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  معلومات ومعطيات عامة حول اللقاءأوال: 

 8102أكتوبر  82 الثالثاءتاريخ اللقاء الجهوي:  -

  والية أكاديرمقر مكان اللقاء الجهوي:  -

 ؛(1) ة(مشاركا) 787: ت والمشاركين الذين حضروا اللقاءلمشاركاالعدد اإلجمالي ل  -

 

 أشرف على إدارة اللقاء الجهوي وتدبير الحوار مجموعة من أعضاء المجلس، هم: 

 عبد الكريم مدون منسقا للقاء، الذي ألقى الكلمة االفتتاحية؛ السيد -

 السيدة السعدية النسائي التي تولت تقدم العرض األول المتعلق بالتشخيص؛  -

 ؛دريس تاج الدين الذي تولى تقديم العرض الثاني الخاص باالستشرافالسيد إ -

 السيد عبد الكبير بالوشو الذي ألقى الكلمة االختتامية للقاء. -

، سواء من ناحية االلتزام ببرنامج العمل، أو تنظيم بشكل جيدأشغال اللقاء الجهوي تمت 

مراحل اللقاء، أو تقديم عروض المجلس، أو تدبير الحوار وتدخالت المشاركين والمشاركات، 

وقد اتسمت مختلف التدخالت بالهدوء والجدية بشكل طبيعي. هم بعد أن تمت عمليات تسجيل

لطموح الكبيرين في اإلصالح العميق والمهنية، إلى جانب الحماس والتعبير عن األمل وا

 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 

                                                           
المعلومات والمعطيات التفصيلية حول المشاركات والمشاركين، وتوزيعهم حسب النوع والفئات المهنية والهيئات االجتماعية  0يتضمن الملحق:  - 1 

 والسياسية واالقتصادية والمدنية.
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، علماً أن (2) متدخال)ة( 35بلغ مجموع المتدخالت والمتدخلين في مناقشة عرضْي المجلس 

كبيراً منهم فضَّل سحب تدخله الشفوي وتقديم مساهمة مكتوبة، لفسح المجال أكثر  هناك عدداً 

 ن)ات( الذين يقطنون بمناطق بعيدة عن مدينة أكادير. لتدخالت المشاركي

 

مساهمة، باسم األفراد أو الجمعيات المدنية أو الهيئات  37بلغ عدد المساَهمات المكتوبة 

السياسية واالجتماعية، من بينها بحوث تم إجراؤها على المستوى المحلي حول الهدر 

 . (3) المدرسي والطفولة المبكرة

 

                                                           
ة وتوزيعها حسب النوع والفئات المهني ، المعلومات والمعطيات التفصيلية حول التدخالت الشفوية للمشاركات والمشاركين،8يتضمن الملحق:  - 2 

 والهيئات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والمدنية.

، المعلومات والمعطيات التفصيلية حول المساهمات المكتوبة للمشاركات والمشاركين، وتوزيعها حسب النوع والفئات المهنية 5يتضمن الملحق:  - 3 

 صادية والمدنية.والهيئات االجتماعية والسياسية واالقت
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، بما في نوالثقافيي التربويين التدخالت على مختلف الهيئات المشاركة من الفاعلينتوزعت 

عت على البرلمانيين، وأجمالممثلين المنتخبين المحليين وذلك النقابات واألحزاب السياسية و

الجهوي ومبادرة المجلس باستشارة الفاعلين الجهويين والمحليين، مع الحوار لقاء تثمين 

 :الدعوة إلى

 االستمرار في سلوك هذا النهج؛  -

استحسان تنظيم مثل هذه اللقاءات، أو لقاءات التشاور المقبلة في شكل ورشات، تعميقاً  -

للتواصل والنقاش، مع استشارة الفاعلين في مختلف مجاالت التكوين الذين لم يتمكنوا 

 من حضور هذا اللقاء؛

 يقوم بها أعضاء المجلس لمختلفتعميق وتغذية حصيلة هذه اللقاءات بزيارات ميدانية  -

حال التربية  معزولة والمهمشة، للوقوف على واقعاألقاليم والمناطق القروية، ال

 والتكوين، دون االقتصار فقط على المعطيات اإلحصائية حول هذا الواقع؛

 توسيع االستفادة من هذا الحوار الجهوي حتى يشمل باقي فاعلي المنظومة التربوية. -
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 لحصيلة الموضوعاتية للتدخالت الشفويةا ثانيا: 

I. المحور التشخيصي 

 التعميم والحق في التربية والتكوين – 0

 التعليم األولي .أ

-  ً بالعالم القروي، وآثاره على مردودية المنظومة  عدم تعميم التعليم األولي، خصوصا

 ونجاح التعلمات وتكافؤ الفرص والمساواة وضمان الحق في التربية والتكوين للجميع

 بشكل عام.

 محو األمية .ب

 لدى الوكالة الخاصة بمحو األمية. غياب استراتيجية واضحة -

 البنيات والفضاءات والتجهيزات المدرسية .ج

وال تستجيب لحاجات وانتظارات التالميذ متقادمة وهشة، تجهيزات مدرسية  -

 والتلميذات؛

 غياب مرافق صحية، السيما للفتيات؛ -
 

 اإلنصاف والمساواة في التربية والتكوين .د

التفاوت بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي، في مجاالت المناهج والبرامج،  -

لتربية والتكوين واالندماج والبنيات التحتية، عامل من عوامل الالمساواة في ا

 االجتماعي؛

مقاربة النوع بالمنظومة التربوية تعاني من ضعف كبير فيما يخص النهوض بأوضاع  -

 الفتاة المتمدرسة، وظروف عمل الفاعالت التربويات؛

ة، في واقع قروي يفتقر إلى الموارد البشري كبيراً  برنامج " تيسير" لم يحدث تغييراً  -

 ويعاني من األقسام المشتركة؛

 م وسائل النقل المالئمة للمعاقين.انعدا -

 ذوو الحاجات الخاصة .ه

ضعف كبير في اهتمام السياسات التربوية بتربية ذوي الحاجات الخاصة عامة، وذوي  -

 ؛اإلعاقة خصوصاً 

 المناهج والبرامج والتكوينات – 8

اآلباء، عبر جمعياتهم، يتساءلون عن نموذج المدرسة الذي يستجيب ال زال  -

 النتظاراتهم وتطلعات أبنائهم، ونمو المغرب؛

غياب فلسفة مؤطرة لتعليم المقررات العلمية، وتنظيم األنشطة التطبيقية والمختبرية،  -

 يمكن االستفادة منها في الحياة العملية للمتعلمين؛ 
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 بعد التخلي عن بيداغوجيا اإلدماج؛ضياع النموذج البيداغوجي  -

 ؛والمهارية مقررات تركز على الحفظ والمعرفة وتفتقد المكونات اإلجرائية -

، كما أن التكوينات الميدانية ال تخدم المشروع المجتمعيالمدرسية والجامعية مناهج ال -

 ؛في المواطنة شبه غائبة فيها، باستثناء الدروس النظرية

 مح بالتربية على المواطنة والقيم.ي كثيفة، ال تسبرامج التعليم االبتدائ -
 

 المضامين والمعارف والكفايات .أ

 عدم مواكبة البرامج والمقررات لحاجيات التالميذ وتغيرات المحيط؛ -

سة، وهيمنة المحتويات، مقابل ضعف األنشطة التطبيقية، واالنفتاح  - كثرة المواد المدرَّ

 التعليمية؛ على قضايا البيئة المحلية ومحيط المؤسسة

عدم العناية بمواد التفتح ذات الصلة بالتربية الفنية والرياضية والثقافية والبيئية، وعدم  -

 توفير القطاع الحكومي لمناصب شغل في هذا المجال؛

مقررات بالتعليم اإلعدادي والتأهيلي تفوق مستوى التالميذ)ات( وقدرتهم على  -

 االستيعاب؛

 ات الممارسات البيداغوجية والتعلم .ب

االكتظاظ بالفصول الدراسية يعيق التطبيق الجيد للمناهج والبرامج، وتحقيق األهداف  -

 لمتوخاة من التعلمات؛ا

اشتغال مدرسي التعليم االبتدائي داخل أقسام مشتركة يؤثر على جودة التعليم واألداء،  -

 وينهك المدرسين)ات(؛

ر على جودة األداء المهني الغالف الزمني الحالي يرهق المتعلمين والمتعلمات، ويؤث -

 للمدرسين)ات(؛

كثافة أعداد الطلبة بالجامعات بالنسبة لألستاذ الواحد، يخلق صعوبات في التواصل  -

 والتأطير، ويحد من التعاطي للبحث والمتابعة والتوجيه؛
 

 الوسائط والوسائل الديداكتيكية .ج

ة في غياب مراقب رغم تعدد الكتب المدرسية، فإن مستواها ضعيف ومليئة باألخطاء، -

 ؛، وطغيان الهاجس التجاريفعلية

-  ً ً الوسائل التعليمية متقادمة ومهترئة أحيانا ات، أخرى )وسائل تعليم اللغ ، ومنعدمة أحيانا

 (؛التفاعلية..والوسائط 

 انعدام الوسائل المختبرية، وتقادمها وعدم وظيفيتها؛ -

ً إدخال التجهيزات اإللكترونية والحواسيب إلى المؤسسات  - من  نك   مَ ، ولم ي  كان شكليا

إدماج التكنولوجيات في العملية التربوية، في ظل غياب آليات التعليم عن ب عد، 

هشاشة البنيات التحتية للمدارس ومحيطها في غالبية بفعل كذا والبرامج الرقمية، و

 المناطق التربوية؛



7 
 

ة، التعليمي الرياضية غير متوفرة في العديد من المؤسساتوالمرافق التجهيزات  -

 وغالبية التجهيزات المتوافرة غير وظيفية.
 

