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 معطيات إحصائية حول اللقاء

 

 ( المؤطرين ألشغال اللقاء )رفقته: 2المجلس ) عضوي، عالوة على  204عدد المدعوين للقاء

ان ت( من أعضاء المجلس؛ المقرر0) واحد  لتأطير، المشاركون في اللقاء؛ ومشاركلوائح: فريق ا

 (؛9(؛ فريق الدعم التقني واللوجستيكي )9)

  :؛(%6,18) :، نسبة الحضور061عدد الحاضرين 

  التربية الوطنية )مسؤولون جهويون وإقليميون؛ مفتشون؛ مدرسون؛ أطر التخطيط والتوجيه؛

 ؛(%,1,1) 89ذ؛ جمعيات اآلباء: مديرو المؤسسات؛ تالمي

   :)؛(%116) 8التكوين المهني )مسؤولون؛ مديرو المؤسسات؛ مكونون 

  مديرو  ؛)عمداء كليات؛ أساتذة؛ باحثون؛ طلبةمؤسسات تكوين األطر و التعليم العالي

 ؛(%611) 02(: المؤسسات؛ مكونون

   :)؛(%16,) 3التعليم العتيق )مسؤولون؛ مدرسون 

  ؛(%818) 00 السياسية:األحزاب 

   :؛(%16,) 3النقابات 

  :)؛(%,61) 01المنتخبون )برلمان؛ جماعات ترابية 

 :؛(%411) 2 الصحافة الجهوية والمحلية 

  :؛(%,91)  1مثقفون وفنانون 

  :)1قطاعات غير قطاعات التربية والتكوين )الثقافة؛ الصناعة التقليدية؛ التعاون الوطني 

(119%) 

  :(%,41) 01جمعيات المجتمع المدني. 

  :زمن اللقاء 

 د صباحا؛ 03و ,بداية اللقاء:  -

 د مساء؛ 03و 8اختتام اللقاء:  -

ساعات، مع توقفين للغداء واستراحة المساء، خصص الجزء األكبر منها  7استغرق اللقاء إجماال  -

 ساعات( للنقاش.  7)حوالي 

  مداخلة مكتوبة 93اضافة الى   تدخال 18المناقشة: تخلل المناقشة. 
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 سياق اللقاء

في إطار الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي أطلقه المجلس األعلى 

، انعقد اللقاء 93,1أكتوبر  03و 1,للتربية والتكوين والبحث العلمي على مدى الفترة الفاصلة بين 

، بفضاء مجلس الجهة بمدينة 9102أكتوبر  92السمارة يوم األربعاء -كلميمبجهة الجهوي الخاص 

 .كلميم

 المشاركون في اللقاء

يمثلون مختلف أقاليم وجماعات الجهة، بينهم المسؤولون  مشاركا ومشاركة 061حضر هذا اللقاء 

والفاعلون اإلداريون والتربويون لوزارات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

واألوقاف والشؤون اإلسالمية والثقافة والصناعة التقليدية ومؤسسة التعاون الوطني، والتالميذ، والطلبة، 

اء، وفعاليات تنتمي إلى األحزاب السياسية والنقابات التعليمية، وبرلمانيو الجهة وأعضاء الجماعات واآلب

 الترابية الجهوية والمحلية، وجمعيات المجتمع المدني، والمثقفين والفنانين، والصحافة الجهوية والمحلية. 

 :كما شارك عن المجلس

  ناجي وبوشعيب العالمي وحسن الصميلي؛فريق للتأطير يتكون من األساتذة عبد الناصر 

 .ومشاركة السيد مروان طرفة 

 تكلف بأعمال المواكبة والدعم التقني واللوجستيكي من إدارة المجلس:

 ومريم لوطفي: مقررتان؛ السيدتان ليلى لبيض 

  السيدان أحمد رحموني وعادل الغزاز: مكلفان باإلشراف على التنظيم والدعم التقني

 واللوجستيكي.

 هداف اللقاءأ

يتوخى المجلس من وراء لقاء الحوار الجهوي، تقوية المقاربة التشاركية التي تشكل جوهر اشتغاله، 

وحجر الزاوية في أعماله التشخيصية واالستشرافية، التي تروم اإلسهام في االرتقاء بالمنظومة التربوية 

حاسمة من محطات البرنامج المرحلي لعمل المجلس، الذي والرفع من جودتها؛ وهو حوار يشكل محطة 

سيتَوج ببلورة التقرير االستراتيجي المزمع إنجازه من طرف المجلس، والذي سيقدم رافعات التغيير 

.الالزمة لتأهيل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي



 برنامج اللقاء

 عبد الناصر ناجي مسير أشغاله، في محورين أساسيين:انتظم برنامج اللقاء، كما قدمه السيد 

 محور تشخيصي، يهم تقاسم بعض التشخيصات التي انتهت إليها أعمال المجلس مرحليا؛ .,

محور استشرافي، الهدف منه تنظيم التفكير الجماعي حول آفاق تأهيل منظومة التربية  .9

 والتكوين والبحث العلمي، انطالقا من تسعة مداخل مقترحة.

