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  التصمیم
 4 ___________________________________________________________ تصدیر

 10 _____________________________________________________ :األول الفصل

 10 ____________________________________ الفرص وتكافؤ اإلنصاف مدرسة أجل من

 11 ____ تمییز أي دون والتكوین والتعلیم التربیة ولوج في المساواة لمبدأ الفعلي التحقیق: األولى الرافعة

 12 ________________ الفرص وتكافؤ اإلنصاف أساسُ  وتعمیمھ األولي التعلیم إلزامیة: الثانیة الرافعة

 ذات والمناطق الحضریة وشبھ القرویة باألوساط التمدرس وتنمیة تعمیم استھداف: الثالثة الرافعة
 13 ___________________________________________ إیجابیاً  تمییزاً  بتخویلھا الخصاص،

 في أو ة،إعاق وضعیة   في األشخاص لفائدة والتكوین والتعلیم التربیة ولوج في الحق تأمین: الرابعة الرافعة
 14 _______________________________________________________ خاصة وضعیات

 15 ____واالندماج الشخصي المشروع وبناء التعلم استدامة من والمتعلم المتعلمة تمكین: الخامسة الرافعة

 موالدع والبنیات التجھیزات ومن الالزم التأطیر من والتكوین التربیة مؤسسات تمكین: السادسة الرافعة
 18 ______________________________________________التام والتعمیم اإلنصاف لضمان

 18 ________________________________ وجاذبیة جدوى ذات مدرسة تحقیق: السابعة الرافعة

 19 __ افاإلنص وتحقیق التعمیم في العمومي للتعلیم فعلي شریك الخاص، والتكوین التعلیم: الثامنة الرافعة

 21 _____________________________________________________ :الثاني الفصل

 21 ___________________________________________للجمیع الجودة مدرسة أجل من

 كوینوالت التربیة جودة من للرفع أولى أسبقیة والتدبیر، والتكوین التدریس مھن تجدید: التاسعة الرافعة
 22 _______________________________________________________ العلمي والبحث

 27 ______________ وأطوارھا المغربیة المدرسة لمكونات ومرونة تناسقا أكثر ھیكلة: العاشرة الرافعة

 27 _ والتكوین والتعلیم التربیة وأنواع أطوار مختلف بین والجسور الممرات مأسسة: عشر الحادیة الرافعة

 28 ______ واالبتكار والمالءمة واالنفتاح التنوع قوامھ وتكویني بیداغوجي نموذج: عشرة الثانیة الرافعة

سة اللغات من التمكن: عشرة الثالثة الرافعة درَّ  34 ____________________ التدریس لغات وتنویع المُ

 38 ________________________ واالبتكار والتقني العلمي بالبحث النھوض: عشرة الرابعة الرافعة

 41 ________________________ والتكوین التربیة لمنظومة ناجعة حكامة: عشرة الخامسة الرافعة

 46 _____________________________________________________ :الثالث الفصل

 46 __________________________________ والمجتمعي الفردي االرتقاء مدرسة أجل من

 من والتمكین المستقبل، ومھن البالد حاجات مع والتكوینات التعلمات مالءمة: عشرة السادسة الرافعة
 47 ____________________________________________________________ االندماج

 48 ______________________________ ثقافي السوسیو االندماج تقویة: عشرة السابعة الرافعة

 50 __________________ والتنمیة والدیمقراطیة المواطنة مجتمع بناء ترسیخ: عشرة الثامنة افعةالر

 50 __________________________________________________ الجنسین بین والمساواة

 51 ___________________________________ الحیاة مدى التعلم تأمین: عشرة التاسعة الرافعة
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 53 __________________ المعرفة ومجتمع اقتصاد في الفاعل االنخراط في اإلسھام: العشرون الرافعة

 58 ___________________ الصاعدة البلدان ضمن المغرب تموقع تعزیز: والعشـرون الواحدة الرافعـة

 59 _____________________________________________________ :الرابع الفصل

 59 ____________________________________ للتغییر جدید وتدبیر ناجعة ریادة أجل من

 60 _____________ جدیدة مغربیة مدرسة أجل من موصولة مجتمعیة تعبئة: والعشـرون الثانیة الرافعـة

 63 __________ :المدرسة مستویات مختلف في ناجعة تدبیریة وقدرات ریادة: والعشرون الثالثة الرافعة
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الیوم في صلب المشروع المجتمعي لبالدنا، اعتبارا لألدوار التي علیھا النھوض بھا في  1المدرسةتقع  .1
تكوین مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقیق أھداف التنمیة البشریة والمستدامة، وضمان الحق في 

 التربیة للجمیع. وھي لذلك، تحظى بكونھا تأتي في صدارة األولویات واالنشغاالت الوطنیة. 
 

توطیدھا وتطویرھا، والسیما منھا: تحدیث اإلطار أن المدرسة المغربیة حققت مكتسبات یتعین  صحیح .2
 لالتمركزاجدیدة قائمة على  حكامة بدایة إرساءالقانوني والمؤسساتي؛ التقدم الكمي في تعمیم التمدرس؛ 

؛ مراجعة المناھج والبرامج الدراسیة؛ إرساء ھندسة نسبیا ؛ تخویل االستقاللیة للجامعةوالالتركیز
بیداغوجیة جدیدة في التعلیم العالي؛ إدراج تدریس األمازیغیة وثقافتھا؛ إعادة ھندسة شعب التكوین 

 لعتیق.التعلیم ا تأھیل والشروع فيالمھني وتخصصاتھ والتوسیع التدریجي لطاقتھ االستیعابیة؛ 
 

المدرسة المغربیة ال تزال تعاني من اختالالت مزمنة، وقف علیھا  على أھمیة ھذه المكتسبات، فإن .3
حول "تطبیق  2014المجلس، خصوصا، من خالل التقریر الذي أعدتھ الھیئة الوطنیة للتقییم لدیھ سنة 

  : "المكتسبات والمعیقات والتحدیات": 2013-2000المیثاق الوطني للتربیة والتكوین والبحث العلمي 
دیة الداخلیة للمدرسة، متجلیة أساساً في ضعف التمكن من اللغات والمعارف محدودیة المردو §

والكفایات والقیم؛ محدودیة نجاعة أداء الفاعلین التربویین وما یعانیھ التكوین األساس والمستمر 
جیات التكنولو من نقائص؛ استمرار الھدر المدرسي والمھني والجامعي؛ الولوج المحدود للتعلم عبر

لبحث العلمي؛ التردد في معالجة اإلشكالیات ل الكمیة والكیفیة مردودیةال؛ ضعف ةالتربوی
 العرضانیة، والسیما مسألة تعلم اللغات ولغات التدریس.

ضعف المردودیة الخارجیة: متمثلة في صعوبات االندماج االقتصادي واالجتماعي والثقافي  §
مع محیطھا، مع نقص في قدرتھا على  المدرسةوالقیمي للخریجین؛ ومحدودیة انفتاح وتفاعل 

 مة لتحوالت محیطھا المحلي والعالمي وإدماج مستجداتھ ومبتكراتھ.ءالمواكبة السریعة والمال
النتیجة: تكلفة باھظة تتحملھا البالد في تحقیق المشروع المواطن والدیمقراطي والتنموي، وفي  §

واالبتكار والتكنولوجیا. ضحایا ھذه التكلفة ھم إذن، رواد  النخراط الفاعل في مجتمع المعرفةا
 المدرسة ومستقبلھم شبھ المحجوز، ووطنھم المحروم من كفاءاتھم ومؤھالتھم.

 

لذلك، توجد المدرسة الیوم موضع مساءلة، من الجمیع: أوال من أعلى سلطة في البالد، التي دقت  .4
مساءلة الضمیر"، والعمل على إعادة تأھیل المدرسة ناقوس الخطر، مع الدعوة إلى القیام بوقفة لـ"

 ومدبریھا؛ من الفاعلین االقتصادیین؛ من المدرسةوبنائھا، ثم من المتعلمین وأسرھم؛ من الفاعلین في 
المثقفین والفاعلین في المجتمع المدني والسیاسي والنقابي؛ من أصحاب القرار السیاسي؛ وإجماال من 

  ممثلیھا.األمة بمختلف مكوناتھا و
 

مساءلة المدرسة، تحیل أیضا إلى سؤال اإلصالح التعلیمي: لماذا لم تنجح اإلصالحات المتعددة  .5
المتوالیة، في التمكن من تحقیق النتائج المطلوبة، ھل الخلل كامن في التصور أم في التطبیق؟ أم في 

ذج التربوي والتكویني الرؤیة ذاتھا؟ أم یعود إلى ضعف اإلمكانات المرصودة؟ ھل الخلل في النمو
وغیاب المراجعات الالزمة؟ ھل یكمن الخلل في منھجیة التفعیل والتطبیق، وغیاب شروط الحكامة 

 الجیدة، وآلیات التتبع والتقییم والتعبئة، والریادة الناجعة؟ 
 

ذكور مھذه األسئلة وغیرھا، تجد أجوبة مستوفیة عنھا في التقریر التحلیلي المتعلق بتطبیق المیثاق ال .6
سابقا. والمجلس إذ یعتبر أن تجاوز ھذه االختالالت یشكل منطلقا أساسیا إلنجاح اإلصالح المقبل، 

                                                             
تحيل المدرسة في سياق هذه الرؤية االستراتيجية، على مجموع مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: التعليم  (*)1 

 ق.االطر؛ التكوين المهني؛ التعليم العتي األولي واالبتدائي واالعدادي والثانوي؛ التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي؛ تكوين
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فإنھ یؤكد أنھا لیست قدرا محتوماً، وتجاوزھا لن یكون بمفاعیل العصا السحریة؛ ذلك یتطلب انخراطا 
عة یل، مع ابتكار حلول ناججماعیا حاسما من أجل إقامة قطیعة مع الفجوة القائمة بین التنظیر والتفع

  وعملیة لتحقیق التغییر المنشود داخل مؤسسات التربیة والتكوین.

إدراكا لكل ذلك، بادر المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، في سیاق التحضیر لبلورة  .7
، لمدرسةارؤیة استراتیجیة جدیدة لإلصالح التربوي، إلى إطالق مشاورات موسعة شملت الفاعلین في 

، والشركاء، والقطاعات المسؤولة عن التربیة والتكوین والبحث العلمي، واألطراف المعنیة والمستفیدة
ومن لھ رأي في الموضوع من الكفاءات الوطنیة والخبراء. لقد كانت الغایة ھي مشاركة أكبر عدد 

 تشراف آفاقھا. ممكن من المغاربة في "مساءلة الضمیر" بخصوص واقع المدرسة المغربیة واس

 تأتي الرؤية االستراتيجية الجديدة لإلصالح استجابة للسياقات التالية: .8
اضطالع المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي بمھامھ طبقا للدستور، والقانون  §

  ؛2014ماي  16المتعلق بھ الصادر بتاریخ 
 10رة الخریفیة للبرلمان، بتاریخ االستجابة للدعوة الملكیة الموجھة للمجلس في افتتاح الدو §

  ؛المدرسة، من أجل وضع خارطة طریق إلصالح 2014أكتوبر 
 المدرسةالحاجة المجتمعیة الملحة لألمة، والتقاء إرادات مختلف مكوناتھا وفاعلیھا، إلصالح  §

  وتأھیلھا وتجدیدھا، لتضطلع بأدوارھا على النحو األمثل؛
دین حقوق اإلنسان، والتربیة والتكوین، والمناھج والمعرفة، التفاعل مع التحوالت الدولیة في میا §

   والتطور التكنولوجي والفكري العام.والبحث العلمي واالبتكار، 
 :تتأسس هذه الرؤية على نوعين متضافرين من المرجعيات .9

 

 یمثلھا:  مرجعيات موجهة، §
، 35، 34، 33، 32، 31، 26، 25، 19، 18، 5، 3، 1الدستور، السیما التصدیر والفصول  -

71 ،159 ،160 ،163 ،168 ،169 ،171 ،179. 
وافتتاح ، 2013، 2012الملك والشعب للعام الخطب الملكیة، خصوصا خطب ذكرى ثورة  -

 . 2014الدورة التشریعیة الخریفیة للعام 
ع ما مالمیثاق الوطني للتربیة والتكوین بوصفھ الیزال یمثل اإلطار المرجعي لإلصالح،  -

الھندسة  ،ة تعمیم التعلیم األولي، اإلنصافالءمات وتطویر، تھم باألساس إلزامییقتضیھ من م
تربیة على لومھن التربیة والتكوین، ربط التكوین المھني بالتعلیم المدرسي، ا اللغویة، المھننة

ندماج الفردي ، الحكامة الجیدة، مدرسة االالقیم والسلوك المدني، النموذج البیداغوجي
 االقتصاد ومجتمع المعرفة، الریادة الناجعة للتغییر، والتعلم مدى الحیاة: ،المجتمعيواالرتقاء 

الدولیة ذات الصلة بالتربیة والتكوین والبحث  االتفاقیات الدولیة المصادق علیھا، والمواثیق -
العلمي، وحقوق الطفل والمرأة واإلنسان، والمساواة بین الجنسین، وحقوق ذوي اإلعاقة 

 الخاصة، وعدم التمییز على أي أساس كان.والوضعیات 
 

وھي تقاریر وأعمال اللجان الدائمة للمجلس؛ التقریر التحلیلي المتعلق بتقییم  مرجعيات العمل، §
تطبیق المیثاق، الذي یشكل المنطلق التشخیصي األساس للرؤیة االستراتیجیة؛ ومجمل 

ألحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة االستشارات التي قام بھا المجلس، والمساھمات الكتابیة ل
 ؛المدرسة المغربيةوالمجتمع المدني والخبراء، ونتائج لقاءات الحوار الجھوي من أجل تأھیل 

 والعروض المقدمة من قبل الوزراء المشرفین على قطاعات التربیة والتكوین والبحث العلمي
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صید المجلس رحول رؤیتھم المستقبلیة لمشاریع اإلصالحات التربویة المرتقبة،  والتعلیم العتیق،
 من التقاریر والدراسات واآلراء؛ المقارنات على الصعید الدولي.

  
 

 : المنهجية والمقومات المبادئ تستند ھذه الرؤیة إلى جملة من .10
 

 : على ما یليتقوم ھذه الرؤیة فمن حیث المبادئ،   .أ
الدستوریة لألمة المغربیة المتمثلة في الدین اإلسالمي، والوحدة الوطنیة والملكیة الثوابت  §

 الدستوریة واالختیار الدیمقراطي.
الھویة المغربیة الموحدة، والمتعددة المكونات، والغنیة الروافد، والمنفتحة على العالم، المبنیة  §

 .والحوار بین الثقافات والحضارات وتقویة االنتماء وترسیخ القیمعلى االعتدال والتسامح 
 مبادئ وقیم حقوق اإلنسان. §
 اعتبار منظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي رافعة للتنمیة البشریة المستدامة. §
 االنخراط في مجتمع المعرفة والعلم واإلبداع واالبتكار والتكنولوجیات الحدیثة. §

 

 على ما یلي:، فتنبني أساسا مقومات المنهجيةالأما من حیث    .ب
 ؛ المغربیة المدرسةاعتماد نظرة شمولیة لمختلف مكونات  §
تالفي تقدیم برامج التطبیق والتدابیر اإلجرائیة، وتجاوز المعالجة التقنیة والكمیة الصرفة  §

 لقضایا التربیة والتكوین، التي تُعد من صمیم صالحیات السیاسات العمومیة؛
طائع الضروریة وابتكار حلول جدیدة بمقاربة توطید المكتسبات وتطویرھا، وإحداث الق §

للتغییر، قوامھا الحسم في اإلشكالیات العرضانیة العالقة، والمزاوجة بین الطموح والواقعیة، 
 وبین تحدید األولویات والتدرج في التنفیذ؛

 ؛والمدرس ؛اعتبار الفصل الدراسي النواة األساس لإلصالح، بإعطاء األولویة للمتعلم §
؛ والفاعل التربوي؛ وظروف التمدرس؛ وبتمكین مؤسسات التربیة والتكوین والتعلمات

ومجموعتھا التربویة من اإلمكانات الضروریة لالضطالع بمھامھا، وبإعادة بناء عالقة 
  تربویة جدیدة بین المتعلم والمدرس، وبینھما وبین فضاءات التعلم؛

 ھدافھ ومضامینھ، وأیضا في سیرورةترسیخ المقاربة التشاركیة، في بلورة اإلصالح وتملك أ §
 تطبیقھ؛ 

االقتناع بأن منتھى ھذه المقاربة ھو بناء تعاقد اجتماعي محفز ومنظم النخراط الجمیع، كل  §
  من موقعھ، في دعم مشاریع اإلصالح وإنجاحھا؛

نھج حكامة ناجعة في تصور اإلصالح، وریادتھ وتدبیر تنفیذه، وتوفیر مستلزمات تحقیق  §
  بع إنجازه؛أھدافھ، وتت

التتبع الیقظ والتقییم المنتظم، الداخلي والخارجي، لمسار تطبیقات اإلصالح وإنجازاتھ، من  §
 أجل القیام باالستدراكات الضروریة في أوانھا، والتحسین المستمر لنتائج التغییر المنشود.

ة ات الممكناعتبار أن ھذه الرؤیة تتسم بالتدرج والمرونة واالنفتاح على المالءمات واإلغناء §
 في ضوء التقییمات ومواكبة المستجدات.  

 

مع األخذ بعین االعتبار، المدى  ،2030إلى  2015تندرج هذه الرؤية في مدى زمني يمتد من  .11
سنوات)، وتستھدف األجیال الحالیة  6سنوات) والبعید (ما یفوق  6سنوات) والمتوسط ( 3القریب (

والمقبلة. وھي مدة زمنیة تتالءم مع الممارسات الوطنیة والدولیة المتعلقة بزمن اإلصالحات التربویة 
مسار الدراسي اإللزامي والتأھیلي لجیل من المتعلمین، االستراتیجیة؛ من شأنھا أن تمكن من استیفاء ال
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ولما یقارب أربعة أفواج من خریجي الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي، وذلك في مراعاة لمتطلبات 
تنفیذ الرؤیة االستراتیجیة؛ ولتفعیل اإلصالح، والتأكد من معالم بلوغ أھدافھ في تجاوب مع تطلعات 

 الجدیدة التي تنشدھا بالدنا.   المدرسةق لبناء المجتمع، وفي استھداف واث
مدة كافیة أیضا إلنجاز تقییم شامل لسیرورة اإلصالح ونتائجھ، مواكب بتقییمات مرحلیة  وھي

  للتصحیح واالستدراك والتحسین. (ثالثة تقییمات على األقل).
  

 

  قوامها:  إرساء مدرسة جديدة يكمن جوهر هذه الرؤية في .12
 وتكافؤ الفرص؛ اإلنصاف §
 ؛ للجمیعالجودة  §
 المجتمعي. والفردي  االرتقاء §

 

، تقدم خارطة طریق بمداخل نسقیة مة لإلصالح، كفیلة بتحقیق أھدافھوخیارات كبرى ناظوھي أسس، 
 وبرافعات للتغییر المستھدف، وتواكب التحدیات والرھانات في مجال تجدید المنظومات التربویة.

 

من االضطالع األمثل بمختلف وظائفھا في  المدرسةمن ذلك یتمثل في تمكین إن الرهان األساس  .13
  تكامل وتعاضد، والسیما:

  التنشئة االجتماعیة والتربیة على القیم في بعدیھا الوطني والكوني؛ §
  التعلیم والتعلم والتثقیف؛ §
  التكوین والتأطیر؛ §
  البحث واالبتكار؛ §
 اعي والثقافي.التأھیل وتیسیر االندماج االقتصادي واالجتم §

 
  

  فتھم بناء مواطن: أما الغايات المنشودة، .14
متمسك بالثوابت الدینیة والوطنیة والمؤسساتیة للمغرب، وبھویتھ في تعدد مكوناتھا وتنوع  §

 ؛واجباتھحقوقھ روافدھا، ومعتز بانتمائھ ألمتھ، وقادر على الموازنة الذكیة والفاعلة بین 
 واحترام الحق فيالمساواة والتسامح بمتشبع ، المدنيمتحل بقیم المواطنة وفضائل السلوك  §

وعارف بالتزاماتھ الوطنیة وبمسؤولیاتھ تجاه نفسھ وأسرتھ ومجتمعھ، مسھم في الحیاة  ،االختالف
  الدیمقراطیة والتنمویة لوطنھ، ومنفتح على الغیر وعلى العصر بقیمھ الكونیة؛

المعارف، وامتالك الكفایات والمھارات، وفن ذو تكوین متكامل ومتجانس بین تحصیل وبناء  §
 الخبرة. واكتسابوتعلم والعیش المشترك،  الحیاة

 

  بذلك تتحقق فعليا: .15
الھادف الى تحقیق  ،بات المشروع المجتمعي الدیمقراطيمع متطل المدرسةمالءمة وظائف  §

  ؛والمستدامةالتنمیة الشاملة 
في عمق الدینامیة المجتمعیة وسیاساتھا العمومیة، في مراعاة للتوجھات  المدرسةجعل  §

واالختیارات التي یسلكھا المغرب منذ مطلع األلفیة الجدیدة، والمتعلقة أساسا بالخیار الدیمقراطي 
الحقوقي، وبتنمیة التنوع الثقافي واللغوي، وبالجھویة المتقدمة، وبالنموذج التنموي المغربي، 

  تأھیل االقتصاد، واالنخراط الفاعل في مجتمع المعرفة والتكنولوجیا.وبتعزیز و
مواكبة واستدماج تحوالت العالم ومستجداتھ في العلوم والتكنولوجیا والمعارف، وضمنھا ما  §

 والبحث العلمي والتقني واالبتكار.كوین یتصل بالتربیة والت
  

 من االضطالع بأدوارھا الحاسمة في: تمكینھایتوخى  المغربية للمدرسةإن التغییر المنشود  .16
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االنتقال بالتربیة والتكوین والبحث العلمي، من منطق التلقین والشحن واإللقاء السلبي األحادي  §
الجانب، إلى منطق التعلم والتعلم الذاتي، والتفاعل الخالق بین المتعلم والمدرس، في إطار عملیة 

فردیة  ،لقیموا والكفایاتتربویة قوامھا التشبع بالمواطنة الفعالة، واكتساب اللغات والمعارف 
 ؛وجماعیة وكونیة، وتنمیة الحس النقدي وروح المبادرة، ورفع تحدي الفجوة الرقمیة

تمكین المتعلمات والمتعلمین من التحقیق المتدرج للمواصفات المستھدفة في كل مستوى دراسي  §
افعات روتكویني، طبقا لما ینص علیھ المیثاق في دعامتھ الرابعة، مع مالءمة ھذه المواصفات مع 

 التغییر لھذه الرؤیة؛
االرتقاء بالمجتمع المغربي من مجتمع مستھلك للمعرفة، إلى مجتمع لنشر المعرفة وإنتاجھا، عبر  §

تطویر البحث العلمي والتقني واالبتكار، في مجاالت العلوم البحتة والتطبیقیة، والتكنولوجیات 
 لفنون واآلداب؛الحدیثة، وفي مجاالت العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، وا

 مصاف البلدان الصاعدة. مجتمع المعرفة وفيالمغرب في اإلسھام في تعزیز تموقع  §
 

 

  على ھذا األساس، تنتظم الرؤیة االستراتیجیة، عالوة على التصدیر أعاله، وفق ما یلي: .17
  الفصل األول: من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص؛ 

  للجميع؛الفصل الثاني: من أجل مدرسة الجودة 
  المجتمعي؛الفردي والفصل الثالث: من أجل مدرسة االرتقاء 

 .: من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغييرالفصل الرابع
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  :األول الفصل

  اإلنصاف وتكافؤ الفرصمن أجل مدرسة   
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ى حاسما لتحقیق اإلنصاف على المستو اا ومجتمعیً ا سیاسیً رھانً  متكافئة فرصبتعمیم التعلیم  دعیُ  .18
 إقامة مجتمعو ،بمختلف أنواعھا التفاوتاتالمجالي واالجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على 

  .إدماجي وتضامني
 

قدرة ناجعة، لھا ال مدرسةإن اإلعمال المتساوي والمنصف للحق في التربیة والتكوین، یتطلب إرساء  .19
على المزاوجة العضویة بین مستلزمات التعمیم السریع والشامل، وبین مقومات الجودة ووجوب 
توفیرھا لكل المتعلمات والمتعلمین. نجاعة مؤسسات التربیة والتكوین تقاس الیوم بالمردودیة الداخلیة 

، وفي ینفصل عن الحق في التمدرس والخارجیة في آن واحد؛ فالتمتع بالحق في التربیة والتكوین، ال
 م.التعلم مدى الحیاة، وفي توفیر تعلیم عصري، منصف، ذي جودة، نافع، ومستدا

 

د حاجة إلى نفس جدیتحققت إنجازات ظلت في المیثاق،  بعد انصرام خمس عشرة سنة على تطبیق .20
  قاء.  اإلنصاف والجودة واالرت مدرسة، واقتراح حلول مبتكرة لترسیخ وتوطید مكتسباتھا ،الستكمالھا

 

وتمدرس  ،من تحقیق نسب متقدمة في تعمیم التعلیم اإللزاميالمغربیة  المدرسة، تمكنت بھذا الصدد .21
ر وتطور في برامج التدخل في التربیة غی ،وتراجع في نسب األمیة ،على حد سواءالفتیان والفتیات 

قتھ أشواطا في توسیع طاالتكوین المھني  قطعما ك .تزاید أعداد مؤسسات التعلیم العتیقوالنظامیة، 
ویع العرض بالنظر لتن ،، مع تحسن ملموس في نسب التدفق على مؤسسات التعلیم العالياالستیعابیة

  ، وارتفاع نسب االستقطاب بالنسبة للتعلیم الخصوصي، المدرسي والجامعي والتكویني.الجامعي
  

والتعمیم والجودة العدید من الصعوبات، بدرجات متفاوتة، تعترض اإلنصاف في الولوج مقابل ذلك،  .22
في التعلیم األولي، الذي تؤثر محدودیة تغطیتھ بشكل سلبي على اإلنصاف وتكافؤ الفرص، ثم في 

ما التعلیم أ سلكي التعلیم اإللزامي، الذي تستنزفھ ظواھر االنقطاع والمغادرة المبكرة والھدر والتكرار.
لتعلیم الجامعي، فیظالن بدورھما بعیدین عن تحقیق الھدف المنشود في ھذا المجال. الثانوي التأھیلي وا

وتظل طاقة االستقبال بالنسبة للتكوین المھني محدودة ال تستجیب للطلب المتزاید، فضال عن تمركز 
  مؤسساتھ في الحواضر وشبھ الحواضر.   

 

یق ھذا المجال، ومن أجل تحق الحاصلة فياستدراكا للتعثرات توطیدا وتطویرا للمكتسبات المحرزة، و .23
  .رافعات للتغيير ثمانرح المجلس تعمیم تعلیم وتكوین منصفین، یقت

  
التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة في ولوج التربية والتعليم والتكوين دون  الرافعة األولى:

  أي تمييز

یة في جمیع مرافق الترب ،بوجھ عاملطفل والمرأة واإلنسان ا حقوقمبادئ وباحترام االلتزام  السھر على .24
واالتفاقیات الدولیة المصادق علیھا، والمواثیق  ،مقتضیات الدستوركما تنص على ذلك  ،والتكوین
ا والتمرن على ممارستھ ،وتخصص برامج وحصص تربویة مالئمة للتعریف بھا ذات الصلة.الدولیة 

 وتطبیقھا واحترامھا.
 

یتم تحقیق ھدف الولوج التام للتربیة والتعلیم والتكوین لجمیع األطفال المغاربة،  المتوسط،على المدى  .25
سنة، دون تمییز قائم  15الى  4إناثا وذكورا، السیما في التعلیم اإللزامي بالنسبة للفئة العمریة من 

أو اللغة  ، أو االنتماء االجتماعي او الجھوي أوعلى أساس "الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة
أي وضع شخصي مھما كان" (الدستور)، في كافة األسالك والمستویات التعلیمیة  اإلعاقة او
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والتكوینیة، وفي التزام بمبدأي تكافؤ الفرص واالستحقاق، انسجاما مع مسؤولیة الدولة في تعمیم التعلیم 
 وإلزامیتھ. 