 

 والمردودية التقييم واالمتحانات .د

تدني التحصيل الدراسي، وضعف الكفايات المعرفية واللغوية منذ األسالك األولى من  -

 التعليم، مع اختالف بين تالميذ)ات( التعليم العمومي وتالميذ)ات( التعليم الخصوصي؛

 والطلبة؛ ات()الكفايات الثقافية والتواصلية والحجاجية لدى المتعلمينضعف كبير في  -

 ، يؤثر على المردودية المدرسيةانتقال التالميذ بين المستويات بمعدالت متدنية جداً  -

 وجودة التحصيل؛

 ركز على الكم والحفظ واالستظهار؛تقويمات وامتحانات ت -

 ميذ)ات(؛ للتال نظام التقويم بالتعليم المدرسي متعب جداً  -

صعوبات كبرى، وآفاق مغلقة في كثير من األحيان، أمام طلبة التعليم العالي  -

 الشغل. بالمؤسسات ذات االستقطاب المفتوح، في ما يخص ولوج سوق
 

 التوجيه التربوي .ه

 يؤثر على جودة التعلمات؛يؤدي إلى الهدر، وضعف آليات ووظائف التوجيه  -

-  ً لدى الشعب العلمية، ألنه قائم على اختيار  التوجيه عشوائي وغير عقالني، خصوصا

 الضرورة؛

األستاذ خارج منظومة التوجيه لعدم تأثيره في العملية برمتها، وألن هذه العملية تخضع  -

 إلكراهات الخريطة المدرسية والمعدالت؛

 قص في أطر التوجيه )مفتشون ومستشارون(؛  نندرة فضاءات التوجيه بالمؤسسات، و -

 البيداغوجية بالجامعات شكلية وغير ناجعة؛برامج المصاحبة  -
 

 اللغات بالمنظومة التربوية .و

مشكل اختالف لغات التدريس يعيق االستمرار بنجاح في الدراسة بمؤسسات التعليم  -

 العالي، خاصة بالتكوينات والتخصصات العلمية؛

ينة والميسرة لتعلم  - غات، اللغياب حد أدنى من الفضاءات والتجهيزات والوسائل المع 

 والتمكن من الكفايات اللغوية؛

ً صصعوبات تعيق تعليم اللغات، ترتبط بتنظيم التعليم والبنية التربوية للمدرسة، خصو -  ا

  االكتظاظ، وضعف وسائل التدريس.

 البيئة المدرسية والعالقة بالمحيط – 3

 اإليقاعات الدراسية وخصوصيات المجال المحلي .أ

لمدرسي، دون مراعاة خصوصيات المدرسة قرارات فوقية في تدبير الزمن ا -

 ومحيطها؛
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عدم تناسب زمن التدريس مع الخصوصية الجغرافية لبعض المناطق الجبلية أو  -

المعزولة، مما يرهق المتعلمين)ات( والمدرسين)ات(، ويولد لديهم صعوبات في التنقل 

و مثال، ألثلوج من البيت إلى المدرسة أو العكس، بفعل العوامل المناخية )تساقط ا

 الحرارة المفرطة(؛

 ضعف تدخل األسر في العمل التربوي للمدرسة، وانقطاع التواصل بينهما؛ -

 تعامل اإلدارة المدرسية مع اآلباء والمتعلمين تغلب عليه أساليب غير تربوية؛ -
 

 الحياة المدرسية والجامعية .ب

 ؛بالمنظومة التربويةضعف ثقافة القيم  -

  درسية وبين المتعلمين والمتعلمات؛بوية والمغياب الحوار بين اإلدارة التر -

 المدرسة فضاء غير جاذب، بفعل: -

  جامعي، يها بالفضاء البالوسط المدرسي، وتفشوالتحرش تنامي سلوكيات العنف

 وفي المحيط؛

 تأمين محيط المدرسة، وتوفير شروط السالمة للمتعلمين)ات(  نقص

 والفاعلين)ات(.  
 

 والرياضية والنوادي المدرسيةاألنشطة الثقافية والفنية  .ج

قلص تافتقار مؤسسات الوسط القروي إلى األندية المدرسية والتجهيزات الرياضية، و -

الت االوظيفة القيمية والثقافية للمدرسة، بفعل غياب أنشطة حقيقية في مجكبير في 

 الثقافة والفنون والمواطنة.

 انخراط المحيط والشركاء في العمل التربوي للمدرسة  .د

نتظارات كبيرة من جمعيات أباء وأمهات وأولياء التالميذ، وانخراط محدود بالنظر ا -

 ؛ لضعف اإلمكانيات، وقلة التعبئة، وعدم وضوح مهام الشراكة

 المقاوالت ال تستقطب الطلبة فيما يخص التداريب الميدانية؛ -

نمية قدراتهم، وتمحدودية العمل النقابي، الذي لم يعد يسهم في التأطير التربوي للفاعلين  -

 ذات البعد المادي؛ واقتصر على المطالب

 شاكل العنفحل مفي اإلسهام في والتكوينية تقصير كبير من محيط المؤسسة التعليمية  -

تنمية األنشطة الثقافية والرياضية والفنية بالمدرسة والتحرش واالنحراف، وفي 

 والجامعة. 

 التكوين واالندماج في الحياة العملية .ه

يواجهها خريجو المنظومة التربوية في ولوج سوق الشغل، ألن مشاريع مشاكل  -

   التكوين قلما تتطابق وتتالءم مع حاجات الشغل؛

 الحكامة والتدبير  – 2
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 هيكلة التربية والتكوين .أ

 نع عدم انسجام وتكامل مكونات المنظومة التربوية، بفعل انفصال التعليم المدرسي -

 فيما بينها؛والتنسيق المهني، وغياب الجسور عن التكوين والجامعي التعليم 

 والتكوين كما أوصى الميثاق بذلك. عدم وجود شبكات التربية -
 

 التدبير التربوي والمؤسساتي )المدرسي، التكويني، الجامعي( .ب

 تقادم اإلطار القانوني والتشريعي للعمل التربوي كافة؛ -

تذبذب في تفعيل واستمرارية القرارات المركزية والتدبير الفوقي بالمذكرات،  -

 ؛الالمركزية

 طء في استكمال استقاللية الجامعات؛الب -

قرارات مركزية تخل بمقتضيات تكافؤ الفرص في التربية والتكوين، من قبيل قرار  -

فاقم  والذيإحداث البكالوريا الدولية ببعض مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، 

 من عدم تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات؛

تقني وإداري صرف للشأن التعليمي في مستويات عدة، من قبيل الخريطة تدبير  -

، يؤثر على جودة العمل المدرسية، والموارد البشرية، واإليقاعات المدرسية، وغيرها

 ؛التربوي

الموارد المادية والبشرية، مما غياب قاعدة معطيات محينة وذات وثوقية لمختلف  -

ب  عمل اإلدارة التربوية الجهوية واإلقليمية في اتخاذ القرارات المناسبة؛  يَصع  

مجالس المؤسسات والمجلس اإلداري لألكاديميات ذات أدوار شكلية ومناسباتية فقط،  -

 ؛الناجعة وليست قاعدة التخاذ القرارات

بب عدم امتالكها الوسائل والموارد المالية، بس ،مجالس التدبير بالمؤسسات غير فعالة -

 رغم تأكيد الميثاق على ذلك؛

اإلدارة المدرسية والتربوية تفتقد اآلليات للتعامل مع الظواهر المستجدة كالعنف  -

 والمخدرات، وغيرها؛

 ضعف إشراك الفاعلين الحقيقيين في الميدان، وعدم استشارتهم؛ -

 محدودية انخراط الجماعات المحلية في الشأن التعليمي؛  -

 في النهوض بالعمل التربوي للمدرسة؛صعوبات تواجهها جمعيات اآلباء  -

 عدم استثمار تقارير مجالس التدبير؛ -

ألنظمة التقاعد، وما االنفرادي أكبر خطر تواجهه المنظومة التربوية هو اإلصالح  -

 التربوية.ولده من آثار على األطر سي

 التمويل .ج

الجماعة الحضرية ال تتوفر على ميزانية مخصصة لتكوين المربيات والمربين للتعليم  -

   اإلسهام في بناء مؤسسات للتعليم. األولي، رغم جهودها المبذولة في
 



10 
 

 العنصر البشري – 5

 اإلطار والمسار المهني .أ

 نقص في الموارد البشرية؛ -

جد سلبية على التدريس والتعلمات حتى اليوم، التوظيف المباشر ترتبت عنه آثار  -

 وخلق تفاوتات بين نساء ورجال التعليم؛

إغراق اإلدارة المدرسية في مهام ال عالقة لها بالتربية، وتحد من أدائها التربوي  -

 المنتظر منها؛

 ما يتعلق بالحركة االنتقالية، التي تعرف تجاوزات واختالالت؛قرارات غير منصفة في -

 التحفيز باالستحقاق؛غياب  -

فتيش التاإلدارة التربوية من أطر االقتصاد واإلعالم التربوي وخصاص كبير في أطر  -

 والتوجيه؛ 

 عدم وجود أساتذة مختصين في مادة الترجمة؛ -

إلى توظيف األساتذة من موظفي الدولة أحيانا، يضر التعليم المدرسي لجوء قطاع  -

 الدكتوراه؛بتكافؤ الفرص مع الطلبة الحاصلين على 

  يل.على جودة التكوين والتأه ؤثراللجوء إلى المكونين العرضيين بالتكوين المهني ي -
 

 التكوين والتأهيل .ب

 بوجه عام، أهم مؤشراته وأسبابه: ضعف تأهيل العنصر البشري -

  عدم تدقيق معايير الولوج إلى مهنة التدريس، جعلت التعليم آخر خيارات

 األفراد، دون توفر هاجس الرسالة التربوية؛ 

 قلة األطر ذات الكفاءة العالية بمراكز التكوين في مهن التربية والتكوين؛ 

  ،وعدم كفاية المدة المخصصة لها، غياب تكوينات مستمرة منتظمة لألساتذة

على أن التكوينات القليلة التي تم إجراؤها كانت  ةعالو؛ ين الكفاةوقلة المكون

 ضعيفة األثر، وعلى حساب زمن التعلم؛

  الفاعل التربوي أي   ىلدغياب التكوينات النفسية ً  كان موقعه. ا
 

 مزاولة المهنة .ج

مبدإ ب ل  خ  ت  ، ومتردية جداً ظروف مزاولة المهنة بالعالم القروي والمناطق المعزولة  -

 ؛في التربية والتكوين الحق

 وبعيدة عن هاجس التربية والتلميذ.اإلدارة التربوية تقوم بمهام كثيرة وغير محدودة،  -
 

 أخالقيات المهنة .د
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استفحال الساعات اإلضافية المؤدى عنها، على حساب المردودية والجودة في العمل  -

رص، بمبدإ تكافؤ الف ل  خ  بالمؤسسات العمومية، يخلق تفاوتات بين التالميذ)ات(، وي  

 ً  ألخالقيات المهنة؛ ويشكل انتهاكا

 تجاه المدرسة العمومية.الوطني حس التراجع الرسالة التربوية، و -
 

 فاعل التربويمدرسة والالصورة االجتماعية لل   .ه

تنامي زاة بموا، افتقاد المدرس لسلطته التربوية، وتدني صورته االجتماعية واألخالقية -

 ؛في الرسالة التربويةب والتشكيك االرتيا

تنامي خطاب األزمة حول المدرسة العمومية المغربية، والصورة السلبية التي يقدمها  -

الشعور باإلحباط لدى المجتمع، وضعف الثقة في  وهيمنةاإلعالم الوطني عنها، 

 المدرسة والجهود اإلصالحية.

