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 معطيات إحصائية حول اللقاء

 رفقته: لوائح:  ( المؤطرين ألشغال اللقاء3) ثالثةعالوة على أعضاء المجلس ال 411 :عدد المدعوين للقاء(

 ؛(2(؛ فريق الدعم التقني واللوجستيكي )2ان )تفريق التأطير، المشاركون في اللقاء؛  المقرر

 

 ؛%19: نسبة الحضور ،437: عدد الحاضرين 

  (.%19) 624 :رجال(؛ %91) 25: نساء 

 
 

 مفتشون؛ مدرسون؛ أطر التخطيط والتوجيه؛ مديرو  إقليميون؛)مسؤولون جهويون  التربية الوطنية

 (؛%64) 612: ؛ تالميذ؛ جمعيات اآلباءالمؤسسات

  ؛(%1) 41: )مسؤولون؛ مديرو المؤسسات؛ مكونون( التكوين المهني 

  (؛%7,97) 67: عمداء كليات؛ أساتذة؛ باحثون؛ طلبة() التعليم العالي 

  (؛%0,62) 6: )مسؤولون؛ مدرسون( التعليم العتيق 

 ؛(%9,7) 2)مديرو المؤسسات؛ مكونون(:  مؤسسات تكوين األطر 

  :(؛%0,62) 6 األحزاب السياسية 

   :(؛%6,22)  61النقابات 

  :)؛(%3,31) 8المنتخبون )برلمان؛ جماعات ترابية 

 :؛(%2,99) 5 الصحافة الجهوية والمحلية 

  :(؛%0,62) 6مثقفون وفنانون 

  (%0,16) 4: دية؛ التعاون الوطني(ي)الثقافة؛ الصناعة التقل والتكوينقطاعات غير قطاعات التربية 

  :(.%0,62) 6جمعيات المجتمع المدني 

 

 زمن اللقاء : 

 د صباحا؛  30و 1بداية اللقاء:  -

 د مساء؛  60و 7اختتام اللقاء:  -

خصص الجزء األكبر منها ، بعد انتهاء اللقاءللغداء واستراحة  مع توقف، ساعات 1استغرق اللقاء إجماال  -

 ساعات( للنقاش.  1)حوالي 

 

 :تدخال يتوزعون كما يلي: 71المناقشة تخلل  المناقشة 

 22  متدخلة؛ 24متدخال؛ و                                                                                                                                                                                                                                       

 21 في الفترة الزوالية والمساء؛ 61ية، و تدخال في الفترة الصباح 

 ت مكتوبة متفاوتة الحجم والمضمون.( مساهما20) خمسينكما توصل فريق التأطير ب 
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 سياق اللقاء

 

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

اللقاء ، انعقد 2096أكتوبر  30و  96األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مدى الفترة الفاصلة بين 

ات مندوبية قاعة المحاضرب، 4162أكتوبر  61 خميسيوم ال تافياللت - مكناسالجهوي الخاص بجهة 

 .وزارة االوقاف والشؤون االسالمية بمدينة مكناس

 

 المشاركون في اللقاء

المسؤولون  بينهم يمثلون مختلف أقاليم وجماعات الجهة، ومشاركة مشارك 437حضر هذا اللقاء 

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

لبة، والتالميذ، والط، والصناعة التقليدية ومؤسسة التعاون الوطني واألوقاف والشؤون اإلسالمية والثقافة

ة وبرلمانيو الجهة وأعضاء الجماعات الترابي ،التعليميةألحزاب السياسية والنقابات وفعاليات تنتمي إلى ا

  .والصحافة الجهوية والمحلية ،والمثقفين والفنانين ،وجمعيات المجتمع المدنيالجهوية والمحلية، 

 كما شارك عن المجلس:

  :؛يوسف الجميلي؛ سميرة العمراني؛ محمد داليفريق للتأطير يتكون من السيدة والسادة  

 المواكبة والدعم التقني واللوجستيكي من إدارة المجلس:تكلف بأعمال 

 ان؛ت: مقررليلى لبيضو السعدية بنسهيليان تالسيد 

  :دعم التقني واللوجستيكي.تنظيم وال؛: للالكزازعادل؛ هشام بنفضولالسادة 

 للتربية والتكوين. ةاألكاديمية الجهويو، تافياللت-مكناسكما ساهم فريق من والية 

 أهداف اللقاء

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

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

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

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

لتأهيل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.



 برنامج اللقاء
  

 محورين أساسيين:في  ،هأشغال سيرم داليمحمد كما قدمه السيد  ،انتظم برنامج اللقاء

 ا؛عمال المجلس مرحليبعض التشخيصات التي انتهت إليها أتشخيصي، يهم تقاسم محور  .9

آفاق تأهيل منظومة التربية  حولمحور استشرافي، الهدف منه تنظيم التفكير الجماعي  .2

 والتكوين والبحث العلمي، انطالقا من تسعة مداخل مقترحة.