 غال اللقاءأش

 جلسة االفتتاح: .0

افتُتِح اللقاء بكلمة المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي )في الملحق( تالها األستاذ حسن 

الصميلي، مدير قطب الدراسات والبحث بالمجلس. تناولت هذه الكلمة سياق اللقاء، باعتباره محطة من 

ذي سيقدم رافعات التغيير محطات البرنامج المرحلي للمجلس في اتجاه بلورة التقرير االستراتيجي، وال

الالزمة لتأهيل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا هدفه المتمثل في تقوية المقاربة 

التشاركية التي تشكل جوهر اشتغال المجلس، من أجل حشد االجتهاد الجماعي، واإلسهام المشترك في 

 ية للتربية والتكوين والبحث العلمي. استكشاف السبل الكفيلة بتأهيل المنظومة الوطن

كما تضمنت هذه الكلمة تقديما للمجلس، بصفته مؤسسة دستورية مستقلة للحكامة الجيدة والنهوض 

بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وطبيعته ومهامه االستشارية والتقييمية واالقتراحية، 

 ؤسسات األخرى، والسيما القطاعات الحكومية.وتموقعه المؤسساتي في عالقته بالم

 عرض التشخيصات ومحاور التفكير االستشرافي: .9

قدم السيد بوشعيب العالمي، عضو المجلس، عرضا تركيبيا )في الملحق(، تناول العناصر التشخيصية 

التي انتهى إليها عمل المجلس مرحليا متوخيا تقاسمها مع المشاركات والمشاركين، همَّت، على 

ستويات الخصوص، أهم المكتسبات المحرزة، وأبرز المعيقات التي واجهتها المدرسة المغربية، على م

تعميم التعليم وتعبئة الموارد، وبعض مخرجات التعليم وأداء المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث 

 العلمي، والحكامة والتعبئة. 

من جهة أخرى، تناول هذا العرض، الشق المتعلق ببعض المحاور المقترحة لتنظيم التفكير 

اهج والتكوينات، ومهن التربية التكوين، والحكامة، االستشرافي، وتهم مجاالت تعميم التعليم؛ والمن

ومشاركة قطاع التعليم والتكوين الخاص، والبحث العلمي، والوظائف االجتماعية والثقافية والقيمية، 

 ومنهجية اإلصالح التربوي، والقضايا ذات البُعد الجهوي والمحلي.

 خالصات تركيبية للمناقشات: .3

اهم الزمن الكافي المخصص لها في أن تكون مستفيضة ورصينة أعقبت العرض المقدم مناقشات، س

 وبناءة.

 . مالحظات منهجية حول اللقاء:0.3

ثمن معظم المتدخلين مبادرة المجلس بتنظيم هذا الحوار الجهوي، وعبروا عن مراهنتهم على      

 لمنظومة التربوية؛ وأكدبإصالح ا استقالليته وعلى دوره كقوة اقتراحية في إحداث النقلة النوعية الكفيلة

منهم التالميذ والطلبة، على أال يظل ضلين التربويين في هذه المرحلة، وعدد منهم على أهمية إشراك الفاع

 مجرد إشراك بل يرقى إلى تشارك في اتخاذ القرار.
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 كما الحظ عدد من المشاركين بأن المنهجية المعتمدة من قبل المجلس في تسيير اللقاء، المتمثلة في

االستماع إلى مداخالت شفوية خالل جلسة عامة، ال تتيح الوقت الكافي لمناقشة موضوع بهذا التعقيد 

والتشعب بالعمق المطلوب، معبرين عن إيثارهم صيغة الورشات الموضوعاتية تفاديا للتكرار وترشيدا 

 للوقت.

ة التسيير هي أقرب إلى كما تحفظ البعض على عبارة "الحوار" المتضمن في شعار اللقاءات ألن طريق

 االستماع منها إلى الحوار.  

لكن تجدر اإلشارة إلى أن باب اإلدالء بمساهمات مكتوبة كان مفتوحا، وقد توصل فريق التأطير بما عدده 

 مداخلة مكتوبة بما فيها دراسات ومذكرات وأوراق عمل. 90

رحات التي ستبثق عن اللقاء وعن وأخيرا، تساءل عدد مهم من المتدخلين عن مصير التوصيات والمقت

رغبتهم في تقاسم التوجهات الكبرى التي سيحددها المجلس قبل الشروع في تنزيل إي إصالح، مقترحين 

 في نفس الصدد تنظيم مناظرة وطنية حول اإلصالح.

 . الشق التشخيصي9.3
 

المقدم، همت القضايا اقترح المشاركون والمشاركات عددا من العناصر التشخيصية إغناء للتشخيص 

 التالية:

 التعميم والجودة والحق في التربية والتكوين .0
 ؛ ةجودة المطلوبالمعايير في غياب  تركيز الجهود على تعميم التعليم 

 عدم إدماج التعليم األولي في المدرسة العمومية؛ 

 استمرار إقصاء الفتاة في بعض المناطق من حقها في التعليم؛ 

 ؛في المدارس والجامعة )ابن زهر( ضاضإشكالية االكت 

 ؛مناطق النائية وعالقتهما بالهدر المدرسيلمدرسي واإليواء في الإشكاليتا النقل ا 

 إشكالية الخريطة المدرسية التي تكرس تدني المستوى الدراسي والتعليمي؛ 

  وأثرها على تنوع العرض التربوي؛ بالمناطق النائيةإشكالية البعد عن المدرسة 

 ا بالنسبة للتعليم العتيق متعليم بين اإلناث والذكور، والسيالالمساواة في الولوج إلى ال استمرار

 الذي يظل مغلقا في وجه الفتيات؛

  بمعدالت دون المستوى المطلوب؛ من مستوى الى اخرإشكالية االنتقال التلقائي 

 ي الى عدم تكافؤ دون غيرها يؤد البكالوريا الدولية في المراكز الحضرية الكبرى ةربحصر تج

 ؛ الفرص بين المناطق

 بين التالميذ خاصة ما يتعلق تكريس النظام الحالي للباكالوريا لالمساواة وعدم تكافؤ الفرص 

تفشي ظاهرة اضافة الى  لوج المدارس العلياوبو ،بمعايير التنقيط بين التعليمين العمومي والخاص

 الغش؛

 

 المناهج والبرامج والتكوينات .9
  بين مدارس عمومية ومدارس خصوصية بمستويات متفاوتة، بيداغوجيةالنماذج التعددية ،

 خصوصا في تدريس اللغات وتعلمها؛ 

 ؛وضعف جودتها تعدد المواد وثقل المقررات وطولها 
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 ما ها معدم نجاعة طرائق تدريسو للغات بالمغرب: الدارجة، األمازيغية، الحسانيةا إشكالية تدبير

