبل  من  هذه  والتواصل  االشتغال  أدوات  متلك  وقصد ضمان 
لتدبير التغيير باعتماد التكوين والتواصل والتحسيس.
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المجال 3: مواجهة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية والتكوين

المشروعE3.P6: تعزيز التحكم في اللغات

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

حدد امليثاق الوطني للتربية والتكوين، فيما يتعلق باملسألة اللغوية، أربعة توجهات كبرى تتجلى في :

• ضرورة تعزيز اللغة العربية.

• تشجيع التحكم في اللغات األجنبية.

• تنويع لغات التدريس العلمي.

• االنفتاح على األمازيغية.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

يجعل سياق العوملة من االستراتيجية اللغوية التي يتعني اتباعها في التعليم قضية حاسمة، سواء تعلق 
أن يحجب عنا املقومات  أن االنفتاح على اخلارج ال ينبغي  البالد ككل. غير  أو مبستقبل  املتعلمني  األمر مبستقبل 

اجلوهرية للهوية املغربية عبر ما ترمز إليه كل من اللغة العربية واللغة األمازيغية.

التي ميكن حصرها  في  االختالالت  العديد من  بوجود  يتميز  احلالية،  اللغوية  االستراتيجية  أن متحيص  واحلال 
مستويني اثنني :

• مستوى لغة التدريس بالنظر إلى التفاوت الكبير بني  التعليمني الثانوي والعالي.

• مستوى تدريس اللغات، حيث ال تتالءم الوضعية احلالية مع الكفايات اللغوية املتوخاة.وقد كشفت معطيات 
مستقاة، من دراسة عينة من التالميذ على الصعيد الوطني سنة 2009،

 أن  %36 فقط من تالميذ املستوى السادس يتحكمون في اللغة العربية، و%28 منهم في اللغة الفرنسية. 
)تقرير البرنامج الوطني لتقومي التعلمات 2009(.

�لهــدف

باللغات  أو  األمازيغية  أو  العربية  باللغة  األمر  تعلق  سواء  املتعلمني،  طرف  من  اللغات  في  التحكم  حتسني 
األجنبية، واستكشاف مالمح سياسة لغوية في أفق التحضير ملدرسة الغد .

�لتد�بري �ملعتمدة

باعتبار األهمية اجلوهرية للمسألة اللغوية وحساسيتها، ال ميكن مقاربتها وضبطها، بصورة بناءة ،إال في إطار 
مالئم للتفكير الرصني، بإمكانه حتييد احلساسيات وكل االحتماالت السلبية.

الرأي حول كل القضايا ذات  إيداء  ومن ثم فإن اجمللس األعلى للتعليم، بحكم تركيبته وصالحياته في مجال 
املصلحة العامة، يشكل الهيئة املالئمة الكفيلة مبعاجلة املسألة اللغوية. ومن هذا املنطلق، سيتم اللجوء إليه 

لطلب رأيه في معاجلة مجموعة من اجلوانب املرتبطة بهذه اإلشكاالت :
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• لغة تدريس املواد العلمية والتقنية.

• وضعية اللغة األمازيغية في املنظومة التربوية.

• اختيار اللغات األخرى التي يتعني تدريسها، وحتديد سبل وصيغ التدريس والتعلم.

ولتحسني مستوى تعلم اللغات سيتم اعتماد الدعامات التالية:

• ترتيب املقررات الدراسية من خالل التركيز على الكفايات األساس : القراءة والكتابة والكفايات التواصلية؛ 

• حتسني و مالءمة التقنيات البيداغوجية، حسب املواد وحسب األسالك؛

• تطوير نظام التقومي حتى يتالءم مع املقاربة بالكفايات؛

• تطبيق بيداغوجية الدعم لفائدة التالميذ الذين يعانون من صعوبات 

في مجال تعلم اللغات؛

• توفير وإنتاج الوسائل الديداكتيكية واملوارد الرقمية الالزمة لدعم التمكن من اللغات؛

• تبني نظام تكوين مستمر لألساتذة وفق معايير مضبوطة، يستجيب للتدريس بالكفايات؛

• دعم وتطوير عدة التأطير التربوي في مجال تدريس اللغات؛

• تطوير تعلم اللغة العربية بإسهام من أكادميية محمد السادس للغة العربية واملؤسسات املماثلة؛

• توفير الشروط البيداغوجية والتنظيمية لدعم تدريس األمازيغية.

• حتديد خطة موجهة لتعليم اللغات

• حتديث تقنيات تعليم اللغات
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المجال 3: مواجهة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية والتكوين

المشروعE3.P7 : وضع نظام ناجع لإلعالم والتوجيه

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ينص الـميثاق الوطني للتربية والتكوين على أنه:

• ينبغي أن يواكب التوجيه التربوي ميوالت ورغبات الـمتعلـمني منذ السنة الثانية لإلعدادي؛

• توفير مستشار واحد في التوجيه على األقل، على مستوى الشبكة الـمحلية للتربية والتكوين، ومستشار 
على صعيد كل مؤسسة للتعليم الثانوي؛

• وضع جسور بني مختلف مكونات ومستويات الـمنظومة التربوية.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ملالحظات �لرئي�شة

تتسم الوضعية احلالية لـمجال اإلعالم والـمساعدة على التوجيه بوجود عدة أطراف متدخلة تعاني من ثقل 
اإلكراهات الـمتعددة التي تؤثر سلبا على جودة وجناعة تدخالتها، إن على الـمستوى التنظيمي، أو على مستوى 

الـموارد الـمالية والـمادية والبشرية، أو على مستوى اخلدمات الـمقدمة كذلك.