 اللقاء أشغال
  

 جلسة االفتتاح: .6

محمد ها السيد تال (الملحق فيافتُتِح اللقاء بكلمة المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي )

لس المرحلي للمج محطة من محطات البرنامج اللقاء، باعتبارهتناولت هذه الكلمة سياق  .، عضو المجلسدالي

ربية رافعات التغيير الالزمة لتأهيل المنظومة الوطنية للتالتقرير االستراتيجي، والذي سيقدم في اتجاه بلورة 

مجلس، التشاركية التي تشكل جوهر اشتغال التقوية المقاربة وكذا هدفه المتمثل في  ،والتكوين والبحث العلمي

حشد االجتهاد الجماعي، واإلسهام المشترك في استكشاف السبل الكفيلة بتأهيل المنظومة الوطنية من أجل 

  ة والتكوين والبحث العلمي.للتربي

ض مستقلة للحكامة الجيدة والنهوبصفته مؤسسة دستورية  ،تقديما للمجلسهذه الكلمة كما تضمنت 

ية، ، وطبيعته ومهامه االستشارية والتقييمية واالقتراحبالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

 والسيما القطاعات الحكومية. ،األخرىوتموقعه المؤسساتي في عالقته بالمؤسسات 

 :عرض التشخيصات ومحاور التفكير االستشرافي .4

خيصية تناول العناصر التش (،في الملحق)عرضا تركيبيا  عضو المجلس يوسف الجميليقدم السيد 

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

عليم الت تعميمالتي واجهتها المدرسة المغربية، على مستويات  وأبرز المعيقاتالمحرزة،  أهم المكتسبات

لحكامة االمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبعض مخرجات التعليم وأداء ، ووتعبئة الموارد

 . والتعبئة

دها ، بالمكتسبات التي وجب توطيااسإلى بعض االستنتاجات تتعلق، أس وقد خلص العرض المقدم

وتطويرها، والسيما منها: التقدم المحرز في مجال تعميم التعليم؛ تبني استقاللية األكاديميات الجهوية للتربية 

والتكوين والجامعات؛ الدعم االجتماعي؛ تنويع العرض الجامعي؛ التطور الذي عرفته منظومة التكوين 

 المهني.

التعثر التي ما تزال تعترض مسار تغيير المنظومة التربوية، والتي تتصل كما خلص إلى أهم بؤر 

بتصور اإلصالح؛ وإشكاليات الحكامة؛ وحضور المدرسة المغربية في االهتمامات الوطنية والجهوية 

  والمحلية؛ ومشاركة الفاعلين وانخراطهم؛ وآليات اليقظة والتتبع والتقييم الداخلي والخارجي للمنظومة.

عرضا حول المحاور المقترحة لتنظيم التفكير  ت السيدة سميرة العمراني عضو المجلسوقدم

االستشرافي، وفي هذا الصدد طلب السيد محمد الدالي من الحضور التركيز في التدخالت على االقتراحات 

 بالنظر الى اهميتها في بلورة التصور االستراتيجي لإلصالح.
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 خالصات تركيبية للمناقشات: .3

مناقشات، ساهم الزمن الكافي المخصص لها في أن تكون مستفيضة ورصينة  انالمقدم انأعقب العرض

 .وبناءة
 

 مالحظات منهجية حول اللقاء:. 6.3
 

خالل التدخالت، أمكن تسجيل إجماع على تثمين إطالق الحوار الجهوي من قبل المجلس، مع من 

الجهوي" الذي يقتضي، حسب عدد من المتدخلين، تسجيل مالحظة حول صيغته من خالل مفهوم "الحوار 

مناقشة وتفكيرا تفاعليين، وليس االقتصار فقط على االستماع لمالحظات المتدخلين واقتراحاتهم وأفكارهم 

 وتسجيلها.

كما تم اقتراح عقد ورشات عمل موضوعاتية لتعميق التفكير االستشرافي االستراتيجي حول 

 في سيرورة تأهيل المدرسة المغربية؛ة القضايا والمداخل ذات األولوي
 

 

قبل  اللقاءات مثل هذه ميم وثائقالمتدخلين أن يتم في المستقبل تع بعض من جهة أخرى، التمس

 ، توخيا للتحضير الجيد من قبلهم لها.على المشاركين والمشاركات انعقادها
 

ذه هتم كذلك استثمار المساهمات المكتوبة التي بادر بها عدد من المشاركين والمشاركات ضمن 

 .التركيبية الخالصات
  
 

 الشق التشخيصي. 4.3
 

 :المالحظات. 6.4.3
 

احترم المتدخالت والمتدخلون منهجية االشتغال المقترحة من قبل السيد المسير من حيث اعتبار 

ات وتم بالمقابل االدالء بمالحظ ،يحتاج الى اغناء من خالل تقديم مساهمات مكتوبةالتشخيص معطى متقاسم 

 صالحإلتوفر االرادة الحقيقية  عدمحول التشخيص المقدم الذي لم يقف بالملموس على القضايا من قبيل 