 التحكم، بما في ذلك اللغة العربية؛ينتج عنه ضعف في 

 إغفال دور اللغة األم في تيسير التعلمات في المراحل التعلمية و التخبط في االختيارات اللغوية

 المبكرة؛ 

 عدم خضوع تدريس األمازيغية لمعايير موضوعية وشفافة وناجعة؛ 

 في التعليم  هتوزيعسوء وكذا  مالءمة توزيع الزمن المدرسي بحسب الخصوصيات الجهوية عدم

 االبتدائي خصوصا؛

  الساكنة؛على تنقل  وأثرهإشكالية تنوع الكتاب المدرسي 

 ؛وت الكبير في نسب النجاح بين العمومي والخاصاالتف 

 دريس علوم صيات الجهوية )مضامين تصوها مع الخمؤالتعدم  الديداكتيكية أو وسائلانعدام ال

المعدات والوسائل البيداغوجية، والسيما على مستوى االفتقار إلى و الحياة واألرض نموذجا(

 المختبرات؛

 هم على تهيئ الدروس بالبيت؛مإثقال كاهل المتعلمين بالتمارين وإرغا 

  تركيزها على الكفايات الكتابية على حساب نظرا لعدم مالءمة طرائق تدريس اللغات في االبتدائي

 التواصل الشفهي؛ 

 هج التربية االسوسيو ثقافية والقيمية، والسيما على مستوى من ضعف مالءمة المضامين للتغيرات

 اإلسالمية؛ 

  التضارب بين المفاهيم الملقنة والقيم وعدم تناسقها من مادة إلى مادة أخرى )التربية اإلسالمية

 والتربية على المواطنة نموذجا(؛

 في  يات الحقيقية المكتسبةاعتماد النتائج النهائية كمؤشر وحيد على نضج المتعلم على حساب الكفا

 ؛كل االسالك

 استمرار األخطاء المستفزة المتعلقة بخريطة المغرب؛ 

  ضعف إتقان اللغة  اضافة الىمشكل تعريب المواد العلمية وصعوبات التحصيل في التعليم العالي

 الفرنسية؛ 

 ره على تكليف مدرسين غير متخصصين بتدريس الرياضيات خصوصا في التعليم االبتدائي، وأث

 جودة التعلمات؛ 

 مشكل جودة و عالقة بتمفصل المواد فيما بينها غياب التنسيق بين مدرسي المواد العلمية أنفسهم في

 تعريب الرياضيات؛

  اإلعدادي والثانوي التأهيلي؛ ،الثانويب المواد المدرسةبين  الجسورغياب 

 بدون تدريسها؛  عدم إيالء مادة الترجمة األهمية الالئقة بها، وتنقيط المادة 

 ضعف مواد التفتح واألنشطة التجريبية على حساب تنمية الذكاءات الحسية واإلبداعية والتحليلية؛ 

  ؛بية البدنية في االبتدائي خصوصاحصة التراو غياب ضعف 

 أمثل. على نحو ضعف نظام التوجيه وأثره على توجيه المتعلمين 

شكل نقطة وازنة في النقاش، ويمكن تلخيص أهم التشخيصات تجدر اإلشارة إلى أن مكون التعليم العتيق 

 المرتبطة بالقطاع في هذا الصدد فيما يلي:

  إذا كانت هناك دروس  أكثرساعة، قد تصل إلى  61ارتفاع عدد ساعات التدريس األسبوعية إلى

 إضافية؛

  ؛متعددة ال تدخل في تخصصهاضطالع المدرس بتدريس مواد 
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  :مادة بمقررات شبه تعجيزية في كل مادة؛ 99تضخم المواد المدرسة 

  :مادة؛ 93تضخم المواد الخاضعة للتقييم في االمتحان الوطني 

 .عدم مالءمة بعض مضامين التعليم العتيق ومحتوياته مع التغيرات االجتماعية والقيمية 

 

الفاعلون التربويون: هيئات التدريس، والتكوين، والتأطير، والتوجيه، والتخطيط،  .3

 والتدبير

 الدراسة الجامعية؛الراغبين في متابعة تضييق الخناق على و ضعف التحفيز المادي للمدرسين 

 جهود اإلصالح المبذولة خالل السنوات األخيرة لم تلمس اإلدارة التربوية االبتدائية مع أنها ترتبط 

 بكل مكونات العملية التربوية؛

  ربوية االبتدائية بالخصوص؛توفر على نظام أساسي منصف لإلدارة التالعدم 

  انعدام المحفزات المادية وتعدد المسؤوليات والمهام بالنسبة لإلدارة التربوية: اإلحصاء والتدوين

 تدني المكانة االجتماعية واالعتبارية للمدير التربوي؛مع  والتسجيل والتدبير

  عدم توفر أطر التعليم العتيق، ال المدرسون وال أطر الدعم، على إطار قانوني يحدد مهامهم

 ومستحقاتهم وحقوقهم وواجباتهم، فهم يشتغلون مقابل التوقيع على عقد "غير معلوم األجر"؛ 

  عدم توفر إطار قانوني خاص باألساتذة المرشدين للتأهيل التربوي واضطالعهم بمهام التكوين

تدني الوضعية المادية والمعنوية لألستاذ المرشد )لم يتوصلوا مع  حساب حقوق التالميذعلى 

 سنوات(؛ 0بمستحقاتهم منذ 

 عدم كفاية الموارد الالزمة من المكونين المرشدين؛ 

  صعوبة الموازنة بين زمن التعليم وزمن التكوين )ألن المكون يدرس داخل المؤسسة التربوية

 كذلك(؛

 للنيابة أم لمركز التكوين، أم لوصاية الوزارة مباشرة؛ يةتابعالالقانوني للمكونين:  مشكل االنتماء 

  ؛على التعلمات وأثرهاظاهرة التغيب في صفوف األساتذة عن طريق الشواهد الطبية 

 غياب سياسة واضحة بالنسبة لتكوين المفتشين: برنامج مسار مثال غيب المفتش كليا؛ 

 عن المدرس؛ ترويج اإلعالم لصورة سلبية 

 حذف بعض المواد من المنهاج التكويني؛واحدة و سنةنظرا لعدم كفاية  ضعف التكوين األساس 

 ضعف التكوين المستمر للمدرسين واستمرار طرق بيداغوجية متجاوزة؛ 

 فئة المساعدين اإلداريين والتقنيين؛ل المادية معاناةال 

  االنشطة تأطيرم النفسي وكذا التدريس والدع: مهامهاضطالع األستاذ بأدوار تتعدى. 