 الوظائف والخدمات التربوية واالجتماعية للمدرسة – 6

 النفسي والتربويالدعم  .أ

البنية التربوية للمؤسسات، وتنظيم الزمن المدرسي ال يسمحان ببرمجة وإجراء الدعم  -

 التربوي للمتعلمين)ات(؛

المدرسة المغربية تشتغل ببنيات وموارد تربوية هشة في غالبيتها، دون توفير الدعم  -

 ؛النفسي للمتعلمين)ات( والفاعلين)ات(

، وغياب المختصين االجتماعيين ستاذة والمتعلمينلأل عدم تفعيل مراكز االستماع -

 .والجامعات ومؤسسات التكوين والنفسيين في المدارس
 

 الوظيفة االجتماعية والثقافية والقيمية  .ب

لمجتمع برى للكنتظارات ابالقياس إلى اال، وظيفة الثقافية والقيمية للمدرسةالتراجع في  -

 ما يعرفه من تحوالت؛المغربي و

القيمية للمدرسة والمدرس، بفعل تراجع الرسالة التربوية، والضعف  تدني الصورة -

قص عنهما، والن الملحوظ في أخالقيات المهنة، والصورة السلبية التي يكرسها اإلعالم

 في جاذبية المهنة؛

 التربوية، وعدم توفر شروط عملها. قلة األندية -

 التعليم الخصوصي – 7

جام فاوت بينه وبين التعليم العمومي، وعدم انستقدم التعليم الخصوصي، مع تسجيل الت -

 وال تجانس العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي؛
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تفاوت كبير بين المدارس الخصوصية، والمدارس العمومية في بدء تدريس اللغات  -

رص فالحية، مما يسهم في تكريس الالمساواة بين المتعلمين والمتعلمات، وتفاوت 

 العالي والدراسة بها؛ االلتحاق بمؤسسات التعليم

المنافسة غير الشريفة للتعليم العمومي، واستغالل موارده البشرية، في ظل النقص في  -

 األطر الخاصة بهذا التعليم؛
 مجانية النقط في المدارس الخاصة وارتفاعها، يؤثر على تكافؤ الفرص؛ -
 غياب التأطير والمراقبة الفعلية لمؤسسات التعليم الخصوصي؛  -

الخاص ال ي عامل كشريك من حيث وضع نظام جبائي خاص به وفق النتائج التعليم  -

 الخاصة، كما نص على ذلك الميثاق. التربوية للمؤسسات

 البحث العلمي – 2

 ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي؛ -

خضوع البحث بالجامعات لتحكم األساتذة وتوجهاتهم الشخصية وعدم ارتباطه  -

 ؛للبحث مؤسساتيةأو خطة باستراتيجية 

ارتفاع أعداد الطلبة بالجامعات وعدم تناسبها مع األطر المتوافرة من األساتذة، يقلل  -

 من فرص تعاطي األستاذ الباحث للبحث، بفعل كثرة مهام التدريس؛

معاناة كبيرة لألساتذة والطلبة في الولوج إلى األبحاث العلمية الحديثة واالطالع عليها،  -

العلمية واألكاديمية، بسبب محدودية اإلمكانات الفردية وفي حضور الندوات 

 والمؤسساتية؛

 مختبرات البحث الجامعية غير وظيفية؛ -

    أقطاب البحث في العلوم والتقنيات.تهميش األقاليم الجنوبية من  -

 اإلصالح والسياسات العمومية – 9

 تقييم البرنامج االستعجالي؛تضمن تشخيصات المجلس لم ت -

 التعليم عن التنمية وبطالة الخريجين وتدهور التكوين بالجامعة؛انفصال  -

 أزمة التعليم الحالية لها امتدادات في الماضي، منذ االستقالل؛ -

 أزمة التربية والتكوين مرتبطة باختالالت القطاعات االجتماعية األخرى؛ -

ة منظومها، وتراجع أداء الاالستمرارية والتراكم في ، وعدمفشل اإلصالحات السابقة -

 ؛، مع استمرار اإلشكاليات الصعبةالتربوية

، يؤدي ثمنه التالميذ واألسر، ويتحملون كلفته مضاعفة انعدام إرادة حقيقية لإلصالح -

 ؛حينما يتوجهون إلى التعليم الخصوصي

-  ً  فقط؛  اإلصالح المنبثق من الميثاق الوطني للتربية والتكوين كان كميا
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، وتضارب األهداف، لغياب تصور شموليعدم الوضوح في مقاربة اإلصالح  -

 ً  ؛ وغموضها أحيانا

عدم تكامل ، وسياسات التدبير العمومي لقطاعات التربية والتكوينتمرارية في ساالعدم  -

وجهات وغلبة التمشاريعها، واختالالت في تزيلها، بما في ذلك البرنامج االستعجالي، 

 ؛ويةالسياس

 تعلم.س المم  الفصل الدراسي ولم تَ إصالحات البرنامج االستعجالي لم تدخل  -
 

 تشخيصات تهم الجهة – 01

-  ً بالمناطق المعزولة والمهمشة والجبلية،  يعاني الوسط القروي بالجهة، خصوصا

هشاشة كبيرة في البنيات التحتية، ومحدودية النقل المدرسي واإليواء، ونقص موارد 

 التعلم، إلى جانب ضعف ظروف العمل التربوي، مما يؤثر على األداء والجودة؛

ي دأزمة في التعليم بالجهة وغياب المسؤولين في معالجتها، رغم جهود المجلس البل -

 للمدينة؛

غياب حوار اجتماعي جاد ومسؤول يراعي متطلبات الهيئات الفاعلة بالقطاع، يؤثر  -

 على زمن التعلم، ويولد الهدر والضياع؛

اطق والمعزولة، وفي المن في المناطق الجبليةتفاقم الهدر المدرسي بالجهة، تزداد حدته  -

 ؛التي تعرف هشاشة اجتماعية كبيرة

 القروية غير منخرطة بجدية في دعم تمدرس أبنائها وبناتها؛األسر بالمناطق  -

خصاص مهول في األطر التربوية على مستوى الجهة، وارتجال في تدبير الموارد  -

 ؛البشرية بواسطة التكليفات السنوية المتكررة

سوء برمجة وتوزيع الخريطة والبناءات المدرسية بالجهة )أطفال غير متمدرسين إلى  -

" تدارت"(، مقابل جهات أخرى تتوفر فيها مؤسسات مدرسية شبه  حد اآلن )مثال

 فارغة من المتعلمين)ات(، أو ت بنى فيها مؤسسات جديدة تبقى فارغة؛

ضعف المقاربة االجتماعية والتربوية لمشاكل الخريطة المدرسية، مما يكرس استمرار  -

 مات؛ظواهر االكتظاظ، والعنف داخل الفصول، ويعيق بالتالي جودة التعل

إعادة إدماج التالميذ المنقطعين في المدارس العمومية تخلق صعوبات كثيرة أمام  -

 مسايرتهم لألقسام العادية؛

-  ً ة على سلبي بالعالم القروي، يخلف آثاراً  نقص كبير في التعليم األولي، خصوصا

 مردودية المنظومة الجهوية للتعليم، وتكافؤ الفرص والمساواة؛

في  ،ل لفائدة قطاع التربية والتكوين بالجهةمقاوالت التي تععدم أداء مستحقات الم -

 أوانها، يؤثر على انخراطها والتزاماتها؛

 أطفال بأرياف الجهة لم يسجلوا بالسنة األولى ابتدائي بعد؛  -
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بفعل  ،خصاص كبير في األطر التربوية، وعدم المرونة في تدبير الموارد البشرية -

ساتذة وإسناد مواد ألكثرة التكليفات في بداية كل سنة، والتالعبات والمحاباة في ذلك، 

يخلق عدم استقرار مادي ونفسي لدى المدرسين غير مختصين في تدرسيها، 

 ؛، ويؤثر على جودة األداءوالمدرسات

 تحكم األعيان في األستاذ والمدرس وتدخلهم في عمله التربوي؛   -

 ؛مدرسين سيئة جداً ظروف عمل ال -

 اكتظاظ الفصول الدراسية؛ -

 ضعف التحصيل الدراسي؛ -

 ضعف البنيات التحتية والتجهيزات والوسائل التعليمية وموارد التعلم؛ -

 محدودية خدمات اإليواء واإلطعام؛، وعدم توافر النقل المدرسي -

عدم توفر األمن والسالمة بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات، والفاعلين)ات(  -

 التربويين)ات(؛

 التغيبات المتكررة للمدرسين وغيرهم من الفاعلين التربويين؛ -

لجهد البيداغوجي في هيمنة األقسام المشتركة، وهدر ا، وتشتت الخريطة المدرسية -

 التدريس؛

-  ً ، في منطقة آيت باعمران يوجد عدد كبير من مدارس التعليم العتيق بالجهة، خصوصا

 وال الوزارة المعنية، مما يعرضها لإلهمال والهشاشة.  وال وجود لدعم من طرف الدولة
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II. ياالستشرافر وحمال 
 

 التعميم والحق في التربية والتكوين – 0

 األسالك واألطوار التعليمية .أ
ي في إطار االبتدائعليم ت، وإدماجه في التوحيد التعليم األولي وضوابطه البيداغوجية -

 ؛سيرورة واحدة

المناطق المهمشة وتعزيزها بالبنيات والتجهيزات إنشاء مؤسسات ثانوية في  -

 الالزمة؛

إعادة النظر في معدالت االنتقاء بمباريات وولج مؤسسات التعليم العالي ذات  -

االستقطاب المحدود، لتفادي الظواهر السلبية من قبيل شراء النقط والساعات 

 لتوظيف السلبي للمراقبة المستمرة.اإلضافية وا
 

 ت والتجهيزات المدرسيةالبنيات والفضاءا .ب

دة وفق معايير للجوتجهيز البنيات المحيطة بالمدرسة، وتأهيل الفضاء المدرسي  -

 متبناة وطنياً.
 