 

 المتوسط:و القریب یینعلى المدالتكوین واجب الدولة والمجتمع توفیر المستلزمات المیسرة للتربیة و .26
فصول دراسیة مالئمة؛ مرافق صحیة؛ تجھیزات وأدوات جیدة للتدریس والتعلم؛ ولوجیات مندمجة؛ 

 نقل مدرسي...  ؛داخلیات؛ مطاعم

 

 فيأو ، في وضعیة إعاقةیتم تأمین التربیة والتكوین الالزمین، لجمیع األطفال  على المدى المتوسط، .27
 .، على اختالف فئاتھموضعیات خاصة

 

م من تعلیم مواز، یضمن لھ قدر اإلمكان،، تمكین أبناء الجالیة المغربیة المقیمة بالخارجالسعي إلى  .28
على  ،للوطن، وتنمیة قدراتھم ومؤھالتھم وثقافتھم األصلیةتعزیز ھویتھم متعددة المكونات، وانتماءھم 

 .یكون ذلك مسبوقا بدراسة حول حاجاتھم الثقافیةأن 
 

وألجل أالَّ یكون عوز األسر عائقا اقتصادیا أمام تمدرس أبنائھا، یتعین السھر على  في المدى القریب، .29
تعزیز وتوسیع نظام اإلعانات المالیة لھذه األسر، في أفق تعمیمھ إلى نھایة التعلیم اإلعدادي كلما أمكن 

 ؛ذلك، ضمانا لمواصلة التمدرس الى نھایة التعلیم اإللزامي
 

یذ، ضمان التتبع الفردي للتالم، یتم، وعلى نحو تدریجي، اعتماد آلیات كفیلة بالمدى القریبعلى  .30
امج ، وجعلھ مدمجا في المناھج والبرلمتعثرین دراسیاً حقا للمتعلمین االدعم التربوي المكثف واعتبار 

 .والزمن الدراسي
 

اعتماد برامج ومحاربة الھدر واالنقطاع المدرسیین وتجفیف منابعھما، مواصلة الجھود الھادفة إلى  .31
مدرسة وتقویة دور "، لتعبئة وتحسیس األسر بخطورة االنقطاع عن الدراسة في سن مبكرةتشجیعیة 

إما في التعلیم النظامي أو التكوین المھني، أو  ،الفرصة الثانیة" في إعادة إدماج الیافعین والشباب
 دماج السوسیو مھني.إعدادھم لالن

 

ھا وذلك بالتنصیص على مساھمت ،بالمدرسةالتفعیل الناجع لمشاركة الجماعات الترابیة في النھوض  .32
آلیة  ووضعفي مجھود التعمیم المنصف في القانون المنظم لھا، مع تخصیص التمویل الالزم لذلك، 

یة ، لتمكین مؤسسات التربوالمحلي الجھوي ینللتنسیق بین جمیع المرافق العمومیة على الصعید
نجاح لتعمیم منصف للتعلیم، میسر لوالتكوین من فضاءات مالئمة ومحیط قادر على تعزیز شروط 

 الدراسي والتكویني للمتعلم.

  
  إلزامية التعليم األولي وتعميمه أساس اإلنصاف وتكافؤ الفرص  الرافعة الثانية:

 

ح تربوي، مبني على الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة یُعدّ التعلیم األولي القاعدة األساس لكل إصال .33
في ، تدرجبالواإلنصاف، وتیسیر النجاح في المسار الدراسي والتكویني. لذلك، یستدعي النھوض بھ 

 ، بما یلي:، على الخصوصالقیام الجاریةحدود السنوات العشر 
ات القانون، ووضع اآللی قوةب التزاما للدولة واألسر مواصفات الجودةأولي بتعمیم تعلیم جعل  -

ذلك ، ووتحسین خدماتھ مجھود تعمیمھ، لجماعات الترابیة فيالتدریجي ل نخراطالالكفیلة با
 من ولوجھ. سنوات  6و 4المتراوحة أعمارھم ما بین بتمكین جمیع األطفال 
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إحداث إطار مؤسساتي یختص بالتعلیم األولي، یكون تحت إشراف وزارة التربیة الوطنیة،  -
یتحمل مھام التنسیق وتحقیق االنسجام بین كافة أنواع المؤسسات التربویة المعنیة بھذا النوع 

 من التعلیم، مع وضع آلیات تتبعھ ومراقبتھ؛ 
وع األسالیب، خاص بالتعلیم األولي، اعتماد نموذج بیداغوجي موحد األھداف والغایات، متن -

كفیل بضمان انسجام مناھجھ وطرائقھ، وعصرنتھا، وتمكینھ من الوسائل المادیة والتربویة 
الحدیثة، وضمان جودة خدماتھ ومردودیتھ على نحو منصف بالنسبة لجمیع األطفال المغاربة، 

 ذكورا وإناثا، البالغین سن التعلیم األولي؛
ضح، ودفاتر تحمالت مضبوطة لمعیرة التعلیم األولي بإشراك وضع إطار مرجعي وا -

 المتدخلین المعنیین كافة؛ 
 إعادة تأھیل مؤسسات التعلیم األولي القائمة، في اتجاه مالءمتھا والرفع من جودة أدائھا؛  -
، الجھویة لمھن التربیة والتكوین إحداث شعَب لتكوین األطر الالزمة للتعلیم األولي بالمراكز -

مع الحرص على توفیر تكوین جید للمربیات والمربین، واألطر اإلداریة في المدى المتوسط، 
  منتظم لتكویناتھم وتبادل خبراتھم؛وحفزھم وتثمین عملھم، والتجدید ال بھ،الخاصة 

رة والسیما تلك التي قطعت أشواطا في بلوترصید الممارسات الجیدة في میدان التعلیم األولي،  -
 وعصري للتربیة ما قبل المدرسیة بھویة مغربیة؛مفھوم جدید 

فولة الطالسیما منھا ة المبكرة، في إطار مؤسسات عصریة، الجھود للعنایة بالطفول مضاعفة -
مع ضمان التتبع الفعلي لمساراتھا بما  مدرسة،من أجل تیسیر ولوجھا للفي وضعیات خاصة، 

للقطاعات الحكومیة المعنیة  وذلك بإشراك ممأسس، یلزم من دعم ومواكبة وتأطیر جید
 .والمجتمع المدني

 

الرافعة الثالثة: استهداف تعميم وتنمية التمدرس باألوساط القروية وشبه الحضرية 
  والمناطق ذات الخصاص، بتخويلها تمييزاً إيجابياً

من أجل تعمیم تعلیم إلزامي منصف وذي جودة دون تمییز مجالي، یتم توجیھ أقصى الجھود للتحقیق  .34
 مون وأسرھم بھذا المجالاألمثل لھذا الھدف بالوسط القروي، اعتبارا للصعوبات التي یواجھھا المتعل

إلى جانب ذلك، تقتضي االستجابة لمتطلبات اإلنصاف وتكافؤ الفرص تخصیص التمدرس الترابي. 
لوسط، وتوفیر ا بالوسط القروي بتمییز إیجابي ییسر تعلیما بفرص متكافئة لفائدة الفتیات والفتیان بھذا

 كل وسائل تحصین تمدرسھم من كل أسباب االنقطاع المبكر والھدر.
 

من المیثاق، یلزم توفیر شروط التمدرس لمن ھم في سنھ في  29المادة  واستنادا إلىالغرض، لھذا  .35
 السلطات الجھویة والمحلیة للتربیة والتكوینمن  ؛ وھو ما یستدعياألوساط القرویة وشبھ الحضریة

  بما یلي:ام القی
  

، في إطار األوساط القرویة والمناطق ذات الخصاصفي توفیر الفضاءات المالئمة للتمدرس  -
   شراكة تعاقدیة مع الجماعات الترابیة والقطاع الخاص؛

اریة، ؤسسات التجالمالمؤسسات العمومیة؛ للمؤسسات االقتصادیة الكبرى (األبناك،  فعليإشراك  -
 ،تعزیز وتوسیع تجارب إنشاء مساكن جیدة لألطر التربویة واإلداریة ) فيالشركات والمقاوالت...
    محو األمیة؛التربیة غیر النظامیة وبرامج وكذا اإلسھام في تمویل 
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 على أساس ،إلسھام في تعمیم التعلیمى الع ،جمعیات المجتمع المدني باألوساط القرویة حفز -
  ؛الشراكة التعاقدیة

دعم خطة التعمیم ببرامج محلیة  من خالل ،الفتیات في البوادي بذل مجھود خاص لتشجیع تمدرس -
  إجرائیة لصالح الفتیات؛

ج مع اعتماد نماذ، تطویرھا واالرتقاء بأدائھا من أجل تجربة المدارس الجماعاتیةالعمل على تقییم  -
من أجل ضمان جودة التعلیم في العالم القروي، ، أخرى، حسب خصوصیات الجھات المختلفة

في إطار الشراكة والتعاون بین الوزارة الوصیة والجماعات الترابیة، مع تشجیع الشباب وذلك 
ت الخدمامن تلك المدارس  حاملي الشھادات على تأسیس مقاوالت صغرى، تمكن من تلبیة حاجات

  ؛والریاضي والدعم التربويالنقل المدرسي والتغذیة والنظافة والتنشیط الثقافي من قبیل 
ضمان حفز وتثمین خاصین لكافة األطر التربویة واإلداریة المزاولة لعملھا في األوساط القرویة  -

 والنائیة؛
تمكین مدرسي تالمذة األوساط القرویة من نظام فعال ومندمج للمحتویات الرقمیة على قدم المساواة  -

 مع مدرسي وتالمذة باقي األوساط المجالیة؛
رویة، القاستدراكي متكامل ومندمج لكافة األطفال المنقطعین عن الدراسة باألوساط  تأمین تمدرس -

 .من أجل إعادة إدماجھم في المدرسة
  

  

  تأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة األشخاص في  الرافعة الرابعة:
  أو في وضعيات خاصة ،وضعية إعاقة

یعتبر المجلس أن كسب ھذا الرھان یقع في صمیم اإلنصاف والعدالة االجتماعیة. لذلك، یدعو إلى قیام  .36
وضعیة  فيالدولة، السیما السلطات الحكومیة المكلفة بالتربیة والتكوین، بواجبھا تجاه األشخاص 

كونات ف موضعیات خاصة، في ضمان الحق في التعلیم والتكوین الجیدین ضمن مختلفي  إعاقة، أو
 المدرسة.

 

إلعاقة، انوعیة إلنھاء وضعیة اإلقصاء والتمییز، أخذا باالعتبار إدماج األطفال المعاقین في المدارس  .37
لدراسي إلى في النجاح امع توفیر المستلزمات الكفیلة بضمان إنصافھم وتحقیق شروط تكافؤ فرصھم 

 جانب أقرانھم.
 

  أو في وضعیات خاصة، من خالل:  ،وتكوین األشخاص في وضعیة إعاقةتربیة  .38
أو في وضعیات  ،وضع مخطط وطني لتفعیل التربیة الدامجة لألشخاص في وضعیة إعاقة -

 ،یشمل المدرسین، والمناھج والبرامج والمقاربات البیداغوجیة، القریب خاصة، على المدى
تم . على أن یالمالئمة لمختلف اإلعاقات والوضعیات وأنظمة التقییم والدعامات الدیداكتیكیة

 تفعیل ھذا المخطط على المدى المتوسط.
التكوین المستمر لألطر  التربیة الدامجة، وإدراجھا ضمن برامجمكنین من متمدرسین تكوین  -

 ؛وتوفیر مساعدین للحیاة المدرسیة التربویة،
 في وضعیة إعاقة؛ تكییف االمتحانات وظروف اجتیازھا مع حاالت األشخاص -
تعزیز الشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة ومع المجتمع المدني، قصد إحداث  -

وحدات صحیة متعددة االختصاصات، لتشخیص وتتبع حاالت اإلعاقة بین المتعلمین 
 والمتعلمات، وتمكینھم مما یلزم من رعایة طبیة؛
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االنفتاح على شراكات أكادیمیة مع مؤسسات أجنبیة في سیاق إرساء تكوینات في ھذا المجال،  -
 من قبیل كلیة علوم التربیة.مغربیة بمؤسسات جامعیة 

 

إدماج محاربة التمثالت السلبیة والصور النمطیة عن اإلعاقة في التربیة على القیم وحقوق اإلنسان،  .39
 تھ.وفي اإلعالم بمختلف أنواعھ وقنوا

 
 

تمكين المتعلمة والمتعلم من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي  الرافعة الخامسة:
  واالندماج

  

على أساس االستحقاق ومعاییر الجودة،  المدرسةیشكل االحتفاظ بالمتعلمین ألطول مدة ممكنة داخل  .40
عامال أساسیا لتحقیق تعلیم عادل ومنصف یوافق إنھاء المراحل الدراسیة للتعلیم اإللزامي والتعلیم 
التأھیلي، وتتویج ذلك بإشھاد. كما یتحقق ھذا االحتفاظ بالتوجیھ نحو التكوین المھني أو االلتحاق 

 للولوج.وفق الشروط المطلوبة  بالتعلیم العالي
 ،وفیما یلي، تركیز لشروط استدامة التعلم على التكوین المھني، والتعلیم العالي، والتعلیم العتیق

  والتربیة غیر النظامیة ومحاربة األمیة.
    

 بالنسبة للتكوين المهني:  .أ
 

 وھو ما یستدعي: ،توسیع عرض التكوین المھني ، یتمالمتوسطالقریب و یینالمدعلى  .41
إعادة و الطاقة االستیعابیة للتكوین المھني بإحداث مؤسسات جدیدة الرفع مناالستمرار في  -

، وعقلنة بما یضمن حسن استعمال مرافقھا ھیكلة المؤسسات الحالیة المحتاجة إلى ذلك،
 مواردھا؛

جدید وبین التكوین المھني والجامعة، وتتقویة الجسور بین التكوین المھني والنسیج االقتصادي،  -
 ؛تنویعھا ومالءمتھا، بانتظام، مع تطور المھن ومستجداتھاالتكوینات و

  التكوین المھني داخل مؤسساتھا؛ توفیرتشجیع المقاوالت والجمعیات والمجموعات المھنیة على  -
 ؛استثمار مختلف إمكانات التكوین المتوافرة لدى جمعیات المجتمع المدني ودعمھا -
ر وتوسیع التكوین عب ،وباألوساط القرویة والمناطق النائیة ،تعزیز التكوین المھني جھویا -

 ؛الوحدات المتنقلة مع تطویره المنتظم
عھ من خالل العمل على توسی ، على المدى المتوسط،إعادة تنظیم وھیكلة التكوین بالتدرج المھني -

لى عا، مع تركیزھا اتھا وخصوصیاتھلقرویة، وجعل برامجھ تستجیب لحاجأساسا باألوساط ا
  الحرف الیدویة؛

ن المتعلمین الراغبین في ذلك، وذوي ي ینطلق من اإلعدادي، یمكِّ إحداث مسار للتعلیم المھن -
ج بالمیول، من التوجیھ نحو مسلك مھني بالثانوي التأھیلي، یت  ي ذلك. یقتضبكالوریا مھنیةوَّ

على أن وكذا مراجعة نظام التوجیھ، مراجعة شاملة لشروط االنتقاء والولوج لھذا المسلك، 
 المدى القریب، في اتجاه علىتنطلق ھذه العملیة بوضع اآللیات والوسائل الالزمة لتفعیلھا 

  ؛المدى المتوسط علىتعمیمھا 
في إطار التمرس المھني بالمقاوالت الصغرى  من فرص التكوین بالتناوبالرفع التدریجي  -

 والمتوسطة، بشراكة مع الفاعلین االقتصادیین واالجتماعیین؛ 
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االھتمام بتطویر المھارات الذھنیة والیدویة والفنیة وتنمیة اإلبداع واالبتكار في المناھج  -
 من أجل االكتشاف المبكر للمیوالت المھنیة؛ ،التعلیمیة

ن لشھادات العلیا والباحثیالموجھ لخریجي الجامعات وحاملي ا التأھیليتطویر التكوین المھني  -
 وتوسیع عرضھ التكویني، مع العملبشراكة مع مؤسسات التعلیم العالي والجامعي،  عن الشغل،

  ؛على مأسستھ وتوفیر الموارد الالزمة إلنجاحھ
تشجیع التكوینات الموجھة لألشخاص في وضعیة إعاقة أو في وضعیات خاصة، وتمكینھم من  -

 اقتصادي. -الحصول على تكوین جید یضمن لھم االندماج السوسیو
  

 لتعليم العالي:بالنسبة ل  .ب
  

یتعین مضاعفة الجھود واإلمكانات لتواصل الجامعة ومختلف مؤسسات التعلیم العالي سیرھا في  .42
التوجھ االستراتیجي الذي أوصى بھ المیثاق، وذلك بترسیخ وضعھا بوصفھا مؤسسات ذات استقاللیة 

العالي  مفعلیة إداریة ومالیة وأكادیمیة، تربطھا عالقة تعاقد مع القطاع الحكومي المشرف على التعلی
وتكوین األطر والبحث العلمي؛ مؤسسات منفتحة، تشكل قاطرة للتنمیة جھویا ووطنیا، وتسھم في 

جامعة تحترم شروط ممارسة انخراط بالدنا في مجتمع المعرفة، وفي اقتصادیات البلدان الصاعدة؛ 
بحث، والتدریس، وال الحریة الفكریة واألكادیمیة، وتفسح المجال أمام الطاقات اإلبداعیة في التأطیر،

 واالبتكار، والتنشیط.
 

من أجل اإلعمال الناجع لھذا التوجھ االستراتیجي، في ارتباط بضمان اإلنصاف وتكافؤ الفرص أمام  .43
الطالبات والطلبة في ولوج الجامعة ومتابعة مسارھم التكویني بمؤسساتھا، یتعین، في المدیین القریب 

   والمتوسط، مواصلة تحقیق ما یلي:
 عاییرمتوحید و ھاأنماطمؤسسات التعلیم العالي ذات االستقطاب المفتوح، وتدقیق تنویع نماذج  -

ابة للطلب المجتمعي المتزاید، استج ھا، ومواصلة العمل لتنظیم وتوسیع طاقة االستیعابولوج
اد ألعدوتوفیر التأطیر المالئم لمنح فرص متعددة اللتحاق فئات مختلفة بالتعلیم العالي،  وبھدف

  وفتح آفاق التعلم مدى الحیاة؛ المتنامیة للطلبة،
 راعاةملولوج مؤسسات التعلیم العالي ذات االستقطاب المحدود، في  ابتكار أسالیب جدیدة لالنتقاء -

لمبادئ االنصاف والشفافیة واالستحقاق، مع توسیع الطاقة االستیعابیة لھذه المؤسسات في 
    فیھا بالدنا حاجة ملحة؛ التي تعرف قطاعات وللمھناستحضار لل

 الالزمة لذلك؛ فضاءات التخصیص والبحث بتحسین ولوج الطلبة للمعرفة  -
عالوة ف خالل خارطة وطنیة للتعلیم العالي؛بلورة رؤیة واضحة حول شبكة الجامعات المغربیة من  -

ا، في  إحداثیتعین العمل على  ،األقطاب الجامعیةعلى  ا واجتماعیً حرم جامعي متكامل جغرافیً
  ؛الجھات، یراعي شروط التعلم، والبحث، والصحة، والتنشیط الثقافي والریاضي

د، فتح المجال أمام طلب - علیم العالي التمؤسسات ولوج مباریات لللتقدم ة التعلیم العالي الخاص المعتمَ
 العمومي. 

 

  بالنسبة للتعليم العتيق:  .ج
 

لممیزة ، مع اعتبار الخصوصیات اتعلیمالتعلیم العتیق في مجھود تعمیم جید ومنصف للفي إطار إسھام  .44
ھ ومع تأكید ضرورة مواصلة تأھیل، الدینیةتكوینیة والتربویة ولھ سواء من حیث وضعھ أو وظائفھ ال

 ا الشأن، الصادررأي المجلس األعلى للتعلیم في ھذفي استحضار لو، 13.01لقانون رقم طبقا ألحكام ا
لیم بالنظر لكون التع تقتضي االستناد إلى المبادئ التالیة اتفإن ھذه الخصوصی، 2007في مارس 

  :العتیق مشمول بھا
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وتكاملھا وانسجامھا، في إطار مدرسة موحدة األھداف  المدرسةالحرص الدائم على وحدة  -
 ؛ومتعددة األسالیب

 اإللزامي، وضمان تكافؤ الفرص أمام جمیع األطفال المغاربة؛العمل على تطبیق متطلبات التعلیم  -
دبیر ، سواء من حیث بنیات االستقبال، أو التتنفیذ مستلزمات وأھداف تأھیل التعلیم العتیقمواصلة  -

اإلداري، أو المناھج والبرامج، أو أطر التدریس والتدبیر والمراقبة، أو تقویة الجسور مع التعلیم 
كین المتعلمین بمؤسسات ھذا النوع من التعلیم من نفس شروط اإلنصاف في العمومي، وذلك لتم

 الولوج والجودة.
   

 بالنسبة للتربية غير النظامية ومحاربة األمية:  .د
 

المنقطعین عن الدراسة أو غیر المتمدرسین، من التحرر من األمیة في الیافعین والشباب كافة، تمكین  .45
تفید، ت المسفي تكییف العرض التكویني مع حاجاأفق المدى المتوسط، مع مواصلة الجھود المبذولة 

 .لتقلیص من النسبة العامة لألمیةفي أفق اإلرساء الكلي لمقاربة نوعیة تھم ا
 

كامة ح ونھجخطة عمل مستعجلة لتقلیص النسبة العامة لألمیة على المدى المتوسط،  إرساء وتفعیل .46
البشریة، وتقییم الشراكات مع  الكفاءاتجیدة لھذا القطاع، وحل إشكالیة التمویل، وتعزیز قدرات 

المجتمع المدني، والحرص على أن یكون للجامعة والبحث العلمي إسھام في تطویر برامج وكفاءات 
  .األمیة محاربة

 

میع جتنظیم برامج التربیة غیر النظامیة وفق مدیین زمنیین: مدى متوسط یستھدف استدراك تمدرس  .47
، ومدى متواصل ومنتظم یدرج ھذه البرامج في العمل االعتیادي األطفال الموجودین خارج المدرسة

 المتعلق باإللزامیة. 04.00، في مراعاة لمقتضیات القانون رقم للمدرسة
 

توفیر األعداد الكافیة من المربین والمنشطین المؤھلین والقارین، والحرص على انتظام تكوینھم  .48
 المستمر، وفتح آفاق جدیدة لتحسین مسارھم المھني وتطویر تجاربھم المیدانیة. 

 

، یضمن مواكبة دقیقة لحركیة توفیر تأطیر تربوي متخصص في برامج التربیة غیر النظامیة .49
 والمنشطین(ات)، وقادر على معالجة الصعوبات التي من شأنھا تحقیق االحتفاظ بھم.المتعلمین(ات) 

 

یة من فر علیھ المؤسسات التعلیمامن أجل استغالل ما تتو ،ترشید تدبیر الخریطة المدرسیة واالكتظاظ .50
 إمكانات وفضاءات في إنجاز برامج التربیة غیر النظامیة.

 

والشباب المعنیین بالتربیة غیر النظامیة، السیما بتجدید صیغ: تطویر عملیات تأھیل وإدماج األطفال  .51
 بموازاة تجدید العرض ، واالستدراك، والشراكات، بعد تقییمھا وإغناء أسالیب العمل بھا،االحتضان

بما یتالءم وخصوصیات الفئات المستھدفة، ووضعیاتھا االجتماعیة (الفقر، الھجرة، تفكك  ،التربوي
 ترحال...).األسرة، العزلة، ال

 

 بما یضمن:والفاعلین في ھذه البرامج،  تقویة االحترافیة لدى كافة المتدخلین .52
تحقیق تكافؤ فرص التعلم بین مختلف الفئات المستھدفة، وفي المناطق والجھات والمؤسسات  -

 ؛ كافة التربویة
حیاتیة الكفایات الك لأمیة، أو المتحرر منھا لتملي للشخص في وضعیة أمیة أو شبھ التمكین الفع -

 ؛ الالزمة النخراطھ الفعلي في التحوالت المجتمعیة الجاریة
 واستھداف التربیة والتعلم مدى الحیاة. ،ضمان عدم االرتداد لألمیة للمتحررین منھا  -

 

  .إرساء نظام فعال ومندمج للتتبع والتقییم لبرامج محو األمیة .53
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والتكوين من التأطير الالزم ومن التجهيزات تمكين مؤسسات التربية  الرافعة السادسة:
  والبنيات والدعم لضمان اإلنصاف والتعميم التام 

المدى  على، ترسیخا إلعمال اإلنصاف في ظروف التعلم والتمدرس، وتعزیزا لجاذبیة المدرسة، تتم .54
 صالمتوسط، مواصلة الجھود والبرامج الرامیة إلى تأھیل مؤسسات التربیة والتكوین، مع تخصی

تمییز إیجابي لفائدة المؤسسات ذات الخصاص، وتلك القائمة بالمناطق النائیة والقرویة وشبھ 
 الحضریة، وذلك بما یلي:

 توفیر األطر التربویة واإلداریة الكافیة، وذات الكفاءة التربویة والمھنیة المالئمة والمتجددة؛  -
تمكین مؤسسات التربیة والتكوین من البنیات التحتیة والتجھیزات واألدوات الدیداكتیكیة الالزمة،  -

وفضاءات التعلم والتثقیف والتنشیط والدعم والتربیة الفنیة بكل أنواعھا، والسیما الموسیقى 
ة، یوالتشكیل والمسرح والسینما: فصول دراسیة مالئمة، مرافق تربویة وثقافیة وریاضیة وصح

  مختبرات علمیة، ورشات فنیة، مكتبات رقمیة...؛
اإلعالم  وتقنیاتاستعمال الوسائل السمعیة البصریة، تمكین كل فصول المؤسسات التعلیمیة من  -

  والتواصل؛
 ؛لفائدة األشخاص في وضعیة إعاقةوالشروط المالئمة للتمدرس ولوجیات تخصیص ال -
دعم برامج السكن الالئق للفاعلین التربویین، والسیما بالوسط القروي، لتیسیر أدائھم المھني  -

المكلفة بالتربیة الحكومیة وضمان استقرارھم وأمنھم، في إطار تعاون مستمر بین القطاعات 
  .والجھات المعنیةات والمؤسسوالتكوین 

 

 الرافعة السابعة: تحقيق مدرسة ذات جدوى وجاذبية
 

المواظبة على الدراسة وتیسر المتابعة السلسة تضمن مفعمة بالحیاة، ذات جاذبیة ومن أجل مدرسة  .55
ع بالتدریج ، وتضفي التعلیم اإللزاميلمسارھا، وتوفر شروط التفتح واإلقبال على التعلم، والسیما 

السلطات الوطنیة والجھویة والمحلیة المكلفة بالتربیة والتكوین، فإن حدا لكل أشكال االنقطاع والھدر، 
مدعوة، بتعاون مع القطاعات الحكومیة والمؤسسات المعنیة، ومع ھیئات المجتمع المدني، إلى تركیز 

 الجھود على ما یلي:
  

 على مستوى الدعم:  .أ
 

والبرامج المقررة، الدعم التربوي للمتعثرین والمتعثرات في صلب المناھج برامج إدماج  -
 ضمن الزمن الدراسي داخل مختلف مؤسسات التربیة والتكوین؛و

تعزیز وتعمیم برامج الدعم المشروط لألسر المعوزة من أجل ضمان مواصلة أطفالھا  -
  لتمدرسھم، وإرساء آلیات للتتبع الصارم لبنوده؛

تعزیز الدعم المادي واالجتماعي لفائدة المتدربین بالتكوین المھني، والسیما منھم المعوزین  -
 ؛ المدرسة المغربيةوالمستحقین، شأنھم في ذلك شأن باقي متعلمي(ات) 

التطویر والتعمیم التدریجي على مستوى مؤسسات التربیة والتكوین لمراكز الدعم النفسي  -
   وكافیة؛تخصصة واالجتماعي وتزویدھا بأطر م

األنشطة الثقافیة والریاضیة واإلبداعیة، وإحداث بنیات التأطیر الكفیلة بتحقیق  دعم وتنویع -
  ؛ثقافي للمتعلمین-االندماج السوسیو
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تنویع أسالیب التكوین والدعم الموازیة للتربیة المدرسیة والمساعدة لھا، من قبیل: التلفزة  -
التكنولوجیات العصریة، وإدماج أسالیب التعلیم عن بُعد على المدرسیة، وتیسیر التمكن من 

 ؛المدى البعید
 

 التكوين: مالءمةعلى مستوى   .ب
إغناء الطرق المتداولة وتجریب وسائل جدیدة من قبیل تكییف التكوین مع الفئات المستھدفة  -

الدراسة،  ةوتبسیط مساطر متابعلیلیة، فصلیة...)، وتنویع مواقع التكوین،  : منتظمة،(تكوینات
 ؛والتعلم مدى الحیاة خدمة لمبدأ التعلیم للجمیعوإسقاط التقادم عن شھادة البكالوریا، 

 ،والتجارب الناجحة في التربیة غیر النظامیة ومحاربة األمیةالمبتكرة تشجیع ومكافأة المشاریع  -
 اقتصادي للمتعلم.-االندماج التربوي والسوسیوفي و

  
  

ق شريك فعلي للتعليم العمومي في التعميم وتحقي ،والتكوين الخاصالتعليم  الرافعة الثامنة:
   اإلنصاف

 

، وطرفا في المجھودات المغربیة المدرسةیعد قطاع التعلیم والتكوین الخاص مكونا من مكونات  .56
للتعلیم، والسیما على مستوى التعلیم اإللزامي، وكذا تنویع والمنصف الرامیة إلى التعمیم الشامل 

  بوي الوطني وتجویده وتشجیع التفوق مع مراعاة مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص.العرض التر
 

مومیة عمرفق العمومي، ألنھ استثمار في خدمة بمبادئ ال التعلیم والتكوین الخاصتأكید ضرورة التزام  .57
  .الوطني تندرج في إطار الخیارات واألھداف المرسومة للمشروع التربوي والتعلیمي

 

  تكوین الخاص بوظائفھ في تكامل وتعاون مع التعلیم العمومي. نھوض التعلیم وال .58
 

 ة، وضمان معاییرقیام الدولة تجاه التعلیم والتكوین الخاص، بمھام الترخیص، والقوانین المنظم .59
   . والمراقبة والتقییم ،ومعادلة الشھادات بناء على االعتماد ودفتر تحمالتالجودة، والضبط، 

 

والتكوین الخاص من تحفیزات من الدولة أو الجماعات الترابیة للنھوض بتعمیم التعلیم استفادة التعلیم  .60
 اإللزامي، السیما بالمجال القروي.