 

 حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي  .2
  اإلنفاق العام على التعليم يظل محدودا مقارنة بدول مماثلة، بالرغم من ارتفاع الميزانية المرصودة

 في السنوات األخيرة؛

  غياب أية مساءلة؛سوء تدبير الموارد المالية بإخراج إصالحات وتقارير تظل فوق الرفوف، في 

 نقص الشفافية في إبرام الصفقات العمومية؛ 

  عدم ضمان الترسانة القانونية الستقاللية المؤسسات التعليمية؛ 

 عدم تنزيل النصوص الخاصة بالحكامة الجهوية بالشكل الالزم؛ 

  عدم نجاعة نظام التفتيش التربوي؛ 

  سوء التنسيق على مستوى اتخاذ القرار وهيئة التفتيش؛ 
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 عدم استثمار البحث التربوي الذي يقوم به المفتشون بناء على المجالس التربوية؛ 

  فشل أهداف القضاء على األمية مرتبط بعدم توفر الوكالة المحدثة لهذا الغرض إلى اليوم على

 تصور واضح وعلى آليات لالشتغال؛

 ب إعمالها؛ قصور اللجنة الدائمة للمناهج عن القيام بالمهام المنوطة بها في غيا 

 ضعف التنسيق بين الفاعلين التربويين: والسيما بين المشرفين التربويين ومراكز التكوين؛ 

  سوء التدبير كذلك أمام مشاريع من قبل التدبير المعلوماتي )مسار، مسير، ...( في غياب توفير

 التجهيزات والتكوينات الالزمة للفاعلين المفترض قيامهم بالمهام الجديدة.  

 

 لقطاع الخاص للتربية والتكوين ا .1
 إشكالية نظام التنقيط في التعليم الخاص؛ 

  ،مسألة المناهج والكتب الموازية لمناهج وزارة التربية الوطنية وانعكاسها على مبدأ تكافؤ الفرص

 .األجنبية، وعلى رأسها الفرنسية السيما على مستوى التمكن من اللغات

 

 وولوج مجتمع المعرفة البحث العلمي واالبتكار والتميز .6
 تجاهل اإلصالحات السابقة للبحث العلمي والتربوي؛ 

 هروب من شبح لافي  هار دورصوح بالجامعة ضعف التحسيس بالقيمة االعتبارية للعلم والتحصيل

 ؛مهما كانت طبيعة العمل البطالة

  انغالق الجامعة ثقافيا وقيميا؛ 

  على مستوى الممارسات التربويةعدم وجود قنوات لتصريف نتائج البحث العلمي. 

 

 األدوار االجتماعية والثقافية والقيمية للمدرسة، وعالقتها بالمحيط .1
 غياب إطار مرجعي واضح للقيم التي يجب على المدرسة تنميتها لدى الناشئة؛ 

 تأطير المتعلمين نفسيا وسلوكيا؛و لى تنمية القيم الدينية والوطنيةعدم قدرة المدرسة ع 

 ليات آعلى التحسيس بقيمة التحصيل والمعرفة كغايات سامية لذاتها وليس كمجرد  عدم قدرتها

 لكسب لقمة العيش؛ 

 علمين أو المخرجات )مثال تدريس قانون السير تضعف التمفصل بين ما تدرسه المدرسة وواقع الم

 في الفصل وصعوبة تمثله خارج الفصل(؛

  المدرسة، ابتداء من األسرة؛ عن دورها وتواصلها مع استقالة المؤسسات المجتمعية المختلفة 

 )تكريس اإلعالم و غياب إسهام قطاع الثقافة في تأطير الحياة الثقافية )الخزانات المدرسية كمثال

 التمثالت السلبية للمجتمع حول مدرسته وإسهامه في زعزعة الثقة فيها، مع تغييب نجاحاتها؛

 وتربوية خارج المدرسة: مركبات ترفيهية ونوادي...؛  غياب بنيات ثقافية وفضاءات تعليمية 

  ضعف انخراط المجالس المنتخبة في تأهيل وبناء البنيات التحتية التعليمية؛ 

 سوء استغالل الثورة مع  للتالميذ تراجع المستوى الدراسي على يؤشر تفشي السلوكات الالمدنية

 ؛السلوكات السلبية لدى التالميذالمعلوماتية من قبل مختلف المتدخلين وأثره على نشر 

 غياب شركاء المدرسة من جمعيات وأحزاب وجماعات محلية؛ 

  بمحيطهاالمؤسسات التعليمية وداخل غياب األمن. 
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 منهجية اإلصالح التربوي .8

  غياب مرجعية فلسفية لإلصالح المبتغى، وغياب مشروع حضاري وأسس ثقافية متوافق بشأنها

 المنظومة التربوية؛يتوخى تحقيقها من خالل 

 أزمة ثقة في المدرسة العمومية؛دى الى ا فشل اإلصالحات المتعاقبة 

 مقابل محدودية النتائج؛ حول االصالح والشعارات تضخم الخطاب 

 غه من محتواه؛افروا سوء تنزيل مقتضيات الميثاق 

 ربوية عن وضع أسس اإلصالح؛تاستمرار تغييب الفاعلين والقواعد ال 

  التقاطب اإليديولوجي في مقاربة اإلصالح حاجز أمام إنجاحه؛استمرار 

 تركيز اإلصالحات السابقة على الجوانب الكمية للمنظومة على حساب الجوانب الكيفية؛ 

 غياب االستمرارية في اإلصالح )القطيعة/التراكم(؛ 

  تعريبال مشكل ن قبيلماالرتجالية في معالجة بعض القضايا الحاسمة. 