 المدرسة ومجالها الترابي المحلي .ج

بالوسط القروي، في إطار خطة شمولية للحد من جماعاتية الالمدارس إحداث  -

 ؛الهدر، وتأمين التعليم والتعلم

 التكوين المهني لتشمل المراكز القروية بالجهة؛توسيع شبكة مراكز  -

توسيع شبكة الداخليات في البوادي واألرياف، وال سيما دور الطالبات، ورفع عدد  -

 المنح.
 

 اإلنصاف والمساواة في التربية والتكوين .د

تقليص التفاوت بين القطاع العمومي والقطاع الخصوصي للتربية والتكوين، في  -

 برامج، والبنيات والفضاءات؛ما يتعلق بالمناهج وال

تكثيف تتبع ومراقبة التعليم الخصوصي، على أساس المعايير والضوابط المعمول  -

 ؛بها

تطوير برامج إعادة تمدرس المنقطعين)ات( عن الدراسة، في إطار منظور  -

 تدريجي لالندماج في المدرسة العمومية؛

طاب عليم العالي ذات االستقإلغاء عملية االنتقاء بأعلى المعدالت لولوج مؤسسات الت -

 المحدود، وفتح المجال للتباري أمام الجميع؛

-  ً  م مدى الحياة؛لمبدإ التعل فتح التسجيل بالتعليم ما بعد البكالوريا دون شروط، تحقيقا
 

 

 

 

 

 ذوو الحاجات الخاصة .ه



16 
 

إدماج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة األخذ بعين االعتبار ظروف ومتطلبات  -

 التربوية والتكوينية، ودعم تمدرسهم في مختلف األسالك.في العملية 

 المناهج والبرامج والتكوينات – 8

 األسس والغايات  .أ

لى مرتكزات مشروع المجتمع المغربي، ونوع المواطن إ استناد المناهج والبرامج -

مقاربة  ،واإلنصاف )الدمقرطة المأمول، ونموذج المدرسة الذي يريده المغاربة

 ؛المواطنة الفاعلة، الشفافية، العقلنة، التحديث، الجودة(النوع، 

ضمان تكامل العمل التربوي، على أساس تحقيق االنسجام بين أهداف التعليم  -

، في إطار انسجام المنظومة القيمية للمدرسة، وتفاعلها الدائم مع وغايات التربية

 ؛انتظارات المجتمع

ات البيئية، وجعل هذه األخيرة أحد مرتكزربط التربية والتكوين بالتنمية البشرية و -

 جميع التدخالت في النهوض بالشأن التربوي؛

 االنطالق في اإلصالح من القاعدة والميدان، ومن خصوصيات الجهات واألقاليم؛  -

 اعتماد المناهج الجهوية، مع إدماج مكونات الثقافة والبيئة المحليتْين. -
 

 المقاربات البيداغوجية .ب

 ربية في المنظومة التربوية، وليس على التحصيل فقط؛التركيز على الت -

لتربوية ا عملياتتح ال، وفاعتماد مقاربات بيداغوجية تشجع على المبادرة واالبتكار -

ل وجدران خارج الفص العملية والتطبيقية ذات الصلة ببيئة المتعلمينعلى األنشطة 

 ، وذلك منذ المستويات األولى من التعليم؛المدرسة

المقاربات البيداغوجية المعتمدة مع خصوصيات المتعلمين الفردية، مالءمة  -

 ً ً والمحلية )جغرافيا ً ، واجتماعيا  (؛، وثقافيا

ً وتبني نظام الوحدات فيه، إحداث التخصص في التعليم االبتدائي،  - لجودة ل ضمانا

 في التدريس؛

 عام والتقني؛لتنويع أنماط التعليم، وخلق مؤسسات للتعليم المهني، إلى جانب التعليم ا -

من المنظومة التربوية الوطنية، وتحديث أساليب  اعتبار التعليم العتيق جزءاً  -

 التكوين به؛

-  ً اآلداب  الفصل بين إعادة النظر في الهندسة المعتمدة في التعليم المدرسي، خصوصا

والعلوم، في اتجاه مرونة أكثر التكوين تجمع بين العلوم واإلنسانيات 

 والتكنولوجيات؛ 

 إحداث بكالوريا في اإلعالميات، في إطار تفعيل مخطط المغرب الرقمي؛ -

إحداث أقسام خاصة بالتالميذ الذين تتم إعادتهم إلى التعليم العمومي بعد انقطاعهم،  -

 مع تفريد إدماجهم بمقررات وبرامج مناسبة لهم؛
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تقويم وال بويخلق تكوينات ممهننة بالجامعات في التربية والطفولة والتدبير التر -

 التربوي والمؤسساتي.
 

 المضامين والمعارف والكفايات .ج

مراجعة المضامين التربوية والتكوينية، وتحيينها باستمرار، مع االستثمار الدائم  -

آلراء األساتذة، ال سيما المعبر عنها في تقارير المجالس التعليمية، والندوات 

 التربوية؛

نية وزيارات ميداب ياإلعدادي، وتنظيم تدارمنذ توسيع التعليم المهني وتشجعيه  -

 ؛، تؤطر وتزكي اختياراتهم في هذا الشأنلفائدة المتعلمين لالكتشاف المهني

 الفني بشتى أنواعه في كل المستويات الدراسية؛الثقافي وتعميم التكوين  -

ولى منذ المراحل األ توسيع دائرة التكوينات في المعلوميات، وإدماجها في التدريس -

تاج وإن، ، وتكييف البرامج مع مقتضيات تقنيات اإلعالم واالتصالمن التعليم

 حوامل تعليمية إلكترونية؛

البرامج وإدماج أهداف التربية والتكوين والكفايات المستهدفة داخل مالءمة  -

، إلى جانب انتظارات المجتمع مع متطلبات المقاوالت وسوق الشغلوالمناهج 

 ؛قافية والقيميةالث

 في الثقافة المقاوالتية والتدبير.تكوين الطلبة ومتدربي التكوين المهني  -

 الممارسات البيداغوجية والتعلمات والتحصيل الدراسي .د

 تجريم ظاهرة الساعات اإلضافية المؤدى عنها؛ -

االجتهاد، في إطار المبادرة ومنح االستقاللية البيداغوجية للمدرسين)ات( في  -

 العامة للمناهج والبرامج المعمول بها، وتحفيزهم على ذلك؛األهداف 

ن فرصة التكوي )ة(مراجعة زمن التدريس الذي يرهق التلميذ)ة(، وال يترك للمدرس -

 وإغناء الدروس، ويمنعه عن البحث. الذاتي
 

 الوسائط والوسائل الديداكتيكية .ه

يم المواد رامج تعلتوفير المختبرات بالمؤسسات، وتوسيع األعمال المختبرية داخل ب -

 باإلعدادي والتأهيلي؛ العلمية

تالميذ)ات( ، ألجل تحضير التوفير بيئات لألشغال التطبيقية بالمؤسسات االبتدائية -

 ً   البيئية وأنشطة التفتح واالبتكار.في مجال التربية  ميدانيا

 والمردودية والتوجيه التقويم  .و

 واالستظهار؛ ربط التقويم واالمتحانات بالكفايات ال بالمعارف -

 إرساء بوابة وطنية للتوجيه. -

 اللغات بالمنظومة التربوية .ز
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توجب يس ،االرتقاء بالتمكن اللغوي وتدريس اللغات بمنظومة التربية والتكوين -

 أساليب خاصة بالتواصلعادة النظر في حجم وكثافة الفصول الدراسية، واعتماد إ

ما كانت الثقافي والمجتمعي للغة، كيفتستحضر البعد  ةبيداغوجيوالتعبير، ومقاربة 

 ؛وطنية أو دولية

الحسم في اتجاه المأسسة الكاملة لتدريس األمازيغية بالمنظومة الوطنية للتربية  -

 والتكوين؛

طالبت التدخالت بتوحيد لغة التدريس، مع ظهور فيما يخص لغات التدريس،  -

 ن:ياتجاه

 ية ة باللغات األجنبية الحاألول يطالب بتدريس المواد العلمية والتكنولوجي

ي ف منذ االبتدائي، مع الشروع في تدريس اللغات األجنبية األكثر تداوالً 

 العالم، بشكل مبكر؛

  ،الثاني يطالب بتعريب مواد التدريس بما في ذلك التخصصات الجامعية

 الترجمة النشيطة عن اللغات الحية.ومواكبتها ب
 

 البيئة المدرسية والعالقة بالمحيط – 3

 اإليقاعات الدراسية وخصوصيات المجال المحلي .أ

خصوصياتها الجغرافية مراجعة إيقاعات الدراسة وتكييفها مع الجهات و -

 واالجتماعية؛

ً العمل على تأمين ظروف عمل الفاعلين التربويين، حفاظ - على سالمتهم المادية  ا

 والمعنوية.
 