• على الـمستوى التنظيمي:

• تداخل مهام مختلف الـمتدخلني في مجال اإلعالم والتوجيه؛

ن من حتديد دقيق لـمهام ومسؤوليات  كِّ • غياب قانون يؤطر وينظم أنشطة اإلعالم والـمساعدة على التوجيه، وميمُ
ومستوى تدخل كل الفاعلني في هذا الـمجال؛

• غياب نظام خاص لـمختلف البنيات الـمتدخلة في الـمجال، يعكسه عدم وجود هذه البنيات ضمن هياكل 
الوزارة )مراكز االستشارة والتوجيه على مستوى هيكلة النيابات اإلقليمية، ومراكز إنتاج وثائق اإلعالم على مستوى 

هيكلة األكادمييات اجلهوية، ومراكز إرشاد الطالب على مستوى هيكلة مديرية تكوين األطر بالتعليم العالي(؛

• اختالالت على مستوى إرساء الـمناطق التربوية للتفتيش، في مجال التوجيه التربوي، حيث رمُصدت صعوبات 
في إسنادها إلى الـمفتشني، وذلك لوجود فئتني منهم: الفئة األولى 

هم الـمفتشون الذين استفادوا من التكوين مبركز التوجيه والتخطيط التربوي، والفئة الثانية هم الـمفتشون 
الـمدمجون في هذا اإلطار بفعل أقدميتهم )الترقية إلى الدرجة األولى مع تغيير اإلطار(، باإلضافة إلى اإلشكالية 

التي يطرحها تأطير مفتشي الـمناطق للـمفتشني العاملني بالقطاعات الـمدرسية لالستشارة والتوجيه.

• على مستوى الـموارد الـمالية والـمادية:

• غياب ميزانيات خاصة بالبنيات الـمتدخلة في مجال اإلعالم والـمساعدة على التوجيه؛

• عدم مالءمة الـمقرات الـمحتضنة لهذه البنيات لـمزاولة الـمهام الـمنوطة بها على الوجه األمثل؛

• خصاص كبير في التجهيزات الـمرصودة للبنيات كما وكيفا؛

• غياب أو نقص في الفضاءات الـمخصصة لإلعالم والـمساعدة على التوجيه بالـمؤسسات الثانوية اإلعدادية 
والتأهيلية؛
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اإلعالم  بخدمات  الـمناطق  لتغطية جميع  الـمصلحة،...(  )القوافل، سيارات  اللوجستيكية  الـموارد  غياب   •
والـمساعدة على التوجيه، سيما الـمناطق الـمعزولة.

• على مستوى الـموارد البشرية:

• خصاص كبير في الـموارد البشرية )أطر التوجيه التربوي، إعالميون، أطر تقنية...(؛

• ضعف التكوين الـمستمر لألطر العاملة في مختلف البنيات الـمتدخلة في الـمجال، وغياب استراتيجية 
وطنية في هذا الباب؛

• اقتصار الترشيح لولوج منصب الـمستشارين في التوجيه التربوي على أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي، وما 
يترتب عن ذلك من ازدياد اخلصاص في عدد األساتذة بهذا السلك؛

• ضعف العرض فيما يتعلق بالتكوين األساسي ألطر التوجيه التربوي، والـمتجلي خصوصا في:

90  سنويا بشعبتي  التربوي )في حدود  التوجيه والتخطيط  الـمقبولني مبركز  الـمترشحني  • محدودية عدد 
التوجيه والتخطيط التربويني(؛

• خصاص في التأطير التربوي مبركز التوجيه والتخطيط التربوي، حيث ال يتعدى عدد األساتذة الدائمني بالـمركز 
املرصودة  امليزانية  زائرين، مع ضعف  أو  الـمواد من طرف أساتذة متطوعني  عشرة أطر، في حني يتم تأطير بعض 

للتعويضات ؛

• محدودية البنية التحتية لـمركز التوجيه والتخطيط التربوي، من حيث عدد القاعات، والطاقة االستيعابية 
للفضاءات، وكذا الضعف الـمالحظ فيما يتعلق بالتجهيزات.

• االنخفاض الـملحوظ في عدد أطر التوجيه التربوي، نتيجة تكليف بعض األطر منهم مبهام إدارية في مقابل 
محدودية عدد الـمتخرجني من مركز التوجيه والتخطيط التربوي )في حدود 60 سنويا بشعبة التوجيه التربوي(.

• على مستوى اخلدمات الـمقدمة:

• غياب غالف زمني خاص بخدمات اإلعالم والـمساعدة على التوجيه ضمن الغالف الزمني العام؛

• ضعف نسبة التأطير نتيجة ارتفاع عدد تالميذ التعليم الثانوي بسلكيه، وانخفاض عدد أطر التوجيه التربوي 
ن جميع التالميذ من  كِّ الـمكلفني بتأطيرهم )ما يناهز 2500 تلـميذ لكل مستشار في التوجيه التربوي(، مما ال ميمُ

االستفادة من مقاربة فردية، ويجعل تدخل الـمستشار مركزا على بعض الـمستويات على حساب غيرها؛

• تعدد مصادر الـمعلومات والـمتدخلني في الـمجال، وضعف التنسيق فيما بينهم، مما يؤدي أحيانا إلى وقوع 
خلط وتناقضات في اخلدمات الـمقدمة؛

• غياب أو نقص في وسائل العمل بالنسبة ألطر التوجيه التربوي؛

• غلبة الطابع الـموسمي، والرتابة، والـمحدودية في الزمان والـمكان على اخلدمات الـمقدمة؛

• صعوبات فيما يتعلق بتجميع وإنتاج ونشر الـمعلومات؛

• ضعف أو انعدام اإلعالم حول الـمهن في غياب صنافة وطنية مختصة؛
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• محدودية اجلسور بني التكوين الـمهني وبني الـمنظومة التربوية؛

• عدم بلوغ الهدف الذي حدده الـميثاق والرامي إلى توجيه ثلثي التالميذ نحو الشعب التقنية والعلـمية؛

• محدودية اجلسور بني مختلف الـمسالك بالتعليم العالي، حيث يمُسجل في هذا الصدد:

• غياب تواصل دقيق حول نوعية اجلسور الـموجودة؛

• غياب تنميط وطني للجسور الـمقترحة على الطلبة؛

• الفصل بني بعض التكوينات رغم تقاربها، كشهادة التقني العالي والدبلوم اجلامعي التقني.