 

 وموضوعات ذات بُعد جهوي ومحليقضايا  .2

 عدم وضوح الرؤية بالنسبة للتعليم األولي؛ 

 ؛دريس الموروث الحساني واألمازيغيإغفال ت 

 والبنيات التحتية والنقل  االكتظاظظاهرة للطفل بالمدرسة و المتأخرااللتحاق  :غياب التعميم بجودة

 ؛واالقسام المشتركةاألطر والخصاص في  باألنترنتوالسكن والتجهيزات والربط 

  ؛بالمناطق النائية التعليم األوليغياب 

 ضعف التحكم في  مع يات الجهةوصصعدم مالءمة الزمن المدرسي لخو غياب المقررات الجهوية

 ؛اللغة الفرنسية في االبتدائي

  ؛عددهمفي المسجل الخصاص و (نقل، سكن، تجهيزات...)معاناة المدرسين في المناطق المعزولة 

  ظروف اشتغال هيئة التفتيش، ماديا ومعنويا: غياب وسائل للتنقل خاصة بالمفتشين في صعوبة

ال استقرار المسألة  اضافة الى الجهة وعدم التوفر على وسائل االتصال والتواصل المعلوماتي

 ألطر التربوية في غياب محفزات مادية ومهنية؛ل

  لألساتذة الجدد، في غياب محفزات لالحتفاظ بهذه اضطالع المدير التربوي بالمنطقة بدور المكون

 الموارد البشرية بعد تكوينها؛

  معايير إرساء الثانويات أو اإلعداديات؛بين مناطق نفس الجهة في تطبيق التفاوت 

  إشكالية تكافؤ الفرص بين تالمذة التعليمين العمومي والخاص؛ 

  أو بنيات تربوية مختصة؛ في غياب مراكز بذوي االحتياجات الخاصةعدم االهتمام 

 ؛نظرا للمستوى االجتماعي الهش لهذه االسر صعوبة التواصل بين األسر والمدرسة 

 الشق االستشرافي:. 3.3

تتلخص االقتراحات التي تمخضت عنها المناقشات وكذا المساهمات المكتوبة التي تقدم بها بعض 

 اقترحها المجلس، فيما يلي:المشاركين، مبوبة حسب محاور التفكير االستشرافي التي 

 التعميم والجودة والحق في التربية والتكوين:. 0.3.3

  تكافؤ الفرص والمساواة؛ لمبدأالعمل على تعميم التعليم كما وكيفا تحقيقا 

 الحالية؛ المؤسسات وتحسين أو تأهيل جديدة ؤسساتم ببناء العتيق التعليم تعميم 
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 التمدرس بحق التمتع في االنصاف أمبد لتحقيق والحضري القروي الوسط بين الفوارق تقليص 

 والعادل؛ الجيد

 خاصة بالمدارس الديداكتيكية والوسائل البشرية والموارد االساسية التحتية البنيات توفير ضرورة 

 جيد؛ تحصيل من المتعلمين كافة وتمكين لضمان العلمية المختبرات بتجهيز يتعلق فيما

 ة؛التعليمي العملية يسهل شفاف توقيت واعتماد الزمنية التفاوتات الغاء  

 النقل توفير على والتركيز ومعنويا ماديا المدارس عن المسافة بعيدة بمناطق القاطنة االسر دعم 

  الفتيات؛ خاصة التعليم على المعزولة المناطق هذه اطفال لتشجيع الداخليات بناء وأ المدرسي

 توفير على الفعلية المراعاة مع االولوية وإعطائهم الخاصة االحتياجات ذوي بتعليم االلمام 

 جيد؛ تعليم على حصولهم لضمان والضرورية االساسية حاجاتهم

 نم للحد اليه المتعثرين للتالميذ المباشر المرور وضمان التعليم اسالك في المهني التكوين ادماج 

 المدرسي؛ الهدر ظاهرة

 والتكوينات:المناهج والبرامج . 9.3.3
 

 والحس الكفايات تنمية على تساعد عصرية أكثر لتكون المنظومة وبرامج لمناهج شمولية مراجعة 

وتواكب التطور التكنولوجي الحاصل مع االشراك الفعلي لكافة  المتعلم لدى والتحليلي النقدي

  الميدان؛ في ينوالممارس الفاعلين

 بين االستمرارية مبدأ تكريس على العملمع  التعليمية لألسالك التنظيمي الهيكل في النظر اعادة 

 ؛آلخرمن سلك  المدرسة المواد

 االساسي؛ التعليم في ادماجه امكانية مع وتعميمه االولي بالتعليم النهوض 

  المسيد؛ مؤسسة احياء او عتيق اولي تعليم ارساءامكانية 

 تحبيببهدف  محتواها في النظر اعادة مع االبتدائي بالمستوى المدرسة المواد عدد من التقليص 

 وتشجيعه؛ الدراسة في التلميذ

 تقويمها؛ يمكن حتى التطبيق من حقها بعد تستوف لم التي االدماج بيداغوجيا ارجاع 

 التعليمية؛ االسالك طول على التدريس لغة توحيد يجب حيث اللغوية المسالة في الحسم  

 المبني ومحتواها حجمها من التقليص مع باألخطاء المليئة التعليمية المقررات تصحيح على العمل 

 الكيف؛ وليس الكم على

  تكافؤ مبدأ ترسيخل التعليمية المدرسية على مستوى جميع المؤسسات والمقررات الكتب توحيد 

  للمنطقة؛ والجهوية يةاالقليم الخصوصيات االعتبار بعين االخذ مع الفرص

 المتعلم كاهل تثقل ألنها العتيق التعليمالمبرمجة ب والمقررات المواد وكثافة كثرة في النظر ةاعاد 