 الحياة المدرسية والجامعية .ب

من ، وأنشطة المواطنة، ضالفنية والثقافية والرياضيةإدماج صيغ فعلية لألنشطة  -

برامج الحياة المدرسية والجامعية، وتخصيص منشطين ومؤطرين مختصين في 

 .ذلك
 

 انخراط المحيط والشركاء في العمل التربوي للمدرسة .ج

تدقيق ومأسسة أدوار الجماعات المحلية في تنمية الشأن التربوي بمجالها الترابي،  -

 من خالل:

 قوانين وتشريعات تبين أهداف ومجاالت تدخل الجماعات المحلية في  وضع

 الشأن التربوي، في إطار شراكات مع المؤسسة التعليمية؛

  تخصيص ميزانية مضبوطة توضع رهن إشارة الجماعات المحلية، للنهوض

بشؤون التربية والتكوين في اإلقليم، على أساس عقد شراكات مع الجمعيات 

    سات اإلقليم التعليمية والتربوية؛مل مع مؤسالمدنية التي تع
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-  ً األطفال الذين هم في  اهتمام المجالس الحضرية بالطفولة المبكرة، خصوصا

..( حتى أيتام وضعيات اجتماعية صعبة )أطفال الطالق، أطفال متخلى عنهم،

 وصولهم سن العليم االبتدائي، في إطار مقاربة اجتماعية حقوقية؛ 

بين المؤسسة التعليمية ومحيطها، ومواكبة ذلك بالقوانين  خلق شراكات أوسع -

 والتشريعات؛

التنسيق الدائم مع الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين بالجهات، وعلى المستوى  -

اإلقليمي، بخصوص المواصفات المهنية المتجددة، وتحوالت متطلبات سوق 

 الشغل؛

لي بين المدرسة، لتحقيق التعاون الفعإحداث آليات للتنسيق المنتظم بين األسر وبين  -

 لتربية والتعليم، وتحسين التحصيل؛أهداف ا

تعديل ميثاق العالقة مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التالميذ، ووضع آليات  -

لتفعيله، وبرامج ومؤشرات لتقييم أدائها، واعتماد ذلك في تمثيليتها في مجلس 

  للتربية والتكوين والبحث العلمي. المجلس األعلىوفي  ،األكاديمية الجهوية

 الحكامة والتدبير  – 2

 التدبير التربوي والمؤسساتي )المدرسي، التكويني، الجامعي( .أ

-  ً ً  مراجعة المقاربات التدبيرية المعتمدة حاليا  في تسيير الشأن التربوي، محليا

 ً ً ووطنيا مقتضيات الدستور والحكامة  ، بمراعاة المستجدات الوطنية، خصوصا

 ؛الجيدة، وحقوق اإلنسان، والمقاربة التشاركية، والتقييم الدائم

لحقوقي عد اب  ية للتدبير المنظومة التربوالمقاربة المعتمدة في ضرورة استحضار  -

 واالجتماعي للمتعلمين والفاعلين التربويين؛

راعاة مختلف المهام، مع ممراجعة النظام األساسي للفاعلين التربويين، وتكييفه مع  -

 خصوصياتها المهنية )تدريس، إدارة، توجيه، تخطيط، إلخ(؛

الحيات ا استقاللية في التدبير وصهمنحتغيير النظام األساسي للمؤسسة التعليمية، و -

 أوسع في تدبير الميزانية الخاصة بها؛

 العمل بمشروع المؤسسة، مع تأهيل الفاعلين التربويين في ذلك؛ -

التكليف بالمسؤوليات، باالستحقاق والمبادرة بالتطوير، مع ربط المسؤولية ربط  -

 ؛ بالمحاسبة، وتثمين النتائج الجيدة على كافة المستويات

تكليف الجماعات المحلية بالتعليمين  في إطار ربط اإلصالح بالجهوية، ينبغي -

تربوي ن الفي تدبير الشأ هاوضع قوانين تبين مجال تدخل األولي واالبتدائي، مع

 ؛ذلكتخصيص ميزانية قارة لها لو، بمجالها الترابي

 إحداث شبكات التربية والتكوين كما أقر الميثاق ذلك؛ -
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تفويض تدبير المؤسسات العمومية المغلقة إلى أساتذة متقاعدين من ذوي الكفاءة،  -

 في إطار شراكة، على أساس مقابل رمزي للمتعلمين والمتعلمات؛

ً  عقلنة تدبير الحركة - ً  االنتقالية محليا ً ووطنيا   ة؛الستقرار الموارد البشري ، ضمانا

إقرار منصبين متكاملين في اإلدارة المدرسية: منصب المدير التربوي ومنصب  -

 ي إطار إرساء استقاللية المؤسسات.المدير المالي، ف
 

 التمويل والتدبير المالي .ب

الثانوي، وأداء واجب مساهمة األسر في تنويع مصادر التمويل، من خالل  -

 األحرار في امتحانات الحصول على الشواهد لغير المتمدرسين، وعلى المترشحين

  البكالوريا.
 

 يم المؤسساتيالتقي .ج

ً  تقييم تطبيق البرنامج االستعجالي - ً  جهويا الت، ، وتحديد المكتسبات واالختالووطنيا

 والمسؤوليات؛

 ،لمنظومة التربية والتكوين والبحث ،داخلي وخارجيمنتظم، يم ينهج سياسة تق -

 ؛وتعميم نتائجه، في إطار الشفافية وتحديد المسؤوليات

 تحديد معايير واضحة للجودة في مشاريع اإلصالح والتقييم؛ -

اعتماد المقاربات التقييمية على التحليل السببي وتحديد المسؤوليات، في إطار ربط  -

 المسؤولية بالمحاسبة؛

يمي ليشمل مختلف المؤشرات الكمية والنوعية، ذات االرتباط توسيع المنظور التقي -

 ً  وفي المغرب العميق؛  ،بواقع التربية والتكوين محليا

 تشجيع المؤسسات ذات المردودية الجيدة، وفق مرجعية وطنية للجودة. -

 العنصر البشري – 5

 اإلطار والمسار المهني .أ

-  ً أكثر، مع تدقيق معايير الولوج  إعادة النظر في إطار الفاعل التربوي، وجعله جاذبا

 ؛للمهنة

توفير الموارد البشرية الكافية للتعليم األولي، مع ما يتطلبه ذلك من تأطير قانوني  -

د؛  ومهني موحَّ

 ،التفتيش التربوي داخل المنظومة التربوية مهاموضع ووتدقيق إعادة النظر  -

وتأطير  هجوالتفعيل الحقيق ألدواره في اإلصالح وتدبير البرامج والمنا

 ؛المؤسسات

مع تحديد واضح وإقرار منصب مدير تربوي، اإلدارة التربوية، ومهننة تأهيل  -

 ؛ والمسؤوليات مهاملل

نين مختصين في الترجمة وبيداغوجيتها؛ -  تكوين أساتذة ومكو  
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توظيف المهندسين ذوي الخبرة في مجال العلوم والتكنولوجيات للتدريس في  -

 ي التكوينات التقنية والهندسية والعلمية..؛المدارس العليا المختصة ف

ً مقاربة تحفيزية لألطر التربوية  اعتماد - ً  محليا ادرة ، وخلق آلليات لحفز المبووطنيا

 ؛واالجتهاد لديهم

ي المتخصصين في اإلنصات والدعم النفس لمساعدين النفسيين واالجتماعيينإدماج ا -

المتعلمين ، داخل المنظومة التربوية بمختلف مستوياتها، لفائدة واالجتماعي

 والفاعلين على حد سواء؛

  .هربط ترقية أساتذة التعليم العالي بالبحث العلمي واألكاديمي، مع توفير شروط -
 

 التكوين والتأهيل .ب

التقليص من التكوين النظري، بمراكز التكوين في مهن التربية والتكوين، وربطه  -

 الميداني والبحوث اإلجرائية؛ بالمجال

علية ية حول الحاجات الفاعتماد التكوينات المستمرة المنتظمة، بناء على تقاسم الرؤ -

، واالجتهاد في تنويع آليات التكوين والتواصل )التكوين عن ب عد، التكوين للفاعلين

 ؛بواسطة الرفقاء..(

وين، من ربية والتكمهن التخلق آليات للمصاحبة التربوية والمهنية للمبتدئين في  -

 طرف المتمرسين.
 

 مزاولة المهنة .ج

توفير كافة الشروط الالزمة لمزاولة المهنة، وتحسين ظروف العمل، بما يضمن  -

 للمدرسين)ات( الكرامة والحقوق المهنية، ويدفعهم إلى تجويد أدائهم المهني؛

ة والمعزولة مأسسة الدعم المادي لفئة المدرسين)ات( العاملين بالمناطق الوعر -

 والنائية بالوسط القروي واألرياف، وكذا للدين يدرسون للتالميذ الرحل؛

إحداث جوائز وطنية وجهوية لتشجيع التجارب والممارسات الناجحة، وفق معايير  -

 وطنية للجودة.

 الوضع االجتماعي للفاعل التربوي .د

ن التربية والتكويالعناية بالوضع النفسي وباألعمال االجتماعية لرجال ونساء  -

 والبحث العلمي.

 الوظائف والخدمات التربوية واالجتماعية للمدرسة – 6
 

 التربوي –الدعم النفسي  .أ

ضاءات داخل ، وخلق فتعيين متخصصين في التنشيط والتتبع النفسي للمتعلمين -

 المؤسسات لهذه الغاية.
 