تالءم ية والتحيين لتفعيل مقتضياته بما أجرقابلية الميثاق الوطني لأل ومدى ،جريء و شمولي للمنظومة

 .وكذا ضعف انخراط الفاعلين في االصالح وآفاقها ومتطلبات المرحلة و ومستجداتها

محلي وجهوي همت على وطني ومن جانب اخر اكد المتدخلون على قضايا تشخيصية ذات بعد  

 :الخصوص
 

 التعليم االولي -

 التعليم االبتدائي -

 الزمن المدرسي والبرامج والمناهج؛ -

 وشركاء المدرسة؛االنشطة الموازية  -

 ؛والمدير والمفتش مهنة المدرس -

 نظام التقويم واالمتحانات؛ -

 التوجيه التربوي؛ -

 استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛ -

 التعليمية والتكوينية؛ بين األسالك جسورال -
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 تعليم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛ -

 ؛في الوسط القروي المدارس الجماعاتية -

 ؛البنيات التحتية ،الخريطة المدرسية ،الهدر المدرسي -

 محاربة األمية؛ -
 

 اقتراحات إلغناء التشخيصات  .4.4.3
 

 لتالية:همت القضايا ااقترح المشاركون والمشاركات عددا من العناصر التشخيصية إغناء للتشخيص المقدم، 
 

 التعميم والجودة والحق في التربية: 

 ؛تعميم كمي على حساب الجودة  -
تحتية ضعف البنيات ال الخريطة المدرسية، االكتظاظ، :هيأهم معيقات لتحقيق التعليم وفقا للجودة  -

  ؛المشتركة واألقساموقلة التجهيزات 

 القروي والعالم الحضري. غياب تكافؤ الفرص في التربية والتعليم بين تالميذ العالم -

ة للساعات السلبي لآلثارتكافؤ الفرص بين التالميذ في االستفادة من التعليم بالنظر ضرب مبدأ  -

 ؛ االضافية في المدرسة العمومية
 )ة(. الدراسي للتالميذ مساريؤثر سلبا على الالذي ضعف بنيات االستقبال )الداخليات(  -

ليم ؤثر على جودة التعي ممااألطرقلة وبنيات االستقبال، االكتظاظ، قلة التجهيزات،  :واقع الجامعة  -

 .بالجامعة ومردوديتها

ما يعرفه التعليم األولي من غياب للتعميم يساهم في تكريس عدم االنصاف على مستوى االستفادة  -

 .منه في كل األقاليم خاصة القروية والنائية

 غياب االنصاف في ولوج شعب وتخصصات بمؤسسات التعليم العالي. -

 الهدر ظاهرةمما يكرس  المهني التكوين الى المتعثرين للتالميذ المباشر المرور امكانيةعدم  -

 .المدرسي

غياب الجسور بين التكوين المهني والتعليم العالي يجعل الطلبة ال يتمتعون بحق متابعة دراستهم  -

 العليا.

 البرامج والمناهج والتكوينات: 

 .على مستوى تحقيقها ألهدافهاقصور واضح في التصور الخاص بالمناهج والبرامج الدراسية  -

التباين الحاصل في مضامين البرامج والمناهج المطبقة وبين الزمن المدرسي المخصص لإلنجاز  -

 .وظروفه والنتائج المحصل عليها لدى التالميذ )المردودية(

 روفظضعف تفعيل المقاربات البيداغوجية في عالقتها بالمستجدات التربوية، والتكوينات المالئمة و -

 االشتغال.

 .عدم تالؤم المناهج والبرامج والكتب المدرسية مع متطلبات سوق الشغل -

 .تعدد الكتب المدرسية يعرف طغيان الهاجس التجاري على حساب جودة المنتوج -

 في المقررات الدراسية.االهتمام بالكم على حساب الجانب المهاري والكيفي  -

 ؛على استكمال الدراسة الجامعية وآثارهمشكل تعريب المواد العلمية  -

  .ة بالجامعةللدراس طلبةواقع تدريس اللغة الفرنسية يعرف تدنيا ملحوظا تنعكس آثاره في متابعة ال -

 

ة وكذا المجاالت الترابية المواد المدرسمدرسية ال تتناسب وطبيعة الزمن الاستعماالت  -

  .وخصوصياتها

 .على األجيال المتعاقبة ومستقبلها الدراسياآلثار الوخيمة لتعريب المواد العلمية  -
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 االختالل في نظام التوجيه منذ االعدادي ونظام االمتحانات خاصة االشهادية. -

سيرورة  علىآثار  له تعدد الكتب المدرسية وارتفاع تكلفتها وما تتضمنه من أخطاء معرفية ولغوية -

 .التعلمات ونتائجها

ا للتطورات الحاصلة في عالم المعرفة والتكنولوجيا )غياب تقادم الوسائل التعليمية وعدم مسايرته -

 (.األنشطة التطبيقية، ضعف التجهيزات المخبرية، تدهور المرافق المؤسساتية

 .عدم تناسب العطل المدرسية مع اإليقاع التربوي للزمن المدرسي -

تائج المحصل على النالسلبي  وتأثيرها للتلميذ ةالجيد مردوديةالال تعكس واقع نقط المراقبة المستمرة  -