 

 وضع نظام خاص لالفتحاص المنتظم، البیداغوجي والتدبیري، لمؤسسات التعلیم والتكوین الخاص. .61
 

ومواصفاتھ ومجالھ الجغرافي، من إعداد دفاتر تحمالت جدیدة حسب نوعیة االستثمار التربوي  .62
 مشموالتھا:

 والتأطیر واالمتحانات والخضوع لنظام اإلشھاد الوطني؛ضبط المضامین  -
 ضبط معاییر الجودة في الفضاءات والتجھیزات وعلى مستوى العرض البیداغوجي؛ -
 واإلطعام المدرسي، والنقل المدرسي، والتأمین؛، ضبط رسوم التسجیل والتمدرس -
 الدعم والتقویة وضبطھا باعتبارھا جزءا ال یتجزأ من المنھاج والمقرر الدراسیین؛ تقنین دروس -
 اعتماد الشفافیة التامة في المعامالت والحسابات؛ -

 وذلك، طبقا لدور سلطات التربیة والتكوین في إقرار ھذا النظام المنھجي الشفاف. 
 

ي أھداف التربیة غیر النظامیة، واإلسھام فتشجیع التعلیم والتكوین الخاص على االنخراط في تحقیق  .63
 .برامج محاربة األمیة
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إسھاما في التضامن االجتماعي، یشارك التعلیم والتكوین الخاص في توفیر التربیة والتعلیم والتكوین  .64
 ألبناء األسر المعوزة، وذوي اإلعاقة واألوضاع الخاصة.

 

ھ ألطر التربویة المؤھلة لكي یتمكن من سد خصاصالتزام التكوین والتعلیم الخاص بتوفیر حاجاتھ من ا .65
 في حدود المدى المتوسط. منھا 

 

التزام مؤسسات التعلیم والتكوین الخاصة، المستفیدة من التشجیعات والمزایا، بتطبیق رسوم التسجیل  .66
 والدراسة والتأمین، تحدد باتفاق مع سلطات التربیة والتكوین.

 

والتكوین الخاص، ومالءمتھا، في اتجاه الحد من تشتت ھذا القطاع،  مراجعة القوانین المنظمة للتعلیم .67
وتوحید المعاییر، وتوضیح المھام وموجھات الشراكة ذات الصلة، وشروط التكوین والتكوین 

  المستمر، والحفز على االجتھاد والبحث واالبتكار.
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  :الثانيالفصل 

  للجمیعمن أجل مدرسة الجودة  
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ظلت محدودیة جودة التربیة والتكوین االختالل البارز للمدرسة بمختلف مكوناتھا. لذلك، یشكل الرفع  .68
لدى الفاعلین التربویین، وفي المناھج والبرامج والتكوینات، وفي حكامة  الجودة من مقومات

ن م ة، وضمان جاذبیتھا وجدواھا.لتجدید المدرسة المغربی أفقا حاسما ، وفي البحث العلمي،المدرسة
ه ؤناإغ یتمعلى بناء نموذج مرجعي وطني للجودة،  ،في المدى القریب ،العملھذا المنطلق، یتعین 

  .وشفافة لدى الجمیع ،متواصل، من خالل مؤشرات متقاسمة وقابلة للمالحظةوتدریجي بشكل 
  

 

، أسبقية أولى للرفع من جودة التدريس والتكوين والتدبير تجديد مهن التاسعة:رافعة ال
  التربية والتكوين والبحث العلمي

 

یأتي الرفع من جودة عمل الفاعالت والفاعلین التربویین، من مدرسین ومكونین ومؤطرین وباحثین  .69
بمختلف مكوناتھا، وتحسین  المدرسةومدبرین، في مقدمة األولویات الكفیلة بالنھوض بأداء 

یدعو إلى العمل على إتقان تكوینھم وحفزھم، وإعادة  مردودیتھا، وإنجاح إصالحھا. إن المجلس
السیما في سیاق یتسم  ،وتحسین ظروف مزاولتھم للعمل ،واحترام كرامتھم ،االعتبار ألدوارھم

ذة ث، المتجھ نحو انفتاح نافھیئة التدریس والتكوین والبحلالتحول الذي تشھده البنیة العمریة ب
دیموغرافیة للتشبیب التدریجي لھذه الھیئة؛ مما یستلزم استباق الحاجات من ھذه األطر، واستشراف 
 المواصفات الجدیدة لتكوین األجیال القادمة، في تالزم عضوي مع المزید من تأھیل األطر الحالیة.

 

المبادئ  استنادا الىمدخال أساسیا للنھوض بأداء الفاعلین التربویین،  ھذا اإلطار، تعتبر المھننة في .70
 التالیة: 

، بیروالبحث والتد تحدید المھام واألدوار والمواصفات المرتبطة بمھن التربیة والتكوینإعادة  -
 طنيین الوعلى الصعید ذات الصلة مستجداتاللمدرسة ووافي انسجام مع متطلبات المجتمع 

 ؛الدوليو
 ة إلى دعمالرامیلدى الفاعلین التربویین، بمختلف ھیئاتھم كافة،  اتركل المبادع تشجییتم  -

ویحسن جودة المدرسة، وذلك في تقید تام بالقانون وبالمناھج  ،متانة التعلمات والتكوینات
 ؛والبرامج والتوجیھات التربویة وھندسات التكوین الرسمیة المعتمدة

والنوعیة الخاصة بالفاعلین التربویین داخل كل ھیئة، مع مراعاة تحدید المواصفات العامة  -
المرونة والقابلیة للتكیف مع خصوصیات مجاالت وظروف العمل، واستقاللیة المبادرة في 

   ؛مجاالت البیداغوجیا والبحث واإلبداع واالبتكار

نِناو إلزامیاجعل التكوین األساس  - ھْ  ؛بحسب خصوصیات كل مھنة مُمَ
 ؛مدى الحیاة المھنیةمستمر ومؤھل تكوین نھج  -
االستحقاق  على أساساكبة والتقییم والترقیة المھنیة قائم على المو ،لمسار المھنيناجع لتدبیر  -

  ؛ والمردودیةوجودة األداء 
 ؛ومزاولة المھنة وتحسین ظروف العمل الحفز المادي والمعنوي -
التوازن بین التمتع بالحقوق وااللتزام بواجبات وأخالقیات الممارسة المھنیة، وربط  -

 المسؤولیة بالمحاسبة.
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یتعین في المدى القریب، والمدى المتوسط على األكثر، إعداد وتفعیل وبخصوص الفاعلین الحالیین،  .71
بكفایات متالئمة مع مضامین اعتماد تكوینات ب، لھم من أجل تھیئة مھنیةمكثفة لفائدتھم، برامج 

ورافعات التغییر التي توصي بھا، وذلك ضمانا لتملكھم روح  المدرسةالرؤیة الجدیدة إلصالح 
 .ھاإلصالح المنشود، واالنخراط فیھ، والمواكبة العملیة ألوراش

  

 

 األدوار والمهام والكفايات  .أ
 

v والتكوين والبحثالتدريس  اتهيئ: 

  إنجاز ما یلي: یتعین، على المدى القریب

التحدید الدقیق ألدوار ومھام مختلف الھیئات العاملة في التربیة والتكوین والبحث العلمي،  -
وضبطھا والتنصیص القانوني علیھا، واعتمادھا كأساس لتحدید المسؤولیة، والتقییم، والترقي 

 المھني؛
ھذه الھیئات، في إرساء أطر مرجعیة للكفایات التي یتطلبھا إنجاز مختلف المھام من طرف  -

 ؛انسجام تام مع المعاییر الدولیة في ھذا المجال، یكون مفتوحا على اإلغناء والتحیین باستمرار
 

 لمدرسي التعليم المدرسي:بالنسبة  §
للمدرس، التربویة منھا والتقییمیة واالجتماعیة والثقافیة  اإلحاطة الشاملة بالمھام الموكولة -

والتواصلیة، وضبطھا والتنصیص القانوني علیھا، واعتمادھا كأساس لتحدید المسؤولیة، 
 والتقییم، والترقي المھني؛ 

  الحرص على تطویر التكوین في اتجاه دعم التخصص، والسیما في التعلیم االبتدائي. -
 

 

 بالمكونين:یتعلق  فیما §
یم المرحلي یالتكوین، والتأطیر، والتق التي تھمووظائفھ  التكوین المھني مھام مكونتحدید یتم 

 .مع المقاوالت وغیرھا مھام التواصلللمكتسبات المتدربین، و
 

 بالجامعات والمؤسسات والمعاھد العلیا، فإنھ یتعین: ينالباحث ةذتاألسابخصوص  §
 وأ والتكوین والتأطیر، في مراعاة لتكامل األنشطة المخصصة للتدریس ممھامھتحدید   -

 ؛على التدبیرالمركزة  تلكو أ ،الموجھة للبحث
ألستاذ لمھنة ا موحدا تضمین النصوص المنظمة لوضع ھیئة التدریس بالتعلیم العالي تحدیدا -

 یكون ،بھا مستقبالفترض أن ینھض یُ التي الحالیة، وتلك  الباحث، مع تدقیق المھام واألدوار
في  ستقاللیة المبادرةال ومكرسا ،شامال لمختلف كفایات األساتذة الباحثین بمختلف أبعادھا

 واالبتكار.مجاالت البیداغوجیا والبحث 
    

v والتدبيرالتفتيش والتخطيط والتوجيه ئات هي: 
، وینالتربیة والتك الرفع من المردودیة والنجاعة الداخلیة لمؤسساتئات في ھیھذه ال اعتبارا لدور §

 فإنھ یتعین، على المدى القریب:التأطیر المباشر لألساتذة؛ والرفع من قدراتھم المھنیة، في و
  لھذه المھن، ضبط المھام واألدوار واالنتساب اإلداري والوظیفيیحدد وینموذج جدید  بلورة -
 تحدید المواصفات العامة والنوعیة لھذه المھن؛ -
قیقھا ضمن وتدواألطر اإلداریة  ،فتیش والتخطیط والتوجیھ والتدبیرالتئات تنظیم كفایات ھی -

  خصوصیات كل واحدة من ھذه المھن؛ راعي ت، ةطر مرجعیأ
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 .اإلدارياالفتحاص  بین مھام التفتیش التربوي، ومھامالسھر على االلتزام بالفصل  -
 

  

   األساس والتكوين المهن ولوج معايير  .ب
 

v والتكوين والبحث: التدريس  اتهيئ 
  

تم یجیال الجدیدة من المدرسات والمدرسین، األمثل لأل ختیارالا، وعلى انتقاء أجود الكفاءاتحرصا  .72
 :لولوج المھنة تتمثل أساسا فيمحددة اعتماد معاییر 

 ؛یةوالقیموالمعرفیة  واالستعدادات النفسیة ،الجاذبیة للمھنة §
وفق ما یستلزمھ اإلطار المرجعي الكفایات الضروریة التوافر على المعارف والمؤھالت و §

  ت المھنة.لكفایا

 

تعلیمین في ال بالتعلیم األولي والمدرسيمقوما إلزامیا لولوج مھنة التدریس  یشكل التكوین األساس .73
 میدانيللتدریب الالمراكز الجھویة للتكوین والمؤسسات التعلیمیة أساسا ب یتمو، العمومي والخاص

في إطار مع النظر في إمكانیة التعاون مع الجامعات على المدى المتوسط  ؛جھة كلعلى صعید 
 تكوین:

 یقوم على مراجعة مناھج وبرامج تكوین األطر؛ -
وفیر وت ،بیداغوجیة ودیداكتیكیةمنھجیة ویرتكز على إرساء مسالك بتكوینات معرفیة و -

 واألساتذة المتخصصین؛ ،الوسائل الالزمة
 ة.الزم ي متین منفتح بتنوع لغوي، ومكتسبات بیداغوجیةبین تحصیل معرف یزاوج -

واعتبارا للدور األساسي الذي یلعبھ األساتذة المكونون بھذه المراكز، فإنھ یتعین تمكینھم قبل 
ولوج المھنة من تكوین أساس یشمل التخصصات اللغویة والمعرفیة والبیداغوجیة في 

 مجاالت التكوین التي سیشرفون علیھا.
برامج تكوین األطر اإلداریة والتربویة بین المدراس العلیا لألساتذة والجامعات وكلیة تنسیق  -

كِّن المدراس العلیا لألساتز الجھویة لمھن التربیة والتكوینعلوم التربیة والمراك ذة ، بحیث تمَ
وكلیة علوم التربیة خریجیھا في مجال التكوینات واإلجازات المھنیة والماستر المھني 

ص من الخبرات النظریة في مجال علوم التربیة، ونظریات التعلم، ومنھجیة البحث المتخص
  .التربوي، وتعمیق التكوین العلمي المرتبط بالتخصص

 

   بخصوص مھنة األستاذ الباحث، فإن ولوجھا یقتضي أساسا: .74
 الدكتوراه؛  التوافر على -
بالتأھیل في مجال التدریس والتمرس بالبحث بالتعلیم العالي خالل المتعلق  التكویناستیفاء  -

 مرحلة التحضیر للدكتوراه؛ 
 األساتذة الباحثین؛ مباراة انتقاء النجاح في -

، واألساتذة األجانب أو المغاربة العاملین بجامعات سلك الدكتوراهطلبة  معالتعاقد یمكن للجامعات  .75
 .)(خبراء متخصصین أو مھنیین أو أرباب مقاوالت أجنبیة أو أساتذة زائرین أو مشاركین

 

عند ولوج الجامعة، یمر األستاذ الباحث بمرحلة تدریبیة انتقالیة تدوم سنتین، في انتظار الترسیم، یتم  .76
استثمارھا في تعمیق التكوین المیداني والبیداغوجي والتمرس بالبحث لألستاذ المتدرب، في إطار 

  المصاحبة التي یقوم بھا أساتذة التعلیم العالي المتمرسون.  
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  مھنة مكون في مؤسسات التكوین المھني، في اعتبار لما یلي: یتم ولوج  .77

التوفر على رصید من التجربة المھنیة، وعلى القدرات والمؤھالت للتكیف مع متطلبات  -
 المھن والتكوینات الجدیدة؛

یشمل الجوانب البیداغوجیة والمنھجیة، ویعزز الجوانب ، أساس ممھنناالستفادة من تكوین  -
بالتخصص المھني، بتنسیق مع المقاوالت، أو بتعاون مع الجامعات والمؤسسات ذات الصلة 

 العلیا لتكوین األطر.
یتم ھذا التكوین في مراكز متخصصة یتم تعمیمھا على صعید مختلف الجھات، تضطلع بتقییم 
حصیلة الكفایات المكتسبة، وتزوید المكونین بتكوین أساس متین، یشمل الجوانب البیداغوجیة 

لمنھجیة والجوانب ذات الصلة بالتخصص المھني، كما تضطلع بمھام التنمیة المھنیة وا
 والتكوین المستمر.

 
v   فتيش والتخطيط والتوجيه والتدبير:التهيئات 

  

والطرائق المعتمدة في التكوین، ومالءمتھا مع یتم، على المدى القریب، تجدید المناھج والبرامج  .78
المؤسسات التي تضطلع  المدرسة. في ھذا الصدد، یتعین مالءمة مھام وأدوارمتطلبات االرتقاء بأداء 

   في انسجام مع المھام واألدوار الملقاة على عاتق خریجیھا. لھذا الغرض، یتعین: بتكوین ھذه الھیئات
 ؛لھذه المؤسسات توسیع الطاقة االستیعابیة -
تجدید مناھج وبرامج ومنھجیات التكوین لدیھا، ومالءمتھا مع األدوار الجدیدة لمھن التربیة  -

  والتكوین؛ 
  .ھذه المؤسساتبجعل التكوین المستمر والبحث التربوي في صلب المھام المنوطة  -

صص خبالنسبة لمھنة التدبیر واإلدارة التربویة، یتم، على المدى المتوسط؛ تعزیز وتوسیع المسلك الم .79
  لتكون أطر وفاعلي ھذه الھیئة على صعید المراكز الجھویة للتكوین في مھن التربیة والتكوین.

  

  
  

  

  

  المستمر التكوين  .ج
   

المستمر والتأھیل مدى الحیاة المھنیة للفاعلین التربویین بمختلف میادین التربیة تكوین یتیح ال .80
ذلك یتعین . لمستجدات التربیة والتكوینفرصة متجددة للتنمیة المھنیة ومواكبة والتكوین والبحث، 

بحسب الھیئات، وبمخططات  ،للتكوین المستمراستراتیجیات  في المدى القریب إعداد وتفعیل
 .ومع الجامعات ،بتنسیق مع األكادیمیات ومع مراكز التكوینوذلك تستجیب لحاجاتھم الفعلیة، 

في ھذا الصدد، یتم استشراف إمكانیة االستفادة من رصید الخبرة والتجربة المھنیة والبیداغوجیة  .81
والتدبیریة المتوافرة لدى المتقاعدین والمتقاعدات من نساء ورجال التربیة والتكوین والبحث، من 

التربویین  اعلینأجل توظیفھ في دعم التكوین المستمر، وجھود الرفع من المھننة المتوخاة لمختلف الف
 واإلداریین، مع ما یقتضیھ ذلك من توفیر شروط الحفز للمساھمین في االضطالع بھذه المھمة.

  

  تدبير المسار المهني  .د
 

ھج البشریة في انسجام مع الن للكفاءاتاعتماد تدبیر جھوي على المدى المتوسط، بالتدریج، یتم،  .82
المتقدمة، مع تنویع أشكال توظیف الجھویة  توجھاتومع  ،الالمتمركز لمنظومة التربیة والتكوین

، التي أ " من المیثاق 135بقا للمادة " مدرسي التعلیم المدرسي ومكوني التكوین المھني، وذلك ط
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تنص على" تنویع أوضاع المدرسین الجدد بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنیة تدریجیة 
 األقالیم والجھات". على أن یتم ذلك بتشاور وتنسیق مع الفاعلینقابلة للتجدید على صعید المؤسسات و

 المعنیین والمنظمات النقابیة ذات الصلة.

 

بحسب  ،كاتشبعلى للفاعل التربوي بالتعلیم المدرسي والتكوین المھني یم األداء المھني یتقیعتمد  .83
  .والمردودیةلقیاس األداء ، ووظیفیة مؤشرات موحدةكل ھیئة، تشمل 
لم على توسیع نظام السالبحسب كل ھیئة، ویتم  وضع شبكة جدیدة مفتوحة للترقيارتباطا بذلك، ت
ة على أساس إلى تحقیق المناصفالسعي ویتم ؛ طیلة حیاتھم المھنیةالفاعلین التربویین نحو یؤمن حفز 

؛ وتسري نفس ةوالتأطیریالتنسیقیة والتدبیریة في تولي المسؤولیات التربویة والكفاءة واالستحقاق 
اإلسھام في إنجاز المھام ذات الصلة بإعداد برامج العمل البیداغوجیة والتقییمیة، جھویا اآللیة على 

  ووطنیا.
  

 العاملین في المناطق ذات الظروف الصعبة والنائیة (تعویضاتبإیالء عنایة خاصة  ارتباطا بذلك، یتم
  مادیة، السكن، التنقل وباقي الخدمات االجتماعیة، تجھیز البنیات المدرسیة...).

 

ترقیتھم  ھ والتدبیر، یكون أساسییتم إنجاز تقییم منتظم ألداء أطر ھیئات التفتیش والتخطیط والتوج .84
االلتزام والنتائج التقییم معاییر المردودیة ونجاعة  اویعتمد ھذ .واضطالعھم بالمسؤولیة المناطة بھم

ییم ویستند ھذا التق بالواجب المھني، وذلك في استحضار لخصوصیة مھام كل ھیئة من ھذه الھیئات.
  أطر ھذه الھیئات.كل إطار من إلى برنامج العمل السنوي، المنجز من قبل 

 

 اعتبارا لكون األساتذة الباحثین واألطر العاملة بالجامعات ومؤسسات التعلیم العالي تمثل العمود .85
، یتعین بذل مجھود تنظیمي  یؤمن لھؤالء الفاعلین مكانتھم االجتماعیة، ویحسن المدرسةالفقري لھذه 

شروط أدائھم المھني والبیداغوجي والعلمي، ویمنحھم وضعیة مادیة ومعنویة تتالءم وقیمتھم 
امعات، الجتدبیر المسار المھني لألساتذة الباحثین على مستوى االجتماعیة واالعتباریة، من خالل 

حث إخضاع أنشطة التدریس والبو ووضع نظام للتقییم وربطھ باإلنتاج وبالبحث العلمي والمردودیة،
فسح مرونة أكبر في حركیة األساتذة الباحثین فیما بین المؤسسات مع   ،یمات منتظمةیوالتدبیر لتق

 على المستوى الوطني، وتوسیع مجال ھذه الحركیة لتشمل المؤسسات األجنبیة. 
  

  المهنيةتعاقد ثقة وارتقاء حول الحقوق والواجبات والقيم إرساء   .ه
 

یتم  ،بالمدرسةالعاملة  ضمانا لترسیخ االلتزام الفعلي بالواجب المھني من طرف مختلف الھیئات .86
تجسیدا القتناع یكون ، حول مشروع االرتقاء بمھامھا وأدوارھائات ھیھذه الإرساء تعاقد ثقة مع 

التقاء خصب إلرادة جمیع الفاعلین متقاسم مع المعنیین كافة، ومع الفرقاء االجتماعیین، وثمرة 
 .یمیمحددة وملموسة قابلة للتق التربویین، ویجسده التزام مشترك بالحقوق والواجبات، وبأھداف

 

على أساس نھج مقاربة تشاركیة ونقاش موسع  الحقوق والواجبات في تعاقد الثقة ھذا،تتم بلورة  .87
جي ألسس اإلرساء التدری وھیئاتھم النقابیة والمھنیة فيالتربویون  الفاعلونسھم من خاللھ یومفتوح، 

التعاقد المذكور وقواعده، على نحو یجعلھ ثمرة إسھام كل المعنیین، وتحظى مقتضیاتھ بالتزام 
 الجمیع. 
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 هيكلة أكثر تناسقا ومرونة لمكونات المدرسة المغربية وأطوارها: العاشرةرافعة ال
  

م للتربیة والتكوین، بما المدرسة وأطوارتعطي الھیكلة المُحكمة لمكونات  .88 ، اإلطار المؤسساتي المنظِّ
ھندسة بیداغوجیة ذات وظائف مرجعیة ومعرفیة واضحة لمختلف األطوار، ونموذج یتطلبھ من 

 میعجوالمالءمة المستمرة، مع تأمین واالرتقاء بیداغوجي یستجیب لمقتضیات اإلنصاف والجودة 
 الجسور والممرات بین األطوار والتكوینات.

 

  

، في استحضار ومالءمة لمقتضیات المدرسة المغربيةھیكلة  في ھذا اإلطار، یقترح المجلس تنظیم .89
  المیثاق ذات الصلة، كما یلي:

 

 ؛الدمج التدریجي للتعلیم األولي في سلك التعلیم االبتدائي لیشكال معا سلكا تعلیمیا منسجما §
 ؛التعلیم االلزاميعدادي بالتعلیم االبتدائي في إطار سلك ربط التعلیم اإل §
إرساء روابط عضویة بین التعلیم المدرسي والتكوین المھني، ودمجھما في تنظیم بیداغوجي  §

منسجم ومتناغم، مع تعزیز سیرورة الدمج ھاتھ بآلیات كفیلة بتوفیر شروط إنجاحھ، من حیث 
 صوصالتخطیط، والتوجیھ، والھندسة البیداغوجیة. في ھذا اإلطار، یوصي المجلس على الخ

 بما یلي:
 إحداث مسار للتعلیم المھني ینطلق من التعلیم اإلعدادي؛ -
 تعزیز الوظیفة التخصصیة والتأھیلیة للتعلیم الثانوي، مع توسیع أكثر للعرض التربوي، -

م ، واإلعداد للتوجھ نحو متابعة الدراسة بالتعلیمھنیةالبكالوریا تنویع مسالك البما یسمح ب
  ھنیة المؤھلة.العالي أو بالتكوینات الم

لھ، مثل دكتوراه، وتوفیر شروط التفعیل األ-ماستر-للتعلیم العالي، یتم توطید نظام إجازة بالنسبة §
 مع توطید التكوینات الممھننة العلیا (اإلجازات المھنیة، والماستر المتخصص)؛ 

عالي لاإلرساء الفعلي للجسور والممرات بین التعلیم العتیق والتعلیم العمومي المدرسي وا §
والتكوین المھني، وتعزیز التنسیق بین ھذا القطاع وبین باقي قطاعات التربیة والتكوین والبحث 

 العلمي. 
  