 الوظيفة االجتماعية والثقافية والقيمية للمدرسة .ب
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تعليمية داخل المدرسة ونوادي ثقافية واجتماعية لتنمية حس المواطنة خلق مشاريع  -

 واالبتكار؛

توسيع مبادرات الدعم االجتماعي للمتعلمين، بالنظر لتأثر تعلماتهم بمستواهم  -

 اقتصادي. –السوسيو 

 التعليم والتكوين الخصوصي – 7

-  ً ً ، مؤدى عنه اعتبار التعليم والتكوين الخصوصي مرفقاً عموميا ً  وشريكا  ،للدولة أساسيا

 وفق تصور الميثاق؛

توحيد التعليم والتكوين الخاص، وفق أطر مرجعية متفق عليها، وتشجيع االستثمارات  -

 ؛، مع مراعاة حقوق المدرسة العموميةالوطنية، بالتكوين المهني والتعليم العالي

 ةوضع نظام جبائي خاص بالتعليم والتكوين الخصوصي، على أساس المردودي -

 ؛واالجتهاد في اإلسهام في تطوير التربية والتكوين

 ين الخاص؛التوجه نحو تكوين أساتذة خاصين بالتعليم والتكو -

القطاع  الشراكة بينه وبينتقوية  عمالتكوين المهني الخصوصي، التعليم وتعزيز أدوار  -

 قطاعين معاً.عدالة في التعامل مع الالشفافية والضمان ، والعمومي

 البحث العلمي – 2

إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للبحث العلمي، مع الحرص على  -

 مأسسته؛

  الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي؛ -

إحداث مختبرات فعلية للبحث بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومجموعات بحث  -

 مختصة وفق دفاتر تحمالت وتمويل كاف؛

ً توفير الشروط ا - كل حل مش لضرورية للتفرغ للبحث العلمي بالجامعات، خصوصا

 اكتظاظ الطلبة؛

 بالجامعات، وتثمين الباحثين بها. إشراك المقاوالت في البحث العلمي -

 اإلصالح والسياسات العمومية – 9

 السياسات اإلصالحية .أ

اإلقرار بتحمل الدولة مسؤولية فشل اإلصالحات التربوية، مع ضرورة إشراك الجميع  -

 في اإلصالحات المقبلة؛ 

 –يمية والقربة االجتماعية اوالمق ارتكاز إصالح التربية والتكوين على الحس الوطني -

 مع التخلي عن المواقف السياسوية والنقابوية، والتجاذبات اإليديولوجية؛ الحقوقية،
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الحفاظ على االستمرارية في العملية اإلصالحية، مع االستناد إلى الميثاق الوطني  -

 .، وإغنائه بإدراج المستجداتللتربية والتكوين، ألنه توافق وطني

 

 أولويات اإلصالح .ب

 إعطاء األولوية في اإلصالحات المقبلة لكل من: -

  والمعرفية؛العالم القروي على كافة المستويات، المادية والبشرية 

 التعليم األولي واالبتدائي؛ 

  ً  تأهيالً و العنصر البشري العامل في التربية والتكوين والبحث العلمي، تكوينا

 ؛وتحفيزاً 

 مراجعة المناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية؛ 

 لغات التدريس بمنظومة التربية والتكوين؛ 

  للمدرسة والجامعة ومؤسسات تفعلي األدوار الثقافية والقيمية واالجتماعية

 التكوين.
 

 مبادئ ومرتكزات اإلصالح .ج

االلتزام في اإلصالحات المقبلة بمقتضيات دستور المملكة، وبكافة المواثيق واالتفاقيات  -

 الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والطفل وذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة؛

حضر الخصوصيات الجغرافية تبني مقاربة مجالية جهوية تنطلق من القاعدة، وتست -

مع تحديد معايير واضحة للجودة ، والثقافية لكل جهة، وكل وسط ومنطقة داخل الجهة

 في مشاريع اإلصالح؛

استثناء نظام التربية والتكوين من السياسة التقشفية، لوضعه االستراتيجي في تأهيل  -

ات المالية التي المال البشري، وإعداد مواطن الغد، خارج االعتبارات والحسابرأس 

 ً  ية؛، وال تراعي أبعاده االجتماعية والسياسية والثقافتعتبر قطاع التربية والتكوين مكلفا

اعتماد منظور شمولي لعالقة العمل التربوي للمدرسة بمختلف مكونات الحقل  -

االجتماعي ذات الصلة باإلنسان والمواطن، والمتعلم خاصة: التربية، الصحة، السكن 

جودة البيئة، الحريات والحقوق األساسية المدنية واالقتصادية والثقافية، إلخ، الالئق، 

خصوصا وأن إصالح التعليم يرتبط بإصالح باقي القطاعات االجتماعية األخرى، 

 وتكامل تدخالتها؛

جعل اإلصالح عملية مستمرة، وفق آليات وطنية وجهوية للرصد والتتبع والتقييم،  -

 والتصحيح واالستدراك؛ 

الموارد  ةتأهيل المؤسسة التعليمية والجامعية والتكوينية ومواردها العاملة، وتوفير كاف -

  .لتفعيل مشاريع اإلصالح
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 منهجية اإلصالح .د

إجراء تقييم دقيق لإلصالحات السابقة، منذ االستقالل، لرصد مسب  بات الفشل، وعوائق  -

 التغيير؛  

الفاعلين حول مشاريع اإلصالح،  اإلشراك والتشاور والتعبئة والتواصل مع مختلف -

 وتقاسم الرؤية؛

االنفتاح على الكفاءات الدولية في بلورة وتنفيذ اإلصالحات، بالنظر لمحدودية الكفاءات  -

 الوطنية؛

التتبع المنتظم آلثار التدابير اإلصالحية داخل الفصول الدراسية والمؤسسات، وعلى  -

 التربوية. مستوى المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة

 الجهةتعلق برحات تمقت – 01

تحتاج الجهة، بفعل شساعتها وتشتت أقاليمها، ومعاناتها من آثار الهجرة الديموغرافية،  -

 ؛، ذات بعد مجالي واجتماعي، بموازاة اإلصالح التربويإلى إصالحات عميقة

 ربط اإلصالح بالجهة بأولويات الوسط القروي في ما يخص: -
 

  البنيات التحتية؛توفير أو تأهيل 

 إعادة هيكلة الخريطة المدرسية؛ 

 توفير الموارد واألطر التربوية؛ 

 إدماج ذوي االحتياجات الخاصة واإلعاقة؛ 

 تعميم التعليم األولي وتحديث أطره؛ 

 تقوية الشراكات مع المجتمع المدني والجماعات المحلية؛ 

  والنائية والمعزولة؛تحفيز األطر التربوية العاملة في المناطق الصعبة 

  توسيع الخدمات االجتماعية، من قبيل دار الطالبات، ورفع المنح

للمتعلمين)ات(، وتعميم برنامج " تيسير" على جميع الجماعات القروية، وتعميم 

 المدرسة الجماعاتية. 

مرونة أكثر في التدبير اإلداري بالجهة واقاليمها، على أساس التشاور والتشارك  -

لدائم، واعتبار الحقوق والواجبات، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتثمين والتنسيق ا

 المبادرة واالجتهاد في تطوير المنظومة؛

المبادرة بالتعاقد مع المؤسسات التعليمية العمومية المغلقة، حتى تفتح أبوابها للتربية  -

، أو نوالتعليم، بتفويض تدبيرها لذوي الكفاءات من الفاعلين التربويين المتقاعدي

 الجمعيات المهتمة بالشأن التربوي.الخواص، أو 

 منهجية عمل المجلس لتنظيم اللقاءات المقبلة للتشارك والتشاور وتقاسم الرؤية – 00
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ضرورة إيالء المجلس كامل العناية في تقريره التحليلي وفي مشاريعه المقبلة لقضايا  -

 مهمة، من قبيل: 

 ؛للتعليم الخصوصي 

  ؛الخاصةذوي االحتياجات 

 ؛، وأخالقيات المهنةاإلطار التربوي وظروف عمله 

 السياسات الحكومية ومنهجية اإلصالح؛ 

 اللغات ولغات التدريس؛ 

ربط تشخيصات التقرير التحليلي بتحليل سببي يبرز مختلف األسباب التي تضافرت  -

 في تردي الوضع الحالي للتربية والتكوين؛

 مالءمة للتفاعل مع الفاعلين المحليين؛تنظيم ورشات في المستقبل كصيغة أكثر  -

ً تنظيم خرجات وزيارات ميدانية -  للمغرب العميق والمناطق المعزولة، ، خصوصا

علمون المتللوقوف على وضعية التربية والتكوين، والمشاكل الفعلية التي يواجهها 

 الفاعلون التربويون على كافة المستويات؛و

توثيق الصلة بمختلف فئات المتعلمين والمتعلمات )تالميذ وطلبة ومتدربين بالتكوين  -

المهني، وأطفال التمدرس االستدراكي )التربية غير النظامية(، إضافة إلى األسر 

 وأولياء األمور، وتدارس قضايا التربية والتكوين معهم؛ 

تربية اليات النشيطة في مجال الاالنفتاح أكثر على الجمعيات المدنية والرابطات والفيدر -

 والتكوين بالجهات، في إطار التشاور والتشارك والتنسيق؛ 

توسيع اللقاءات الجهوية والمحلية مع منتخبي الجهات ألجل التشاور وتقاسم الرؤية،  -

ً ر وتطوير التربية والتكوين محليوتوضيح الرؤية في ما يتعلق بتدخالتها لتدبي  .ا
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 الحصيلة الموضوعاتية للمساهمات المكتوبة ا:لثثا

التي قدمها الحاضرون للجنة المشرفة على تنظيم وتدبير اللقاء  ،المساهمات المكتوبةبلغت 

أو الجمعيات  )بما في ذلك التالميذ والطلبة(، األفراد مساهمة، باسم 37أعضاء المجلس، من 

 (% 3,50)ما يعادل ( 8أن هناك مساهمتين )والهيئات السياسية واالجتماعية؛ علماً  المدنية

كانت مجهولة المرجعية، إذ لم تحمل اسم صاحبها أو صفته؛ ومع ذلك، فقد تم احتسابها 

  واستثمارها. 

 

 

I. يلتشخيصالمحور ا  

التدخالت الشفوية في العديد من القضايا توجهات التقت تشخيصات المساهمات المكتوبة مع 

والحق في التربية والتكوين واإلنصاف وتكافؤ الفرص، والمناهج التعليم، التي تهم تعميم 

ة، والحكامالموارد البشرية، والتدبير التربوي، والمنظومة القيمية للمدرسة، ووالبرامج، 

  واإلصالح.

 ً للتشخيصات الشفوية، أكدت بعض وثائق الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات  تعميقا

 ما يلي:وغالبية المساهمات المكتوبة،  ب،وأولياء التالمذة بالمغر

 عالم،غياب تصور شمولي لإلصالح، يندرج في إطار مشروع مجتمعي واضح الم -

 مبني على دراسات وتشخيصات تحدد حجم المشاكل ونوعيتها وترتب األولويات؛و

، مع ضعف االرتباك في إنجاز مجموعة من اإلصالحات وتوقف يعض المشاريع -

 ؛ساءلةآليات التتبع والم

 ؛تهميش العالم القروي واالكتفاء باإلصالحات الطفيفة والبنيات المتواجدة أصالً  -

28,07 %

68,42 %

توزيع المساهمات المكتوبة حسب النوع

اإلناث الذكور
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 ضعف آليات التخطيط االستراتيجي وغياب بنياته على المستويات الجهوية واإلقليمية؛ -

 الفشل في إيجاد صيغ حقيقية إلدماج اللغة األمازيغية في البرنامج الدراسي؛ -

غياب حوار اجتماعي جاد ومسؤول يراعي متطلبات الهيئات العاملة بالقطاع، ويأخذ  -

  بعين االعتبار المحافظة على زمن التعلمات. 

