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 سم هللا الرحمان الرحيم با

 

 ن،والمشاركوالسادة المشاركات السيدات 

 

باسم المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أرحب بكم في أشغال هذا 

الملتقى الجهوي، الذي تلتئم فيه صفوة من المسؤولين والفاعلين والكفاءات والخبرات التي 

ا ينظمهضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي انعقاده تزخر بها هذه الجهة، والذي يندرج 

المجلس بتعاون مع كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي وتكوين األطر، على صعيد الجهات االثني عشر للمملكة. 

م على مشاركتهما في تنظي هاتين الوزارتينإلى خالص الشكر توجه بأمناسبة، بهذه ال

النشاط التي أسهمت في تحضير هذا  والمؤسسات لقطاعاتاإلى هذه اللقاءات، ووتأطير 

ذه ه السيد والي وعلى رأسها، واإلقليميةوالسيما السلطات الجهوية  التواصلي والتعبوي،

 الجهة.

ل من أجل تباد ،الحاضرين معنا لجميع المشاركات والمشاركينموصول الشكر أيضا 

ي الجماعي ف والتفكير ،وتقاسم مضامين الرؤية االستراتيجية لإلصالح التربوي الرأي

 .  في أوراش تطبيقها لالنخراطالكيفية الناجعة 

 

 حضرات السيدات والسادة

الحوار الجهوي لقاءات  مضي سنة على بعد ،يعود المجلس ليلتقي بكم من جديد

ومكنت من  ،المدرسة المغربيةتقاسم التشخيصات حول واقع أتاحت  التي ،السابقة

المجلس على بلورة الرؤية  التي ساعدت ،استخالص عدد وازن من االقتراحات البناءة

  .عرض عليكم أهم مضامينها وتوجهاتها بعد قليلكما ست ،االستراتيجية لإلصالح
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الجهوية الحالية هي أنها، وعالوة على تقديم رؤية  المضافة للقاءاتغير أن القيمة 

تفعيلها ل تتمثل في عرض المشاريع والتدابير األوليةتأخذ بمقاربة غير مسبوقة،  ،اإلصالح

كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث من قبل 

 ة،اإلسالميسيق مع وزارة األوقاف والشؤون وبتناإلشارة إلى أنه  مع ،األطرالعلمي وتكوين 

اء استكمال بنأن يتم إلى محطة الحقة، وذلك بعد  إرجاء تناول قضايا التعليم العتيق وقع

 .وخصوصياتهفي شموليته  القطاعمنظور استراتيجي لهذا 

 صور اإلصالح واستشرافالتي تجمع بين تقديم ت ،انطالقا من هذه المقاربة الجديدة 

 مقدمتها:  أهداف، فيبلوغ عدة يتوخى من هذه الملتقيات  ،المجلس، فإن تطبيقهسبل 

  ،الفاعلين في ميادينمن  ركية والتفاعلية مع أكبر عددالمقاربة التشا ترسيخأوال 

جلس المبرجوع  وذلك ،وشركاء المنظومة التربوية التربية والتكوين والبحث العلمي

 التي أسهمتم في على رافعات تجديد المدرسة المغربية إلطالعكم ،ليكم من جديدإ

 اقتراح العديد منها؛

  ،تمكينكم من التعرف على المشاريع والتدابير التي تعتزم الوزارات المكلفة ثانيا

بهدف تطبيق الرؤية االستراتيجية  ،بالتربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادها

  ؛لإلصالح التربوي

  ،أجل  من يةالتعاون الوثيق والبناء بين المجلس والوزارات المعنالتأكيد على ثالثا

لك ، وذودة واالرتقاء الفردي والمجتمعيمدرسة اإلنصاف والجل إنجاح البناء الفعلي

هذه الرؤية، ضمان االنسجام بين الخيارات التي جاءت بها ها أساسضمن منهجية 

لتحقيق التغيير المنشود، على الشروط الالزمة  وفيرتمع  وبين مشاريع تطبيقها،

 النحو األمثل، وفي المدى الزمني المحدد له؛
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  ،حول ويقظة متواصلةحازمة، لتعبئة مجتمعية  واسعةدينامية  حفزإطالق ورابعا 