 .االمتحانات االشهاديةعليها في 

لمدرسين ا أداءباالبتدائي وآثاره على  الحالي السلبيات المسجلة في العمل باستعمال الزمن المدرسي -

 .وتحصيل التالميذ

 يثقل كاهل االستاذ والتلميذ. باالبتدائيتعدد المواد المدرسة  -

 متخصصين يشكل عائقا بيداغوجيا و معرفيا. ألساتذة األمازيغيةسناد تدريس اللغة عدم إ -

 .واإلنصافظاهرة الغش التي أصبحت مالزمة لالمتحانات وآثارها السلبية على النتائج  -

 
 

 ،روالتخطيط، والتدبي والتوجيه، والتأطير، الفاعلون التربويون: هيئات التدريس، والتكوين 

 

في الموارد البشرية للمنظومة التربوية )أساتذة، مفتشون، إداريون، متخصصون  متزايدالنقص ال -

 .في المختبرات، أطر للتكوين المهني، أساتذة مؤطرون في التعليم العالي ....(

ضعف التكوينات )األساسي والمستمر( واللقاءات التربوية ساهم في تدني المستوى المعرفي  -

 .والبيداغوجي للفاعلين التربويين

 عدم التوفر على برامج ومناهج خاصة بذوي االحتياجات الخاصة. -

أداء المدرسين في الفصل الدراسي يتأثر بالساعات االضافية التي تكون على حساب التحصيل   -

 .الجيد للتالميذ وهذا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بينهم

 .رسين واإلدارة التربوية وكذا األسضعف التواصل بين المدر -

 العديد منلتأطير التربوي والخصاص المسجل خاصة في أطر المفتشين في شبه غياب ل -

  .التخصصات

ة األطر كاف بيننظام أساسي يقوم على التمييز بين فئات نساء ورجال التعليم وغياب االنصاف  -

 .التربوية

 
 

 حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: 

 مكوناتهبكل قطاع التعليم بجية مندمجة لتدبير غياب سياسة استراتي -

ويات بعين االعتبار تباين مست الذي ال ياخذاألساتذة الفائضون  خاصةلموارد البشرية اتدبير  سوء -

 دريس.تكوينهم وآثار ذلك على الت

 .سوء تدبير الجانب المادي المرصود لميزانية التعليم واإلصالح -

 

 العالقة بين قطاعات التعليم والتكوين. :ضعف الجسور والممرات بين مكونات المنظومة التربوية -

 .عدم تفعيل دور المجالس التربوية ومجالس التدبير -
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  خاص للتربية والتكوينالالقطاع  

 انفالت التعليم الخصوصي من رقابة الدولة. -

للتدريس خاصة به )االعدادي والثانوي( يشجع األساتذة على اللجوء اليه  أطر قارةعدم توفره على  -

 على حساب التعليم العمومي.

امج والمناهج والبر عدم التوازن بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي فيما يتعلق بتعلم اللغات -

  المساواة وتكافؤ الفرص. مبدأوكذلك النتائج المحصل عليها مما يضرب 

 .ساعات االضافية بالتعليم الخاص وآثاره على أداء المدرسين بالتعليم العموميواقع ال -

 

 البحث العلمي واالبتكار والتميز وولوج مجتمع المعرفة 

 .التربوية والتجارب الناجحة من أجل تطوير التربية والتكوينالعلمية غياب استثمار للبحوث  -

 

 وعالقتها بالمحيط األدوار االجتماعية والثقافية والقيمية للمدرسة 

 .غياب أطر مختصة في الجانب الصحي والنفسي بالمؤسسات التربوية -

 .(والرياضية، االندية التربوية .. ثقافيةضعف تفعيل أدوار المدرسة والحياة المدرسية )األنشطة ال -

 محدودية العالقة بين المدرسة والمحيط )االسر والشركاء والجمعيات(. -

 والطلبة من المنح بطريقة منصفة.عدم استفادة التالميذ  -

 

   اإلصالح التربويمنهجية 

 .ضعف انخراط الفاعلين فيهاالمتعاقبة وغياب االنسجام واالستمرارية في االصالحات  -

خططات االصالحية وفي قة المجتمع في الماليأس وعدم ثزرع االصالحات االخفاق الذي الزم  -

  المدرسة.