�لهدف

متكني كل تلـميذ من وسائل التوجيه نحو تكوين يتماشى مع ميوالته، ويعطي إمكانيات مستقبلية جيدة 
لالنفتاح على منافذ سوق الشغل، مع متكينه من إعادة التوجيه في حالة الفشل في إحدى الشعب،

 أو الـمرور من شعبة إلى أخرى لـمتابعة الدراسة في مستوى أعلى عبر:

• توحيد وتقنني تدخالت مختلف الفاعلني في مجال اإلعالم والـمساعدة على التوجيه؛

• وضع معلومات شاملة، ومحينة، وذات مصداقية رهن إشارة جميع الفئات الـمعنية؛

• مساعدة التالميذ والطلبة في اختياراتهم الـمرتبطة بالتوجيه؛

• إشراك األساتذة، واآلباء، والـمهنيني، في اإلعالم والـمساعدة على التوجيه؛

• تطوير جودة تدخالت أطر التوجيه التربوي؛

• تنويع اجلسور بالتعليم العالي.

�لتد�بري �ملعتمدة

1. إعادة بناء منظومة اإلعالم والتوجيه

1.1. جعل اإلعالم رهن إشارة الـمتعلـمني:

أ. إحداث وكالة وطنية لإلعالم والتوجيه: كمؤسسة عمومية تتولى اإلشراف، وتقنني، وتقومي، وتطوير الـمنظومة 
الوطنية لإلعالم والتوجيه.

ب. إحداث مراكز جهوية لإلعالم والـمساعدة على التوجيه )شبابيك وحيدة(: كبنيات جهوية مكلفة باإلعالم 
الـمدرسي واجلامعي والـمهني والـمساعدة على التوجيه لفائدة تالميذ وطلبة اجلهة وغيرهم من الراغبني من 
البنيات العاملة حاليا في هذا الـمجال )مراكز إرشاد  االستفادة من اخلدمات التي تقدمها، وذلك من خالل دمج 

الطالب، ومراكز االستشارة والتوجيه، ومراكز إنتاج وثائق اإلعالم(.

إلى  الولوج  من  الـمستهدفة  الفئات  متكن  رسمية  رقمية  كبنية  والتوجيه:  لإلعالم  وطنية  بوابة  إحداث  ج. 
معلومات شاملة، ومحينة، وذات مصداقية، وإلى أدوات مالئمة للـمساعدة على التوجيه.

رقمية  ووسائط  ومطويات،  بدالئل،  األمر  ويتعلق  التوجيه:  على  والـمساعدة  اإلعالم  دعائم  وتوزيع  إنتاج  د. 
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وسمعية بصرية، ومبجزوءات التربية على االختيار والتوجيه، لفائدة تالميذ التعليم الثانوي، ابتداء من السنة األولى 
من التعليم الثانوي اإلعدادي.

على  وقوافل،  مفتوحة،  وأبواب  وأيام،  ملتقيات  من  التوجيه:  على  والـمساعدة  اإلعالم  تظاهرات  تنظيم  هـ. 
الفاعلني  ومختلف  وأوليائهم،  والطلبة،  التالميذ  لفائدة  والـمحلي  واإلقليمي،  واجلهوي،  الوطني،  الـمستوى 

والـمهتمني مبجال اإلعالم، والـمساعدة على التوجيه.

و. تعميم خدمات اإلعالم والـمساعدة على التوجيه: من خالل إدراج السنتني األولى والثانية من التعليم الثانوي 
لـمجزوءة  التدريحي  اإلدماج  سيتم  الصدد،  هذا  وفي  اخلدمات.  بهذه  الـمستهدفة  الـمستويات  ضمن  اإلعدادي 
خاصة بالتربية على االختيار وبناء الـمشاريع، بهدف تنمية احلس الـمقاوالتي للـمتعلمني، ضمن أنشطة التفتح 

بالتعليم الثانوي اإلعدادي. 

2.1 . تطوير التوجيه النشيط:

أ. إرساء وتفعيل مسطرة خاصة بالتوجيه النشيط: باعتبارها آلية للـمواكبة الفردية لتالميذ السنة الثانية من 
سلك البكالوريا، الراغبني في متابعة دراستهم العليا بالـمؤسسات ذات االستقطاب الـمفتوح )الكليات(. وتهدف 
هذه الـمسطرة إلى مساعدة هؤالء التالميذ على اختيار الشعب التي تالئم قدراتهم وميوالتهم واستعداداتهم 

لضمان أكبر نسبة جناح ممكنة .

وفي هذا السياق، سيتم تعزيز اختصاص التوجيه الـمدرسي ،الذي يقوم به مجلس القسم بهذا الـمستوى، 
حيث سيعطي بدوره رأيه بخصوص رغبات التالميذ، كما سيتم تطوير الوجيهات interfaces مع عالـم الدراسات 
الرغبات، بحيث ال  بالتحفظ، بخصوص هذه  أو  بالقبول  رأيها،  العليا، بحيث ستقدم كل جامعة/كلية  اجلامعية 
يشكل هذا الرأي بأي حال من األحوال قبوال أو رفضا لتسجيل التالميذ الـمعنيني، وإمنا يبقى مجرد رأي يساعدهم 
أساتذة  فردية مع  الـمعنيني من مقابالت  التالميذ  استفادة  إمكانية  إلى  باإلضافة  الـمناسب.  القرار  اتخاذ  على 

التعليم العالي لتعميق النقاش حول رغباتهم.

ومن جهة أخرى، ستعمل مؤسسات التعليم العالي على وضع عدة إعالمية مرتبطة مبدى إدماج احلاصلني على 
شهادات في مسلك من الـمسالك خالل 3 أو 5 سنوات الـموالية حلصولهم على شهادتهم، قصد متكني كل طالب 

من اختيار توجهه مبوضوعية.

الـمتعلـمني،  حاجات  تالئم  الذاتي،  للتوجيه  كمقاربة  للتوجيه،  الشخصي  بالـمشروع  العمل  تعميم  ب. 
وتسهل استكشاف مجاالت احلياة الـمهنية، مما يجعل الـمتعلـم فعال في قلب سيرورة التوجيه كفاعل ومسؤول 
عن توجيهه، انطالقا من قيامه بعمليات استكشافية، وتأمالت بخصوص مساره الـمهني الـمحتمل، وذلك بهدف 

اتخاذ قرارات واختيارات موضوعية وعقالنية.