  
  

وأنواع التربية  مأسسة الممرات والجسور بين مختلف أطوار: الحادية عشررافعة ال
  والتعليم والتكوين

إلى تحقیق مزید من التنویع والتكامل والتنسیق في التكوین  المدرسة المغربيةاعتبارا لحاجة  .90
 ،ألطول مدة ممكنة لمسار الدراسي والتكوینيامتابعة والتأھیل، ومن أجل تمكین المتعلمین من 

وتكریس اختیار المشروع الشخصي، والرفع من مستوى التأھیل واإلشھاد والقابلیة لالندماج 
 یقترح المجلس على الخصوص ما یلي:االقتصادي واالجتماعي والثقافي، 

 .ن، على مستوى المناھج والتكویناتللتنسیق بین قطاعات التربیة والتكویآلیات إحداث  §
 سیما بین:تلف قطاعات التربیة والتكوین، التطویر نظام التوجیھ والممرات بین مخ §

المدرسي والتكوین المھني، لضمان تكافؤ الفرص، وتقویة التنافسیة، وتعزیز العدالة التعلیم  -
  ؛التكرارواالنقطاع، وواإلسھام الجید في معالجة معضالت: الھدر،  االجتماعیة،

 مؤسسات وتخصصات التعلیم العالي؛ -
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 لشھاداتاالتعلیم العالي والتكوین المھني ومؤسسات البحث، على مستوى التكوینات ومعادلة  -
 على أساس معاییر علمیة ودفاتر تحمالت محددة؛ 

 .لجسور والتكامل بین المسالك والتخصصات في التعلیم الجامعيآلیات لمأسسة ااعتماد  §
   .بین الجامعة والتكوین المھني ومؤسسات البحث تجسیر العالقات §
ي التعلیم ف اإلجازة المھنیةفي التعلیم العام، وتوسیع اإلقبال على  البكالوریا المھنیةتوطید نظام  §

 يالقطاعیة ف اتاستحضار التكوین، ومع وضع وحدات خاصة بالتكوینات الجدیدة العالي،
  .المسارات التكوینیة المتخصصة

إرساء نظام لمعادلة الشھادات المھنیة المحصل علیھا في التكوینات غیر الجامعیة، وتخویل  §
 حددة.عاییر علمیة ودفاتر تحمالت مفي التعلیم العالي، على أساس ممتابعة تكوینھم املیھا فرص ح
العمل بشكل تدریجي، وعلى المدى المتوسط، على تفعیل توصیات المیثاق، والمتعلقة بشبكات  §

كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع األخذ بعین االعتبار المسار التخصصي  التربیة والتكوین
   وي، المتعلق بالبكالوریا المھنیة.الجدید المدرج في التعلیم الثان

  .ضمان استفادة أساتذة التعلیم العتیق من التكوین المستمر §
رات ونظام المم إرساء شروط االلتقائیة بین برامج محو األمیة ومختلف برامج التنمیة البشریة §

  ؛نحو مختلف أنظمة التكوین والتأھیل
وبرامج محو التربیة غیر النظامیة كل من برامج إحداث نظام اإلشھاد ومسالك اإلدماج بین  §

 .المستویات التعلیمیة والتكوینیة كافةبین واألمیة، خصوصا لدى الشباب، 
 

التنوع واالنفتاح والمالءمة نموذج بيداغوجي وتكويني قوامه  :عشرة الثانيةرافعة ال
   واالبتكار

 

بمختلف مكوناتھا، وأساس اضطالعھا بوظائفھا في  المدرسةیُعدّ النموذج البیداغوجي جوھر عمل  .91
. وھو بذلك، ل، في التكوین والبحث والتأھیوالتثقیف التربیة، في التعلیم والتعلموالتنشئة االجتماعیة 

األساس في بناء المناھج والبرامج والتكوینات، على نحو یستجیب للخیارات المجتمعیة  عَ المرجیمثل 
 والثقافة والقیم الكونیة.والمناھج والمعارف ، الكبرى، ویحقق انفتاحھ على مستجدات العصر

 

یشكل رافعة حاسمة لتحقیق أھداف التغییر  ،یعتبر المجلس أن تجدید النموذج البیداغوجي القائم .92
 ود. ھذا التجدید یھم، باألساس، ما یلي: المنش

  
  

 طوار التربية والتكوين:ألالوظائف المرجعية والمعرفية   .أ
 

ستند ی، أطوار التربیة والتكوینعب ومسالك وأقطاب الدراسة بشُ على مستوى ، اعتماد منھاج مندمج .93
المواد والمعارف، وتكامل  تفاعل ووظائفھا وغایاتھا، ویقوم على مبدأ المدرسةإلى مرتكزات 

 ، ومالءمة مواصفاتاتالتكوینالتعلمات ور في بأكوتناسق التخصصات، بغایة تحقیق مرونة 
 .متطلبات العصر، ولمھن وتجددھااالمعارف و تطوروحاجات البالد، مع الخریجین والخریجات 

 

 والعتیق يالعالالتعلیم ووالتكوین المھني بقطاعات التعلیم المدرسي  األطوارتدقیق وظائف مختلف  .94
، ووظیفتھ والمتعلمات للمتعلمین، وموقعھ داخل المسار الدراسي طور، مع مراعاة خصوصیة كل 

 . في إنجاح التعلمات
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، یكون بمثابة إطار مرجعي للمعارف والمھارات والكفایات األساسیة، طوربلورة أس مشترك لكل  .95
 .ھایة كل سنة وكل مستوى وسلك دراسي أو تكوینيالتي ینبغي اكتسابھا من طرف المتعلم(ة) عند ن

 

 لھذا الغرض، یتعین، حسب كل طور، القیام بما یلي:
 

v :بالنسبة للتعليم األولي واالبتدائي 
 

من خالل االستئناس  ،األولي والسنتین األولى والثانیة من التعلیم االبتدائي التعلیمبتقویة مواد التفتح،  §
التربیة الفنیة: المسرحیة، والسینمائیة، والتشكیلیة، بالطرق العلمیة والتجریبیة، واستثمار 

 لمبكرةاالخاصة بالطفولة  الریاضیةوالموسیقیة، والرسوم المتحركة، وأنشطة الترفیھ، والتربیة 
 ؛واإلنسانیةوالتحسیس بالقیم الدینیة والوطنیة 

 

االبتدائي على المعارف والكفایات المتعلقة بالحساب واللغات ومواد التفتح العلمي تركیز التعلیم  §
 الوطنیة واإلنسانیة؛الدینیة و والبیئي، وربط مواد القراءة بالمعارف والقیم

 

 التركیز على التواصل والتعبیر في المواد بالسنوات األولى من التعلیم االبتدائي، واالرتقاء بكفایات §
بلورة الوسیلة التي یتم عبرھا التعلم، و تمثلالتي  الفھم، والقراءة، والكتابة، والتعبیر،االستماع، و

ید البرامج وعلى صع ،تكوین المدرسین والمدرساتل بالنسبةاستراتیجیات لتطویر تعلیم القراءة، 
 .التعلیمیة والمقاربات البیداغوجیة

 

v :بالنسبة للتعليم اإلعدادي 
 

كرا لتوجیھ المتعلمین مب ،متدرج لتكوینات جدیدة في المناھج المدرسیة منذ التعلیم اإلعدادي إدماج §
نحو اكتشاف المھن وتعلمھا، مع تنویع أسالیب التعلیم بواسطة الجمع بین التكوین المدرسي 

مین لوالتأطیر المھني، وبین التأطیر النظري واألشغال الیدویة والتطبیقیة ذات الصلة ببیئة المتع
 ؛والمتعلمات

وص لتخاطب، وإنتاج نصوالتعلیق واوالتحلیل واالستدالل كفایات ومھارات الفھم ترسیخ وتوطید  §
 قصیرة شفھیة وكتابیة مالئمة لمقامات التخاطب؛

 ، المیثاق).68اكتساب الكفایات الذاتیة والتقنیة والمھنیة والریاضیة والفنیة األساسیة (المادة  §
 

v ثانوي التأهيلي:بالنسبة للتعليم ال 
 

ي اتجاه ف تحقیق المزید من التفاعل المثمر بین مختلف التخصصات، والسیما في التعلیم التأھیلي، §
ر في التكوین، وربط اكتساب المعرفة بالتطبیق والوضعیات المیدانیة، وتنویعھا بمرونة وتكامل أك

 .وبشكل مستقلقدرات المتعلمین على توظیف مواردھم في وضعیات مختلفة  لتقویة
 تمكین المؤسسات الثانویة التأھیلیة من المزید من االستقاللیة، وتنویع العرض التربوي بھا؛ §
إطالق دینامیة كفیلة بتشجیع تحول الثانویات القائمة إلى ثانویات مرجعیة في تخصصات محددة،  §

ت، والمتعلماتشجع التوجیھ المالئم حسب المیول الدراسیة، والمشاریع الشخصیة للمتعلمین 
 والحصیلة المكتسبة من المعارف والكفایات؛

ا المھنیة، ضمن مسار البكالوریفي التعلیم الثانوي التأھیلي توسیع قاعدة التكوین التقني والمھني  §
 ؛إعداداً لتعلیم عال مھني، في إطار تنویع المسارات التعلیمیة وتنظیمھا

تابعوا تكوینھم بنجاح في مستویات التأھیل المھني الذین فتح البكالوریا المھنیة أمام المتدربین  §
 والتقني، لتمكینھم من استكمال تكوینھم في التعلیم ما بعد البكالوریا.
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v :بالنسبة للتعليم العالي 
 یةالدول العمل بمفھوم جدید للجامعة المغربیة، قوامھ االستئناس بالممارسات الجیدة والتجارب §

 ،ماوالخدمات المرافقة لھ والبحث الناجحة واالتجاھات الحدیثة في مجال تنویع أنماط التكوین
تمع من المج، التي تأخذ في االعتبار حاجات والبحث والسیما نماذج المنظومات المتكاملة للتكوین

 ،ئمةمن الكفاءات والتأھیالت المال المقاولةوسوق الشغل المعارف والكفایات والقیم، وحاجات 
سھام في عملیاتھ، واستقبال وعلى األخص إشراك ھذه األخیرة في وضع برامج التكوین واإل

ا دبیرتوھو ما یستدعي  .سھام في التمویل، وضمان الشغل للخریجیننین، واإلوَّ المتدربین/المك
ة جامعلالمتبادلة بین ا، وفق آلیات تعاقدیة لمختلف أنواع المساھمة والبحث للتكوین اتشاركی

 ؛والمقاولة؛ نموذج جدید لجامعة متفاعلة مع التحوالت المجتمعیة على كل األصعدة
 

 

v :بالنسبة للتكوين المهني 
تثمین التكوین المھني، والتوسیع المستمر لطاقتھ االستیعابیة، واالعتراف بدوره باعتباره مشتال  §

للمھارات الفردیة الكفیلة باالستجابة لمتطلبات النمو التنافسي لالقتصاد بصفة عامة، ولحاجات 
 :الیةالت ساسیةاألتوجھات الالمقاولة وسوق الشغل على وجھ التحدید. وذلك من خالل اعتماد 

  

ختلف وبین م إرساء الجسور والممرات بین التعلیم العام والتكوین المھني، وفي االتجاھین معا -
 ؛عالي) –ثانوي  –األسالك (إعدادي 

 وضع آلیات للتوجیھ المبكر، تعمل منذ السلك اإلعدادي؛ -
البكالوریا المھنیة، ومراجعة آلیات االنتقاء  على غرارمسالك للتكوین المھني، وتنویع إحداث  -

 والولوج المرتبطة بھا؛
التكامل بین التكوینات النظریة والتدریبات التطبیقیة، من خالل تعزیز التكوین بالتناوب  -

 داخل المقاوالت، بشراكة مع الفاعلین االقتصادیین.    والتمرس
 الكفایات؛تعزیز وتطویر نظام التكوین القائم على المقاربة ب -
 .تقویة نظام التكوین بالتدرج، بإسھام فعال من قبل المقاوالت والتكوین المھني الخاص -

    
 

v :بالنسبة للتعليم العتيق 
 

مواصلة مجھود تأھیل مؤسسات التعلیم العتیق، على مستوى إصالح بنیتھا المؤسساتیة واإلداریة  §
والتربویة والصحیة المتعارف علیھا، وعلى مستوى والبیداغوجیة، ومالءمتھا للمعاییر التنظیمیة 

 المراجعة العمیقة لمناھجھا وبرامجھا الدراسیة، ونظام االمتحانات بھا، وذلك، على الخصوص:
بإدراج الثلثین من الغالف الزمني المخصص، للمواد المقررة بمؤسسات التعلیم العمومي،  -

 على الصعید الوطني في برامجھا الدراسیة؛
باستثمار الثلث المتبقي، المخصص لتحفیظ القرآن وتلقین العلوم الشرعیة، في ترسیخ قیم  -

 اإلسالم، القائمة على الوسطیة واالعتدال؛
كر النقدي ، تتیح تنمیة الفالمدرسة المغربيةبتوفیر مسالك وبرامج للتكوین تدمج طلبتھا في  -

 ات)، وتشجع االنفتاح على الثقافات؛والفضول المعرفي والقدرات اإلبداعیة لدى المتعلمین (
نظام وطني موحد لالمتحانات والشھادات في نھایة كل طور من أطواره، یكون منسجما  بتنمیة -

 مع النظام المعمول بھ في التعلیم العمومي.
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  البیداغوجیة ومالءمتھا:مقاربات ال  .ب
 

ترتبط المقاربات البیداغوجیة عضویا بتنفیذ المناھج والبرامج والتكوینات، كما تشكل اإلطار  .96
 ي:من ثم، ینبغي تأكید أھمیة ما یلالمرجعي الناظم لتدبیر عملیات التدریس وتوجیھ أنشطة التعلم. 

، أم في )تومالءمة ھذه المقاربات، سواء في التكوینات األساس للفاعلین(ات) التربویین(اتنویع   §
 أنشطة التدریس والتعلم والتكوین، ووضعیاتھا؛ممارسة 

توجیھ ھذه المقاربات نحو استھداف التمكن من مختلف المعارف والكفایات الالزمة لكل مستوى   §
ناء تنمیة البواستثمارھا في اتجاه  على التلقین والشحن، االعتمادوالحد من  دراسي أو تكویني،

ملیات ع المبادرة واالبتكار، وفتح العیتشجمتعلمین، والتفاعل اإلیجابي للحفز و الذاتي للتعلمات
  ؛التربویة على األنشطة العملیة والتطبیقیة

ستقاللیة من اال اعتماد المرونة في توظیف المقاربات البیداغوجیة، بما یحقق النجاعة، ویكفل المزید §
 البیداغوجیة لعملیات التدریس والتعلم والتكوین.

  

  

 وضع إطار مرجعيأن یتم، في المدى القریب، التحضیر للشروع في تفعیل ھذا التوجھ، بعلى  .97
، وبنھج ھذا االختیار سواء في برامج التكوین األساس والمستمر ألطر البیداغوجیة اتللمقارب

 التدریس والتكوین، أم في فصول وفضاءات التعلم. 
  
 

  
  

 :الجودة والتكوينات وفق معاييرلمناهج والبرامج منتظمة لالراجعة مال  .ج
 

امج مسبوقة بتقییم شامل للمناھج والبر المراجعة ھذهتتم في المدى القریب، وفي أفق المدى المتوسط،  .98
، في استحضار للوظائف المرجعیة المعرفیة ألطوار التربیة والتكوین المشار والتكوینات الحالیة

ربیة والتكوین، ووفق أھداف التخفیف والتبسیط إلیھا أعاله، وذلك في اتجاه الرفع من جودة الت
 : اعتماد ثالثة مقوماتوالمرونة والتكیف، مع 

 

 :وذلك من خاللالمقوم المؤسساتي،  §
تفعیل اللجنة الدائمة للتجدید والمالءمة المستمرین للمناھج والبرامج التي نص علیھا المیثاق  -

اللجنة ذات االستقاللیة المعنویة،  یناط بھذه، وتنظیمھا وفق نص قانوني. و107في المادة 
التخطیط واإلشراف على سیر أشغال مجموعات عمل تشكل لھذه المھمة والمصادقة على 
نتائج أشغالھا. كما تضطلع أیضا بتنظیم رصد تربوي یقظ من أجل تتبع التجارب الدولیة 

التربیة  في في مجال البرامج وتحلیلھا وتقییمھا. على أن تتألف ھذه اللجنة من متخصصین
 خصصات والشعب والقطاعات المعنیة؛والتكوین، وذوي الخبرة في مختلف الت

 في المناھج والبرامج طنیة وجھویة للبحث واالبتكار البیداغوجيوبنیات  إرساء -
، (األكادیمیات، الجامعاتفي ھذا المجال تطویر سیاسة االبتكار والتكوینات، من أجل 

لمھن التربیة والمراكز الجھویة  لألساتذة المدارس العلیاالسیما كلیة علوم التربیة، 
   ). والتكوین

  

والبرامج والتكوینات، ومراجعتھا عملیات بناء المناھج احتكام ب وذلك :المقوم التقييمي §
الخطط المستمرة إلى تقییمات مؤسساتیة منتظمة لإلنجاز والمردودیة والنجاعة، تشمل 

اإلصالحیة، والتحصیل الدراسي والتكویني، واستعمال المقررات والكتب المدرسیة والوسائط 
عاییر إلى مرجعیات دقیقة تستجیب للم استناداً التعلیمیة، والممارسات البیداغوجیة والتكوینیة، 

   الوطنیة والدولیة؛
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المتعلمین  وفق تخطیط توقعي لحاجات ،دراساتإنجاز  المقوم االستشرافي، عبر §
افة ، وإدماج ثقاالجتماعي واالقتصادي جھویة لمحیطھمالوالمتطلبات المحلیة و ،وخصوصیاتھم

 المشاریع.
 

 

 العالقة التربوية والممارسات التعليمية:    .د

 

  یستند االرتقاء بجودة العالقة التربویة والممارسات التعلیمیة إلى ما یلي: .99
افة الفضول ثق في بناء التعلمات، وتنمیةوفاعال أساسیا الفعل التربوي اعتبار المتعلم محور  -

 الفكري وروح النقد والمبادرة، والبحث واالبتكار لدیھ، 
اعتبار مؤسسة التربیة والتكوین نواة أساسیة في الفعل التربوي، ذات مشروع متكامل منفتح  -

 على المحیط ومتفاعل معھ؛
المدرس أو المكون، كمشرف على التعلمات ومیسر لھا، ومتفھم لحاجات  تموقع -

المتعلمین(ات)، ومتكیف مع مختلف الوضعیات، بما یحقق حافزیتھم وانخراطھم وتكامل 
 قدراتھم وخبراتھم في التعلم؛

توثیق العالقة مع األسر، باعتبارھا المصدر األقرب لمعرفة حیاة المتعلمین(ات) خارج  -
تعلیمیة، وأثرھا على مواظبتھم وانخراطھم، وتحسیس األسر بدورھا في تكمیل المؤسسة ال

 .عمل المدرسة واالرتقاء بالعالقة التربویة داخلھا
    

  الوسائل والوسائط التعليمية والموارد:  .ه
  

ومختلف المعینات التربویة، وتجدیدھا ومالءمتھا المستمرة، وتنویع  الكتب المدرسیةمراجعة  .100
مضامینھا وصیغھا، ووضع مسطرة اعتمادھا تحت إشراف اللجنة الدائمة المشار إلیھا أعاله، في 

، وذلك وفق دفتر تحمالت، یحدد المعاییر العلمیة والتربویة والفنیة التي مراعاة لمقتضیات المیثاق
  ھذه الكتب والمعینات، مع وضع نظام شفاف وعلمي لالعتماد والمصادقة والتقییم.ینبغي توفرھا في 

 

الكافیة للتدریس، وتأھیل البنیات التربویة الخاصة بالتخصصات، بمختلف  توفیر العدة البیداغوجیة .101
 األطوار واألسالك التعلیمیة والتكوینیة؛ 

 

وتوفیر خزانات للموارد موجھة للمتعلمین ، ورقیة ووسائطیة، المدرسیةإعادة االعتبار للمكتبات  .102
 والفاعلین في الحیاة التربویة والثقافیة، بحسب الفئات والمستویات العمریة؛

 

في النھوض بجودة التعلمات، وإعداد استراتیجیة وطنیة جدیدة  التربویة تعزیز إدماج التكنولوجیات .103
وخاصة  ،سات التربیة والتكوین والبحثمؤسلمواكبة المستجدات الرقمیة، واالستفادة منھا في تطویر 

 ، بإدماج البرمجیاتمنذ المراحل األولى من التعلیم والتكویناتالبرامج المناھج و على مستوى
علم ، في عملیات التدریس وأنشطة التوالحوامل الرقمیة ،التربویة اإللكترونیة، والوسائل التفاعلیة

 والبحث واالبتكار.

 

   
  

  :للدراسة والتعلماإليقاعات الزمنية   .و
 

 طولھان مو سي، والتخفیف من كثافة البرامجاعادة النظر في اإلیقاعات الزمنیة وتدبیر الزمن الدرإ .104
 في صلبوحصص الدعم التربوي ، وإدماج الثقافة وأنشطة الحیاة المدرسیة والجامعیة وتضخمھا



 

33 
 

 لمدرسةامالءمة اإلیقاعات المدرسیة مع محیط . والمنھاج التعلیمي والبرامج البیداغوجیة والتكوینیة
 في المناطق النائیة وذات الوضعیات الخاصة والظروف الصعبة.

 
  يم واالمتحانات:التقي  .ز

 ،(ات)علمینلمتاتكافؤ الفرص بین  ، على نحو یكفلالتقییم واالمتحاناتلنظام إصالح شامل ضرورة  .105
   من خالل:

 

یمیة، سواء یلألنشطة التق دقیقة حسب المستویات واألسالك، دالئل مرجعیة تطویر -
 . درجة في إطار المراقبة المستمرةالتشخیصیة منھا أو التكوینیة أو اإلشھادیة أو المن

یم وأھمیتھ، من حیث التوجیھات یالبرامج لحیز یتناسب ومكانة التقتخصیص المناھج و -
 التربویة والزمن واألنشطة والوظائف؛

جاح ضمانا لتوفر المتعلمین على حد مقبول للن ،یم والدعم التربويییرة آلیات التقتبسیط ومع -
 ، فیما بین المستویات واألسالك التعلیمیةومتابعة الدراسة 

شھادیة، وخاصة البكالوریا، والرفع من جودتھا، إعادة االعتبار والمصداقیة لالمتحانات اإل -
قا تحقی ، جھویا ووطنیا،المتحانات الموحدةلاإلشھادیة في السنوات إعطاء األولویة  من خالل

 .ھاتمرة فیالمراقبة المس نتائج اعتماد، وإعادة النظر في كیفیة لمبدأ االستحقاق وتكافؤ الفرص
 

، وفق شبكة مرجعیة، إرساء إطار وطني لإلشھاد، كفیل بتنظیم وتصنیف الشھادات والدبلومات .106
تحددھا القطاعات المكلفة بالتربیة والتكوین والبحث العلمي. من شأن ھذا اإلطار أن یضمن الشفافیة 
والوضوح والمقارنة بین الشھادات على أساس دلیل وطني لإلشھاد، وأن یمكن من تحسین أدوات 

تیح داقیة والنجاعة، وأن یتقییم التحصیل الدراسي والتكویني، وأن یضفي علیھا المزید من المص
 وطنیا وعلى الصعید الدولي.  ،حركیة سلسة لحملة الشھادات والدبلومات

 

رص ، وتمكینھم من فذوي الخبرة المھنیةفائدة إحداث نظام للتصدیق على كفایات التجربة المھنیة ل .107
 التعلم مدى الحیاة؛ 

 

 یتمكن، ألسباب مختلفة، من الحصول لفائدة من لم علیا،الدراسات الامتحان خاص لولوج إحداث  .108
 .على البكالوریا

 

 :واإلرشاد الجامعي التوجيه المدرسي والمهني  .ح
  

 

على المدیین القریب والمتوسط  الجامعي،اإلرشاد شاملة لنظام التوجیھ التربوي والمھني و مراجعة .109
یة وإرساء رؤیة وطنوإعادة النظر في مفھومھ وفي طرقھ وأسالیبھ الحالیة، بتحدیثھ، على األكثر، 

   .مؤطرة لھ، وتأھیل موارده، وتوفیر الشروط الالزمة للنھوض بھ وبتفعیلھ على النحو األمثل
  :نحو ما یليالعمل  یتجھلذلك، 

منح التوجیھ التربوي أدوارا جدیدة تمكنھ من القیام بمھام الدعم البیداغوجي المستدام، باالعتماد  -
 وتعزیز التربیة على المتعلم في بلورة مشروعھ الشخصي،المبكر على التوجیھ، لمصاحبة 

 االختیار؛
  ؛إرساء بنیات اإلعالم والمساعدة على التوجیھ -
باعتماد الروائز بدل المعدالت، ومراعاة میول  ،تجدید اآللیات المعتمدة في التوجیھ التربوي -

، وتوفیر بنیات وشروط العمل (المشروع ، ومشاریعھم الشخصیةوقدرات المتعلمین أساسا
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، التوجیھ ،مجیة/ بر الشخصي للتلمیذ، المقابَالت الفردیة، دالئل عمل وأطر مرجعیة، برنام
 ؛روائز، حقائب التعلم، زمن التوجیھ داخل الحیاة المدرسیة)

تكوین وال ،المدرسيبالتعلیم لتنسیق بین مختلق القطاعات المتدخلة في التوجیھ إحداث آلیات ل -
 ؛اإلرشاد الجامعيو ،المھني

تطویر وتعزیز التكوین األساس والمستمر ألطر التوجیھ التربوي، قصد تأھیلھا للقیام بالمھام  -
 ؛المستجدة

لى مجال اإلعالم والمساعدة عالمتعلقة ب الوثائق القانونیة والمذكرات التنظیمیة تحیین وتدقیق -
 على ضوء المستجدات التربویة.، التوجیھ

  
 لغات التدريس  تنويع سة وردماللغات الالتمكن من : الثالثة عشرةرافعة ال

 

 

اعتبارا لألھمیة الخاصة للغات في تحسین جودة التعلمات، وفي النجاح الدراسي، والمردودیة الداخلیة  .110
، فإن ھذه الرؤیة االستراتیجیة تجعل منھا رافعة قائمة بذاتھا، مع استحضار للمدرسةوالخارجیة 

  ارتباطھا العضوي بالنموذج البیداغوجي.

 
 

لتمكن من اللغات، عبر تعلمھا والتدریس بھا بفرص متكافئة، یشكل رافعة أساسیة لتعزیز جودة فا .111
التربیة والتكوین، وتحسین مستوى التحصیل الدراسي، والنھوض بالبحث وتحقیق االندماج، ومن ثم، 

     . للمدرسةدعم المردودیة الداخلیة والخارجیة 
 

امال عیُعد بوضوح،  المدرسة تحدید وضع كل لغة على حدة داخلأن یعتبِر المجلس في ھذا اإلطار،  .112
حاسما في تطویر تدریس اللغات والتدریس بھا، ومن ثم تحقیق التكامل فیما بینھا، وكذا االنسجام 

 بین المكونات القطاعیة للمنظومة.
 

 ن: إوحیث من ھذا المنظور،  .113
اللغة الرسمیة للدولة، ولغة معتمدة في تدبیر الشأن العام، ومقوم أساس من مقومات الھویة  اللغة العربية §

ستور (الداستعمالھا  تنمیةوالمغربیة، عالوة على كونھا اللغة األساس واألولى للتمدرس، وأن تعزیزھا 
 المیثاق( وطنیافي مختلف مجاالت العلم والمعرفة والثقافة والحیاة كان وما زال طموحا  ،)5الفصل -

سین وتح ، وتحدیثھا وتبسیطھا،)؛ یتعین تقویة وضعھا وتنمیتھا110المادة - الوطني للتربیة والتكوین
 تدریسھا وتعلمھا، وتجدید المقاربات والطرائق البیداغوجیة ذات الصلة بھا.

دستور)؛  ناء (الللدولة، ورصید مشترك لجمیع المغاربة بدون استث ھي أیضا لغة رسمیة اللغة األمازيغية §
ضمن إطار عمل وطني  المدرسة؛ یتعین تطویر وضعھا في 2003منذ  المدرسةولغة مدرجة في 

ئتھا المكتسبات التي تحققت في تھی توطید وتطویرواضح متناغم مع مقتضیات الدستور، وقائم على 
 لتدریسھا، مع األخذ بعین االعتبار المقتضى الدیداكتیكیةالموارد البشریة والكفاءات اللغویة، وإعداد 

الدستوري الذي ینص على سن قانون تنظیمي یحدد مراحل تفعیل الطابع الرسمي لألمازیغیة وكیفیات 
 ادماجھا في مجال التعلیم وفي مجاالت الحیاة العامة ذات األولویة.

وكذا  ،ة في التعلیم المدرسيغیر أن ذلك لن یتأتى بدون إنجاز تقییم شامل لتجربة تدریس ھذه اللغ
 لتجربة الدراسات األمازیغیة في التعلیم العالي.
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األكثر تداوال في العالم، وسائل للتواصل، واالنخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة  اللغات األجنبية §
واالنفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر (الدستور)؛ یتعین تنمیة تدریسھا وتعلمھا في 

 المبكر. الكفیلة بتعلمھاالمقاربات البیداغوجیة  توظیفالتعلیم والتكوین، وكذا  كأسال
 

 تتوخى بلوغ األھدافاعتماد ھندسة لغویة جدیدة أسفلھ، الھندسة المقترحة انطالقا من ذلك، فإن  .114
 التالیة:

ا؛ ومن ثم تعبیركتابة وتحقیق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في التمكن من اللغات: فھما وشفھیا وقراءة و §
 جودة التعلمات. 