 .لم تحقق أهدافها ولم تستجب النتظارات المجتمعرغم بعض المكتسبات فإن االصالحات  -

 .في مشاريعه بل في كيفية أجرأتها ميدانيا وتفعيلها لبيات البرنامج االستعجالي ال تتحددس -

 

 قضايا وموضوعات ذات بُعد جهوي ومحلي 

تزامن الدخول المدرسي في بعض المناطق مع مزاولة التالميذ ألنشطة مذرة للدخل يؤثر على السير  -

 .العادي للدراسة

 .إغفال البعد الجهوي والخصوصيات المحلية في إعداد البرامج والمناهج والكتب المدرسية -

 هنوع عالقتالتمدرس و بعد المدرسة عن سكن التلميذ في العالم القروي يؤثر على قدرته على -

 .ةبالمدرس

 .غياب المرافق والتربية الصحية بالمؤسسات التعليمية في الوسط القروي -

 ؛غياب التحفيزات المشجعة على استقرار الفاعلين التربويين بالمناطق النائية والقروية -

 

 

 
 

 . الشق االستشرافي:3.3
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بة وكذا المساهمات المكتو يمكن، في هذا الصدد، تلخيص االقتراحات التي تمخضت عنها المناقشات

 مبوبة حسب محاور التفكير االستشرافي التي اقترحها المجلس: التي تقدم بها بعض المشاركين،
 

 :التعميم والجودة والحق في التربية والتكوين. 6.3.3

ضرورة ضمان مجانية التعليم وجودته لكافة اطفال المغاربة مع تعميمه كما وكيفا تحقيقا  -

 تكافؤ الفرص والمساواة؛ لمبدأ

 ؛الطلبة دون تمييزالولوج العادل والمنصف الى الجامعة ومؤسسات التعليم العالي لكافة  -

تعميم التعليم االولي وجعله الزاميا ضمن سيرورة التربية والتكوين ومندمجا في االسالك  -

 التعليمية وعدم تفويضه لتدبير القطاع الخاص؛

طلبات العصر ومستجدات المعرفة حق الجميع في االستفادة من تعليم بجودة يتالءم مع مت -

 ويؤهل لسوق الشغل؛

دمة وانجاز البحث العلمي خ والتأهيلكل الشروط الالزمة للتدريس لالجامعة المغربية  توفير -

 للمجتمع والتنمية؛

توفير البنيات التحتية بالمدارس ومراكز التكوين والجامعات والتجهيزات والمرافق  -

فضاءات االستقبال والقدرات االستيعابية لتمكين كافة والوسائل الديداكتيكية وتحسين 

 المتعلمين من تحصيل جيد؛

االنصاف في التمتع بحق التربية والتكوين على مستوى المجاالت الترابية  مبدأتحقيق  -

 منها والقروية لتجاوز التفاوتات التي تعيق التمدرس الجيد وفق شروط افضل؛الحضرية 

ئها بالقرى والمناطق النائية خاصة الفتيات ضمانا لحق التعلم تشجيع االسر على تعليم ابنا -

 ، موادعلى قاعدة المساواة وانخراط كل الفاعلين في تفعيل هذا الحق )حمالت تحسيسية

 ؛دراسية محفزة(

الخاصة في جميع االسالك التعليمية بما فيها التعليم  االهتمام الفعلي بتعليم ذوي الحاجات -

ات هذه الفئة وحقوقها في الحصول على تعليم جيد )بنيات مدرسية، االولي مع مراعاة حاج

 ؛مناهج و برامج خاصة، كفاءات متخصصة ...(

جعل التكوين المهني ضمن اسالك التعليم وتمكين المتخرجين منه من ولوج الجامعات  -

 ومؤسسات التعليم العالي؛

اع واالستعانة بمتدخلين من غير قطتنويع طرق وأساليب محاربة االمية مع التتبع والتقويم  -

التربية )وزارة االوقاف( وادماج التربية غير النظامية في مشروع اصالح المدرسة 

 المغربية؛

الحسم النهائي مع منطق الخريطة المدرسية الذي يستهدف حق التلميذ في تحصيل جيد وفق  -

 .معايير موضوعية ويرهن مستقبله الدراسي

 

 :مج والتكويناتبراالالمناهج و. 4.3.3
 

 مراجعة شاملة للمناهج والبرامج الحالية؛ -

ضرورة استجابة المناهج والبرامج للمستجدات والتطورات الحاصلة في العلوم والمعارف  -

 والثورة الرقمية كما وكيفا؛

 تعميم االستفادة من تكنولوجيا االتصال واإلعالم في المناهج الدراسية والمضامين والتعلمات؛ -
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اشكالية تدريس اللغات ولغات التدريس بمختلف االسالك التعليمية بما فيها التعليم الحسم في  -

العالي والتكوينات وفق منظور اصالحي جريء يزاوج بين الهوية والكونية ومتطلبات الثورة 

 العلمية والتكنولوجية؛

علمها منذ من تضرورة انفتاح المتعلمين على اللغات االجنبية االكثر عالمية وعلمية واالستفادة  -

 االبتدائي سواء في التعليم العمومي او الخصوصي؛

السوسيواقتصادية واجتماعية ومهنية للجهات مع استحضار مالءمة المناهج والبرامج للحاجات  -

 النوع في صياغة المقررات الدراسية؛ مقاربة

مية الحس االبتدائي لتنادراج برامج االنشطة الثقافية والقيمية والجمالية في البرامج الدراسية منذ  -

الفني والجمالي لذى التلميذ وتربيته على السلوك االخالقي واحترام المؤسسة كفضاء للتعلم 