3.1. تعبئة الفاعلني بخصوص التوجيه:

وعيا بكون التوجيه التربوي شأنا عاما، وليس حكرا على أطر التوجيه التربوي فقط، سيتم إشراك األساتذة، 
واآلباء، والـمهنيني كذلك في الـمجهود الـمبذول لـمساعدة الـمتعلـمني على التوجيه. وفي هذا الصدد، سيتم:

أ. تكوين أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي: في مقاربات الـمصاحبة والـمساعدة 

على التوجيه، لتمكينهم من عدة كفايات تساعدهم على مباشرة مهامهم اجلديدة في مجال التوجيه على 
الوجه الـمطلوب.
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تعزيز  بهدف  وذلك  للتالميذ،  كمصاحب  و  التربوي  للفريق  كمنسق  الرئيسي«:  »األستاذ  مبدأ  مأسسة  ب. 
اإلشراك الفعلي لألساتذة في احلياة الـمدرسية عموما، وفي مجال التوجيه التربوي خصوصا.

في  الفاعلون  هؤالء  يساهم  بحيث  التوجيه:  على  الـمساعدة  في مجال  والـمهنيني  اآلباء  تدخالت  تعزيز  ج. 
انفتاح الـمتعلـمني أكثر على الـمحيط الـمهني، عن طريق استفادتهم من زيارات تربوية وتداريب استكشافية 
للـمقاوالت والـمؤسسات الـمهنية، ومن عروض حول الـمهن وسوق الشغل يقدمها اآلباء والـمهنيون، وكذا من 
عالـم  استكشاف  من  ومتكينهم  للـمستهدفني،  الـمقاوالتي  احلس  إمناء  بهدف  تنظم  والتي  الـمهن،  منتديات 

الـمهن والشغل، في أفق بناء مشاريع شخصية عن وعي وإدراك. 

4.1. تعزيز الـموارد البشرية في مجال التوجيه كما وكيفا :

حتى تتمكن الـمنظومة من حتقيق األهداف الـمنوطة بها على الوجه الـمطلوب، سيتم تعزيز أداء الـموارد 
البشرية العاملة في مجال التوجيه التربوي، وذلك من خالل اعتماد التدابير األساسية التالية:

أ. تعيني وتكوين مستشارين جدد: وذلك من خالل اعتماد صيغ جديدة للتوظيف في هذا الـمجال، تتمكن الوزارة 
من خالها من متكني جميع الـمؤسسات التعليمية الثانوية، اإلعدادية منها والتأهيلية، من االستفادة من خدمات 

أطر التوجيه التربوي. وفي هذا الصدد، سيتم توظيف 1000 مستشار جديد في أفق سنة 2012.

ب. وضع استراتيجية وطنية للتكوين الـمستمر: تهم أطر التوجيه التربوي، واألطر العاملة في مجال اإلعالم 
والـمساعدة على التوجيه، لتطوير كفاياتهم، والرفع من جودة وجناعة تدخالتهم.

التوجيه  في  الـمستشار  عمل  مبنطقة  منها  مجموعة  إحلاق  خالل  من  وذلك  االبتدائية:  الـمدارس  دعم  ج. 
التربوي، ليقدم دعمه خلاليا اليقظة، وللجهود الـمبذولة لفائدة التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلـم، وكذا 
ليساهم في مختلف أنشطة الـمصاحبة والـمواكبة ذات الصلة مبجال اإلعالم، والـمساعدة على التوجيه، التي 

تنجز لفائدة تالميذ االبتدائي. 

د. توفير إطار مالئم الشتغال أطر التوجيه التربوي، من خالل تهيئة وجتهيز فضاءات خاصة باإلعالم والـمساعدة 
على التوجيه بالثانويات اإلعدادية والتأهيلية.

2. تطوير نظام اجلسور بني الـمسالك

سيصبح من الـممكن فتح العديد من اجلسور، على مستوى التعليم العالي، لتوفير إمكانات رحبة للطلبة 
الدراسي،  الفشل  من ظاهرة  التقليص  من  ميكن  مبا  وقدراتهم،  مؤهالتهم  تقتضيه  ما  وفق  دراستهم  لـمتابعة 

وبالتالي احلد من الهدر الذي تعرفه الـمنظومة الوطني.





المـجــال الـرابــع
توفـيــر وسـائــل النـجــاح
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اجملال 4: توفير  وسائل النجاح

يسعى البرنامج االستعجالي 2012/2009 بكل عزم وإصرار، إلى أن يكون برنامجا  طموحا، بالنظر إلى حجم 
أوراشه، ومشاريعه،  واملدة الزمنية احملددة إلجنازه. ومن أجل ربح هذا الرهان ورفع هذا التحدي،

 فإنه ال مناص من توفير الوسائل واإلمكانات الالزمة واستدامتها، وذلك عبر تعبئة التمويالت الالزمة، واالستعمال 
األمثل للوسائل املتوفرة، ودعوة الشركاء األساسيني لالنخراط في استكمال أوراش اإلصالح، لبلوغ األهداف والنتائج 

املنشودة من هذا املشروع اجملتمعي.

لترشيد  ودقيقة  جريئة  سياسة  واعتماد  املنظومة،  مردودية  تطوير  على  بجدية  العمل  ينبغي  الغاية،  لهذه 
النفقات. إضافة إلى توفير املوارد املالية الضرورية و ضمان استدامتها، عبر تنويعها، ووضع آلية مناِسبة للتمويل 

الالزم، وكذا تتبع ومراقبة املمتلكات.