 ، فقد ركزت على المحاور التالية:المساهمات المكتوبة مقترحاتما أ

 التعميم والحق في التربية والتكوين – 0

ن االبتدائي وفرض إلزاميته، وتعزيز اإللزامية بالقوانيإدماج التعليم األولي في التعليم  -

 الضرورية؛

 المدارس الجماعاتية بالوسط القروي؛إحداث  -

 توسيع شبكة مراكز التكوين المهني لتشمل المراكز القروية بالجهة؛ -

ما دور الطالبات، ورفع عدد توسيع شبكة الداخليات في البوادي واألرياف، وال سي -

 المنح؛

توفير النقل المدرسي بالمناطق ، والمدرسية والمحيطة بالمدرسةات تجهيز البني -

 القروية؛

 خلق أقطاب جامعية جديدة بالجنوب، ورفع نسب التأطير؛ -

إعادة النظر في التنظيم القانوني لسلك الماستر بالجامعات، في اتجاه تحريره من هيمنة  -

 لألستاذ؛األستاذ، وإخضاعه أكثر لرقابة المؤسسة الجامعية، ال 

تقليص التفاوت بين القطاع العمومي والقطاع الخصوصي للتربية والتكوين، على  -

 المعايير والضوابط ضماناً مرجعية مستوى المناهج والبرامج، والعمل على وحدة 

 ؛لتكافؤ الفرص

 والمسؤوليات؛ ،والدعم ،التعلمات ، على مستوى تنظيممقاربة النوعإعمال  -

ذوي االحتياجات الخاصة، ودعم تمدرسهم في مختلف  بتربية األطفالاالهتمام  -

 ؛األسالك

إحداث آليات، مأسسة التدخل الوقائي لفائدة األطفال في وضعية هشة، عن طريق  -

ومساعدتهم على االستمرار  تهممواكبهم وبتنسيق وشراكة مع المجتمع المدني، لرصد

 في التمدرس؛

وسائل التأطير األطر المؤهلة، وتزويد الداخليات ودور الطالبات والطلبة بمختلف  -

البيداغوجي للمقيمين)ات(، والتنشيط الثقافي، والتكنولوجيات الحديثة ووسائل ولوج 

 ؛شبكة اإلنترنيت، لتمكينهم من البحث والتعلم الذاتي

 الي. ميم منحة التعليم العتوسيع مبادرات الدعم االجتماعي للمتعلمين، وتحفيزهم، وتع -
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 المناهج والبرامج والتكوينات – 8

إعادة النظر في المقررات الدراسية، وإدراج آليات لترسيخ القيم وتنمية شخصية  -

بحسب كل مرحلة عمرية، مع االستفادة من النماذج الناجحة ، المتعلمات والمتعلمين

 ؛والمستجدات

 البيئة المحليتْين؛معطيات افة وواستثمار الثقاعتماد المناهج الجهوية،  -

 إعطاء المكانة التي تستحقها للثقافة القيمية والجنسية، والتربية على المواطنة؛ -

اجعة مر ، بموازاةاعتماد نظام الوحدات والتخصص في تدريس مواد التعليم االبتدائي -

زمن التدريس الذي يرهق التلميذ)ة( باالبتدائي، ويقيد المدرس ويمنعه من فرص 

 التكوين الذاتي والبحث؛

تشجيع التعليم المهني، منذ اإلعدادي، وتنظيم تداريب لفائدة المتعلمين لالكتشاف  -

وفتح المجال الستكمال التعليم العالي بالمدارس العليا أمام متدربي التكوين المهني، 

 المهني المتفوقين؛

 ،افية والفنيةوإغنائها باألنشطة الثقمراجعة المضامين التربوية والتكوينية،  -

 ؛المجال التربوي وبمستجدات

، وإدماج التكنولوجيات الجديدة في التربية والمختبرات توفير الوسائل التعليمية -

 ؛والتكوين

 اعتماد معايير وطنية موحدة لالمتحانات، وفق مقاربة الجودة والنجاعة والمرونة؛ -

في  نبية األكثر تداوالً الحسم في معضلة لغات التدريس، مع االنفتاح على اللغات األج -

 ؛، وإدماجها منذ االبتدائي )اللغة اإلنجليزية(العالم

 علمية واإلعالميات باللغات الحية.تدريس المواد ال -

 والعالقة بالمحيطوالجامعية البيئة المدرسية  – 3

، لجهاتثقافية ل –سوسيو الجغرافية والمع الخصوصيات يقاعات المدرسية تكييف اإل -

 ؛االنفتاح على المحيطوتشجيع أنشطة 

 تفعيل األندية التربوية بالمؤسسات؛ -

مأسسة أدوار الجماعات المحلية في تنمية الشأن التربوي بمجالها الترابي، وتمكينها  -

 من التمويل الكافي؛

 التنسيق والتواصل الدائم بين األسر المدرسة، وفق جدولة زمنية منتظمة؛  -

إحداث آليات لتمكين التالميذ والتلميذات من حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه  -

 قضايا المؤسسة التي ينتمون إليها؛ 
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ومحيطها من ظواهر العنف واالغتصاب والتحرش والجامعية تأمين البيئة المدرسية  -

امعية والج حداث مراكز االستماع والوساطة التربوية بالمؤسسات التعليمية، وإوغيرها

 العمومية؛

ً  تحفيز التالميذ)ات( المتفوقين - ً  محليا  ت لهم.، وتخصيص منح ومكافآوجهويا

 الحكامة والتدبير  – 2

 اعتماد الجهوية في التوظيف وفي المناهج التربوية؛ -

 ،واستصدار نصوص تواكب المستجداتاإلطار القانوني للتربية والتكوين، تحيين  -

 ً  :خصوصا

  األساسي للفاعلين التربويين، وتكييفه مع مختلف المهام، مع مراجعة النظام

 إلخ؛والمسار المهني، ، ولوج المهنةمعايير ، ومراعاة خصوصياتها المهنية

 ؛واستقالليتها ية الخاصة بالمؤسسة التعليميةتجديد النصوص التشريع 

 المصاحبة االجتماعية ، والمساعدة والدعم التربويينإصدار نصوص خاصة ب

  والنفسية للمتعلمين)ات(؛

للخريطة المدرسية واالكتظاظ والموارد البشرية، مع إيالء والمتوازن معقلن التدبير ال -

، في االستجابة لحاجات األقاليم العناية للجانب االجتماعي بدل المعالجة الكمية

 ؛ والنيابات المحدثة

 وتوفير االعتماداتفي إطار ضمان استقالليتها، تفعيل العمل بمشروع المؤسسة،  -

 ؛، وتوسيع صالحيات مجلس المؤسسةالكافية لذلك

ار في إطتشجيع العرض التربوي الخصوصي، وفق معايير وأطر مرجعية واضحة،  -

 التوازن مع تثمين المدرسة العمومية والنهوض بها؛ 

 تركيبة مجالس األكاديميات وأدوارها؛إعادة النظر في  -

ة ، وذلك بإرساء وكالالتربوي بجميع أسالك المنظومةوتحديث نظام التوجيه تعزيز  -

 ؛وطنية لإلعالم والمساعدة على التوجيه، ذات امتدادات على مستوى الجهات واألقاليم

خلق شراكات أوسع بين المؤسسة التعليمية ومحيطها، ومواكبة ذلك بالقوانين  -

 والتشريعات؛

لمنتجة بالجهات، في تحديد اعتماد مقاربة تشاركية بين الجامعة وبين القطاعات ا -

 رجات؛خْ التكوينات والم  

 المحاسبة والمساءلة في مجال التدبير المالي والصفقات العمومية؛ -

االنفتاح على المجالس اإلقليمية والجهوية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاع  -

  ؛كات فاعلة في مجال النقل المدرسيالخاص، لعقد شرا

دولة على آليات محايدة للتقييم، مع تحديد معايير واضحة للجودة في ضرورة اعتماد ال -

 مشاريع اإلصالح والتقييم.
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 العنصر البشري – 5

ات مالئم لخصوصيبإطار قانوني توفير الموارد البشرية الكافية للتعليم األولي،  -

 مهامها؛ 

تفعيل دور هيئة التفتيش التربوي في المراقبة والتأطير، ووضع آليات فعالة لتتبع عمل  -

للمهنة، وضبط مفهوم االستقاللية الوظيفية لجهاز  معايير الولوجهذه الهيئة، وتدقيق 

 التفتيش التربوي؛

 تحديد واضح لمهامهم واختصاصاتهم، ودعمهم بالموارد؛ وتأهيل اإلدارة التربوية،  -

 المختصة في التوجيه واإلعالم؛المؤهلة األطر ما يكفي من  توفير -

تعيين متخصصين في التنشيط والتتبع النفسي للمتعلمين، والتنشيط الثقافي والفني،  -

 ونوادي المواطنة داخل المدرسة؛

تقييم مردودية الفاعلين التربويين بنتائج التالميذ والمؤسسات بالنسبة لجميع مستويات  -