واصل لوریا) متمكنا من اللغة العربیة؛ قادرا على التجعل المتعلم عند نھایة التعلیم الثانوي التأھیلي (البكا §
جنبیتین على األقل؛ وذلك ضمن مقاربة متدرجة تنتقل من االزدواجیة أباللغة األمازیغیة؛ متقنا للغتین 

  ).أو أكثر أجنبیتیناللغویة (العربیة + لغة أجنبیة) إلى التعدد اللغوي (العربیة + لغتین 
 ؛في: ترسیخ الھویة؛ االنفتاح الكوني المدرسةإعطاء األولویة للدور الوظیفي للغات المعتمدة في  §

ي ي واالجتماعي والثقافاكتساب المعارف والكفایات والثقافة؛ االرتقاء بالبحث؛ االندماج االقتصاد
  والقیمي.

ریس بعض على أساس تد بالتدرج ویتم تفعیل مبدأ التناوب اللغوي اللغة العربیة لغة التدریس األساس؛ §
في التعلیم الثانوي التأھیلي باللغة الفرنسیة، على المدى القریب، وباللغة المضامین أو المجزوءات 

التعلیم  ، فيبالنسبة للغة الفرنسیة إدراج ھذا المبدأنجلیزیة على المدى المتوسط، مع الشروع في اإل
اإلعدادي على المدى المتوسط. مع ضرورة توفیر كافة الشروط البیداغوجیة والمالیة والبشریة الالزمة 

 لذلك. 
تمكین أطر التدریس والتكوین والبحث من تكوین مزدوج اللغة، مع التقید التام في التدریس باستعمال  §

 اللغة المقررة دون غیرھا من االستعماالت اللغویة. 
مناھج وبرامج تدریس اللغة العربیة، وتجدید المقاربات البیداغوجیة واألدوات ل عمیقةمراجعة  §

لدیداكتیكیة المعتمدة في تدریسھا، والسھر على المزید من تھیئة ھذه اللغة في أفق تعزیز تحدیثھا ا
 وتنمیتھا وتبسیطھا. 

 جیا.مواصلة المجھودات الرامیة إلى تھیئة اللغة األمازیغیة لسنیا وبیداغو §
 مراجعة مناھج وبرامج تدریس اللغات األجنبیة طبقا للمقاربات والطرائق التعلیمیة الجدیدة؛ §
لمین، لتقویة التمكن من الكفایات اللغویة لدى المتع تنویع لغات التدریس، السیما باعتماد التناوب اللغوي §

  وتوفیر سبل االنسجام في لغات التدریس بین أسالك التعلیم والتكوین.
  

وع في والتي ینبغي الشر، التعلیمیة والتكوینیة ، حسب األسالكالمقترحة اللغوية الهندسةنتظم ت .115
 ا یلي:تطبیقھا ابتداء من المدى القریب، وخالل المدیین المتوسط والبعید، كم

 

 التعليم األولي:   .أ
  وإدراج: استثمار المكتسبات اللغویة والثقافیة األولیة للطفل

 اللغة العربیة؛ -
 الفرنسیة؛اللغة  -
 التركیز على التواصل الشفھي انسجاما مع طبیعة ھذا المستوى من التعلیم. -
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  التعليم االبتدائي:  .ب
سة ولغة تدریس جمیع اللغة العربية  إلزامیة § رَّ دَ في مستویات ھذا السلك كافة؛ بوصفھا لغة مُ

 المواد. 
سة؛ مع التركیز علىفي مستویات ھذا السلك كافة؛ بوصفھا لغة مً  اللغة األمازيغيةإلزامیة  § رّ  دَ

ن ھذا الستعمال الكتابي فیما تبقى ما، وإدراج األولى والثانیةالكفایات التواصلیة في السنتین 
على أن یتم بالتدرج، تعمیم تدریس اللغة األمازیغیة في التعلیم اإلعدادي في أفق تعمیمھا ؛ السلك

 في باقي المستویات التعلیمیة.
سة. اللغة الفرنسيةإلزامیة  § رّ دَ   في مستویات ھذا السلك كافة؛ بوصفھا لغة مً
سمح ی في أفق نھایة العشر سنوات الجاریة؛ ھذا المدى الرابعة السنةفي  اللغة اإلنجليزيةإدراج  §

 الالزمة لذلك في مستوى االبتدائي. توفیر المدرسین والعدة البیداغوجیةاستكمال ب
 

  عدادي:التعليم اإل  .ج
سة؛ ولغة التدریس اللغة العربية إلزامیة  § رَّ دَ في مستویات ھذا السلك كافة؛ بوصفھا لغة مُ

 األساسیة.
  تعمیم تدریس اللغة األمازیغیة بالتدرج. §
سةاللغة الفرنسية إلزامیة  § رَّ دَ  . في مستویات ھذا السلك كافة؛ بوصفھا لغة مُ

 .تدریس بعض المضامین أو المجزوءاتللغة  إدراجھا ، على المدى المتوسط،كما یتم
سةاللغة اإلنجليزية إلزامیة  § رَّ دَ طبیق ، والشروع في تفي مستویات ھذا السلك كافة بوصفھا لغة مُ

وفیر تباستكمال . ھذا المدى یسمح في المدى القریب، وتعمیمھ في المدى المتوسط ھذا االختیار
  .الالزمة لذلك المدرسین والعدة البیداغوجیة

  التعليم الثانوي التأهيلي:  .د
 ؛ بوصفھا لغة مُدرسة؛ ولغة التدریس األساس.اللغة العربية إلزامیة §
 تعمیم تدریس اللغة األمازیغیة بالتدرج. §
 تدریس بعض المضامینللغة . كما یتم إدراجھا لغة مُدرسة بوصفھااللغة الفرنسية،  إلزامیة §

 في المدى القریب. أو المجزوءات
تدریس بعض المضامین للغة تم إدراجھا . كما یلغة مُدرسةاللغة اإلنجليزية بوصفها  إلزامیة §

 على المدى المتوسط. أو المجزوءات
 إحداث شُعب متخصصة في اللغات وآدابھا وثقافاتھا وحضارتھا. §
ة مع مراعاسبانية، اللغة اإل السیمالغة أجنبية إلزامية ثالثة على سبيل االختيار،  إدراج §

 الخصوصیات والحاجیات الجھویة من اللغات.
  العالي:التعليم   .ه

 ضمان تنویع الخیارات اللغویة في المسالك والتخصصات والتكوینات والبحث. §
باللغات: العربیة؛ الفرنسیة؛ اإلنجلیزیة؛ اإلسبانیة في إطار  فتح مسارات لمتابعة الدراسة §

 استقاللیة الجامعات، وحاجات التكوین والبحث لدیھا، ومراعاة متطلبات الجھویة.
 والتقني بمختلف تخصصاتھ باللغة اإلنجلیزیة.تشجیع البحث العلمي  §
إحداث مسالك تكوینیة ووحدات للبحث المتخصص في اللغتین العربیة واألمازیغیة، وفي  §

 اللغات األجنبیة.
 إدراج التكوین في كفایات التواصل بالعربیة وباألمازیغیة في مؤسسات تكوین األطر. §
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المدرسة باللغات األجنبیة في التعلیم العالي، إدراج وحدة مدرسة باللغة العربیة في المسالك  §
 بالنسبة للمغاربة.

 

  التكوين المهني:  .و

في تخصصات ووحدات التكوین المھني، إلى جانب اللغات  باللغة اإلنجليزيةإدراج التكوین  §
 المعتمدة في التكوین.

 
 

 :مة في تفعيل الهندسة اللغويةمالءال  .ز

إن ھذه الھندسة اللغویة تظل مفتوحة أمام اإلغناءات الوظیفیة الالزمة، في أثناء تفعیل  §
 مقتضیات ھذه الھندسة، وفي ضوء التقییمات التي سیتم إنجازھا بھذا الصدد.

  

 ، من أھمھا:التدابير المواكبةیستلزم تفعیل الھندسة المقترحة توفیر بعض  .116
 .المدرسة المغربيةطنية واألجنبية المدرجة في وضع إطار مرجعي وطني مشترك للغات الو §

 من شأن ھذا اإلطار التمكین على الخصوص من: 
مرجعیة للتمكن من اللغات، مبنیة على مؤشرات محددة؛ تُمكن من وصف  مستویاتتحدید  -

 ؛ المدرسةدقیق لكفایات المتعلم في كل مستوى من مستویات 
تیسیر حركیة المتعلمین على المستوى الوطني عند أي تغییر للمؤسسة التعلیمیة أو  -

 الجامعة، وكذا نحو الخارج؛ 
، بل یمكّن من تعلم اللغات المدرسةوضع نظام لإلشھاد في اللغات ال ینحصر في حدود  -

 والتحقق من مستوى التحكم فیھا مدى الحیاة.
  
 

 

  :ـوذلك باللغتين العربية واألمازيغية؛  تهيئةمواصلة  §
، وتحدیث مناھج وطرائق ومضامین ة اللغة العربیةمجھود نوعي مكثف، من أجل تنمیبذل  -

تدریسھا، وأدوات قیاس مستویات التمكن منھا، عبر تھیئتھا العلمیة والتربویة، والثقافیة 
 والمعرفیة، واإللكترونیة والرقمیة.

 غة األمازیغیة التي أطلقھا المعھد الملكي للثقافة األمازیغیة.مواصلة سیرورة تھیئة الل -
 تفعیل أكادیمیة محمد السادس للغة العربیة. -
 5المجلس الوطني للغات والثقافة المغربیة المنصوص علیھ في الفصل اإلسراع بتفعیل  -

" على وجھ الخصوص، بحمایة وتنمیة الفضاء األمثل لالضطالع باعتباره من الدستور 
غتین العربیة واألمازیغیة، ومختلف التعبیرات الثقافیة المغربیة". على أن یضم جمیع الل

 المؤسسات المعنیة بھذه المجاالت.
 

 

 االرتقاء بمستوى التدريس والتأطير التربوي: §
ة والفاعلین التربویین عامة، أھمیة خاص یكتسي تدعیم التكوین األساس والمستمر لمدرسي اللغات

 للغات المدرسة ولغات التدریس، وذلك یقتضي:في التمكین 
والفاعلین التربویین (ھیئات التخطیط والتوجیھ  سد الخصاص في مدرسي اللغات -

 والتفتیش...)؛
تكوین للمدرسین والفاعلین التربویین، بتجدید التطویر القدرات اللغویة والتكوینیة والمھنیة  -

دة المقاربات والطرائق البیداغوجیة الجدی والتكوین المستمر، والسیما ما یتصل بالتمكن من
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في میدان تعلم اللغات، والتحكم في وسائط اإلعالم واالتصال ذات الصلة بمنھجیة تدریس 
 اللغات والتدریس بھا؛

تمكین المؤسسات التعلیمیة من المكتبات، ورقیة ورقمیة، تعزیزا للتمكن من القراءة  -
 زمة للتمكن من اللغات. والكتابة والتعبیر، باعتبارھا كفایات ال

 

 

   الرافعة الرابعة عشرة: النھوض بالبحث العلمي والتقني واالبتكار
  

یحظى البحث العلمي والتقني واالبتكار باھتمام متزاید، بالنظر لمكانتھ االستراتیجیة والحیویة في  .117
ى الصعید التنافسیة علتحقیق تطور البالد، اقتصادیا وثقافیا واجتماعیا، وتعزیز مكانتھا وقدرتھا 

  العالمي.
 

، مدعوة لالنخراط في المسار التطوري الذي بدأت تعرفھ العدید من المدرسة المغربیةمن ثم، فإن 
 نجازیةمن تراجع في اإلالبلدان الصاعدة، ال سیما بالنظر لما یعاني منھ واقع البحث العلمي والتقني 

  . والقاري قلیمياإل یینعلى المستو والمردودیة
 

تي اتتجسد في وجود إطار مؤسس ،مؤھالتیتوفر على للبحث العلمي والتقني م الوطني االنظوإذا كان 
رفع التحدیات ، فإنھ مُطالب بمتنوعة وجھویة وقانوني مشجع، وموارد مالیة ال بأس بھا، وبنیات

ذا النھوض وكة البحث، البشریة، وتجدید حكام الكفاءاتوتنویع مصادره، وتأھیل بالتمویل المرتبطة 
العلوم التربویة والترجمة خدمة لتطور المعرفة ، بما فیھا مجاالت بكافة مجاالت البحث واالبتكار

  .والتنمیة البشریة
 

ھ على وتطویر إنجازیت واالبتكار، بلوغ األھداف المتوخاة بخصوص تنمیة البحث العلمي والتقنيإن  .118
رورة العنایة ضتأخذ بعین االعتبار  ،ستشرافیةاعتماد سیاسة ایقتضي المستویین الجھوي والوطني، 

في إطار منظومة تربویة تسعى إلى تمكین أكبر عدد من المواطنین من تعلیم برأس المال البشري 
، وتعزیز التكامل في مجاالت البحث بین ما ھو نظري وما عال یؤھلھم للبحث واإلبداع والتجدید

وتقنیة وتطبیقیة، وما ھو علوم إنسانیة واجتماعیة، ھو تطبیقي ومیداني، وبین ما ھو علوم دقیقة 
 وبحوث فنیة وأدبیة. 

  

على التكامل الذي یطبع العالقة بین الجامعة والمؤسسات االقتصادیة ویقوي من أیضا التأكید ینبغي  .119
، بالرغم من اإلكراھات التي تعاني منھا سیاسة واالبتكار مساھماتھا في مجال البحث العلمي والتقني

ابع من المنالبحث العلمي والتقني على المستوى الوطني. في ھذا اإلطار تبقى الجامعة المغربیة 
اد البالد بالمھام الداعمة لتنمیة اقتصوالنھوض للمعرفة وتجدید معالمھا النظریة والتطبیقیة، الرئیسیة 

  .واالبتكار تفاعل بین أنشطة التعلیم والبحث واالرتقاء بمجتمعھا، وذلك في
 

مجموعة من المقترحات الھادفة إلى تطویر البحث العلمي واالرتقاء یقدم المجلس في ھذا الصدد،  .120
بإنجازیتھ، بغایة مواجھة التحدیات التي تعرقل السیاسات الوطنیة في ھذا المجال، ورفع الرھانات 

 فیما یلي: عرضھا؛ ویمكن المجتمعیة والدولیة
 

  

 مستوى النظام المؤسساتي للبحث:    .أ

االرتقاء بمنظومة البحث العلمي، من خالل بناء نظام وطني ومؤسساتي مندمج بین مؤسسات  §
 البحث العلمي، للحد من التشتت السائد في تدبیر منظومة البحث العلمي والتقني واالبتكار؛
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ویؤسس  ،ما یوفر التنسیق األمثل بین وحداتھإعادة ھیكلة قطاع البحث العلمي والتقني وتنظیمھ، ب §
لمختلف مكوناتھ، ویضمن ترشید الموارد وتقاسم الخبرات والرفع من اإلنجازیة  المسؤولةللحكامة 

 ؛والمردودیة
على المستوى االستراتیجي القریب المدى، یتعین إشراك كل الفاعلین في میدان البحث العلمي من  §

قطاعات حكومیة، وجامعات، ومراكز البحث، ومختبرات، وشبكات، ومؤسسات التنسیق، 
ومقاوالت، في تحقیق األھداف االستراتیجیة للبحث العلمي في عالقة بالمشاریع القطاعیة 

تطویر الشراكات والتعاون الدولي في مجال االرتقاء بإنجازیة یتعین كما . بالدللاالستراتیجیة 
 واالبتكار؛مؤسسات البحث العلمي والتقني 

 على الصعید الوطني،والدراسات المنجزة لجمیع أعمال البحث ة شاملشبكة معلوماتیة إرساء  §
البحث العلمي والتقني الدراسات والمقاالت الدولیة الرائدة في مختلف مجاالت وتقاریر وال
 االبتكار. و

من شأن ھذه الشبكة، التي ینبغي أن یشمل توظیفھا واستثمارھا مختلف مكونات قطاع التعلیم العالي، 
إكساب مؤسساتھ مرونة ونجاعة أكثر في القیام بوظائفھا في التأطیر والتكوین والبحث واالنفتاح 

  على محیطھا االجتماعي واالقتصادي والثقافي.
  

  

 مستوى تمويل البحث:   .ب
ي ترقى لك الرفع التدریجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمویل البحث العلمي، -

، مع التوجھ 2030سنة  % 2، و 2025في  %  1,5في المدى القریب، و %1إلى نسبة 
تنویع مصادر تمویل البحث بمؤسسات التعلیم العالي وجعلھ موجھا باألساس نحو البحث نحو 

 ؛التدخلي
 .ا ذات أھمیة اقتصادیة واجتماعیة بالنسبة للبالدالضریبي للمقاوالت التي تنتج أبحاث الحفز -
وطني لدعم البحث العلمي واالبتكار، یمول من الدولة ومن الخواص ومن الصندوق تقویة ال -

 ).128المادة  –التعاون الدولي (المیثاق الوطني للتربیة والتكوین 
 

  :البحث مستوى تنسيق سياسة  .ج
 والجماعات تمكین مؤسسات البحث بالتعلیم العالي من وضع خطط عمل بشراكة مع الجھات -

ومع مؤسسات دولیة، في إطار التكامل بین السیاسة الوطنیة للبحث العلمي، الترابیة 
  ؛واالختیارات العلمیة الخاصة بالجامعات

 تقنيوال مجال البحث العلميالمتدخلین في إعادة تأسیس التنسیق والتوجیھ بین مختلف  -
واالبتكار، من خالل تشكیل مجلس وطني مكون من باحثین متعددي التخصصات، مشھود 

 ، مكلف باستراتیجیة البحث، منبثق عن الھیئة البین وزاریة. ةلھم بالكفاءة العلمی
  

 :مستوى التكوين والتأهيل من أجل البحث  .د
أستاذا باحثا  15000عمل یھدف إلى توظیف وتكوین وضع برنامج العمل في األمد القصیر على  §

، من أجل االستجابة لحاجیات بنیات البحث من األطر سواء لتعویض تلك التي 2030في أفق 
 ستغادر المنظومة، أو لتوفیر األطر للشعب ذات األولویة؛ 

 ،یعالمشارلتعلم واكتساب مھارات التواصل والریادة وقیادة إعطاء األھمیة في تكوین الباحثین  §
، مع اعتماد أنشطة موجھة، خاصة، لتنمیة الكفایات المھنیة العامة ذات الصلة المبادئ األخالقیةو

 ؛واالبتكارة في البحث دالمفی
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استشراف استثمار خبرة أساتذة التعلیم العالي المتقاعدین وتجربتھم في تغطیة الخصاص في مجال  §
 ؛، مقابل تحفیزات مالئمةتخصصاتھمالتكوین والتأطیر والبحث، وذلك بحسب 

ات في إطار القواعد توفیر شروط ممارسة الحریة الفكریة واألكادیمیة على صعید الجامع §
 ؛ح المجال أمام الطاقات اإلبداعیة في التأطیر والتدریس والبحث واالبتكار والتنشیطالمؤسسیة، وفت

نیة، ائج البحث في مختلف المجاالت التقنشر ثقافة البحث منذ التعلیم المدرسي، واالعتماد على نت §
المناھج والبرامج  والھندسیة، واالجتماعیة، واإلنسانیة والفنیة واألدبیة، من أجل الرفع من جودة

وذلك على مستوى التعلیم المدرسي، والسیما في الثانوي التأھیلي، وكذا على مستوى التعلیم 
 ؛العالي

 ،ةساتذة التعلیم العالي كافأمع تعمیمھا على  ،الدكتوراه االعتراف بالدراسات والتكوینات ما بعد §
ما م، من بین ما تستند علیھ السیاسات الھادفة إلى تطویر البحث العلمي وتنمیتھ. اوتثمین قیمتھ

 .یتطلب مراجعة النصوص المرتبطة بھذا الموضوع، حتى ال یحرم أحد من تعمیق تخصصھ
 

 :مستوى تحفيز البحث  .ه
 یؤكد المجلس على ما یلي: تحفیز البحث العلمي واالبتكار،سعیا إلى مزید من  §

الظروف المالئمة  كل، مع توفیر ممارسة البحثحفز الطلبة وتشجیعھم على االنخراط في  -
 ؛النغماسھم في بنیات البحث الجامعي

إرساء نظام للمنافسة في البحث العلمي، لخلق دینامیة للتمیز واالبتكار بین الباحثین وطنیا  -
یا، وبین الجامعات ومختبرات البحث، من قبیل: استعمال التقییمات والترتیبات الدولیة ودول

 المعترف بھا من أجل مكافأة أجود الجامعات، والتحفیزات المشجعة؛
وضع شبكات الكفاءات حول المواضیع ذات األولویة وطنیا، ودعمھا بكفاءات أجنبیة عن  -

كفاءة في المعرفة والبحث واالبتكار لترسیخ طریق التعاقد، والتوجھ نحو خلق أقطاب ال
 اإلنجازات العلمیة؛

وضع نظام تعویض عن األداء، بھدف تشجیع وحفز النبوغ والتمیز بالنسبة للباحثین، خصوصا  -
 في أنشطة البحث والتطویر التي تستلزم الرفع من التمویل؛

 تسھیل عملیات الرفع من التمویل. -
 

 مستوى التتبع والتقييم:  .و
 قنيیم البحث العلمي والتیبمؤشرات مضبوطة لتتبع وتقللحكامة والتدبیر المعقلن وضع نظام  §

انیة لبحث في العلوم اإلنسواالبتكار. وعلى غرار ذلك، یتعین وضع نظام مماثل لتتبع وتقییم ا
ي فأھمیتھا في تأھیل الرأسمال البشري، وباعتبار وتعزیز مكانتھا  ،والفنون واآلداب واالجتماعیة
 . تنمیة البالد

 

 :مستوى بنيات البحث  .ز
 .البحث األساسي والمستقلى تشجیع الحرص على جودة بنیات البحث وتدبیرھا، مع العمل عل §
توسیع البنیات الجامعیة للبحث األكادیمي والعلمي والتكنولوجي، وھیكلتھا في عالقتھا بالشعب  §

ربطھا بالمختبرات والمعاھد والمراكز ، والداخلیة للجامعة ومشاریعھا في الدراسة والتأطیر
 . الثقافيو ، مع تقویة التنسیق مع المحیط االقتصادي واالجتماعيواالبتكارالوطنیة والدولیة للبحث 

 جدیدتطویر سیاسة االبتكار والت، من أجل طنیة وجھویة للبحث واالبتكار البیداغوجيوبنیات  إرساء §
والسیما كلیة علوم التربیة، المدارس العلیا والمراكز ، (األكادیمیات، الجامعاتفي ھذا المجال 

 ...). الجھویة لتكوین األطر
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إحداث أقطاب جدیدة للتنمیة االقتصادیة والتكنولوجیة، تكون مبنیة على الشراكة والتعاون وعلى  §
تشجیع التخصصات الذكیة، من خالل مساعدة المؤسسات الجامعیة والمقاوالت على تقویة 

 لمجاالت العلمیة والصناعیة؛تخصصاتھا في ا
یة آلیات للتسویق وحمایة الملكیة الفكریة، إضافة إلى بنبتزوید المنظومة الوطنیة للبحث واالبتكار  §

متینة لالتصال والتواصل عبر التكنولوجیات الجدیدة، تشجع على التبادل والتعاون بمقومات 
 .المالءمة والجودة

 
   ناجعة لمنظومة التربية والتكوين حكامةالرافعة الخامسة عشرة: 

 

منذ عقود، سواء في بعدھا  المدرسةظلت الحكامة من بین اإلشكالیات العرضانیة التي تواجھھا  .121
في أبعادھا األخرى ذات الصلة بالمشاركة، والشفافیة، وربط المسؤولیة  مالمتعلق بنجاعة التدبیر، أ

  بالتقییم والمحاسبة. 
 

إن التحوالت التي عرفھا المجتمع المغربي، وما أفرزتھ من توجھات عامة تضع الحكامة الناجعة  .122
ي تنمیة ف المدرسةفي صلب تطویر النسق المجتمعي برمتھ. لذا، وبالنظر للرھانات المعقودة على 

ھذه  تواستدماج مستلزما ،البشري، فإنھا معنیة أكثر باالنخراط في ھذه التحوالت اإلمكانوتأھیل 
أھداف  ذلك النجاح في تحقیق الحكامة، بغایة تحقیق النجاعة والفعالیة في مختلف إنجازاتھا، بما في

  .للمدرسةات الحالیة والمرتقبة اإلصالح
 

 ما یلي:یتطلب االستناد إلى ، التحدیات التي تطرحھا الحكامة الجیدة إن النجاح في رفع .123
 

  السياسات والبرامج العمومية: تحقيق التقائية  .أ
  

  ما یلي:في صلب اھتماماتھا من خالل  المدرسةسیاسة عمومیة منسجمة تجعل  تطویر .124
یط بین التخط تجمع عبر مقاربة تكاملیة ،المخططات على شكل مشاریع قابلة للتنفیذبلورة  -

المنطلق من التوجھات  ،وبین التخطیط التنازلي، المؤسسةمشروع المرتكز على  ،التصاعدي
  ؛الوطنیة والمعاییر المرجعیة في مجال التربیة والتكوین

لضمان  ،استثمار التراكم اإلیجابي الذي عرفتھ بعض القطاعات الحكومیة في المقاربة بالمشروع -
 من خالل ترجمتھا إلى مشاریع قابلة لإلنجاز؛ ،نجاعة تنزیل ھذه المخططات

لك من وذ ،سواء منھا المجالیة أو االجتماعیة أو االقتصادیة ،لفوارقبلورة استراتیجیات للحد من ا -
خالل بذل الجھود الكافیة من أجل ضمان حد أدنى من البنیات التحتیة والتجھیزات الضروریة 

  ؛لجمیع المؤسسات أینما وجدت على التراب الوطني
 ھا؛للرفع من تنافسیتبلورة سیاسة ومخططات التكوین المستمر لفائدة القطاعات االقتصادیة  -
 ع القطاعاتیلذلك فجم؛ البشریة كعنصر أساس في االستراتیجیات القطاعیة الكفاءاتإدماج تكوین  -

    .تنسیق برامجھا التكوینیة مع منظومة التربیة والتكوینمدعوة ل االقتصادیة
 

  إرساء نظام للحكامة الترابية للمنظومة في أفق الجهوية المتقدمة  .ب
  

لط  .125  ، والسیما:واألدوار والمھام وكیفیة توزیعھا على كل المستویاتتحدید واضح للسّ
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الناظمة بحیث تقوم ھذه األخیرة بتحدید التوجھات الكبرى و تكریس دور الدولة االستراتیجیة -
واالختیارات االستراتیجیة والمعاییر الضروریة، واآللیات المؤسساتیة والقانونیة لضمان 

 ؛لتدخل من أجل التتبع والتقییم وإعمال مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبةتنفیذھا، مع ا
بر ع مسؤولیة تدبیر منظومة التربیة والتكوین لبنیات التدبیر على المستوى الترابي،إسناد  -

 لـ: في إطار االستقاللیة والتعاقد والمحاسبة،، تفویض الصالحیات والمھام
 اإلقلیمیة، ومنھا إلى مؤسساتالنیابات األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین، ومنھا إلى  •

 التربیة والتكوین؛
 الجامعات، ومنھا إلى مؤسسات التعلیم العالي التابعة لھا؛  •
استمراریة التربیة والتكوین كخدمة یضمن  ،في إطار تعاقد واضح قطاع الخاصال •

 عمومیة؛
وذلك من خالل وضع ھیكلة تناسب  ،سات المسؤولة مع المھام المناطة بھامالءمة أنظمة المؤس -

تركیبة وطریقة اشتغال المجالس اإلداریة لألكادیمیات ومجالس الجامعات  المھام، ومراجعة
 ومجالس المؤسسات، لتمكینھا من أداء أدوارھا بالفعالیة المطلوبة.