عبر  وذلك  إلجناحه،  ضروريا  شرطا  اإلصالح،  في  الفاعلني  مختلف  وإشراك  انخراط  يعد  آخر،  مستوى  وعلى 
الداخل  في  وللشركاء  املنظومة،  داخل  الفاعلني  لكل  موجهة  ناجعة،  وخارجي  داخلي  اتصال  استراتيجية  بلورة 
واخلارج، وتنظيم حمالت تواصلية واسعة لتعبئتهم و حتسيسهم، بأهمية رهانات اإلصالح، وحيوية انخراطهم في 

إجناحه.
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المجال 4 : وسائل النجاح

المشروع E4.P1 : تنويع الموارد المالية واستدامتها

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ينص امليثاق الوطني للتربية والتكوين على :

• عقلنة وترشيد اإلنفاق التربوي.

• تنويع موارد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي بهدف إجناح كل التوجهات 
النوعية والكمية الكفيلة بالنهوض بالقطاع.

ت�شخي�س �لو�شعية : �ل�شتنتاجات �لرئي�شة

إن حجم ميزانية قطاع التعليم املدرسي بالنسبة للميزانية العامة للدولة ما فتئ يعرف تزايدا؛ غير أن كتلة 
األجور متثل %90 من ميزانية التسيير، التي متول باألساس من ميزانية الدولة. في املقابل فإن املردودية ال ترقى ملستوى 

أهداف و رهانات املنظومة.

ويتعذر اليوم، تقومي مدى جناعة استعمال املوارد لعدم توفر الوزارة أو اجلامعات وكذا األكادمييات على أدوات تسمح 
لها بإجناز حتليل دقيق للوجهة التي ستؤول إليها النفقات أو بتتبع تطور مؤشرات كلفة منظومة التربية والتكوين.

إن ترشيد النفقات يتطلب وضع اآلليات الكفيلة بالرفع من إنتاجية املنظومة من جهة، والتحكم في املؤشرات 
واملعايير املعتمدة في مختلف النفقات املتعلقة بالبناءات والتجهيزات وكذا مجال املعدات والنفقات اخملتلفة من 

جهة أخرى.

احلالية  التمويلية  احلاجيات  فإن  الدولة،  بها  تقوم  التي  اجملهودات  كل  فرغم  املنظومة،  متويل  يخص  فيما  أما 
واملستقبلية ملواكبة تطوير املنظومة تتطلب تعبئة موارد كافية وقارة أخذا مببدأ تنويع موارد التمويل عن طريق 

مساهمة مختلف الشركاء والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني.

�لأهــد�ف

• حتسني إنتاجية املنظومة التربوية؛

• ترشيد استعمال املوارد املتوفرة لدى منظومة التربية والتكوين؛

• وضع نظام محاسبتي مالئم لألكادمييات واجلامعات يسمح بتتبع املمتلكات ومؤشرات كلفة املنظومة من 
أجل عقلنة النفقات؛ 

• توفير املوارد املالية الضرورية إلعمال البرنامج االستعجالي؛

• تفويض تدبير املمتلكات لألكادمييات اجلهوية للتربية و التكوين من أجل تدبيرها عن قرب.

�لتد�بري �ملعتمدة 

إن رهانات املنظومة وانتظارات اجملتمع في مقابل املوارد املتاحة، تستدعي عقلنة وترشيد التكاليف والنفقات، 
واستثمار واستغالل كل اإلمكانيات املتوفرة، ممايفرض في الظرف الراهن، اتخاذ إجراءات مناسبة لتحسني مردودية 

منظومة التربية والتكوين،
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 و ترشيد النفقات، ووضع آليات التدبير واملتابعة. وجتدر اإلشارة إلى أن آثار هذه التدابير ال ميكن أن تقاس بصورة 
سليمة، إال بإقرار و تفعيل محاسبة عامة و حتليلية، على مستوى األكادمييات واجلامعات واملعاهد واملؤسسات.

العمومي، على  التمويل  فإن  تدبيرها،   النفقات وعقلنة  ترشيد  املبذولة في مجال  اجملهودات  ورغم  ذلك،  ومع 
تكثيف  يستدعي  مما  والتكوين،  التربية  منظومة  بإصالح  املرتبطة  النفقات  إجمالي  لتحمل  يكفي  ال  ضخامته، 

مساهمة الشركاء والفاعلني االقتصاديني، لدعم مجهود النهوض باملدرسة املغربية.

1.  وضع تدابير لتحسني إنتاجية منظومة التربية والتكوين

بالنظر إلى األهمية التي متثلها كثلة األجور في ميزانية منظومة التربية والتكوين، و الكلفة املادية و املعنوية 
ترشيد  إطار  في  املتخذة  لإلجراءات  املالي  الوقع  تتبع  و  تقييم  يتعني  املدرسي،  الهدر  و  التكرار  لظاهرتي  املهمة 

استعمال املوارد البشرية و محاربة الظاهرتني السالفتي الذكر. 

2. ترشيد النفقات 

إن ترشيد نفقات التسيير، يقتضي تفويت بعض اخلدمات التي ال تشكل جوهر الوظيفة التعليمية إلى جهات 
خارج املنظومة، مثل: البناء والصيانة والترميم والنقل

 و اإلطعام واحلراسة واألمن والفضاءات اخلضراء ،....

كما سيتم العمل على تخفيض نفقات املاء والكهرباء والهاتف، التي تشكل عبئا ثقيال على ميزانية التسيير، 
مع احلفاظ على هدف تعميم هذه اخلدمات على جميع املؤسسات التعليمية. وسيتم هذا التخفيض بواسطة 

ترشيد االستهالك و كذا بإعادة التفاوض بشأن التعريفة املطبقة.

ملموس  ترشيد  ضمان  الشراءات،  وظيفة  ومهننة  والتجهيزات  للوسائل  املشترك،  االستعمال  شأن  ومن   
للتكاليف.

اجملال،  هذا  في  املعتمدة  املعايير  في  التفكير  إعادة  طريق  عن  والتجهيز،  البناء  نفقات  ترشيد  سيتم  كما 
والتصاميم النموذجية.

• تفويت بعض اخلدمات التي ال تشكل جوهر الوظيفة التعليمية إلى جهات خارج املنظومة وترشيد مختلف 
النفقات

3. إقرار محاسبة عامة وحتليلية في األكادمييات واجلامعات: 

إن العمل باحملاسبة العامة واحملاسبة التحليلية يساهم في الشفافية الضرورية 

عقلنة  أجل  من  املنظومة  كلفة  مؤشرات  وتتبع  اجلامعات  وكذا  األكادمييات  ممتلكات  وتتبع  حصر  أجل  من 
النفقات.