 ؛والمدرس في نفس الوقت

 االقليمية الخصوصيات مع الدراسي االيقاع توافق على العمل مع المدرسي الزمن مراجعة 

  والجهوية؛

 ثارآ من لذلك لما المدرسية العطل برمجة في النظر وإعادة وعقلنته المدرسي الزمن تعديل يجب 

 عملية لتسهيل المتخصص االستاذ اعتماد امكانية مع ومردوديته التلميذ لدى التحصيل جودة على

  التدريس؛

 لمواكبة التعليمية المؤسسات بجميع لذلك الالزمة االطر توفير مع التوجيه نظام هيكلة اعادة 

 التعليمية؛ كاالسال طول على الدراسية لتوجهاته االنجع االختيار وضمان المتعلم
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 الذي الباكالوريا متحاناتال يمالقد النظام الى العودة اقتراح مع االمتحانات نظام في النظر ةاعاد 

 تكافؤ مبدأ يضمن واحد بمعدل تأهيلي وطني امتحان اواعتماد الدورية اناتاالمتح على يرتكز

  ؛بين التالميذ الفرص

 والمضامين الدراسية المناهج في واإلعالم االتصال تكنولوجيا من االستفادة تعميم ضرورة 

 والتعلمات؛

 التلميذ لدى الفني الحس لتنمية الدراسية البرامج في وفنية وقيمية ثقافية برامج اضافة على العمل 

    الطيب؛ االخالقي السلوك وعلى المؤسسة احترام على وتربيته

والتأطير، والتوجيه، والتخطيط، الفاعلون التربويون: هيئات التدريس، والتكوين، . 3.3.3

 والتدبير:
 

 من للرفع االساس والمدخل االصالح قلب باعتبارهم ومعنويا ماديا التدريس لهيئة االعتبار اعادة 

   المنظومة؛ جودة

 الزهيدة اجورها من الرفعمع  بها واالهتمام العتيق بالتعليم العاملة ألطرل القانونية الوضعية يةتسو 

 المناسب؛ الوقت في بها تتوصل ال التي

 البعيدة المناطق في خاصة الحاصل الخصاص لسد والمدرسين المدرسات من الكافي العدد توفير 

  ؛العمل اثناء الجيدوالتأطير  الهادف المستمر التكوين ضرورة مع للجهة والمعزولة

 بعد واالستحقاق بالمردودية عالقة في ادائهم تقويم طريق عن وتشجيعهم التدريس هيئة تحفيز 

  المعنيين؛ كافة بين التمييز دون والتقويم للترقية واضحة معايير تحديد

 التفاوت بتقليص الوطنية والباكالوريا الدولية الباكالوريا تالميذ بين الفرص تكافؤ مبدأ تكريس 

 الباكالوريا اقسام داخل تقريبا الضعف الى يصل الذي القسم في التالميذ عدد في الحاصل الكبير

 الوطنية؛

 على مستوى  متخصصة تربوية ادارة وتهييئ والجيد الهادف التربوي التاطير توفير ضرورة

 من وتمكينهم واالدارة التاطير مجال في للتكوين مراكز احداث طريق عن التعليمية االسالك جميع

  العمل؛ اثناء المستمر التكوين

 الصالحيات نطاق توسيع مع التعليمية المؤسسة وتسيير بيرتد في التامة ليةستقالالاالمدير اعطاء 

 اليه؛ المخولة

 االعدادي بالسلك اسوة مهامه في المدير لمساعدة خاصة االبتدائية بالمدارس اداري طاقم توفير 

 والثانوي؛

 تكوين لتوفير بها النهوضو والتكوين التربية مهن تكوين لمراكز القانوني اإلطار في النظر اعادة 

 اتبالمؤسس التربوية االدارة بأطر وخاص قار جديد قانون اخراجمع  التدريس لهيئة وجيد متكامل

  التعليمية؛

 لمزاولة  الضرورية النقل وسائل توفيرب البعيدة المناطق في التفتيش هيئة اشتغال وفظر مراعاة

 التاطير؛ عملية تسهيل بهدف المعلوماتي والتواصل االتصال وسائل أيضاوعملهم 

 لمواكبة واإلدارية التربوية االطر لفائدة واالتصال المعلوميات مجال في التكوين ضرورة 

 .والتدريس التكوين مجال في الحاصلة العصرية التطورات
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 حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي:. 2.3.3

 كل في والمحاسبة المساءلة ضرورة مع المسؤوليات لتحديد بالنتائج التدبير على االعتماد 

  ؛التعليمية المؤسسات

 ؛المديرين اختصاصات عتوسي مع التعليمية للمؤسسات روالتسيي التدبير استقاللية تفويت 

 لدورها نظرا التربوية االدارة عن وفصلها بذاتها ستقالليةالا امكانية التفتيس وظيفة منح 

 ؛دارةواإل التفتيش بين مسافة الزامية وضع يتطلب الذي والتقويمي االفتحاصي

 ؛بينها والتبادل التواصل جسور وخلق والجامعة المدرسة بين المشترك العمل اواصر تقوية 

 لذلك الضرورية البشرية الموارد توفير مع تعميمها نحو واالتجاه الجماعاتية المدارس نموذج تبني 

 ؛لها المنظمة القوانين وإخراج

 على العمل مع الشركاء وسائر الترابية والجماعات والتكوين التربية قطاع بين الشراكات تفعيل 

 وتوفير ودعمها بالمدرسة للنهوض المحلية والجماعات التعليمية المؤسسات بين العالقة سسةمأ

 الفتيات؛ خاصة التعليمالتالميذ على  لتشجيع والداخليات الطلبة دور

 بذلك خاصة بناء وكالة انشاء او التجهيز وزارة الى المدرسي البناء مشاريع تفويض ضرورة 

 والتعليمية؛ التربوية لمهامهم التفرغ من الحاليين المسؤولين لتمكين

 برفع الفقيرة سرالا دخل بتحسين هتمامالامع تيسير برنامج تصريف بها يتم التي الطريقة مراجعة 