 والتدبير؛العمل التربوي 

 ترقية األساتذة الباحثين بدل األقدمية؛اعتماد الفعالية واإلنتاج العلمي في  -

 ؛، ونوعيتهاإعادة النظر في شروط ولوج مراكز التكوين ومدة التكوينات -

ة ية حول الحاجات الفعلياعتماد التكوينات المستمرة المنتظمة، بناء على تقاسم الرؤ -

 للفاعلين؛

لفئة المدرسين)ات( العاملين)ات( بالمناطق الوعرة والمعزولة توفير الدعم المادي  -

 والنائية بالوسط القروي واألرياف؛

التعامل اإلنساني القائم على االحترام والحقوق، مع كافة المتعلمين)ات( بالمنظومة  -

 التربوية؛

إعداد مدونة ألخالقيات المهنة، بتنسيق وتشاور مع مختلف هيئات الفاعلين التربويين  -

 التكوينات األساس والمستمرة؛ مقتضياتها في إدماج، ووشركاء المنظومة

 البحث العلمي – 6

ية وتسهيل ودعم حركتوفير الشروط الضرورية للتفرغ للبحث العلمي بالجامعات،  -

 الطلبة الباحثين للمشاركة في البحوث والتظاهرات األكاديمية الدولية؛

، مع تعزيز طريق اعتماد طلبات العروض، عن من ميزانية البحث العلميالرفع  -

 على المساهمة في هذا المجال؛ وتشجيع القطاع الخاص الرقابة على تدبير ميزانياته،

 اإلصالح والسياسات العمومية – 7

 توفر إرادة حقيقية لإلصالح، وااللتزام بمقتضياته المادية والمالية والبشرية؛ -
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التربوي، في ارتباط بباقي مشاريع وبرامج اعتماد مقاربة شمولية مدمجة لإلصالح  -

 القطاعات األخرى، في أفق الرفع من مؤشر التنمية البشرية؛

يم والتتبع يووضع مؤشرات ومعايير التقتبني خطة إصالحية واضحة المعالم،  -

 المرحلي؛

سيما  ربط اإلصالح التربوي وتأهيل الموارد بالعناية بالشروط االجتماعية لعملهم، وال -

 ضمان الحق في التكوين مدى الحياة والتنمية المهنية؛الحماية والتقاعد و أنظمة

 وإقليم؛ تبني مقاربة تستحضر الخصوصيات الجغرافية والثقافية لكل جهة -

، وإشراكهم في جميع قرارات التشاور والتعبئة والتواصل مع مختلف الفاعلين -

 .اإلصالح

 أولويات اإلصالح – 2

األولي واالبتدائي بالوسط إعطاء األولوية في اإلصالحات المقبلة لكل من التعليم  -

 القروي، على كافة المستويات؛

 ؛تأهيل العنصر البشري العامل في التربية والتكوين والبحث العلمي -

مراجعة وتحديث األطر القانونية والتشريعية المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين  -

 المستويات؛ والبحث، على كافة

، في ارتباط بمتطلبات التوجه الجهوي، مع الحفاظ على مراجعة المناهج والبرامج -

 وحدة أسس وغايات المدرسة المغربية المنشودة؛

 الحسم في معضلة اللغات داخل المنظومة التربوية؛ -

 تفعيل األدوار الثقافية والقيمية واالجتماعية للمدرسة والجامعة ومؤسسات التكوين. -
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 : 1الملحق 

 توزيع المشاركات والمشاركين حسب النوع، 

 وحسب الهيئات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية
 

 حسب النوع نوالمشاركي المشاركاتتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار النوع

 19,85 55 اإلناث
 80,14 888 الذكور

 99,99 877 المجموع

 

 

 

 الهيئات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية بكات والمشاركين حسالمشارتوزيع 

 والمدنية الهيئات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

النسبة المئوية  التكرار 
 /877 

 2,52 7 األحزاب السياسية
 5,41 05 النقابات

 4,69 13 والبرلمانيون المنتخبون المحليون

 1,08 3 الفاعلون االقتصاديون

 9,74 27 الجمعيات المدنية

 6,13 17 ممثلو القطاعات الحكومية والسلطة المحلية والجهوية
 0,72 2 المثقفون
 30,29 84 المجموع

20%

80%

توزيع المشاركات والمشاركين حسب النوع

اإلناث الذكور



33 
 

 
 

 توزيع المشاركات والمشاركين حسب هيئات التدريس والتكوين

 هيئات التدريس والتكوين

 877النسبة المئوية /  التكرار 

 36,82 018 التعليم المدرسي

 9,02 85 التعليم العالي

 7,22 81 التكوين المهني

 0,36 0 التعليم العتيق

 0,36 0 التعليم الخاص

 53,78 029 المجموع
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 ات والمشاركين حسب الفئات المهنية للتعليم المدرسيتوزيع المشارك

 الفئات المهنية للتعليم المدرسي

 877النسبة المئوية / التكرار 

 18,77 58 فئة التدريس
 3,97 00 فئة التفتيش والتوجيه

 14,07 39 فئة اإلدارة التربوية

 36,81 018 المجموع

 

 
 

 فئات المتعلمين)ات( حسباركات والمشاركين المشتوزيع 

 فئات المتعلمين

 877النسبة المئوية /  التكرار 

 3,61 10 التالميذ
 1,44 4 الطلبة

 0,72 8 المهنيالمتدربون بالتكوين 
 5,77 16 المجموع

 

36,81 %

14,07 %

18,77 %

توزيع المشاركات والمشاركين حسب الفئات المهنية للتعليم المدرسي

فئة التدريس فئة التفتيش والتوجيه فئة اإلدراة التربوية
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 المشاركات والمشاركون من ممثلي اإلعالم والصحافة المحلية والوطنية

 الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة واإللكترونية

 277النسبة المئوية /  التكرار 

 10,10 82 الصحافيات والصحافيون

 

 

 

  

 

  

3,61 %
1,44 %

0,72  %

(ات)توزيع المشاركات والمشاركين حسب فئات المتعلمين

التالميذ الطلبة المتدربون بالتكوين المهني
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 :8رقم  الملحق

توزيع التدخالت الشفوية للمشاركات والمشاركين، حسب النوع والفئات المهنية 

 والهيئات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والمدنية
 

 توزيع التدخالت الشفوية حسب النوع

 35/  النسبة المئوية التكرار النوع

 24,52 03 اإلناث
 75,47 21 الذكور

 99,99 53 المجموع

 

 
 

 الهيئات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمدنية توزيع التدخالت الشفوية حسب

 والمدنية الهيئات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 35النسبة المئوية /  التكرار 

 0 1 األحزاب السياسية

 11,32 6 النقابات
 7,54 2 والبرلمانيون المنتخبون المحليون

 1,88 0 الفاعلون االقتصاديون

 13,20 7 الجمعيات المدنية

 1,88 0 التعليم الخاص

 35,82 09 المجموع

 

اإلناث
25%

الذكور
75%

توزيع التدخالت الشفوية حسب النوع
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 توزيع التدخالت الشفوية حسب هيئات التدريس والتكوين

 هيئات التدريس والتكوين

 35النسبة المئوية /  التكرار 

 39,62 81 التعليم المدرسي
 1,88 0 التعليم العالي

 1,88 0 التكوين المهني

 1,88 0 التعليم العتيق

 45,26 82 المجموع
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 توزيع التدخالت الشفوية حسب الفئات المهنية للتعليم المدرسي

 الفئات المهنية للتعليم المدرسي

 35النسبة المئوية /  التكرار 

 20,30 05 فئة التدريس
 1,88 0 فئة التفتيش والتوجيه

 7,54 2 فئة اإلدارة التربوية

 29,72 81 المجموع

 

 
 

 فئات المتعلمين)ات( توزيع التدخالت الشفوية حسب

 فئات المتعلمين

 35النسبة المئوية /  التكرار 

 9,43 5 التالميذ
 9,43 5 الطلبة

 0 1 المتدربون بالتكوين المهني
 18,86 01 المجموع

 

20,30 %

1,88 %

7,45 %

توزيع التدخالت الشفوية حسب الفئات المهنية للتعليم المدرسي

فئة التدريس فئة التفتيش والتوجيه فئة اإلدارة
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 :3الملحق رقم 

توزيع المساهمات المكتوبة للمشاركات والمشاركين، حسب النوع والفئات المهنية 

 والسياسية واالقتصادية والمدنية والهيئات االجتماعية

 حسب النوعالمكتوبة  تمساهماتوزيع ال

 57/  النسبة المئوية التكرار النوع

 28,07 16 اإلناث
 68,42 39 الذكور

 (3,50)+ 96,46 مجهولة المرجعية( 8)+  55 المجموع

 

 
 

 ة واالقتصادية والمدنيةالهيئات السياسية واالجتماعي ة حسببومكتال تمامساهتوزيع ال

 والمدنية الهيئات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 37النسبة المئوية /  التكرار 

 3,50 8 األحزاب السياسية
 1,75 0 النقابات

 7,03 2 والبرلمانيون المنتخبون المحليون

 0 1 الفاعلون االقتصاديون

 14,03 2 الجمعيات المدنية

 3,50 8 التعليم الخاص

 29,81 07 المجموع

 

28,07 %

68,42 %

توزيع المساهمات المكتوبة حسب النوع

اإلناث الذكور
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 توزيع المساهمات المكتوبة حسب هيئات التدريس والتكوين

 هيئات التدريس والتكوين

 57النسبة المئوية /  التكرار 

 52,63 30 التعليم المدرسي

 1,75 1 التعليم العالي

 5,26 3 التكوين المهني

 0 0 التعليم العتيق

 59,64 34 المجموع
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 المساهمات المكتوبة حسب الفئات المهنية للتعليم المدرسي توزيع

 الفئات المهنية للتعليم المدرسي

 57النسبة المئوية /  التكرار 

 38,59 22 فئة التدريس

 5,26 3 فئة التفتيش والتوجيه

 8,77 5 فئة اإلدارة التربوية 

 52,62 30 المجموع

 

 
 

 المتعلمين)ات(فئات  حسب ةالمساهمات المكتوبتوزيع 

 فئات المتعلمين

 57النسبة المئوية /  التكرار 

 5,26 3 التالميذ

 1,75 1 الطلبة

 0 0 المتدربون بالتكوين المهني
 7,01 4 المجموع

 

38,59 %

5,26 %
8,77 %

المساهمات المكتوبة حسب الفئات المهنية للتعليم المدرسيتوزيع

فئة التدريس فئة التفتيش والتوجيه فئة اإلدارة



43 
 

 
 

 مساهمات مكتوبة مجهولة المرجعية

 المساهمات مجهولة المرجعية

 57النسبة المئوية /  التكرار 

 2 3,50 

 

 

 

 

 

5,26 %

1,75 %

0%

(ات)توزيع المساهمات المكتوبة حسب فئات المتعلمين

التالميذ الطلبة المتدربون بالتكوين المهني