• وضع نظام احملاسبة العامة  و التحليلية

4.تأمني متويل البرنامج اإلستعجالي:

لتوفير املوارد الضرورية إلعمال البرنامج االستعجالي سيتم إجداث صندوق للتمويل يسهر على حتصيل وتدبير 
موارد إضافية من لدن الشركاء األساسيني املنخرطني في استكمال أوراش اإلصالح.

• وضع آلية لتمويل اخملطط اإلستعجالي
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5. تفويض تدبير املمتلكات لألكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين:

سيتم العمل على تفويض تدبير املمتلكات لألكادمييات، وفي هذا اإلطار يتعني القيام  بجرد شامل ومحني جلميع 
ممتلكات األكادمييات بهدف إرساء تدبير ال متمركز و ناجع للممتلكات و كذا صيانة البنية التحتية. 

• تدبير ال متمركز و ناجع للممتلكات 

المجال 4 : وسائل النجاح

المشروع E4.P2 : التعبئة والتواصل حول المدرسة

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية �ملحددة يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين

ينص امليثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة تعبئة املواطنني وكل فعاليات اجملتمع حول مسألة التربية 
والتكوين.

ت�شخي�س �لو�شعية: �ملالحظات �لرئي�شة

تعوقها  إذ  التأخر،  بعض  تسجل  للمنظومة  احملتملني  والشركاء  املتدخلني  خملتلف  الفعلية  التعبئة  مازالت 
مجموعة من العراقيل:

• فالتعبئة الوطنية والشراكة حول اإلصالح، اللتني شرع فيهما في عام 2000، يطبعهما غياب مقاربة شمولية 
املركزي  التواصل  أما  اخلارجي.  أو  الداخلي  للتواصل  واملالية اخملصصة  البشرية  املوارد  حقيقية، عالوة على ضعف 

فيظل داخليا أساسا وإخباريا يعتمد توزيع املذكرات والدوريات. 

• إن التدبير التشاركي لهيئات التسيير، التي يهدف إقرارها إلى انخراط مختلف الفاعلني في اجملتمع غير مرض. 
كما أن مستوى انخراط هؤالء الفاعلني يبقى ضعيفا ومتفاوتا في غالب األحيان.

الهــدف

جعل التواصل الداخلي واخلارجي دعامة أساسية لتسريع تطبيق اإلصالح بهدف حتقيق تعبئة فعلية جملموع 
مكونات اجملتمع حول قضية التربية والتكوين.

�لتد�بري �ملعتمدة

تطوير  سيتم  الغاية،  ولهذه  املشروع.  هذا  في  اجلميع  تعبئة  دون  والتكوين  التربية  منظومة  إصالح  ميكن  ال 
استراتيجية تواصلية شاملة خاصة بالبرنامج االستعجالي.

منظومة  في  الفاعلني  مختلف  جعل  بغية  قوية  شراكات  بلورة  على  الوزارة  ستعمل  نفسه،  السياق  وفي   
التربية والتكوين شركاء حقيقيني في إجناز أوراش اإلصالح املنشود.

1. وضع استراتيجية تواصلية )دعم التواصل الداخلي واخلارجي( 

بغية حتقيق تواصل فعال مع مختلف الفئات املستهدفة )من تالميذ وآباء ومدرسني وشركاء...(، يبدو حتميا 
يكون  وطنية  تواصلية  خطة  وضع  االستراتيجية  هذه  وستتيح  واخلارجي.  الداخلي  للتواصل  استراتيجية  وضع 
باإلمكان استثمارها على مستوى اجلهة أو اجلامعة. وبغية حتسيس أكبر عدد ممكن من املواطنني بقضية التربية، 
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ستشمل اخلطة التواصلية إنتاج برامج دورية في التلفزيون واإلذاعة )حمالت إعالمية ، ربورتاجات ، مناقشات وموائد 
مستديرة،…(.

دعم وظيفة �لت�شال يف قطاع �لتعليم �ملدر�شي و�لأكادمييات:

لتنفيذ هذه االستراتيجية التواصلية اجلديدة بفعالية، سيتم تدعيم الوحدات املكلفة باالتصال على الصعيد 
املركزي و الالمركزي,.

• وضع إستراتيجية للتواصل ذات بعد وطني

2. تعبئة مجموع األطراف املعنية وإشراكها

ينبغي تعبئة أربعة شركاء أساسيني باعتبارهم فاعلني أساسيني في اإلصالح. وهم: اجلماعات احمللية، الفاعلون 
املؤسسيون وممثلو عالم االقتصاد واألعمال وجمعيات آباء وأولياء التالميذ، باإلضافة إلى توطيد جسور التواصل مع 

النقابات و اجلمعيات املهنية وجمعيات اجملتمع املدني .

 عقد شراكات انتقائية وفعالة

وميكن على هذا األساس للجماعات احمللية أن تتحمل تدريجيا جزءا من املسؤوليات واملهام التي تضطلع بها 
حاليا مؤسسات منظومة التربية والتكوين، لكنها ال ترتبط بصفة خاصة باجملال التربوي، مثل الصيانة وحراسة 

املؤسسات وتدبير املطاعم املدرسية والداخليات والنقل، فضال عن بناء املؤسسات،....

مجال  حسب  كل  والتكوين،  التربية  ورش  في  االنخراط  بدورهم  املؤسسيني  الفاعلني  مختلف  وبإمكان 
مؤسساتهم  إلى  التالميذ  وصول  ضمان  والنقل  التجهيز  وزارة  تتحمل  أن  ميكن  املثال،  سبيل  فعلى  اختصاصه. 

املدرسية واملساهمة بذلك

 في إيجاد حل لتنقلهم. كما ميكن للمكتب الوطني للكهرباء واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب اقتراح 
تعريفات تفضيلية لفائدة املؤسسات والتكفل بربط املدارس بالوسط القروي بشبكات املاء والكهرباء. كما ميكن 

لألمالك اخملزنية واملندوبية السامية للمياه والغابات العمل على توفير األراضي لفائدة قطاع التربية والتكوين.