 حاليا؛ لهم المخصص االقتصادي الدعم

 والتميز وولوج مجتمع المعرفة:البحث العلمي واالبتكار . 1.3.3

 العلمي البحث لتشجيع الصناعية والمؤسسات المقاولة خاصة الشغل وسوق الجامعة بين الربط 

  والمقاولة؛ الجامعة بين الشراكة سسةمأ ضرورة مع المدرسة المواد ديداكتيكية وتطوير الجامعي

 القطاع؛ بهذا للنهوص الضروري التمويل توفير مع فيه واالستثمار العلمي البحث تشجيع 

 للنهوض التربوية االطر تكوين مراكز في العلمية المواصفات ذي التربوي بالبحث االهتمام 

 التي االجتماعية القضايا في للتفكير النفس وعلماء االجتماع دورعلماء تفعيل مع التعليمية بالقضايا

 خاصة؛ التالميذ تهم

 والثقافية والقيمية للمدرسة وعالقتها بالمحيط:األدوار االجتماعية . 6.3.3

 ؛وتحدياته المجتمع لمتطلبات تحقيقا والفنية والثقافية االجتماعية المدرسة بادوار االهتمام 

 وقدرات طاقات اظهاربهدف  الوقت نفس في والترفيه للتعلم فضاء المدرسة جعل على العمل 

 التمدرس؛ علىنتيجة لذلك  وتحفيزه والرياضية والفنية الثقافية المتعلم

 االنشطة لمزاولة االساسية المرافق بجميع وتجهيزها التعليمية المؤسسات كافة بفضاءات العناية 

 الضرورية؛ والمادية البشرية الموارد توفيرمع  الموازية للتمدرس

 الزمن سيرورة ومن الزامية واعتبارها التعليمية المؤسسات داخل الموازية باألنشطة االهتمام 

 ؛المدرسي

 عن طريق  وتشجيعه والتكوين التربية قطاع دعمب التربوية العملية فياالعالم  انخراط ضرورة

 على نفتاحالوا بالمجتمع النهوض في والجامعة للمدرسة يجابيةاإل االدوار على الضوء تسليط

  مؤسساته؛

 مؤهلين  اخصائيين توفير مع التعليمية المؤسسات داخل النفسي والدعم نصاتاإل مراكز تفعيل

 التصديبالتالي وتشجيع المتعثرين منهم على استكمال الدراسة و ،ومساعدتهم متعلمينلالستماع لل
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سواء  العنف ظاهرة حول االلتفافتساهم ب تربوية نوادي خلقالمدرسي مع امكانية  الهدر لظاهرة

 ؛بالمدرسة او الجامعة والحد منها

 لتشجيع والمهمشة البعيدة المناطق في خاصة الفقيرة لألسر عياالجتما الدعم انواع كل توفير 

 الفتيات؛ خاصة التالميذ تمدرس

 التربوية العملية في المشاركة االسرعلى تحفيز طريق عن المجتمع على المدرسة انفتاح ضرورة 

 ومتابعة الحوار امكانية فتحمن اجل  التعليمية المؤسسات داخل الستقبالها محدد وقت تخصيصب

  ؛ألبنائهاالمسار الدراسي 

 قوانين وضع مع للتمدرس أفضل لشروط ضمانا وخارجها التعليمية المؤسسات داخل االمن توفير 

 لمحاربة زجرية بضوابط وتعزيزها الحنيف الدين تعاليم إطار في المؤسسات داخل تنظيمية

 االمتحانات. في الغش ظاهرة

 منهجية اإلصالح التربوي:. 1.3.3

 االرتقاء اجل من وذلك الذاتية المحاسبة تعتمد جديدة بمنهجيات التعليمي الواقع تحليل اعادة 

 العمومية المدرسة بين الخلط يتم ال حتى المغربية وليس مكان كل في العمومية بالمدرسة

 والخصوصية؛

 والسياسية االجتماعية االبعاد االعتبار بعين يأخذ للمنظومة شمولي اصالح تحقيق على العمل 

 واالقتصادية؛

 والجهوي المحلي البعد ويستحضر والطويل المتوسط المدى على يمتد اصالح مخطط اعتماد 

  العلمي؛ البحث مؤسسات على االنفتاح من يمكن كما كافي بشكل

 مرتبطا ويجعله مسؤولياته ويحدد استمراريته يضمن لإلصالح جديد تعاقد إطار في العمل 

  المتعلمين؛ لكافة متكامل وتكوين جيد تعلم الى يطمح الذي المجتمعي بالمشروع

 ناجح الحاص لتحقيق المدني المجتمع وكذلك والشركاء الفاعلين لجميع الفعلي االشراك ضرورة 

بذلك  يتمل نطاق اوسع على المجتمعية المناقشة على تعرض ان يجب يةاصالح خطة كل ان حيث

 عليها؛ وطني اجماع الى التوصل

 لتجربةا مع القطعمع  ال(مث فلسطين او االردن) الناجحة التجارب من االستفادة محاولة 

 نكوفونية.االفر

 قضايا ذات بعد جهوي. 8.3.3

 سمارة؛ كلميم جهة في االولي للتعليم بالنسبة الرؤية توضيح 

 المطبقة التربوية والبرامج المناهج في واالمازيغي الحساني الموروث االعتبار بعين االخذ 

 منطقته؛ الى بانتمائه يعتز متعلم لتكوين بالمنطقة

 الموازية الثقافية نشطةاال في وكذلك التربوية والبرامج المناهج في الحسانية اللغة ادماج امكانية 

 والتعبيروالتمدرس؛ لإلبداع ساسيةاأل الدعامة تكون كي االم غةلل الفرصة اعطاء اجل من

 كنموذج؛ لنجاحها نظرا بالمنطقة الجماعاتية المدرسة تعميم 

 سمارة؛ كلميم بجهة التكوين لمركز التحتية البنية في النظر اعادة 

 التعليم ولوج من الجهة ابناء لتمكين واالنجليزية الفرنسية خاصة الحية باللغات االلمام ترسيخ 