ر فرق عمل تربویة وتدبیریة مأسسة مشروع المؤسسة، مع تحدید دور كل طرف في إطا -
  ؛یشترك فیھا المتعلمون والمدرسون ومدبرو المؤسسة أساسا، بتعاون مع األولیاء والمحیط

المقدمة لخدمات التربیة والتكوین في توضیح مھام ومجاالت تدخل باقي السلطات الحكومیة   -
 التي یندرج ضمنھا تدبیر منظومة التربیة والتكوین؛ ،إطار السیاسة العمومیة المنسجمة

 ،إرساء آلیات الضبط بواسطة المعاییر الملزمة لكل من یقوم بتدبیر منظومة التربیة والتكوین  -
أو یتدخل في تقدیم الخدمات المرتبطة بھا سواء أفقیا (القطاعات الحكومیة، القطاع الخاص) 

رات الضامنة )، مع وضع دلیل المساطر والسیروأو عمودیا (الجھات والجماعات الترابیة
 .لتطبیق ھذه المعاییر

  تفعیل الالمركزیة والالتمركز من خالل اإلجراءات التالیة:  استكمال .126
 تحیین اإلطار القانوني والمؤسساتي في اتجاه:  §

منح بنیات التدبیر على الصعید الترابي في جمیع قطاعات التربیة والتكوین المزید من  -
  ؛توظیفا وتكوینا وتقییما وترقیة ،البشریة الكفاءاتاالستقاللیة فیما یتعلق بتدبیر 

 مجاالت االستقاللیة وحدودھا في تكامل مع استقاللیة بنیات التدبیر.  تحدید -
 :وذلك من خالل ،ر وتأھیلھا للقیام بأدوارھادعم استقاللیة بنیات التدبی §

قادرة على القیام بمھامھا على  المؤسسات یجعل ،وضع برنامج وطني للتأھیل المؤسساتي -
یقضي بربط كل توسیع لمجال االستقاللیة  ،خاصة أن المبدأ العام لحسن التدبیروأكمل وجھ، 

 بمزید من الصرامة على مستوى المحاسبة؛
سسة مشروع المؤ؛ وذلك باعتماد للمدرسةالمؤسسة بوصفھا الخلیة األساسیة إرساء استقاللیة  -

اف جمیع األطر مشاركة ھا الناجع؛ مشروع من شأنھ أن یحفزدبیرتنمیتھا المستمرة وتلأساسا 
 النھوض بالمؤسسة.المعنیة في 

 :وذلك من خالل ،تقویة وتفعیل صالحیات بنیات التدبیر إعماال لمبدأ قرار القرب §
الھیكلة الجھویة للمنظومة في اتجاه تفویت الصالحیات الالزمة واإلمكانات الضروریة  یزتعز  -

 ؛لتفعیلھا إلى بنیات التدبیر على المستوى الترابي
آلیة لضمان تعاضد الموارد بین مؤسسات التربیة والتكوین على الصعید الترابي على  وضع -

 غرار شبكات التربیة والتكوین التي ینبغي تفعیلھا.
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 إرساء مقومات الشراكة بين األطراف المعنية في إطار تعاقدي  .ج
 

ابیر من خالل التد ،تعزیز آلیات التعاقد بین الدولة ومؤسسات التربیة والتكوین وباقي األطراف .127
 التالیة:

مأسسة قواعد الشراكة بین الفاعل االقتصادي ومؤسسات التربیة والتكوین لضمان التفاعل  -
دماج وإلى تسریع ان ،سوق الشغلوالتكوینات بین مالءمة البما یفضي إلى  ،اإلیجابي بینھما

 ؛الخریجین في النسیج االقتصادي
التزامات  ،تحدد بوضوح ،وضع برامج تعاقدیة بین الدولة ومؤسساتھا على المستویات الترابیة -

 والمقتضیات العملیة لتنزیل ھذه البرامج وتتبع إنجازھا وتقییم أثرھا؛ ،كل طرف
وضع آلیات للتواصل والتحسیس مع مختلف الفاعلین والمتدخلین إلدماجھم في المقاربة  -

 وإقناعھم بأھمیة التعاقد حول البرامج والنتائج؛ ،التشاركیة
مراجعة القوانین عبر  بالمدرسة،ضمان مشاركة ناجعة للجھات والجماعات الترابیة للنھوض  -

لتشاور للشراكة والتمویل واإرساء آلیات  في دوار الجھات والجماعات الترابیةالمؤطرة أل
ددات على وضع مح تعتمد ،والتكامل المنتظمین بین التعلیم والتكوین الخصوصي والعمومي

  ؛ھماالتكامل بین
 لة فيمالعا المجتمع المدني ذات الصلةجمعیات الشراكة بین الدولة والمؤسسات وتشجیع  -

 ن التربیة والتكوین؛یدامیب
عبر وضع آلیة لتنسیق برامج التعاون الدولي  ،لتفعیل التعاون الدولي الالممركزإرساء آلیات  -

تمكن من توحید الرؤى بین مختلف القطاعات المعنیة بالتربیة والتكوین حول انتظارات 
منھا؛ باإلضافة إلى اعتماد  المدرسةالمغرب من ھذه البرامج، ومن مضاعفة درجة استفادة 

میة تنطلق من السیاسة العمو ،راكات بین المؤسسات الوطنیة والدولیةمعاییر وطنیة إلبرام الش
 ومن المزایا التنافسیة لكل دولة أو منظمة دولیة شریكة.، المنسجمة في مجال التربیة والتكوین

  

  وتقييمها وضمان جودتها التربوية مؤسساتي لقيادة المنظومة معلوماتي إرساء نظام  .د
 

 فر المعطیاتتو والبحث العلمي، لمعلومات التربیة والتكوینإرساء منظومة وطنیة مندمجة  -
وتتیح إمكانیة معالجتھا على النحو الذي یساعد المسؤولین  المدرسة،مكونات المتعلقة بجمیع 

 ؛على اتخاذ القرار
وضع آلیات لضمان الحصول على المعلومات الموثوقة والعمل على نشرھا وذلك في إطار  -

  الضامن للحق في الحصول على المعلومة؛تفعیل المبدأ الدستوري 
إرساء نظام لتتبع المتمدرسین والمتكونین والطلبة والخریجین طیلة مسارھم التعلیمي وبعد  -

بع وتت، تصحیح المسارللتوجیھ وتخرجھم للتمكن من الحصول على المعلومات الضروریة 
 .االندماج المھني

 

یلھا لتحسین وتحل المتصلة بھا المعطیاتو المدرسةتنمیة البحث حول تقویة آلیات القیادة المبنیة على  .128
  ، وذلك عبر:اتخاذ القرار

ي ف ألن ذلك سیساعد على بناء تراكم إیجابي ،إرساء آلیات لرصد وتعمیم الممارسات الجیدة -
وعلى تقویة القرارات اإلیجابیة  ،وعلى إذكاء طموح الفاعلین لتحسین ممارساتھم ،المدرسة

  كان لھا أثر إیجابي على المتعلمین والمتعلمات؛التي 
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ن من تحسین جودة كِّ یم ، بمثابة مرجع،إرساء نظام وطني للجودة في جمیع المستویات -
ط وضبجمیع األطراف المعنیة، المعاییر التي ینبغي االلتزام بھا من وتحدید  ،التعلمات

 نحو تحقیق أھدافھا؛ المدرسةیرورات وإجراءات تمكن من قیادة س
  .تعزیز آلیات التتبع والتقییم واالفتحاص وتعمیمھا على كل المستویات -

  
  

 تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي  .ه
 

 المبادئ الموجهة: .129
  

استثمارا في تأھیل اإلمكان البشري وتنمیة البالد، فضال عن  المدرسةاعتبار اإلنفاق على  -
 للمدرسة،كونھ إنفاقا على خدمة عمومیة، مع مالءمة غالفھ المالي مع الحاجیات المستقبلیة 

 واالختیارات االستراتیجیة للمغرب؛
 من التمویل مع تنویع مصادره؛ حمل الدولة القسط األوفرت -
 باعتباره واجبا على الدولة؛ضمان مجانیة التعلیم اإللزامي  -
محضة، إذا ما  ألسباب مادیةبعد التعلیم االلزامي  ةسمتابعة الدرا أحد من عدم حرمان أي -

 استوفى الكفایات والمكتسبات الالزمة لذلك؛
 .المدرسةفي تمویل التضامن الوطني االلتزام بواجب  -

 

 االختيارات الكبرى: .130
ات من تحقیق متطلب المدرسةرصد التمویل الالزم، والسھر على تدبیره الناجع، على نحو یمكّن  §

 اإلنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والتأھیل؛
  ؛ھوتقویت المدرسةمواصلة الدولة لمجھود الرفع المستمر من الغالف المالي المخصص لتمویل  §
لتمویل المنظومة، مع تحصین ھذه المیزانیة اعتماد برمجة متعددة السنوات للمیزانیة المخصصة  §

 في منأى عن التقلبات الظرفیة االقتصادیة والمالیة؛ بجعلھا
ترشید اإلنفاق العمومي على التربیة والتكوین والبحث العلمي، وضمان توازنھ بین التسییر  §

لمالیة اوالتدبیر، وبین االستثمار في المجال التربوي والتكویني والعلمي، وتیسیر المساطر 
دبیر عملیة ترشید والسیما فیما یتعلق بت المدرسةوتبسیطھا. لھذا الغرض، تباشر مختلف مكونات 

األغلفة الزمنیة، وحفز اإلنتاجیة، وتطویر معاییر البناء والتجھیز، وتدبیر الممتلكات، ومكافحة 
 أشكال التبذیر؛

افة، ك ھام من الشركاء المعنیینتعمیم وإلزامیة التعلیم األولي في حدود المدى المتوسط، بإس §
رة من قبل  والسیما الجماعات الترابیة، بما یتالءم مع اختصاصاتھا ومواردھا وفق شروط مؤطَّ

 الدولة؛ 
تحسین طرق استھداف الفئات المستفیدة من الدعم االجتماعي، وتعزیز برامج الدعم المالي لفائدة  §

تلف برامج الدعم االجتماعي والعمل على ضمان تمدرس أبناء األسر المعوزة، مع ربطھا بمخ
 التدبیر المنسق والناجع لھذا الدعم؛ 

إعمال تمییز إیجابي من حیث التمویل لتأھیل التعلیم بالوسط القروي، وتشجیع إنشاء المدارس  §
 الجماعاتیة، للحد من الفوارق الترابیة، وتحقیق المساواة بین الجنسین؛ 

كوین والبحث العلمي، إلى جانب میزانیة الدولة، والسیما عبر تنویع مصادر تمویل التربیة والت §
تفعیل التضامن الوطني والقطاعي، مما سیمكن من إسھام باقي األطراف المعنیة والشركاء، 

 والسیما: 
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 الجماعات الترابیة؛  -
 المؤسسات العمومیة؛ -
 القطاع الخاص؛  -
 التربیة والتكوین والبحث؛الموارد الذاتیة والمداخیل المحصلة من قبل مؤسسات  -
یق في التعلیم الثانوي التأھیلي، مع تطب ،والحقا ،رسوم التسجیل في التعلیم العالي إقرار -

مبدأ اإلعفاء اآللي على األسر المعوزة، وذلك في إطار تفعیل التضامن االجتماعي، وفي 
 لعلمي،ضوء الدراسة قید اإلنجاز بصدد تمویل منظومة التربیة والتكوین والبحث ا

  وتنویع مصادره.
تُرصد مواردھا لصندوق مخصص لدعم العملیات المرتبطة  ،إحداث مساھمة لتمویل التعلیم §

 بتعمیم التعلیم والتكوین وتحسین جودتھما، على أن یتم تمویل ھذا الصندوق من الدولة والخواص؛ 
حث الجودة، وتطویر البتقویة التعاون الدولي في تعمیم التعلیم األولي والمدرسي، والرفع من  §

 ؛العلمي، ومحو األمیة والتربیة غیر النظامیة
  ؛الجودة والتأھیلمستلزمات بمداخیلھا لتنمیة والبحث احتفاظ مؤسسات التربیة والتكوین  §
إرساء نظام قار ومستمر للحسابات الوطنیة في مجال التربیة والتكوین، ترفع في شأنھ سلطات  §

سنویا إلى البرلمان، یتضمن كشفا حسابیا یوضح طبیعة التكالیف التربیة والتكوین تقریرا 
 وكیفیة استعمالھا ومبرراتھا ومقاییس مردودیتھا؛  ،والموارد

وضع مؤشرات كفیلة بتتبع وتقییم أثر التمویل المرصود، (التحصیل الدراسي، المردودیة الداخلیة  §
 .)والخارجیة للمنظومة
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   :الثالثالفصل 

   المجتمعيو الفردياالرتقاء من أجل مدرسة 
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 ،ثقافي – خریجات في االندماج االقتصادي والسوسیوالو نخریجیالتشكل الصعوبات القائمة أمام  .131
 مستویاتھا من ضعف تفاعلھا معمكوناتھا و ، التي تعاني بمختلفللمدرسةأحد االختالالت الكبرى 

بشریة المحیطھا، كما تعاني من محدودیة أدوارھا في تثمین وتطویر الرأسمال البشري وفي التنمیة 
  یعد من األسباب الرئیسیة المفسرة ألزمة ثقة المجتمع في مدرستھ. ،. ھذا االختاللوالمستدامة

 خیارا استراتیجیا ضمن خارطة طریق ،المجتمعيوالفردي االرتقاء بناء مدرسة  یعدُّ من ثم، 
الخریجین تقع مسؤولیتھ أیضا  ندماجا ، علما بأن ضعفاإلصالح التعلیمي، وإحدى غایاتھ المثلى

   لى الطلب وأعداد الخریجین المتزایدة.إلمحدودیة العرض قیاسا  النسیج االقتصادي على
  

  التالیة: رافعات التغيير یمر تحقیق ھذا الخیار عبر  .132
  

مالءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البالد ومهن المستقبل، : عشرة السادسةرافعة ال
    والتمكين من االندماج

  

 : یستلزم تحقیق األھداف المرتبطة بھذه الرافعة ما یلي .133
  

   :بالنسبة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي  .أ
 

الجدوى والجاذبیة، ومالئم للحیاة العملیة ومتطلبات و الجودة توفیر تعلیم وتكوین موفور §
ومواكب للتحوالت المتسارعة على  ،، مستشرف لمھن المستقبلاقتصادي –االندماج السوسیو 

 ؛الصعید الدولي
المتعلمین منذ بدایة التعلیم المدرسي على تنویع االھتمامات، وربط تعلماتھم بمختلف  تربیة §

ودورھما في انفتاحھم وإقبالھم على المبادرة  ،لفھم جدوى الدراسة والتثقیف ،مجاالت الحیاة
 ؛وكل ما یھیئ لحسن ولوج الحیاة االجتماعیة والمھنیة ،والمشاركة والعمل الجماعي

في إطار  ،بین مؤسسات التكوین المھني والمقاولة تطویر مسالك تعلیمیة للتكوین بالتناوب §
وتكوین  ،العمل والفعل، بھدف تحسین كفایات والعملي المیداني بین التأھیل النظري المزاوجة

مواطنین(ات) منفتحین(ات) على المحیط االجتماعي واالقتصادي والسیاسي، ذوي (ذوات) 
 حافزیة لالنخراط في تنمیتھ وتطویره؛

 الثقافیة األساسیة، بھدف تیسیر إدماجوالرفع من جودة التكوینات في مجال الكفایات اللغویة  §
 الخریجین في سوق الشغل، والسیما في إطار المھن الدولیة للمغرب؛

تأمین تنسیق دائم وأقوى بین مختلف قطاعات التكوین، وخصوصا القطاعات المعنیة بالتكوین  §
وذلك،  ؛والتأھیل من أجل الشغل، بھدف تحقیق أفضل التقائیة بین تدخالت وسیاسات اإلدماج

جھویة للتربیة والتكوین، وعلى مستوى التعلیم على الخصوص بإقامة شبكات محلیة و
مع توسیع مھام ھذه الشبكات لتضطلع  .االعدادي والثانوي والعالي، كما ینص على ذلك المیثاق

بمھمة الوساطة في سوق الشغل، وربط تدخالتھا مع السیاسة الترابیة الجدیدة، والتدبیر المحلي 
 ؛للكفاءات

سوق الشغل، من أجل استثمار  اتوحاج الجدیدة التكویناتالمھن وإحداث مرصد للمالءمة بین  §
ن علیم العالي وتكوین األطر والتكویتتوصیاتھ في رسم استراتیجیة التكوین بمؤسسات ال

لع ، تضطوالجھاتعلى أن یتم إحداث آلیات على صعید المؤسسات الجامعیة والمھنیة  المھني؛
 بمھمة التنسیق مع ھذا المرصد.
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  :للفاعلين االقتصاديين بالنسبة  .ب
  

 یتعین بلوغ األھداف التالیة:  .134
 ،في خلق الثرواته بحكم دور ؛الخاصدراج خطة تشغیل الشباب ضمن أولویات أھداف القطاع إ -

م ، وااللتزاواالضطالع بمھام المسؤولیة االجتماعیة المتقاسمة بین القطاعین العمومي والخاص
 ؛بقیم المواطنة والتضامن

المستویات، الستقبال الكفاءات الجدیدة وإدماجھا، مع مراعاة جمیع تأھیل الفضاء المقاوالتي، على  -
وتنمیة  ،مختلف الجوانب القانونیة والتدبیریة والتكنولوجیة، في اتجاه تقویة تنافسیة المقاوالت

 ؛قدرتھا االستیعابیة للرأسمال البشري
 للتخطیط المتوسط والبعید المدى، لحاجات سوق الشغل ت جدیدة تتسم بالفعالیة والنجاعةوضع آلیا -

إشراك الفاعلین االقتصادیین وضمان ب ؛ولمالءمة التكوینات المھنیة والجامعیة معھا ،بالبالد
ات الحكومیة بین السلطتنسیق ثالثي . یتم ذلك بیم أثرهیوتق وتطبیقھانخراطھم الفعلي في رسمھ 

وبین  الحكومیة المشرفة على القطاعات المعنیة،السلطات  ، وبینالمدرسةالمشرفة على 
 .المسؤولین عن القطاعات الخاصة ذات الصلة

 

   :ستدامة االندماج االقتصاديال بالنسبة  .ج
 

 یتم اعتماد ما یلي: .135
ات ذ القانونیة األحكامقائمة على احترام  ،سوق الشغلناجعة لحسن تدبیر  حكامة إقامة تشجیع -

المسؤولیة االجتماعیة  وتنمیة، وااللتزامات المتبادلة في إطار الحقوق والواجبات، الصلة
  ودعمھا عبر تحفیزات ملموسة؛ت للمقاوال

 في میادین الشغل والعالقة بین التكوین والتشغیل؛ ،عالم الخاص بالشبابتحسین نظام اإل -
 ؛طلبھ ذلك من تحفیز وتشجیعاعتماد التكوین المستمر والتنمیة المھنیة المستدامة، مع ما یت -
بشكل یدفعھا إلى االنخراط أكثر في  ،إعادة النظر في برامج دعم المقاوالت والجمعیات المھنیة -

  .إدماج المعاییر الجدیدة المتعلقة بالشغل والتشغیل
 

  تقوية االندماج السوسيو ثقافي : عشرة السابعةرافعة ال

اآلن؛ وتضطلع بدورھا في النقل الثقافي عبر: المدرس؛ المدرسة حامل للثقافة وناقل لھا في نفس  .136
البرامج الدراسیة والتكوینات والكتب المدرسیة؛ برامج التواصل والتثقیف والترفیھ المصاحبة أو 
الموازیة لعملیات التربیة والتكوین؛ إدماج الملمح الثقافي في المواد واألنشطة الدراسیة ینمي الذوق 

یقوي اإلحساس باالنتماء للمجتمع وللمشترك اإلنساني ككل، وینمي عادات الفني لدى المتعلمین؛ و
  وكفایات القراءة والتواصل والفضول المعرفي.

 

انطالقا من ذلك، یتعین على المدرسة الجدیدة االضطالع بمھمتھا في تحقیق االندماج الثقافي عبر  .137
على نحو یضمن نقل التراث الثقافي جعل الثقافة بعدا عضویا من أبعاد وظائفھا األساسیة، 

والحضاري والروحي المغربي؛ وترسیخ التعددیة الثقافیة واالنفتاح على ثقافات الغیر؛ وضمان 
والسیر في اتجاه تحویل المدرسة من مجرد  ،ولوج سلس ومنصف للثقافة بین المجاالت الترابیة

قیام على ال ؛ھا. یستدعي تحقیق ذلكسھام في إنتاجھا ونشرمختبر لإل ستھالك الثقافة إلىالفضاء 
 الخصوص بما یلي:
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الحق  ، عبر التنصیص القانوني علىاإلقرار الرسمي بمكانة الثقافة ووظیفتھا بالمدرسة المغربیة §
 تربویة؛والجامعة في التشریعات الفي الثقافة للجمیع، والتنصیص على المھمة الثقافیة للمدرسة 

مندمجة في سن السیاسات العمومیة المرتبطة بالثقافة، بما في ذلك السیاسات نھج مقاربة   §
 المرتبطة بالتربیة والتكوین والبحث العلمي، وھو ما یقتضي: 

مع الحرص على االھتمام بھا في  ،إعداد خارطة للمكونات الثقافیة واللغویة المغربیة -
 السیاسات التعلیمیة الجھویة؛ 

عات المكلفة بالتربیة، والثقافة، والشباب، والمؤسسات التابعة وضع مخطط التقائي للقطا -
 لھا، والجھات، والجماعات الترابیة؛ وغیرھا من القطاعات والمؤسسات المعنیة؛

نیات الثقافیة البات التربیة والتكوین وبین بین مؤسسجسور إقامة الآلیات للتنسیق وإرساء  -
المحلي والجھوي: لمتواجدة في محیطھا ا موسیقى، تشكیل، مسرح، سینما...)( والفنیة

  ؛عملیات التوأمة؛ االستغالل المتبادل للفضاءات؛ تخطیط وإنجاز أنشطة مشتركة
االستثمار األمثل للفرصة التي یتیحھا الدستور في إرساء مجلس مختص باللغات والثقافة   §

  من أجل بلورة مشروع وطني للثقافة المغربیة؛ ،المغربیة
سواء  ،للمكون الثقافي، ضمن البرامج والتكوینات المدرسیة والجامعیةاإلدماج الفعلي  §

 الموجھة للمتعلمین، وذلك عبر ما یلي:  مالمخصصة لألطر التربویة أ
تطویر مجزوءات في التعلیم المدرسي وشُعب ومسالك جامعیة وتكوینیة مخصصة للشأن  -

ثقافیة ات والخصوصیات التخصیص برامج جھویة تأخذ بعین االعتبار الثقافالثقافي، مع 
  ؛المحلیة

الرفع من عدد التكوینات في المھن الثقافیة، عبر إمداد الطلبة بالمھارات ألداء الوظائف  -
  ؛الثقافیة المختلفة

 المدنیة؛ األخالقیة؛ الدینیة؛المختلفة:  بأبعادھاترسیخ االھتمام بالنماذج الثقافیة  -
ما، المسرح، (السین ...األدبیة؛ اللغویة؛ الفنیة ؛التكنولوجیةالعلمیة؛  االجتماعیة؛ السیاسیة؛
 ؛ التشكیل، الموسیقى...)

االنفتاح على الفنانین والكتاب من ذوي التجارب اإلبداعیة والثقافیة الرائدة، في األنشطة  -
 ؛الثقافیة المصاحبة، وفي إنجاز المقررات الدراسیة، وأنشطة التأطیر والبحث

الثقافیة للمؤسسات التعلیمیة لتشمل فئات الكبار، مع التأكید على الحق في توسیع المھمة  -
 ؛التعلیم والتكوین مدى الحیاة، وكذلك الحق في التكوین الثقافي المنفتح

لدور تكنولوجیا لإلعالم واالتصال في االستعمال  ،وبرؤیة نقدیة ،االستثمار األمثل -
 ؛وتوسیع مجال التفاعل الثقافي ،الوظیفي للثقافة وتداول التعبیرات الفنیة

إدراج وحدات ومجزوءات للتكوین الثقافي والتربیة على الثقافة في برامج تكوین األطر  -
على و ،مع السھر على تكوین المدرسین على التعددیة الفكریة والثقافیة ،التربویة

  یاد اإلیجابي؛بیداغوجیا التوجیھ والح
جھا، نتاة الرائدة في مجال نشر الثقافة وإالمدرسیة والجامعیة المغربی تعمیم التجارب -

   ؛في ھذا المجال وتیسیر مواكبة مبادرات الشباب
وضع مخطط لتعمیم الفضاءات الثقافیة وتأھیلھا داخل المؤسسات التعلیمیة والجامعیة، وتقلیص   §

 اب؛ت الفنیة والثقافیة للشبالتفاوتات والعوائق المرتبطة بولوج العرض الثقافي والممارسا
 قافةثللشباب المغاربة في المھجر، تستثمر  تكوینیةسیاسة تربویة تعزیز برامج عمل في إطار   §

وإسھامھم في صقل مواھبھم وقدراتھم ومھاراتھم المتعددة بتعدد مكوناتھا وروافدھا وطنھم األم 
 .في حوار الثقافات وتواصلھا في بیئات المھجر حسب اإلمكان
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   عشرة: ترسيخ بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية والتنمية الثامنةالرافعة 

   ين الجنسينبوالمساواة                        
  

اإلسھام في الترقي و، التنشئة االجتماعیة والتربیة على القیم، والتربیة والتعلیم والتكوین اعتبارا لكون .138
سالك األختلف ، فھي بذلك وظیفة أفقیة تھم مللمدرسةمن الوظائف األساسیة تعد  االجتماعي،

یم یوأحد مؤشرات تقوالتكوینیة، التربویة والبرامج سیا من مقومات المناھج ، ومقوما أسااألطوارو
 جودتھا. 