فبإمكانهم  املهنية،...(،  واجلمعيات  املغرب  ملقاوالت  العامة  )الكنفدرالية  واألعمال  االقتصاد  عالم  ممثلو  أما 
اإلسهام في تطوير املالءمة بني التكوين والشغل باملشاركة بفعالية في حتديد العرض التكويني، بل واملساهمة 
في البرامج، باقتراح عروض تداريب ميدانية، ومساهمتهم في متويل بعض املؤسسات. وفي هذا اإلطار، سيتيح إبرام 

تعاقدات حتدد التزامات مختلف األطراف جتسيد هذه الشراكات وضمان استمرار هذا النهج. 

  توطيد عالقة الوزارة بجمعيات آباء وأولياء التالميذ

وبالطبع، سيكون جلمعيات آباء وأولياء التالميذ، التي حتظى بتمثيلية نسبية، دور هام. لذا سيتم حتسيسهم 
بخصوص جودة احمليط املدرسي وجودة التعليم املدرسي عبر وضع ميثاق للعالقات بني جمعيات أمهاء وآباء التالميذ 

واملؤسسات« يحدد حقوق مختلف األطراف املتدخلة وواجباتها.

• عقد شراكات هادفة مع اجلماعات احمللية والفاعلني املؤسسيني وممثلي عالم االقتصاد واألعمال وآباء وأولياء 
التالميذ
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 المشروع  E4.P3: تطوير التعليم الخصوصي

تذكري بالتوجهات �لأ�شا�شية 

يوصي امليثاق الوطني للتربية والتكوين بتنويع موارد قطاع التربية والتكوين. ولبلوغ هذه الغاية، فإنه يجعل من 
قطاع التعليم اخلصوصي »شريكا أساسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق 

انتشاره والرفع املستمر من جودته«.

ت�شخي�س �لو�شعية: �ل�شتنتاجات  �لرئي�شية

بإمكان عرض التعليم اخلصوصي أن يشكل قاطرة لتطوير التعليم العمومي ، إال أن هذا التعليم

تظل  اخلصوصي  التعليم  قطاع  قبل  من  املتمدرسني  استقبال  فنسبة  املنشود.  التطوير  اآلن،  يبلغ، حلد  لم   
ضعيفة، ال تتجاوز %7,7 من املتمدرسني في قطاع التعليم املدرسي، و%5,6 في التعليم العالي سنة 2006-2007، 

زيادة على كون هذا العرض، يبقى متمركزا في محور الدار البيضاء –الرباط  بحوالي 70%.

أما فيما يخص اجلودة، فإن العرض التربوي اخلصوصي يظل شديد التباين، ألن آليات املراقبة املنصوص عليها، ال 
تفعل دائما على نحو صارم ودقيق. كما أن املرسوم التطبيقي املتعلق باعتماد مؤسسات التعليم العالي اخلصوصي 
واالعتراف بشواهده، لم يتم نشره بعد. وجتدر اإلشارة إلى أن اإلطار القانوني القائم غير حازم إزاء املواصفات املطلوبة 
في املدرسني العاملني بالتعليم اخلصوصي. وإزاء هذه املالحظات، مت تبني إطار جديد لتأطير وحفز هذا التعليم في 

دجنبر 2007. وينص هذا اإلطار  باخلصوص على وضع نظام خاص هو نظام »املؤسسات اخلصوصية املتعاقدة«.

األهــداف

النهوض بالعرض التربوي اخلصوصي، بغية خلق تنافس حقيقي حول جودة التعليم  والتكوين.

�لتد�بري �ملعتمدة

إن تنمية العرض التربوي للتعليم اخلصوصي يتوخى حتقيق ثالثة أهداف حاسمة :

• ربط العرض التربوي اخلصوصي، بتوسيع العرض التربوي بشكل عام.

نفقات   تخفيف  في  املساهمة  بغية  القائمة،  املدرسية  املؤسسات  تدبير  في  اخلصوصية  املبادرة  إشراك   •
التسيير.

• تطوير تعليم خصوصي ذو جودة، وخلق تنافس مع التعليم العمومي.ولتحقيق هذه األهداف، سيتم تفعيل 
خطة مجددة، ترتكز على ثالثة مبادئ موجهة:

بشروط  األراضي  القتناء  )آليات  التعليم  قطاع  في  اخلواص  استثمار  تسهيل  من  تدابير حتفيزية متكن  إقرار   •
تفضيلية و لتمويل كلفة االستثمار، حتمل جزء من تكاليف البناء...(.

• تطوير منوذج جديد ومتكامل للعرض التربوي اخلاص،أقل تشتتا، ينتظم حول متدخلني خواص يتوفرون على إمكانيات 
و مؤهالت عالية، يتواجدون على امتداد التراب الوطني، ضمن مجموعات مدرسية، معترف بقيمتها وأهليتها.

• إجراء دراسات وجتارب منوذجية،بشأن إمكانية تفويض تدبير مؤسسات تعليمية للقطاع اخلاص، و تقدمي إعانات 
للتسيير، حسب الضوابط املعمول بها.
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االستفادة  يقرن  تعاقدي«،   « تعتمد على منوذج  »هادفة وموجهة«،  بالضرورة  التحفيزية  العدة  تكون  أن  ويلزم 
من التدابير التحفيزية، بشروط تتيح جتنب التجاوزات، وتوجيه تطوير العرض التربوي اخلصوصي، وفق السياسات 

اجلهوية املنشودة، التي تتيح تنمية العرض اخلصوصي، في بعض اجلهات واجلماعات واألوساط املستهدفة.

وسيتم القيام بدراسة معمقة ألجل التطبيق العملي لهذا النموذج اجلديد، وحتديد التدابير التحفيزية األكثر 
مالءمة. وهي مقتضيات قابلة للتعديل والتكييف. ومن جهة أخرى، سيتم اتخاذ تدابير تكميلية، من أجل تأهيل 
أساسي  تكوين  تنظيم  بواسطة  التأطير،  تعزيز  خالل  من  متجانسة،  جودة  وضمان  القائم،  اخلصوصي  التعليم 

ومستمر لفائدة مدرسي التعليم اخلصوصي، ودعم جهاز تفتيش املؤسسات اخلصوصية.