 ؛ والتنشئة التربوية واالجتماعية )احداث باكالوريا مهنية في مجال الفن واالبداع...(

يار نمطية في اختمسالك الثانوي التاهيلي وفق مقاربة جديدة تتجاوز الواعادة النظر في شعب  -

 وتعمل على تقليصها خدمة الختيار التلميذ ومؤهالته المستقبلية؛ الشعب

اعادة هيكلة نظام التوجيه على اساس تصور متكامل يعتمد التوجيه المبكر للتلميذ ويواكب  -

والمساعدة  لإلعالم وإقليميةمشروعه الشخصي مع العمل على احداث مراكز جهوية 

 ووسائل العمل في المؤسسات التعليمية؛طرالالزمة وتوفيراأل

اعادة النظر في نظام التقويم واالمتحانات االشهادية بما فيها المراقبة المستمرة سواء في التعليم  -

 العمومي او الخصوصي ومحاربة ظاهرة الغش؛

  ؛على جودة اداء وتحصيل التالميذ آلثارهاعقلنة عدد الساعات المعمول بها في االبتدائي نظرا  -

تقييم العمل بتعدد الكتب المدرسية التي عرفت طغيان الهاجس التجاري على البيداغوجي  -

 والمعرفي واقتراح توحيدها اخذا بعين االعتبار الخصوصيات الجهوية؛

 لتأهيلاتحديث وتمديد التكوين بمراكز التكوين مع توفير العدة المعرفية والبيداغوجية وشروط  -

 النظري والتطبيقي؛

الئم )التكوين ات التكوين الجيد والمها التكوين المهني لتستجيب لمتطلباط التكوين بما فيتطوير انم -

 ؛ مع تفعيل شراكات مع المقاولة بالتناوب(

في شعب التكوين المهني وجعله جزء من سيرورة االسالك التعليمية  االستيعابيةتوسيع الطاقة  -

 مع توفير االطر والبنيات والتجهيزات الالزمة؛

والمحيط السوسيوثقافي واقتصادي للجهات  في العطل المدرسية وجعلها تتناسب دة النظراعا -

 .وأسرهموكذا حاجات المتعلمين 

 
 

 :والتأطير، والتوجيه، والتخطيط، والتدبير : هيئات التدريس، والتكوين،التربويونالفاعلون  .3.3.3
 

اعادة االعتبار لنساء ورجال التعليم ماديا ومعنويا مع العمل على مراجعة النظام االساسي دون  -

 ؛واإلداريةالتمييز بين كل االطر التربوية 

 مراجعة شروط التوظيف ومعايير الترقية وتقويم االداء في عالقة بالمردودية واالستحقاق؛ -

 لهيئة والمستمرالجيد للموارد البشرية بالمنظومة التربوية وضرورة التكوين االساس  التأهيل -

 المناطق؛الشعب و التدريس وتوفير العدد الكافي تفاديا للخصاص في العديد من

 

م ومتخصصة في كل اسالك التعلي الحاجة الى التاطير التربوي الجيد والى ادارة تربوية معقلنة -

 احداث مراكز للتكوين في هذا االطار؛والتعليم العالي مع 
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 ؛واإلداريةضرورة التكوين في مجال المعلوميات واالتصال لفائدة االطر التربوية  -

هذه الفئة في افق تعميم هذا التعليم بخلق  وتأهيلاعطاء اهمية لمهنة المربي بالتعليم االولي  -

 مراكز للتكوين مهنيا وتربويا؛

 امه مع تمكينه من تكوين مستمر وتحفيز مادي؛دوارالمرشد التربوي ومهتحديد أ -

عض المواد ب ااالبتدائي خاصة السنتين الخامسة والسادسة وتحديدفي المتخصص  باألستاذالعمل  -

 ؛ ، الرياضيات()اللغة الفرنسية

العمومي او الخصوصي وانعكاسات ذلك ضرورة الحد من الساعات االضافية سواء في التعليم  -

 التالميذ في التعلمات والتحصيل الدراسي؛ على تكافؤ الفرص بين

اعطاء المدرس االستقاللية البيداغوجية في اختيار الكتاب المدرسي االجود والمنهج الدراسي  -

 المالئم لوضعيات التعلم مع فتح المجال الستكمال دراسته وتكويناته العليا؛

 ؛المدرسةالشعب تمكين اساتذة الباكالوريا الدولية من تكوين متخصص في  -

 

 :حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .2.3.3
 

تربية المساءلة والمحاسبة في كل مؤسسات ال وإمكانيةتبني التدبير بالنتائج لتحديد المسؤوليات  -

 ؛والتكوين

 منح المؤسسات التعليمية استقاللية فيما يتعلق بتدبير مرافقها مع تفويض المديرين الختصاصات -

 ؛في المجاالت ذات االولوية

على  ية وسائر الشركاء مع العملقطاع التربية والتكوين والجماعات التراب بينتفعيل الشراكات  -