  بسمارة؛ الجامعية النواة ببناء التعجيل مع العالي
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 التحتية البنيات يخص فيما خاصة ودعمها الترابية والجماعات المدرسة بين الشراكة تفعيل 

 النائية بالمناطق داخليات احداث الى اضافةللدراسة  صالحة بحجرات المفكك البناء وتعويض

  للدراسة؛ الفتيات وتشجيع المدرسي الهدر محاربة اجل من للجهة

 ناجحة؛ تجربة تعتبر ألنها بكلميم التميز ثانوية تجربة اعادة 

 وتعدد االكتظاظ ظاهرة لتفادي وتجهيزها بالجهة النائية المناطق في المدارس بناء ضرورة 

 بهذه جيد تمدرسضمان ل االساسية البشرية والموارد التربوية االطر توفير مع باألقسام مستوياتال

 المناطق؛

 الثقافي البعد استحضار مع المحلية االقتصادية للمؤهالت مالئمة وتخصصات شعب احداث 

 للمنطقة؛ والحضاري

 بالمنطقة العيش ومتطلبات خصوصيات مع المدرسية والعطل المدرسي الزمن استعمال تكييف 

 النائية؛ خاصة

 تالميذ مع مناصفة خاصة العلمية منها وذلك التميز مسالك ولوج من المنطقة تالميذ تمكين 

 التعلم؛ ظروف لتفاوت نظرا( الرباط البيضاء، الدار) الكبرى الحضرية المراكز

 المدير الضطالع نظرا بالجهة التربوية االطر استقرار لضمان والمهني المادي التحفيز توفير 

   تكوينها؛ بعد تنتقل التي الجدد لألساتذة المكون بدور بالمنطقة

 

 :اختتام اللقاء .2

 

والسلطات  الشكر للقطاعات الحكوميةجدد فيها ، عبد الناصر ناجياختتم اللقاء بكلمة موجزة للسيد 

الجهوية واإلقليمية والمحلية ولجميع المشاركات والمشاركين على تلبيتهم دعوة المجلس، وعلى مشاركتهم 

المتميزة والمثمرة في هذا اللقاء، مخبرا إياهم بالمآل المخصص لنتائج اللقاء الجهوي باعتباره حلقة ضمن 

عداد مشروع التقرير االستراتيجي الذي سلسلة من األعمال التي يباشرها وينجزها المجلس في أفق إ

 سيرسم خارطة طريق متقاسمة إلصالح المنظومة التربوية.

كما جدد إخبار المشاركات والمشاركين بالنشر المرتقب لتقرير هذا اللقاء إلى جانب تقارير اللقاءات 

         "منتدى التواصلالجهوية األخرى على موقع المجلس األعلى للتربية والتكوين، عالوة على التذكير ب 

"forum الذي فتحه المجلس على موقعه اإللكتروني، حتى يتمكن الجميع من التفاعل معه من خالل "

األسئلة التي يطرحها، تقويةً منه لدينامية الحوار واإلشراك الموسع للمواطنات والمواطنين والفاعلين 

 .والمعنيين بقضايا المدرسة المغربية في استشراف آفاقها

 استنتاجات عامة: .1

 تسجيل المالحظات التالية: اقشة على الجانب االستشرافي وتمتركزت المن

  ؛الثالثة بأسالكهاعطاء اهمية للتعليم المدرسي 

 تفاوت من حيث مناقشة القضايا الموضوعاتية؛ 

 االقتراحات المقدمة اتخذت طابعا اجرائيا؛ 

 لتدخالت حول التعليم الخصوصي؛ندرة ا 

   ؛المشرفة عليه واألطرتخص التعليم العتيق  وأساسيةاقترحات مهمة 

 ؛امكانية متابعة ابناء الجهة للدراسة بالتعليم العالي تدخالت جد ملحة من اجل 
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 حظيت بنقاش مهم وقدمت بصددها اقتراحات  اشكالية لغات التدريس وتدريس اللغات

 ؛اللغة الحسانيةبفي ارتباط خاصة  اجرائية

 لتي تم التطرق اليها في المداخالت هياوالتوجهات العامة  القضايا اهم: 

 تعميم التعليم وجودته؛ -

 ؛البنيات التحتية ،التعليم االولي / الخريطة المدرسية -

 التعليم العتيق؛ -

 المناهج والبرامج التربوية؛ -

 التكوين االساس والمستمر لهيئة التدريس واإلدارة التربوية والتا طير؛ -

 ؛، التوجيه، اللغات والزمن المدرسياالمتحانات -

 ؛، الجسور والممرات بين مكونات المنظومةالحكامة -

 االدوار االجتماعية والثقافية والقيمية للمدرسة؛ -

 ؛منهجية اصالح المنظومة -

 .البعد الجهوي والمحلي -

 شمولي للمنظومة  إلصالحكبيرحاجة الفاعلين التربويين تبرز الى حد  قضاياهذه ال

 والمعيقات. لالختالالتالتربوية بكافة اشكاالتها تجاوزا 
 

 

 تقييم أولي لتنظيم اللقاء وتأطيره: .6

تميز النقاش في هذا اللقاء بروح المسؤولية في طرح القضايا بطريقة صريحة وواضحة يغلب  -

تقديم الحلول الناجعة إلصالح المنظومة في التطرق لكافة المعيقات بهدف  الجرأةعليها طابع 

ثمن معظم الحاضرين مبادرة المجلس وعبروا عن كما  ،المشاركة الهادفة عن طريقوذلك 

واختتم  مراهنتهم على إسهامه كقوة اقتراحية واستشارية في إعطاء اإلصالح الدفعة الالزمة

 .اللقاء بكلمة شكر للسيد محمد الدالي الموجهة للحضور
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