 

ة، حقوق اإلنسان والمواطنالقیم و للتربیة على المدرسة المغربیة ھأولتاالھتمام الذي  من رغمعلى ال .139
ن وثقافة المساواة بی حقوق اإلنسانالمواطنة والسیما منذ اعتمادھا البرنامج الوطني للتربیة على 

اإلضرار وكالغش والعنف  ،في االنتشار السلوكات الالمدنیة تاستمر ،الرجال والنساء وقیم التسامح
لك العام  .والتكوینیة وفي محیطھا المؤسسات التعلیمیةداخل  بالبیئة وبالمِ

  

من ھذا المنطلق، یتعین جعل التربیة على القیم الدیمقراطیة والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك  .140
ھ خیارا استراتیجیا ال محید عنھ، یتم تصریف والنھوض بالمساواة ومحاربة كل أشكال التمییز،المدني، 

 على المستویات األربعة التالیة:
  التربوي؛مستوى النھج  §
  مستوى البنیات التربویة واآللیات المؤسساتیة؛ §
  مستوى الفاعلین التربویین؛ §
 مستوى عالقة المؤسسة التربویة بالمحیط. §

 

 :النهج التربويمستوى  على  .أ
مع  ،والوسائط التعلیمیة إدماج المقاربة القیمیة والحقوقیة، في صلب المناھج والبرامج -

وسلوكا، للقیم المتقاسمة، والسلوك المدني، والممارسة العمل على التجسید الفعلي، ثقافة 
وطن الحس االنتماء إلى كذا و، الدیمقراطیة داخل البیئة المدرسیة والجامعیة والتكوینیة

في تالحم وتنوع مقومات ھویتھ ومكوناتھا العربیة واإلسالمیة واألمازیغیة والصحراویة 
صدیر ورد في ت والعبریة والمتوسطیة، كماالحسانیة وغنى روافدھا اإلفریقیة واألندلسیة 

 الدستور؛
تعزیز التربیة على ثقافة المساواة ومحاربة التمییز والصور النمطیة والتمثالت السلبیة  -

 في البرامج والكتب المدرسیة؛ ،عن المرأة
 یة؛االلتزام بالواجبات الفردیة والجماعوالحرص على تحقیق التوازن بین التمتع بالحقوق،  -
تدقیق أھداف التربیة على المواطنة وتنمیة السلوك المدني في ضوء المستجدات التي  -

على صعید المجتمع المغربي (الدستور، االستراتیجیات التنمویة ن ھذان المفھومایعرفھا 
 وعلى الصعید الدولي ،)...وإدماج التربیة األسریة والتربیة الجنسیة بمواصفات علمیة

  .البیئة الكونیة، قضایا الحرب والسلم، التنمیة البشریة العالمیة (حوار الحضارات، قضایا
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 :التربوية واآلليات المؤسساتية الفضاءاتعلى مستوى   .ب

 المجلس بما یلي: في ھذا الصدد، یوصي 
سات داخل المؤس مدرسیة من شأنھا تجسید وتنمیة الممارسات الدیمقراطیة والمدنیة فضاءات توفیر -

رساء آلیات إ؛ والمتدربین إلنصات للتالمیذ والطلبةا مراكزتعزیز  :من قبیل والتكوینیةالتعلیمیة 
المشاركة الفعلیة في تدبیر الحیاة  المتعلمین من وتمكینالنزاعات والتوترات،  لفضللوساطة 
 والجامعیة؛ المدرسیة

ومتدربي التكوین المھني، في إطار  وضع صیغ محفزة على الخدمة التطوعیة للتالمیذ والطلبة -
طابع والمبادرات ذات ال ،الطرقیةالبیئیة أو االنخراط في برامج التربیة من قبیل ، مشروع المؤسسة

 ؛ والتكویني یم مردودھم الدراسيیفي تق احتسابھا، مع االجتماعي والتضامني
 السلوك المدني داخل قضایا تتبعرصد وتضطلع ب وطنیة وجھویة ، من قبیل مراصدإحداث آلیات -

یم آثارھا على مستوى یوتق ،المواطنة مناھج وبرامج التربیة علىمواكبة ، والمدرسة وفي محیطھا
   .الفاعلین التربویین والمتعلمین وشركائھم في محیط المدرسة

 الفاعلين التربويين: مستوى على  .ج
اإلنسان  حقوقوالمواطنة على إدماج تكوینات جدیدة للفاعلین التربویین في مجال تدبیر التربیة  -

 ؛ الصیغ العقابیةوتنمیة الحس المدني، بعیدا عن 
لمسؤولیات ا إسناد، في المناصفةومبدأ  مراعاة مقتضیات الدیمقراطیة واالستحقاق والتمییز اإلیجابي -

 التربیة والتكوین والبحث العلمي. المختلفة داخل منظومة
 

 

 :بالمحيط والتكوين يةعالقة مؤسسة التربعلى مستوى   .د
 

 ،اآلباء واألمھات واألولیاءومن خالل ممثلي  ،مع األسر المباشرة والتواصل المنتظم تقویة الروابط -
 لثقافي والتدبیري؛اوإشراكھم في الفعل 

ات توفرھا المؤسسالخارجیة التي مختلف الخبرات  واالستفادة منتعزیز الشراكات المؤسساتیة،  -
كاألسرة والجمعیات المدنیة والحقوقیة، والمؤسسات اإلنتاجیة والمقاوالت، والمؤسسات  ،االجتماعیة

 ؛، قصد إشراكھا في بلورة مشاریع المؤسسة...اإلعالمیة والثقافیة والتأطیریة
 التي تتشكل من الفضاءات المرتبطة بمحیط، المحیط الخارجي معفي مد الجسور  المدرسةإسھام  -

والتي ترتادھا أعداد كبیرة من التالمیذ والطلبة: الداخلیات واألحیاء الجامعیة؛ المجمعات  المدرسة،
، ة...المواقع اإللكترونیالریاضیة؛ فضاءات البحث؛ مقاھي اإلنترنت؛ شبكات التواصل االجتماعي؛ 

ة، الالمدنیمن السلوكات ھا اإلسھام في تحصینضمان حسن استعمال ھذه الفضاءات، ووذلك، من أجل 
 التواصل الثقافي والریاضي والفني... وتشجیعوتنمیة قیم المواطنة، 

 

   عشرة: تأمين التعلم مدى الحياة التاسعةالرافعة 

 لكسب رھان ،سیشكل فرصة أخرى للمجتمع المغربي ،إن تبني استراتیجیة شمولیة للتعلم مدى الحیاة .141
نمیة الستثمار بشكل أفضل في تتعمیم المعرفة والمعلومات والتربیة والتعلیم للجمیع، وا استدامة

   .مالھ البشريرأس
 

المجلس أن كسب بالدنا لرھان اعتماد استراتیجیة التعلم مدى الحیاة، یتوقف یعتبر  من ھذا المنطلق، .142
 على المقومات التالیة:
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، یستوعب، إلى جانب قطاع التربیة والتكوین، مختلف تعلمھذا النوع من الل منسجم اعتماد نموذج -
 ؛اإلعالم ات:قطاع، من قبیل ذات الصلة بنشر المعلومات وتعمیم المعارف األخرى القطاعات

المنظمات المدنیة والمھنیة المعنیة بتأطیر األطفال والشباب والمرأة والفئات المھنیة  ؛الثقافة
      ؛المختلفة

التربویة  بإدماج البرمجیات ،ة للبرامج والمقررات التعلیمیة والتكوینیةتوسیع الخریطة المعرفی  -
  .وتعزیز التعلمات المستندة إلى البرامج الرقمیة، وتوفیر الفضاءات متعددة الوسائط ،اإللكترونیة

لمسالك االكتشاف المھني إلدماج المبكر ا التكوین التقني والمھني، على أساس توسیع قاعدة -
ن شرائح ، قصد تمكیتكوینات في إطار البكالوریا المھنیة وإحداث ،التعلیم اإلعداديوالتقني في 

قاسم تواسعة من المتعلمین والمتعلمات من االستفادة من التكوینات التقنیة والمھنیة، على أساس 
 لمجالوفتح ا، وبین مؤسسات اإلنتاج والمقاوالت األدوار بین المؤسسات المدرسیة والتكوینیة

   ؛إمكانیة العودة إلى تحسین التكوین وتعمیقھ في مختلف مراحل العمرأمام 
ماد برامج اعتعبر وبالمراسلة،  ،بالتعلم عن بُعد ،صیغ التعلم الحضوريالتدریجي لتعزیز ال -

 ووسائط رقمیة وتفاعلیة، وتكوین مكتبات وموارد تربویة إلكترونیة؛
ضمانا لمرونة وحركیة تسمح للمتعلمین والمتعلمات  ،تنویع المسارات التعلیمیة والتكوینیة -

یكلة ھوقف على مدى مرونة یت مماأو تكمیلھ كلما رغبوا في ذلك؛  ،أو تعمیقھ ،بتغییر المسار
ع توحید مبینھا، وفعالیة التوجیھ وإعادة التوجیھ، جسور الممرات و، وسالسة الألسالك التعلیمیةا

ي ھذا فوالمعارف  باالرتكاز على أس مشترك للكفایات، یمیمعاییر ومواصفات التكوین والتق
  المجال؛

ل فیھا مختلف القطاعات التعلیمیة مثَّ تُ  ،اعتماد نظام موحد، تشرف علیھ ھیئة وطنیة مستقلة -
 ھا وتعمیقھاتطویرو ،ألفرادللتصدیق على المكتسبات المعرفیة والمھنیة لوالتكوینیة والمھنیة، 

  ؛إدماجھا داخل االقتصاد المھیكلمن ثم ، ووترصیدھا
یر وط تیسلشر وذلك في استحضار ،مراجعة المساطر ذات الصلة باإلشھاد، وبمتابعة الدراسة -

  ؛   سبل التعلم مدى الحیاة
وبرامج مؤسساتیة وطنیة وجھویة للتكوین المستمر وتجدید الخبرات والكفایات خطط  نھج -

مقترحة أو تحت الطلب، داخل المؤسسات العمومیة أو المقاوالت إما المعرفیة والمھنیة، 
وین والتكالخاصة. في ھذا الصدد، یتعین أن تجتھد مؤسسات التعلیم العالي وتكوین األطر 

في ابتكار أسالیب وطرق جدیدة للتكوین المستمر في إطار التنمیة المھنیة للعاملین، المھني 
  ، وتحقیق مزید من االرتقاء المھني واالجتماعي؛بغایة تحسین القدرات وتطویر األداء

تطویر تجربة الجامعات الشعبیة، في صیغتھا التقلیدیة الحضوریة أو اإللكترونیة، لتعمیم  -
 المعارف والمھارات والمؤھالت المرتبطة بالحیاة، وبقضایا المعارف وخلق فضاءات لمناقشة

ل مؤسسات المعرفة والتكوین مع محیطھا وإعداد برامج عمل لتطویرھا، خدمة لتفاع ،المواطنة
 .المحلي والوطني

 

أما باقي القطاعات االجتماعیة األخرى المعنیة بالتربیة والتكوین (اإلعالم، الثقافة، الشباب، المرأة،  .143
، فیمكنھا أن تسھم، والھیئات والمجالس والمراصد الوطنیة والجھویةالبیئة، المجتمع المدني...)، 

 ، بما یلي:التربیة والتكوینقطاعات بتنسیق مع 

تنویع أنماط التعلم والتكوین، خصوصا في المستویات العلیا من التعلیم والتكوین (التعلم عن  -
.)، بھدف إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من الراغبین في تغییر .بعد، التعلم مدى الحیاة.

 ؛ادات مطابقة لخبراتھممكتسباتھم أو تعمیقھا، أو التصدیق علیھا، بالحصول على شھ
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بشروط محفزة ومیسرة،  ھان منواالتصال والتمك تكنولوجیا اإلعالمبرامج نشر  الرفع من -
، وتعمیم الولوج إلى شبكة اإلنترنیت، مع التطویر المتعلقة بھا إضافة إلى تحسین الخدمات

 ؛واإلثراء الدائم للمضمون التعلیمي والتثقیفي الرقمي
مراكز الموارد على المستوى المحلي والجھوي، مع ربطھا بمختلف توسیع شبكة المكتبات و -

 باألطر المتخصصة في التوثیقمؤسسات ومراكز التربیة والتكوین واإلعالم، وتزویدھا 
   .والتنشیط التربوي والثقافي

 
  : اإلسهام في االنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفةالعشرونالرافعة 

  

 ھم االنخراط الفاعلأصبحت الیوم مطالَبة بفتح ورش وازن، ی ،المدرسة المغربیةیرى المجلس أن  .144
  :، عبر أربعة مداخلفي اقتصاد ومجتمع المعرفة

 تكنولوجیا اإلعالم واالتصال؛ §
 اللغات األكثر استعماال في العالم؛ §
 البحث العلمي والتقني واالبتكار؛ §
 التفوق والتمیز الدراسي والتكویني. §

 

   المدرسةفي  لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال إدماج ناجعمن أجل   .أ
 

 

ائفھا ووظ المدرسةاستحضارا لألھداف التي وضعتھا "استراتیجیة المغرب الرقمي" بالنسبة لدور  .145
 سةالمدرواعتبارا إلى أن إدماج ھذه التكنولوجیا في ، تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في مجال نشر

  العمل على:  یتعینیمثل الیوم شرطا حاسما في تجدیدھا واالرتقاء بھا، 
إعداد برنامج وطني، بآجال محددة، قصد استكمال تجھیز المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة والجامعیة  §

بتكنولوجیا اإلعالم واالتصال، وبالقاعات متعددة الوسائط والوسائل السمعیة البصریة، مع ربطھا 
الموارد  كلببشبكة اإلنترنت، وتزوید المكتبات المدرسیة، والبنیات الجامعیة للتأطیر والبحث، 

 الرقمیة المفیدة في تعزیز التعلم الذاتي والبحث الشخصي لدى المتعلمین والفاعلین التربویین
 على حد سواء؛  والباحثین

التفاعل وتقاسمھا، ووتوثیقھا التدبیر، وتیسیر الحصول على المعلومة جمیع مستویات إدماجھا في  §
 مة؛ والتواصل بین مختلف مستویات تدبیر المنظواآلني، 

 :السیمابجودة التعلمات، و االرتقاء اتجاه التكنولوجیات فيھذه تعزیز إدماج  §
في المقاربة المنھاجیة للتعلیم بكاملھ، أي منذ الشروع في تصور المناھج والبرامج والمواد  -

البرامج والمقررات التعلیمیة منذ في  ا بین األساتذة وإشراك المتعلمینووضعھا، وتداولھ
في  وإحداث مسلك قائم بذاتھ یم؛یالتعلم والتكوین والتقالمراحل األولى من التعلیم، وعملیات 

 ھذا التخصص بالبكالوریا؛
البرمجیات التربویة اإللكترونیة، والوسائل التفاعلیة والحوامل الرقمیة، من حیث الكفایات  -

تعزیز  عبرالمستھدفة، والمواد الدراسیة، والبرامج والمضامین، والطرق واألسالیب التعلیمیة، 
 مبادرات التعلم الذاتي والبحث، وتنویع مصادر المعرفة. 

اجعة مفھوم الكتاب المدرسي، ورقمنتھ، بموازاة رقمنة العمل، في المدى المتوسط، على مر §
  ؛المضامین والوثائق التعلیمیة



 

54 
 

اإلعالم واالتصال والثقافة الرقمیة، في المدى القریب، كمادة أساسیة في التكوین  إدماج تكنولوجیا §
األطر التربویة، وجعلھا مقوما من مقومات التدریس والتأطیر والبحث  لكلاألساس والمستمر 

  لتربوي؛ا
العمل، في المدى المتوسط، على تكوین مختصین في البرمجیات التربویة واإلعالمیات  §

 البیداغوجیة، وإنتاج المضامین والموارد التعلیمیة الرقمیة؛
 تحفیز الشباب على خلق مقاوالت متخصصة في إنتاج الحوامل التربویة الرقمیة؛ §
الجھوي والمحلي، وكذا مختبرات لالبتكار وإنتاج إحداث مراكز للموارد الرقمیة على المستوى  §

 ھذه الموارد، وتكوین مختصین في ھذا المجال؛
تنمیة وتطویر التعلم عن بعد، باعتباره مكمال للتعلم الحضوري، وعامال في تنمیة ثقافة العمل  §

  .الجماعي والتشاركي
عالم واالتصال ودورھا في إصالح تعبئة والتحسیس بأھمیة تكنولوجیا اإلإعداد خطة عمل لل §

 ؛ المدرسة
في ارتباط  ،كافة والتطبیقي في مجاالت التربیة والتكوین والبحث العلمي تطویر البحث النظري §

 ؛تیك، المضامین، طرائق التكوین...بتكنولوجیا اإلعالم واالتصال: الدیداك
في إطار  ،واالتصال وطنیا ودولیااالنفتاح على المقاوالت والمتعھدین في مجال تكنولوجیا اإلعالم  §

من أجل إسھامھا في المجھود العمومي لتطویر البنیات التحتیة والتجھیزات  مؤسساتیة،شراكات 
  .الضروریة

   
 

 إتقان اللغات األكثر استعماال في العالم:   .ب
 

ن یمكِّن أ ،األكثر استعماال في العالم رفع تحدي إتقان اللغات في المدرسة المغربيةإسھام  من شأن  .146
 التالیة: الرهاناتكسب توطید انخراطھا الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة، و بالدنا من

تعزیز االنفتاح على المعارف والعلوم والثقافات والتكنولوجیات واالبتكارات المتجددة في عالم  §
 الیوم، والمؤسسة للنماذج التنمویة والثقافیة الجدیدة؛

 ؛، وتقویة نجاعة العمل الدبلوماسيمع مختلف بلدان العالم تیسیر سبل التواصل وتعمیقھا §
 ، وتوسیع إشعاع نموذجھ الثقافي والقیمي والتنموي؛تعزیز تموقع المغرب في المنظومة الدولیة §
 التمكن من الولوج السلس للمعلومات والمعارف والموارد العلمیة؛ §
الرفع من رصید الرأسمال الالمادي في التنمیة االقتصادیة والبشریة القائم في أساسھ على  §

 البحث وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال؛واالستثمارات في التربیة والتكوین 
راطھا في ، لتعزیز تنافسیتھا وانخلدولياالتحسین التدریجي لتموقع الجامعة المغربیة على الصعید  §

  .والتكنولوجیا واالبتكار، ورفع تحدیات العولمةتدویل المعرفة 
 

 توجيه البحث العلمي واالبتكار نحو أهداف تنمية الكفاءات البشرية للبالد  .ج
 

  عین:االبتكار، یتوالتقني و س البحث العلميمن أجل تحقیق أھداف تنمیة اإلمكان البشري على أسا .147
بین و ،المعرفةفي منظومتنا التربویة، بین أنظمة إنتاج الفجوة الكبیرة تجاوز  على العمل §

البحث  مؤسسات :ھمابین، التي ظلت قائمة، وتقلیص المسافة، االستراتیجیات التربویة والتكوینیة
یم حقل التعل: ، وحقل إعادة إنتاج ھذه المعرفة ونشرھاالمختصةوالمراكز الجامعیة والمختبرات 

 ، المتفرقة جمیعھا؛المختصة في نشر المعرفة والمعلوماتالمؤسسات ؛ اإلعالم؛ والتكوین
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ربط التعلم باستراتیجیات البحث واالبتكار، في مختلف المستویات التعلیمیة، بدءا بالتعلیم األولي  §
 واالبتدائي، إلى التكوین المھني والتعلیم العالي، وذلك عبر:

إطار مشروع المؤسسة، والمتعلقة تنمیة المشاریع التربویة الموجھة للمتعلمین(ات)، في  -
بأنشطة بیئیة أو ثقافیة أو أنشطة االكتشاف والبحث، أو اإلعالم...، مع العمل على 

 تشجیعھا وتحفیزھا؛
والتعلم  ،موتعلم التعل ،ن من قدرات التعلم الذاتيلتعلم والتمكجدیدة لاستراتیجیات تبني  -

برامج ووسائط رقمیة وتفاعلیة،  اعتمادواالكتشاف والمبادرة، من خالل مدى الحیاة، 
 في ھذا المجال؛ فرصالوتكوین مكتبات وموارد تربویة إلكترونیة، وتوسیع 

ى ، من خالل تشجیع المتعلمین علوحریة االختیار تطویر التربیة على اإلبداع واالبتكار -
 االجتھاد في البحث عن حلول جدیدة للمشاكل التي تطرح علیھم في تعلماتھم، وكذا ثقافة

االبتكار من خالل تشجیع المدرسین والمتعلمین على العمل الجماعي والتشاركي، 
 ومأسسة ھذا العمل في فضاءات تعلمیة خاصة، واالعتراف بھ على مستوى التقییم؛

على اكتساب كفایات جدیدة، إلى جانب الكفایات الخاصة التعلمات والتكوینات تركیز  -
    ؛یةالتكنولوجو ،الكفایات المعرفیة، والعالئقیة لة، على رأسھابالقیم والمواطنة الفاع

 یدانیةأو االنغماس في الوضعیات الموالتطبیقات المزاوجة البنیویة بین التعلیم والتدریب  -
من التكوینات والتعلمات،  وازنةیقتضي إدماج حصة ھو ما ؛ ووالمؤھالت لخلق المقاولة

لف ، في صمیم الوضعیات الفعلیة للتداریب في مختالتعلیم الثانوي التأھیليخصوصا في 
 مجاالت التكوین (اإلدارة، االقتصاد، الھندسیات، المھن االجتماعیة...). 

ربط التكوینات المھنیة بمشاریع االبتكار التقني وفي المھن، ولیس فقط بالتكوین من أجل  -
 ممارسة المھن؛

ات التقني وبین الجامعات والمؤسسبین مؤسسات التكوین المھني ومتعددة شبكات توفیر  -
ة وتبادل المعرف ،واالبتكارعلى أساس تقاسم ثقافة لإلنتاج  ة والمقاوالت،االقتصادی

  ؛تسویقستثمار والوتحویلھا إلى منتوج قابل لال
ة البشریة ج التنمیربط البحث واالبتكار في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة والفنون واآلداب ببرام §

سیما مشاكل الھشاشة والفقر والصحة، وتقلیص الفوارق االجتماعیة، وتأھیل اإلمكان الوالبیئیة، 
 كما یتم توجیھ البحث في المھن الدولیة وتثمینھا؛ .البشري، والتنمیة البیئیة المحلیة، وغیرھا

تعزیز بنیات البحث بمؤسسات التعلیم العالي بشراكات فاعلة مع المقاوالت ألجل تنمیة االبتكار،  §
وتوجیھ الدراسات ألجل نیل الشھادات العلیا في ھذا االتجاه، مع تیسیر المساطر المتعلقة 

 بالتمویل والتعاقد وتدبیر مشاریع البحث؛
توسیع وتعزیز التعاون الدولي بین بنیات ومختبرات البحث الوطنیة من أجل االبتكار، وبین  §

میة القدرات الوطنیة، البشریة مؤسسات التعلیم العالي ومؤسسات البحث الدولیة، قصد تن
والمؤسساتیة، والرفع من القدرة التنافسیة للباحثین المغاربة، واالستفادة من مشاریع البحث 

 واالبتكار على الصعید العالمي؛
تیسیر حركیة الباحثین المغاربة وطنیا ودولیا، من أجل االستفادة من مشاریع البحث واالبتكار  §

 على الصعید العالمي؛
ل على نشر نتائج البحث العلمي واالبتكار والتعریف بھا، وتحفیز المبتكرین، وإدماجھا في العم §

 التكوینات المتوسطة والعلیا، بغایة تكریس ثقافة االبتكار وخلق تنافسیة على الصعید الوطني.
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 التفوق الدراسي في إطار تكافؤ الفرصالنبوغ وتشجع  مدرسة  .د
  

رعایة التفوق وتشجیع التمیز إلى خدمة غایات تنمیة القدرات الداخلیة في ھذا الصدد، یتعین توجیھ  .148
  للمنظومة التربویة، في إطار اإلنصاف وإعمال مبدأ التكافؤ في الفرص التعلیمیة والتكوینیة.

 

، إحدى آلیات بالمدرسة المغربيةمن ھذا المنطلق، وحرصا على جعل رعایة النبوغ والتفوق  .149
م، والمردودیة التربویة، والتوجیھ نحو المبادرة واالبتكار، فإنھ یتعین نھج االرتقاء بمستویات التعل

 سیاسة متكاملة تستحضر المستویات التالیة:
  

v  المتعلمين والمتعلماتمستوى:  
ربط النبوغ والتفوق لدى المتعلمین(ات) بمختلف المجاالت: المعارف والكفاءات، األنشطة  §

 طھا؛ یع التربویة داخل المؤسسة التعلیمیة والتكوینیة وفي محیالثقافیة والریاضیة والفنیة، المشار
اره باعتب ،ضمن برامج مشروع المؤسسة (ات)التفوق لدى المتعلمینبالنبوغ وإدراج االھتمام  §

وظائفھا التربویة والمعرفیة والثقافیة واالجتماعیة تجاه الكفاءات ب صلة مباشرة اذعنصرا 
 الناشئة؛

تویات منذ المس (ات)لدى المتعلمین والتفوقلالستكشاف المبكر للنبوغ  وبرامجاعتماد آلیات  §
 للتربیة والتعلیم، داخل المدرسة؛ األولى

تكریم ومكافأة المتعلمین المتمیزین، بجمیع المستویات الدراسیة، والتعریف بإنجازاتھم، حفزا  §
 لھم ولغیرھم على المبادرة واالجتھاد والمثابرة؛

 لفائدة المتفوقین والمتمیزین. تعمیم منح لالستحقاق §
  
  

v  الفاعلين(ات) التربويين(ات)مستوى: 
وضع التمیز والقدرة على االبتكار البیداغوجي في قاعدة التكوینات األساس والمستمرة، إلى  §

  جانب الكفایات المھنیة األخرى؛
توسیع المسالك التكوینیة أمام الفاعلین(ات) التربویین(ات) للتمیز وتعمیق التكوین والدراسة،  §

 مسالك التبریز؛من قبیل 
علق األمر سواء تحفز األساتذة المتمیزین وتكریمھم وتمكینھم من آفاق أوسع الستثمار كفایاتھم،  §

ة البحث المطبق على التربیأو بباالجتھادات التربویة، والمبادرات بالمشاریع البیداغوجیة، 
والتكوین، مع العمل على التعریف بالمبادرات والممارسات الناجحة، وتشجیعھا والنظر في 

 .إمكانیة تعمیم االستفادة منھا
 

v  اآلليات والمؤسسات التعليمية والتكوينيةمستوى:  
افس الدراسي للتن تكریسا، والمتعلماتالمتعلمین لفائدة المتفوقین من  تفعیل ثانویات التمیز §

یم تقیوذلك بعد إجراء  ،االستحقاق وتكافؤ الفرصمعاییر النزاھة وعلى أساس و ،الشریف
  ؛تجربة السابقة في ھذا المجاللل
، من متعلمین(ات) بالمدرسة المغربيةالعمل على استثمار ما یمثلھ المتفوقون والمتمیزون  §

 وقدوة في المثابرة واالجتھاد والنجاح، في:وفاعلین(ات) تربویین، وباحثین(ات)، من إمكان 
 التربویة؛المصاحبة دعم الفئات المتعثرة من المتعلمین(ات)، في إطار  -
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دعم وتأطیر الفاعلین(ات) التربویین(ات) الجدد، وتوجیھھم، في إطار اإلرشاد التربوي  -
رشد ، المالمصاحبالتعلیم العالي الباحث  أستاذوالمساعدة على اإلدماج المھني (والمواكبة 

 التربوي...)؛
حث دماجھم في بنیات البتأطیر ومصاحبة الطلبة الباحثین، في بدایة مسارھم األكادیمي، وإ -

 ؛واالبتكار
 قیادة المشاریع التربویة ومشاریع البحث واالبتكار على صعید المؤسسات وفي محیطھا.     -
تفوق اتجاه صقل وتعزیز كل أشكال الفي  ،ھیئة للتوجیھ المبكر داخل كل مؤسسة تعلیمیةتكوین  §

 . واآلباء والمفتشین والموجھین واإلداریینوالنبوغ الدراسیین، تتكون من األساتذة 
تنویع أشكال التكوین باألقسام التحضیریة، قصد تمكین مؤسسات متعددة من استقبال طلبة ھذه  §

 األقسام، وتكوینھم بشكل یتالءم مع استعدادھم وقدراتھم؛ 
األكادیمي بالمؤسسات الجامعیة والمدارس العلیا، وذلك قصد انتقاء  للتمیزومسالك إرساء شعب  §

مختلف الكفاءات والنخب، المتمیزة في مجال العلوم والتقنیات والھندسیات والتسییر والطب 
 ؛واآلداب وغیرھا من التخصصات، بما في ذلك العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والفنون

التمیز في مختلف میادین التعلیم واإلبداع، وتمتیع التالمیذ المتفوقین النبوغ ویات إقامة مبار §
  أو خارجھ عند الضرورة؛ ،بمنح االستحقاق للدراسة في المغرب

 .على جمیع المستویات الدراسیة واالستحقاقالتفوق تعمیم جوائز  §
 

 إحداث برامج لتقییم المؤسسات التربویة والتكوینیة، ومؤسسات البحث، وترتیبھا، وانتقاء المتمیزة  .150
ط ومعاییر وفق ضواب منھا، وتحفیزھا وتثمینھا، سعیا لخلق منافسة إیجابیة وشریفة بین المؤسسات،

  ، وتحسین جودة أدائھا.شفافة
  

  

v  البحث العلمي واالبتكارمستوى:  
التمیز في مجال البحث واستعمال تكنولوجیا اإلعالم واالتصال، عبر إرساء النبوغ وتشجیع  §

دینامیة جدیدة للمؤسسات التعلیمیة والتكوینیة والجامعیة، قوامھا برامج ومشاریع للبحث 
واالكتشاف الستقطاب التالمیذ(ات) ذوي النبوغ والتفوق والمیل إلى البحث، بتعاون مع 

 المحیط؛
ه ع اندماج المقاوالت في ھذیشجالبحث واالبتكار، مع تن بنفس مجاالت شبكات للمھتمی حداثإ §

  ؛ظروف مالئمة للتنمیة واإلبداع التكنولوجیین توفیرالشبكات قصد 
 تمكین الطلبةلتشجیع إحداث محاضن للمقاوالت المبدعة داخل مؤسسات البحث والتكوین،  §

رد البشریة للمؤسسة وتجھیزاتھا، حملة مشاریع إنشاء مقاوالت، من استعمال الموا ،الباحثین
من أجل تحقیق مشاریعھم، وتمكینھم أیضا من االستفادة من المساعدات واإلرشادات التي 

 تخولھا ھذه المؤسسات.
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   رون: تعزيز تموقع المغرب ضمن البلدان الصاعدةالعشـو الواحدةالرافعـة 
 

سیما، منذ مطلع األلفیة الثالثة، تطورات ملحوظة ھمت مختلف مكونات الحیاة عرف المغرب، وال .151
السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، في اتجاه بناء نموذجھ الخاص للتنمیة الشاملة، جعلت المغرب 

 یضع أولى خطواتھ في مسار البلدان ذات االقتصادات الصاعدة. 
   