ن م ينخرط فيها الجميع وأوراشه وأهدافه؛ تعبئة صالحالتنفيذ الناجع لخيارات اإل

ونقابية ومدنية ومؤسسات منتخبة وعلماء فاعلين تربويين وأسر وهيئات سياسية 

 .ومثقفين وفنانين ومواطنين

 حضرات السيدات والسادة،

، جاء الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة عمل المجلسمباشرة بعد انطالق 

التغيير ، ليشدد على األولوية القصوى للتفكير المعمق في 2014التشريعية ألكتوبر 

 ية.المدرسة المغربخارطة طريق إلصالح وليحدد مهمة المجلس في إعداد  المنشود،

منهجية  ومن أجل اإلنجاز األمثل لهذه المهمة، اعتمد المجلسمن هذا المنطلق، 

 مرتكزات: ةبست

  موجهة لإلصالح، األساسية ال مرجعياتالاالستناد إلى  قوامهالمرتكز األول

أحكام الدستور والخيارات ذات الراهنية المتضمنة في  :وفي مقدمتها

والسيما منها الميثاق الوطني للتربية  ،الوثائق والتقارير اإلصالحية

دون التردد في تحقيق القطائع كلما تطلب  ،المكتسباتمع تثمين والتكوين، 

 األمر ذلك؛

 واستشراف مستقبل  يتجلى المرتكز الثاني في انطالق بناء هذه الرؤية

الموضوعية التي أنجزتها الهيئة  نتائج التقييماتمن  مغربيةالمدرسة ال

الوطنية للتقييم لدى المجلس، وعلى األخص منها التقرير التحليلي لتطبيق 

 ؛2013و 2000الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 

 آراء  علىومنفتحة  تشاركية موسعةفي اعتماد مقاربة  لثيتمثل المرتكز الثا

تلك  وعلى الخصوص منها ،جميع مكونات المجتمعوأفكار ومقترحات 
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المساهمات الكتابية لمختلف و جلسات االستماع المستمدة من خالصات

 ؛ة السابقةيالجهو لقاءاتونتائج ال والخبراء، الفاعلين

 المستمدة من العروض التي قدمها  يرتبط المرتكز الرابع باالستخالصات

ومن المناقشات التي أعقبتها،  ،السادة الوزراء في الجلسة العامة للمجلس

 حول رؤيتهم المستقبلية لبرامج اإلصالح القطاعية؛ 

 المجلس بمختلف داخل  نهج االجتهاد الجماعيفيتعلق ب خامس،أما المرتكز ال

في كافة مراحل  وجمعيته العامة،هيئاته، والسيما لجانه الدائمة ومكتبه 

 مما جعلها ثمرة إسهام مشترك واقتناع متقاسم ،إعداد الرؤية االستراتيجية

 بين جميع أعضاء المجلس؛

 الناجحة التجارب الدوليةيهم المرتكز السادس واألخير االستئناس ب، 

وآخر  ،نتائج الدراسات المقارنة التي همت بعض المنظومات التربويةبو

ى علتربية والتكوين والبحث العلمي لوالتوجهات المتعلقة با المستجدات

 الصعيد العالمي. 

 بوصفه مؤسسة المخولة له مهامالتام بالتزام ، في هذا العمللقد أنجز المجلس 

مستقلة للتفكير االستراتيجي، وفي احترام الختصاصات القطاعات الحكومية  دستورية

 تدبير السياساتعن  المسؤولةالبحث العلمي، باعتبارها المكلفة بالتربية والتكوين و

، والتي يشرف عليها وزراء هم أعضاء في المجلس، حيث كانت الميادين هذه العمومية في

 لهم مساهمة فعالة ومتميزة في أشغاله.