III. عدة تطبيق البرنامج االستعجالي :

بالنظر إلى حجم األوراش التي ستنفذ على امتداد السنوات األربع للبرنامج االستعجالي، فإن حتقيق النجاح، 
رهني بوضع عدة فعالة للقيادة، تضمن التعبئة املتناسقة جملموع الكفاءات الضرورية على املستوى املركزي، اجلهوي 
و احمللي. في هذا الصدد، سيرتكز تطبيق البرنامج االستعجالي على مقاربة مجددة، متثل قطيعة مع املمارسات 
. وهكذا سيتم تشكيل فريق خاص بكل  السائدة، وتستند في القيادة والتخطيط إلى صيغة املقاربة باملشروع 

مشروع، على الصعيد املركزي واجلهوي واإلقليمي. 

يرتكز جناح البرنامج االستعجالي على وضع تنظيم فعال للمشاريع

 

وعلى الصعيد املركزي، سيتولى كل مدير«ة« مركزي، اإلشراف على حقيبة مشاريع منسجمة و متناسقة. أما 
جهويا، فسيتكفل كل مدير«ة« أكادميية، مبسؤولية تدبير مجموع املشاريع املقررة بجهته. وستسمح هذه القيادة 
املتقاطعة، ذات البعد املزدوج، »احملوري« و«اجلهوي«، بضمان عملية التنسي بني سائر املشاريع، التي تتقاطع  فيما 

بينها بصفة واضحة، وبالتالي ضمان تقدم منوذجي خملتلف األوراش.

وسيساعد املديرين املركزيني ومديري األكادمييات، ميدانيا، منسقون جهويون معينون لهذه الغاية، يؤازرهم على 
للمشاريع.  العملي  التطبيق  أجل  املهام، من  لهذه  املتفرغون  املشاريع  ورؤساء  األقطاب  رؤساء  صعيد كل جهة، 
وستشرف على قيادة مجموع فرق املشاريع، هيئة تضمن السير املتناغم للبرنامج. وستتوفر هذه العدة الشمولية 
للقيادة على مجموع األدوات )مخططات عمل، مؤشرات وجداول، عمليات تتبع( الضرورية لتتبع صارم ودقيق لتقدم 

املشاريع وقيادتها عن كثب، و على مختلف املستويات.
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خامتة

البرنامج االستعجالي الذي قدمنا صيغته التركيبية، يؤكد حقيقة أساسية،مفادها أنه قد مت استخالص دروس 
الضرورية  ملباشرة اإلصالح  واملوارد  الالزمة  العدة  اليوم على  نتوفر  وأننا  املاضية.  التجارب اإلصالحية  رئيسية من 

ميدانيا،  بنجاعة و فعالية، وعبر منهجية مبدعة ومجددة تعتمد صيغة املشروع.

 فالدينامية اإلصالحية القوية التي تشهدها بالدنا، واالهتمام اخلاص الذي يوليه جاللة امللك محمد السادس 
إلصالح منظومة التربية والتكوين، والذي يجسده الدعم احلكومي القوي لتمويل البرنامج االستعجالي، يشكالن 

فرصة تاريخية وسانحة للقيام بتأهيل شامل للمنظومة التربوية، وحتسني نوعي  ومتواتر ملردوديتها.

و تأسيسا عليه، فإن البرنامج االستعجالي 2012/2009، يترجم عمليا اإلرادة القوية والرؤية الطموحة لوزارة 
،  مدرسة  النجاح«  العلمي،من أجل ربح رهان »مدرسة  العالي وتكوين األطر والبحث  الوطنية والتعليم  التربية 

تعلم وتربي، وتهيئ كل املستفيدين منها لالندماج االجتماعي و املهني.

إن البرنامج االستعجالي،الذي يندرج في إطار  رؤية مستقبلية بناءة، إذ يركز على االستمرارية، باعتماده اإلطار 
من  ينخرط،  فإنه  التربوية،  منظومتنا  إلصالح  جديد«  »نفس  لضخ  والتكوين،  للتربية  الوطني  للميثاق  املرجعي 
جهة أخرى، في إطار خطة تربوية تروم جعل املتعلم في قلب املنظومة،  وتركيز التعلمات على الكفايات  واملعارف 

األساسية.

وسيتم احلرص في التطبيق العملي لهذا البرنامج، على ضمان مساهمة كافة الفاعلني والشركاء، من خالل 
اعتماد إستراتيجية تواصلية فعالة، تسمح باستنهاض و تعبئة كل مكونات اجملتمع لالنخراط وفق مقاربة تشاركية 

وتعاقدية، إلجناح هذا الورش اإلصالحي احلاسم. 

اعتماد  سيتم  املشاريع،  تدبير  لفعالية  و  واجلهات،  املناطق  مختلف  بني  والتضامن  التكافؤ  مبدأ  ولتعزيز 
استراتيجية جديدة لتوزيع املوارد، تركز على املناطق الهشة واألكثر خصاصا.

إن هذا الرهان الطموح يقتضي توفير الوسائل الكفيلة بإجناحه، وال ميكن رفع هذا التحدي إال عبر تعبئة موارد  
ترقى إلى مستوى حتقيق األهداف والنتائج املنتظرة، و ضمان انخراط كامل لألطر التربوية ومجموع املتدخلني في 
املنظومة، بهدف إعطاء اإلصالح هذا النفس اجلديد، الذي نتطلع عبره إلى إعادة  االعتبار وترسيخ الثقة في املدرسة 

العمومية املغربية، مدرسة تؤمن حق كل بنات وأبناء املغرب 

النبيلة،  التربوية  في املعرفة والعلم وتكافؤ الفرص واملواطنة الكرمية، مدرسة تعانق مبحبة واعتزاز رسالتها 
حتى تكون،  وعن جدارة، مدرسة  النجاح .