سسة العالقة بين المؤسسات التعليمية والجماعات المحلية حتى تساهم في النهوض بالمدرسة مأ

 ودعم اصالحها؛

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

 ؛ االنشطة العلمية والثقافية...( ،)التكوين

سسة شراكات في التكوين المهني والتعليم العالي في ميدان البحث الصناعي والتكنولوجي مأ -

 الكفاءات التقنية والمهنية؛ وتأهيل

لنظام  البشرية ولحكامة جيدة تستجيب تعبئة الموارد المالية الكفيلة بتدبير معقلن وهادف للموارد -

 تدبيري متطور للجسور والممرات بين مكونات المنظومة الوطنية؛

وتقوية استقاللية الجامعات  واإلداريةاعطاء االكاديميات صالحيات في تدبير امورها المالية  -

المالية و نظرا لدورها االساسي في التكوين االكاديمي والبحث العلمي وتوفير الموارد البشرية

 الضرورية؛

تبسيط المساطر والقوانين لتشجيع تعميم التعليم االولي واالستثمار فيه باعتماد الية ناجعة  -

 تشاركية تجمع كل من قطاع التربية الوطنية والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية؛

تبني نموذج المدارس الجماعاتية بالوسط القروي واالتجاه نحو تعميمها مع توفير اساتذة وموارد  -

 اخراج القوانين المنظمة لها؛ والعمل علىمالية 

دمقرطة مجالس المؤسسات التعليمية والجامعية وتقوية ادوارها ومهامها باعتبارها االطار  -

 شراكات.المناسب لنهج المقاربة التشاركية وتفعيل ال

 

 

 :خاص للتربية والتكوينالالقطاع  .5.3.3
 



 12 ص 41/41/4141/ تطوان –جهة طنجة الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي/تقرير لقاء 

 

تعلمات وتكافؤ الفرص في ال لإلنصافضمان التوازن بين التعليم الخصوصي والعمومي تحقيقا  -

 والتحصيل؛

ضرورة مراقبة الدولة للتعليم الخصوصي والكف عن تمتيعه بامتيازات مع العمل على اخضاعه  -

 التدريس الخاصة به. ألطرلنفس القوانين المنظمة للقطاع العمومي، وتوفيره 

 

 :البحث العلمي واالبتكار والتميز وولوج مجتمع المعرفة .1.3.3
 

 لبحث العلمي الذي يجب ان يكونالدراسية با واألسالكربط التربية والتكوين في كل المراحل  -

 سسا؛ممأ

مع توفير التمويل الضروري وخلق لجان علمية  واالستثمار فيهتشجيع البحث العلمي  -

 متخصصة؛

انجاز برنامج استعجالي للنهوض بالبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة  -

 للجامعة.
  

 :وعالقتها بالمحيط للمدرسة والقيميةاألدوار االجتماعية والثقافية  .7.3.3
 

علم حاجات المت ط معااالجتماعية والثقافية والقيمية في ارتب ها وأدواراعادة االعتبار للمدرسة  -

 ؛تربويا ونفسيا وسلوكيا وقدراته االبداعية

والخلق وتعبير المتعلم والطالب عن مواهبه  لإلبداعجعل المدرسة والحياة الجامعية فضاء  -

 بقيم المواطنة؛تشبعه وطاقاته 

كل الفاعلين  بإسهاماعتبار االنشطة الموازية جزء من سيرورة الزمن المدرسي ومقرراته  -

 ؛وتفعيل النوادي التربوية والشركاء )جعل المدرسة فضاء جاذب(

جيع المعوزة لتش واألسرالنائية والمهمشة  توفير كل انواع الدعم االجتماعي السيما في المناطق -

 التالميذ على التمدرس ومتابعة الدراسة خاصة الفتيات؛

واالستماع داخل المؤسسات مع توفير  لإلنصاتمراكز  وإحداثتقديم حصص للدعم النفسي  -

 اخصائيين وتفعيل النوادي التربوية؛

 لشروط افضل للتمدرس؛توفير االمن داخل المؤسسات التعليمية وخارجها ضمانا  -

في النهوض بالمجتمع  والجامعة االعالم بدوره التنويري في ابراز ادوار المدرسة قيامضرورة  -

 واالنفتاح على مؤسساته. 
 

 :اإلصالح التربويمنهجية  .8.3.3
 

 سياسية لتحقيق اصالح شمولي برؤية استراتيجية؛ دةضرورة توفر ارا -

ع رتبطا بالمشروالمسؤوليات، وتجعله م حددية وتيضمن استمراري لإلصالحسن تعاقد جديد  -

 في االنسان ويرعى حقوق االجيال الصاعدة في تعلم وتكوين جيد؛ المجتمعي الذي يستثمر

 ؛اتهبكل فئ نجاح االصالح يتوقف على االشراك الفعلي لجميع الفاعلين وتعبئة المجتمع -

 والتجريب مع المواكبة والتقييم؛المطلوب اصالح يتميز بالتدرج، والتبسيط  -

 وقادر على مواجهة اي تعثرات او مقاومات؛ لإلصالحوضع مخطط للتواصل مواكب  -

، مع ربط االصالح الفرانكفونيةضرورة استلهام التجارب الناجحة والقطع على المنظومة  -