إن المكاسب التي حققھا المغرب في ھذا الشأن، تتطلب بذل مزید من الجھود ألجل تأھیل البالد  .152
الصاعدة، خصوصا في مجال تعزیز المسار التنموي، وتقویة مناعة  البلدانلالنخراط الشامل ضمن 

االقتصاد الوطني، وتطویر مجموعات ومقاوالت قویة، وتحسین مناخ األعمال، واالنخراط في 
إلى النھوض بدورھا كامالً  المدرسةإن مثل ھذه التحدیات تدعو، في جانب منھا، . صاد المعرفةاقت

 ،معرفیا واقتصادیا وراش التنمویة، والرفع من تنافسیة البالدفي تمكین البالد من إنجاح األ
  واالستجابة لمتطلبات التنمیة الشاملة.

مال غیر سلرأللمغرب، وأحد المكونات الرئیسة لواعتبارا لكون العنصر البشري ھو الثروة الحقیقیة  .153
إلى تقویة قدراتھا البشریة والمؤسساتیة،  ،مدعوة أكثر من أي وقت مضى المدرسةالمادي، فإن 

النخب والكفاءات البشریة لتغذیة المشاریع التنمویة تأھیل تكوین ووتطویر أدائھا، ألجل اإلسھام في 
 .كافة واالقتصادیة للبالد

 

 

دان الصاعدة، لفي تعزیز لحاق بالدنا بركب الب للمدرسة المغربيةیقتضي تحقیق ھدف اإلسھام الفعال  .154
  بذل المزید من الجھود في تحقیق ما یلي:

تعزیز االستثمارات العمومیة في مجال التربیة والتكوین، وإعطاء األولویة لھذا المجال في نفقات  -
 ؛المدرسةاالقتصادي وتطویر  الدولة، وتحقیق تفاعل إیجابي بین النمو

ین والجودة في التكوإقرار إصالحات عمیقة في مجال التربیة والتكوین، تھم تحقیق اإلنصاف  -
الثقافي والقیمي، واإلدماج  –والبحث، وإدماج التكنولوجیات الجدیدة، والتأھیل السوسیو 

 االقتصادي؛
تحفیز النسیج االقتصادي والقطاعات المنتجة بشكل عام، على االنخراط في سیرورة منظومة  -

تمتین الجسور والعالقات بین مؤسسات التكوین والبحث والمقاوالت، التربیة والتكوین، من خالل 
 ؛في إطار مشاریع مشتركة لالبتكار

لبحوث العلیا نحو غایات ذات صلة تقویة جھود التنمیة المستدامة، من خالل توجیھ التكوینات وا -
إلى جانب تغذیة  ،باالنتفاع المجتمعي، من قبیل محاربة الفقر والھشاشة والمرض والعنف

بالكفاءات الالزمة، وذلك في إطار مقاربة متعددة ومتداخلة واالجتماعیة األوراش االقتصادیة 
 االختصاصات؛

في التنمیة م تھتوسیع وتعمیم مشاركثقافي للشباب نحو  –توجیھ جھود التأطیر واإلدماج السوسیو  -
شیطة، على االندماج في الحیاة الن تھممساعد، واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة للبالد

للثقافة والعلم والتكنولوجیا، والفن والریاضة واألنشطة الترفیھیة،  ھممع العمل على تیسیر ولوج
 ؛طاقاتھم الخالقة واإلبداعیة وتمكینھم من التعبیر عن

إرساء سیاسة تواصلیة تغطي مجاالت البحث واالبتكار، والتكوینات، والتحفیزات والتشجیعات  -
 الموجھة للمقاوالت لإلسھام في سیرورة التكوین والبحث والتأھیل.
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  :الفصل الرابع

   جدید للتغییرناجعة وتدبیر من أجل ریادة 
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 ثراألھداف واستالناجع لرافعات التغییر المنشود ضمن ھذه الرؤیة االستراتیجیة، تفعیل ال وقفیت .155
، في المدى الزمني على أرض الواقع ،وتجدیدھا المدرسةإصالح طریق  لخارطة الملموس

 :رافعتين متكاملتينالمخصص لذلك، على تحقیق وتضافر 

  
   من أجل مدرسة مغربية جديدة  موصولة مجتمعيةوالعشـرون: تعبئة  الثانيةالرافعـة 

 

مدى زمنیا للتعبئة الوطنیة من أجل تجدید المدرسة  2030-2015إعالن یتم في ھذا الصدد،  .156
المغربیة، وتحسین جودتھا ومردودیتھا، ومن ثم جعلھا تحظى بعنایة قصوى كأسبقیة وطنیة، من 

والتكوین والبحث، والمنظمات النقابیة، والقطاع قبل الدولة والجماعات الترابیة، ومؤسسات التربیة 
 الخاص واألسر والمجتمع المدني، والمثقفین والفعالیات الفنیة، واإلعالم.

 

بعد ب ،غیر أن ھذه التعبئة ال یمكن أن تبقى مجرد خطاب عام، وإنما یتعین أن تصبح نسقا منظما .157
 ھمتملك یؤمن، وحیطھا وشركائھا، ومالمدرسةفي  المباشرین مسؤولیة الفاعلینالتقائي یرسخ 

ي من الت ،تطبیقھ وتتبعھ، مما سیمكن من توسیع قنوات التعبئة اإلصالح وانخراطھم فيألھداف 
 توسیعھ، الذي بات من الالزم مشروع المؤسسةالسیما ، المفروض أن توفرھا المدرسة المغربیة

 مفھوما، ومنھجا، وممارسة، إلى أقصى حد یمكن من استیعاب ضرورات اإلصالح ومتطلباتھ.
  

  :والباحثين تعبئة الفاعلين التربويينبالنسبة ل  .أ
 

، ومن أجل إنجاح الجوھري في كل تغییر، من ثم لالفاع ھي األسرة التربویةأن یعتبر المجلس  .158
لثقة إرساء تعاقد معنوي لتجدید ا على العملالمدى القریب،  في یتعین ،المدرسةالتعبئة حول إصالح 

، وفق ثالثة أسس المأمولفي اإلصالح  موانخراطھ الفاعلین والتعبئة، وإعطاء نفَس جدید ألدوار
 متكاملة:

دینامیة متجددة للحوار والنقاش المنتظم مع الفاعلین التربویین، في إطار یضمن إقامة توازن  -
 ؛بالحقوق والقیام بالواجباتالتمتع قار بین 

التدبیر، وإعادة االعتبار لھا ولمكانتھا الرائدة داخل و البحثواالرتقاء بمھن التربیة والتكوین  -
 المجتمع، وتحسین ظروف عمل مزاولیھا؛

ر ، ضمن منظوااللتزام المشترك بأھداف اإلصالح، واإلسھام في تنفیذھا وتتبعھا وتقییمھا -
 ومردودیتھا الداخلیة والخارجیة. المدرسة تحسین جودة  ؛ یتمثل فيرمؤطِّ 

 

  تعبئة األسر:  بالنسبة ل  .ب
 

 وینيومواكبة تحصیلھم الدراسي والتك ،ألبنائھا إرساء آلیات كفیلة بتمكین األسر من التتبع الیقظ .159
 .وفي تحقیق مشروع المؤسسة ،بالمدرسةودعمھ، واإلسھام المنتظم في العنایة 

 

 عبر تمتین دور جمعیات آباء وأمھات وأولیاء التالمیذ، التي ھيألسر في تدبیر المؤسسة، إشراك ا .160
، المؤسسات، ومشاركتھا الفعلیة في التدبیر والتتبع تعاونھا معمدعوة لتجدید منھجیات عملھا، وتقویة 

   .یةنداخل المؤسسات التعلیمیة والتكویفضاءات للتنسیق والحوار المنتظم معھا وكذا توفیر 
 

إقامة "مدرسة أمھات وآباء وأولیاء المتعلمین"، من خالل تنظیم دورات تكوینیة لفائدة أسر التالمیذ:  .161
  .محاربة األمیة، برامج للتوعیة والتحسیس، مساعدة األسر على استعمال بعض الوسائل الدیداكتیكیة
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للجمیع بمھام متعددة، توفر خدمات ألفراد المجتمع كافة، من حیث التوعیة الصحیة  مدرسةتحقیق  .162
 ،مدى الحیاة، وتوفر لھم أیضا مرافق داعمة من قبیل: قاعة لمحاربة األمیة علموالت والبیئیة والتثقیف

ومع  ،أو أوراش للتكوین المھني، قصد تمتین عالقة تفاعلیة وسلسة مع األسر ،مؤقت أو مستوصف
 المحیط.

 

 تعبئة الجماعات الترابية:بالنسبة ل  .ج
 

ظیمي القانون التنو ،مقومات الجھویة الموسعة من جھة تیحھاتاإلمكانیات التي  جمیعاستثمار  یتعین .163
من شأن ذلك، أن یضع قضایا البیئة المدرسیة في صلب ؛ إذ من جھة أخرى للجماعات الترابیة

دعما منتظما للمدرسة، ویساعدھا على التفرغ لمھامھا  النقاش السیاسي الجھوي والمحلي، وأن یوفر
 التي ھي ذات طابع تربوي وبیداغوجي وثقافي ومعرفي. ،ووظائفھا األساسیة

 

  تعبئة هيئات المجتمع المدني:بالنسبة ل  .د
 

 بةبالنسلمشاریع ذات األولویة ا على التركیز على ،بالخصوص ،تنبني ،إطالق مبادرات موسعة .164
لمحلیین ا والمنشّطین تعزیز كفاءات الفاعلین، واألثر المیداني القابل للقیاس، مع توخي درسةملل

  .التجارب والممارسات الجیّدة االستفادة منفي الوسائل والموارد، و التعاضدتشجیع ، وللشراكة
عبر تشجیعھا على االنتظام في جمعیات لدعم  ،البشریة المحلیة استثمار الكفاءاتعالوة على 

 المدرسة. 
 

  تعبئة الفاعلين االقتصاديين:بالنسبة ل  .ه
 

 تقتضي تعبئة ھذا المكون الوازن من المجتمع، ما یلي: .165
 ؛المدرسةات مؤسساتیة مع في شراكالمقاوالت ومنظماتھا المھنیة انخراط توسیع  -
إرساء جسور ووجائھ على الصعید الجھوي والمحلي، ومدھا بالموارد البشریة والمادیة الالزمة  -

 شراكة مستدامة بین المدارس والمقاوالت المتواجدة في محیطھا؛   ةلبلور
جالس مفي اختیار ممثلیھا لدى  ،واتحاداتھا الجھویة المغربیة للمقاوالت الممثلة الھیئاتانخراط  -

ر المشروع الجھوي للشراكة معالتدبیر  ؛المدرسة ، وتعبئتھم من أجل تصوّ
للمقاولة، على إرساء برامج للتكوین عن بعد، والتكوین ، عبر الكفاءات المھنیة المدرسةمساعدة  -

 بالتناوب لفائدة المتعلمین في الشعب التقنیة والتكنولوجیة واالقتصاد والتكوین المھني؛
 

ة جھویة وأكادیمی ،ونیابة إقلیمیة ،في ھذا الصدد، یتعین أن تتوافر كل مؤسسة للتربیة والتكوین .166
سیر استقطاب دعم المقاوالت ومنظماتھا المھنیة، وتوجیھ على بنك للمشاریع، قصد تی ،وجامعة

 .المغربية للمدرسةالشراكات المؤسساتیة نحو القضایا والمجاالت ذات األولویة بالنسبة 
 

 لتعبئة اإلعالمية:بالنسبة ل .و
  

في ھذا الصدد، یعتبر المجلس أن سیرورة التعبئة حول إصالح المدرسة المغربیة طیلة مرحلة  .167
لى دعم موصول من قبل النسیج اإلعالمي الوطني، بمختلف مكوناتھ، إستكون في حاجة تطبیقھ، 

المدرسة المغربیة، وإذكاء  صرةمناالمرئیة والمسموعة والمكتوبة، وذلك ببذل المزید من الجھود في 
      .النقاش العمومي حولھا
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ة بوصفھا محفزا لتعبئوضع آلیات لضمان الحصول على المعلومات الموثوقة والعمل على نشرھا،  .168
وذلك في إطار تفعیل المبدأ الدستوري الضامن للحق في واعیة حول قضایا المدرسة المغربیة، 

 .   الحصول على المعلومة
 

  :لمواكبة والتقييمبالنسبة ل  .ز
 

تحاص واالفتوفیر آلیات المواكبة والیقظة والتتبع إلصالح في حركیة دائمة، وآلیات للتقییم  .169
 وتعمیمھا على جمیع المستویات. والمراجعة واالستدراك

 

تكون إطار مرجعیا ، والبحث العلمي لمعلومات التربیة والتكوینمندمجة إرساء منظومة وطنیة  .170
 لوماتالمعتوفر جمیع لقاعدة المعطیات واإلحصائیات الموثوقة والمحینة، المتعلقة بھذه المیادین، 

مكونات المدرسة، وتتیح إمكانیة معالجتھا على النحو الذي یساعد المسؤولین على المتعلقة بمختلف 
  ات ذات الصلة. زود بالمعلومكما تسعف الباحثین والخبراء والمھتمین على الت .اتخاذ القرار

 

إرساء نظام لتتبع المتمدرسین والمتكونین والطلبة والخریجین طیلة مسارھم التعلیمي، وبعد  .171
تخرجھم، للتمكن من الحصول على المعلومات الضروریة لتثمین المسار وتوطید مكتسباتھ، أو 

  .لكالتعلیمیة، كلما تطلب األمر ذلتصحیحھ والقیام باالستدراك الالزم، أو إلعادة النظر في السیاسة 
 

وطنیة من خالل الھیئة ال ،المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلميسیسھم  في ذات االتجاه، .172
التقییم  في في نطاق الصالحیات الدستوریة المخولة لھ،و لتقییم منظومة التربیة والتكوین لدیھ،

أھدافھ، وآثاره على تحقیق اإلنصاف وتكافؤ الفرص، المنتظم لتطبیق اإلصالح، ولسیره وتحقیق 
واالرتقاء بجودة التعلمات، ونجاعة المردودیة الداخلیة والخارجیة، والقدرات التأھیلیة للمنظومة 

 . التربویة
 

 المؤسساتية ذات أسبقية:دابير بالنسبة للت  .ح
 

 یتعین في المدى القریب:  .173
اإلسراع بإحداث وتفعیل اللجنة الدائمة للتجدید والمالءمة المستمرین للبرامج والمناھج المشار إلیھا  -

 في الفصل الثاني أعاله. 
من أجل التنمیة المھنیة لقدراتھم  المدرسةإطالق برامج تكوینیة لصالح العاملین حالیا في  -

 حقوقھم ومكتسباتھم.وكفاءاتھم، وتحضیرھم لالنخراط في التغییر، دون المساس ب
تسریع التدابیر الالزمة للشروع في اإلدماج التدریجي للتعلیم األولي في التعلیم االبتدائي اإللزامي  -

 )، وإحداث اآللیة الكفیلة بتنظیمیھ والنھوض بھ وتطویره.60المادة  –(المیثاق 
الشروع في اإلحداث التدریجي لشبكات مختصة في تعلیم اللغات األجنبیة خارج المناھج الدراسیة  -

النظامیة، السیما على المستوى الجھوي، لدعم التمكن من اللغات األجنبیة؛ وذلك بتعاون مع 
لمیثاق االھیئات المختصة، وباالستعمال األمثل للتجھیزیات األساسیة والكفاءات البشریة المتوافرة (

 ).118المادة  –
إطالق برنامج وطني وجھوي ومحلي، إلعادة تھیئة المؤسسات التعلیمیة القائمة، والتي ھي في  -

حاجة إلى ذلك، وفي بناء مؤسسات جدیدة، تراعي مبدأ القرب من إقامة المتعلمین والمتعلمات، 
 تالفیھ.مع القیام بإنجاز تشخیص دقیق لواقع المؤسسات وللخصاص الواجب 
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  إرساء تعاقد مجتمعي باعتباره أساس إنجاح التعبئة المنشودة: .ط
  

 يالتربوإن المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، إیمانا منھ بأن إنجاح اإلصالح  .174
مسؤولیة متقاسمة بین المجتمع والدولة وكل الفاعلین واألطراف المعنیة والمستفیدة؛  ،المنشود

في  وصيی، وحرصا منھ على نجاعة الریادة الجدیدة للتغییر، وتحقیقا لفعالیة كل المستلزمات أعاله
 بما یلي: المدى القریب

والجودة صیاغة مضمون الرؤیة االستراتیجیة لإلصالح: "من أجل مدرسة اإلنصاف  §
تعاقد بمثابة  یُتّخذ، یصادق علیھ البرلمان، إطار -قانون في  2030،-2015واالرتقاء" 

علماً بأن الرؤیة  ؛المنتظمة لمساراتھ والمتابعة، یلتزم الجمیع بتفعیل مقتضیاتھ وتطبیقھ وطني
مصدره تقاریر وأعمال اللجان الدائمة للمجلس،  ،االستراتیجیة ھي ثمرة عمل جماعي

ل االستشارات التي قام بھا المجلس، المتوجة بنتائج الحوار الجھوي من أجل تأھیل ومجم
؛ وھي عالوة على 2014خالل شھر اكتوبر  ،منظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي

عبر استثمار التقریر التحلیلي  المدرسةذلك، ثمرة تشخیص موضوعي علمي لواقع 
" الذي أنجزتھ الھیئة 2013-2000ة والتكوین بخصوص "تطبیق المیثاق الوطني للتربی

عادة النظر ، انسجاما مع إفالمقاربة التشاركیة تستدعي إذن ھذا التعاقد المقننالوطنیة للتقییم؛ 
  في منظور اإلصالح ومضمونھ، وفي المقاربة المعتمدة في بلورتھ وتفعیلھ.

لمي، یة والتكوین والبحث العإحداث اللجنة المشتركة بین المجلس والقطاعات المكلفة بالترب §
قصد االضطالع بمھامھا من القانون المتعلق بالمجلس،  6مادة لل في المدى القریب، طبقا

  .المدرسة مكوناتوأداء  ،لتتبع، وبناء مؤشرات قیاس تطبیق اإلصالحفي ا
ل ومراح ،إحداث لجنة مشتركة بین المجلس والوزارات المعنیة، لوضع لوحة قیادة اإلصالح §

  .لقطاعاتبرمة بین المجلس وھذه االم التعاوناإلنجاز وآلیات التتبع والتقییم، تفعیال التفاقیة 

درات والق، ، توافر الریادةالمدرسةمن أھم مستلزمات تحقیق نجاعة التعبئة المجتمعیة حول إصالح  .175
  .التدبیریة الالزمة لقیادة اإلصالح، وضمان استدامتھ

  

  

  :سةالمدرريادة وقدرات تدبيرية ناجعة في مختلف مستويات والعشرون:  الثالثةالرافعة 

 ريادة ناجعة:  .أ
 

 المنشودة: یتعین أن تكون الریادة .176
 لروح التغییر وإرادة التجدید فيمتملكة مرتكزة على حكامة تزاوج بین المسؤولیة والمحاسبة، و §

توى ، لیس فقط على المسكافة ومكوناتھا المدرسةأصعدة األسالیب ومنھجیة الفعل والتدبیر على 
، على المستویات الجھویة والمحلیة، وعلى صعید مؤسسات التربیة أساساالمركزي ولكن أیضا، 

 ؛والتكوین نفسھا
كفاءات بشریة بمؤھالت عالیة، مبنیة على انتقاء أفضل للقائمین على الشأن التربوي،  مستندة إلى §

نامیة المرغوبة في إطار الالتمركز والالمركزیة ومدعومة بأجھزة وھیاكل قادرة على إرساء الدی
واالستقاللیة المؤسساتیة، وھو ما یستدعي فتح ورش تأھیلي، في المدى القریب، من أجل تطویر 
القدرات التدبیریة للفاعلین، ضمن مشروع متكامل لتجدید الحكامة التربویة المبین في الفصل 

 ؛من ھذه الرؤیة االستراتیجیةني الثا
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ذات قدرة تدبیریة وتواصلیة مؤسسة على المعرفة والتجربة والكفایات الالزمة لحسن ناجعة  §
 ؛التفعیل واألجرأة والمتابعة

قتضیات الحكامة موتستثمر  وتستطیع ترسیخ بیداغوجیا القدوة، تشتغل بمنطق القیادة والفریق معا §
 المسؤولة، وتعتمد منظورا شمولیا لسیرورة اإلصالح، محلیا وجھویا ووطنیا. 

 وتقییم نتائجھ. وإنجازاتھ تقدم الحساب بانتظام عن تطبیق اإلصالح §
د إرساء آلیات لرص معتعتمد وتطور آلیات تجمیع المعطیات وتحلیلھا لتحسین اتخاذ القرار،  §

اء ، وعلى إذكالمدرسةألن ذلك سیساعد على بناء تراكم إیجابي في وتعمیم الممارسات الجیدة، 
طموح الفاعلین لتطویر ممارساتھم، وعلى تقویة القرارات التي لھا أثر إیجابي على المتعلمین 

 والمتعلمات.
تقویة التنسیق واستدامتھ على مستوى المسؤولین، محلیین وجھویین ومركزیین، وعلى قادرة على  §

الفاعلین داخل المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة، وتعزیز التشاور مع الفاعلین وممثلیھم، مستوى 
والسیما في التنظیمات النقابیة والجمعیات المھنیة، وإشراكھم بانتظام، في عملیة المتابعة والتقییم 

 والمراجعة واالستدراك.
 الحلتفعیل اإلصوضروریة  ،حددفي األمد الزمني الممحینة  عدة قانونیة وتشریعیةإلى  مستندة  §

 .تسریع وتیرة التحیین والمراجعة واإلصدارمع  ،وقیادتھ
یال تفع ،تعمیم العمل بمشروع المؤسسة، في إطار استقاللیة مؤسسات التربیة والتكوینقادرة على  §

  لمبدأ الالتمركز والالمركزیة، ضمن توجھات الجھویة المتقدمة.
والالتمركز، والتدبیر بالنتائج والمردودیة؛ وعلى أساس التكامل كما یتعین توطید الالمركزیة  §

والتجاوب مع الدور الفعال للسلطات المركزیة في بلورة االستراتیجیات والتوجھات الوطنیة 
الكبرى، وفي النھوض بدور الضبط والتوجیھ والدعم والمراقبة؛ مع ما یستدعیھ ذلك، من 

منھا لمؤسسات ، واإلقلیمیة النیابات، ومنھا للتربیة والتكوینالجھویة  تفویضات مقننة لألكادیمیات
  .ومنھا لمؤسسات التعلیم العالي وتكوین األطر والبحث العلمي ،؛ وللجامعاتالتربیة والتكوین

  

 مقومات التدبير األمثل  .ب
 

جال م إن قیادة التغییر تعني نظاما یشمل مجموع الموارد، والمقاربات، والمناھج الداعمة للفاعلین في .177
التربیة والتكوین والبحث العلمي، في سیرورة إرساء التغییر. من ھذا المنطلق، یوصي المجلس بما 

 یلي:
اعتماد مقاربة استباقیة، من شأنھا، الحد من آثار المقاومات المفترضة لإلصالح أو تأثیر عوامل  §

 ؛واإلقناعوالتوقع غیر متوقعة على مساره؛ مقاربة قائمة على اإلشراك والتخطیط 
یندرج في خانة المعرفة الدقیقة بالمحیط وبالرھانات؛ ذلك أن االرتقاء بالمدرسة المغربیة،  §

اعتبارا لطول أمدھا، وتعدد وتنوع الفاعلین والمتدخلین فیھا، وكذا الخدمات اإلصالحات المعقدة، 
 اقتصادي؛ ومحیطھا الجغرافي والسوسیو المدرسةالمقدمة، وتداخل العالقات بین مكونات 

اعتماد مقاربة صاعدة، مبنیة على إشراك مختلف الفاعلین المحلیین المعنیین بشؤون التربیة  §
 لتفعیل رافعات اإلصالح؛

قة تحافظ لإلصالح على  § تصریف رافعات التغییر على شكل مشاریع تنتظم وفق مقاربة منسَّ
 تكاملھ وترابط مكوناتھ؛ 

یرھا وإحداث التغییر، والتركیز على المھام األساسیة مالءمة المشاریع للقدرات المتاحة لتدب §
 للبنیات المعنیة بالتغییر لضمان انخراط الفاعلین؛
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إرساء فریق لمواكبة التغییر، یشتغل على الجوانب المرتبطة بالتحسیس والدعم النفسي والمعنوي  §
 للمعنیین بقیادتھ أو بالمشاركة فیھ؛

 وجة بین التجریب وتقییم نتائجھ، كلما استدعى األمر ذلك،المزااعتماد مقاربة تدرجیة قائمة على  §
  من أجل التأكد من النجاعة والمالءمة وإمكانیة تحقیق األھداف المتوخاة قبل التعمیم؛

توفیر الموارد المالیة الالزمة وإرساء تخطیط للمیزانیة المخصصة لإلصالح، مع مواكبتھا  §
م دعلضمن قانون إطار، وعبر صندوق خاص  صرفھا،بمساطر مبسطة وبمراقبة منتظمة لطرق 

         .اإلصالح أوراش
  

 :إلى واقع ومستلزمات ترجمة الرؤية االستراتيجية  .ج
 

ل ضبط آلیات ، من خالالمدرسة قضایا إذا لم یتم التحكم في تدبیر ،النجاح في قیادة التغییر لن یتأتى .178
إلى واقع مطابق ما أمكن، مع التصور النظري  تفعیلھا، مخططاالستراتیجیة و وأدوات ترجمة الرؤیة
  یقتضي اتخاذ التدابیر التالیة: ما للتغییر المرتقب. ذلك

 وبرامج ،ومخططات تنفیذیةتراتیجیة إلى استراتیجیات قطاعیة، ترجمة التوجھات االس -
 ومشاریع لإلنجاز؛

 مشاریع؛البرامج والتطویر القدرات المؤسسیة والتدبیریة، وإرساء اآللیات التنظیمیة لتفعیل  -
ن وتطبیق القوانی، لمالءمتھ مع مقتضیات التغییر ،تحیین اإلطار القانوني والمؤسساتي -

والمساطر اإلداریة بالصرامة المطلوبة، إعماال لمبدأ القیام بالواجبات في تالزم مع التمتع 
بات الضمیر بالحقوق، واحتراما ألخالقیات المھنة المتعاقد علیھا، واستحضارا إرادیا لموج

  ؛المھني
 ،طیطاتخة؛ برمجة عملیات اإلصالح بوتیرة تمكن من إنجاز كل عملیة بمستوى الجودة المطلوب -

 یما.وتقی ،وتتبعا ،وتنفیذا
في ھذا اإلطار، سینكب المجلس، في نطاق مھمتھ التقییمیة، على إعداد مؤشرات تتبع وتقییم 

 إنجاز رافعات ھذه الرؤیة. 
التي عیة والتشریتوفیر اإلمكانات البشریة والمستلزمات المادیة واللوجستیكیة والتواصلیة  -

إلصالح تكلفة تمكن من المالءمة بین ما ھو مرغوب ، ذلك أن لیتطلبھا تفعیل اإلصالح وتطبیقھ
  .فیھ، وما ھو ممكن التحقیق

 

في استرجاع اطمئنان األسر  اإلسھاملرافعات التجدید ھاتھ،  التطبیق الناجع واألمثلإن من شأن  .179
ثقة  إعادة ،واطمئنان المتعلمین على مستقبلھم، وبعبارة مجملة ،على نجاعة وجدوى تمدرس أبنائھا

وفي قدرتھا على االضطالع بمھمتھا في  ،المجتمع المغربي بمختلف مكوناتھ وفاعلیھ في مدرستھ
 رفع تحدیات مغرب الحاضر والمستقبل.
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