يا وجهويا طنة المغربية بخصوصياتها ورهاناتها التنموية ولمردودية والنجاعة ومتطلبات البيئبا

 ؛وكذا التحديات الدولية ومحليا
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 مع التقييم والتتبع ومراقبة اشكال التطبيق ومجاالته. لإلصالحوضع اليات مواكبة  -
-  

  :قضايا وموضوعات ذات بعد جهوي ومحلي  .2.3.3 -

 ؛وتوفير الموارد المالية نظرا لنجاحها كنموذج باإلقليمتعميم المدرسة الجماعاتية  -

الشراكة بين المدرسة والجماعات الترابية ودعمها خاصة في النقل والبنيات  المزيد من تفعيل -

 التحتية؛

والتاريخي في المناهج والبرامج المطبقة الثقافي االخذ بعين االعتبار الموروث الطبيعي و -

 بالمنطقة بهدف تكوين تلميذ يعتز بانتمائه الى منطقته؛

ير التدفئة ، مع توفاالكتظاظوتجهيزها لتفادي  اإلقليمبالحاجة الى بناء مدارس في المناطق النائية  -

نظرا لخصوصية المنطقة وإحداث داخليات لتشجيع الفتيات على الدراسة ومحاربة الهدر 

 المدرسي؛

 ؛باإلقليم المحليةالثقافية احداث شعب وتخصصات تتالءم والمؤهالت االقتصادية و -

 طق خاصة الجبلية؛نهج استعمال زمني يتوافق ومتطلبات العيش بالمنا -

تكييف استعمال الزمن والعطل المدرسية مع خصوصيات ومتطلبات العيش بالمناطق خاصة  -

 النائية )الجبلية(.

 اختتام اللقاء: .2
 

الشكر للقطاعات الحكومية والسلطات الجهوية مجددا  ،محمد الدالياختتم اللقاء بكلمة موجزة للسيد 

والمشاركين على تلبيتهم دعوة المجلس، وعلى مشاركتهم المتميزة لجميع المشاركات وواإلقليمية والمحلية 

ضمن سلسلة من األعمال التي يباشرها وينجزها المجلس في  حلقةونتائجه التي تعد  والمثمرة في هذا اللقاء

 .أفق إعداد مشروع التقرير االستراتيجي الذي سيرسم خارطة طريق متقاسمة إلصالح المنظومة التربوية
 

وقع على متقارير اللقاءات الجهوية  المجلس لجميعنشرى الى علم المشاركات والمشاركين انه كما

" الذي فتحه المجلس   forum"منتدى التواصل " األعلى للتربية والتكوين، عالوة على التذكير ب المجلس 

نه م اذكاءعلى موقعه اإللكتروني، حتى يتمكن الجميع من التفاعل معه من خالل األسئلة التي يطرحها، 

لدينامية الحوار واإلشراك الموسع للمواطنات والمواطنين والفاعلين والمعنيين بقضايا المدرسة المغربية في 

 .استشراف آفاقها
 

 استنتاجات عامة: .5
الذي اخذ حيزا كبيرا في التدخالت ويمكن تسجيل  اقشة على الجانب االستشرافيتركزت المن

 :المالحظات التالية
 

 ؛القضايا الموضوعاتية عرفت تفاوتا من حيث االهمية في النقاش واالقتراحات 

 اغلب االقتراحات المقدمة ذات طبيعة اجرائية تسعى لتقديم حلول عملية؛ 

 العالي في مقابل اهتمام يالتكوين المهني كجزء من  ندرة االقتراحات بخصوص التعليم

 سيرورة التعليم المدرسي وكذا بمحاربة االمية؛

قيا اهم قضاياه االشكالية اف وإثارةالثالث  بأسالكهللتعليم المدرسي  اعطاء اهميةتم  بناء على ذلك

 :وعموديا من قبيل

 تعميم التعليم وجودته / التعليم االولي؛ 

 ج التربوية؛المناهج والبرام 

 ؛لفاعلون التربويون ا 
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 ؛المنظومة حكامة 

في مقابل ذلك شدد المتدخلون على ضرورة اصالح المنظومة فيما يتعلق بادوار المدرسة  -

وهذا يبرز ان التوجهات االساسية  والبعد المحلي والجهوي ومراجعة منهجية االصالح

 لالقتراحات جعلت من المحاور االربعة السابقة قطب الرحى في االصالح.
 

 

 :تقييم أولي لتنظيم اللقاء وتأطيره .1
 

يطبعه روح المسؤولية والصراحة التي تتوخى تقديم الحلول الناجعة نقاشا اللقاء  فرع -

اختتم اللقاء بكلمة شكر للسيد محمد الدالي إلصالح المنظومة من باب المشاركة الهادفة و 

 .الموجهة للحضور
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