بين مختلف هيئات  تفاعالت متواترة، التي تخللتها الجهود الجماعيةكل هذه 

لرؤية المجلس لإلى اعتماد  أفضت مثمرة من اإلنضاج الجماعي،دينامية المجلس، وشهدت 

، وتقديمها في استقبال رسمي أمام 2015االستراتيجية لإلصالح في منتصف شهر ماي 

 ماي من نفس السنة. 20جاللة الملك في 
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 تجدا لم جوفاء ممهما بلغت من الكمال، فإنها تظل  استراتيجية،رؤية  ةأي غير أن

لذلك جاء تنظيم هذه اللقاءات الجهوية في صيغة  .التطبيق الفعلي والناجع قها نحوطري

 لتعاون المجلس وعرض السبل األولية لتطبيقها كإشارة قوية تقديم الرؤية تزاوج بين

من أجل إنجاح المدرسة الجديرة بالمجتمع والعصر، التي  والقطاعات الحكومية المعنية

  لمغربية.تتطلع إليها مختلف مكونات األمة ا

 واتيةمتاريخية فرصة المغرب يوجد اليوم أمام جلس أن ، يعتبر المارتباط بذلكفي 

د على تمت ،القيام بمسيرة جماعية طويلة النفس بهدف ،من غير المقبول إطالقا تفويتها

؛ جيةالرؤية االستراتي خمسة عشر سنة للتطبيق المتدرج والناجع لإلصالح الذي تتضمنه

 :ينبغي تعزيزها بما يلي فرصة

 التقاء إرادات جميع مكونات األمة المغربية، والفاعلين األساسيين  أوال، ترسيخ

 جل تحقيق أهداف اإلصالح.في المنظومة من أ

  ،مواصلة قيام الجهات المختصة، طبقا للدستور، بالتحضيرات الالزمة ثانيا

ون إطار، وعرضه على الرامية إلى صياغة مضمون الرؤية االستراتيجية في قان

مساطر المصادقة؛ إذ يعتبر المجلس ذلك بمثابة الخطوة الحاسمة، الكفيلة 

بتحويل هذه الرؤية إلى إطار مرجعي تعاقدي يلزم الجميع وتلتزم به مكونات 

األمة كافة، من أجل إنجاح اإلصالح والوفاء بتحقيق أهدافه في المدى الزمني 

 المحدد له.

 ر المنوطة بالجماعات الترابية، بمختلف أصنافها، وضمن نهج ثالثا، تعزيز األدوا

ترسيخ الجهوية المتقدمة، في اإلسهام في مجهود التربية والتكوين وتحمل 

 لالختصاصات، وذلك طبقا تهاألعباء المرتبطة بتعميم التعليم وتحسين جود

  الجديدة الموكولة إليها بموجب األحكام الدستورية والقانونية.      
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 لى ، عحول اإلصالح لتواصل والتعبئةل تقوية دينامية واسعة ومستديمة، رابعا

نحو يضمن تملكا أكثر تقاسما، وانخراطا أوسع وأشمل في عمليات التطبيق، 

 ؛ والسيما من قبل الفاعلين التربويين ومختلف شركاء المدرسة

  لذين ا التربويينوالفاعلين التالميذ والطلبة من قبل  المالَحظ تمسكالتكريس

المثقفين و، واألسر والهيئات المنتخبة تغييريعتبرهم المجلس القلب النابض لكل 

 ؛ التربوي والمنظمات السياسية والنقابية باإلصالح

 مواكبة أوراش تطبيق االصالح بالتتبع اليقظ من طرف الضرورة القصوى ل

، والسيما من خالل الهيئة المجلسالجميع، وبإنجاز تقييمات دورية سيباشرها 

 االستدراك والتصحيح من أجل ضمانالرصد و وذلك بهدفالوطنية للتقييم لديه؛ 

 .    التحقيق الناجع ألهداف اإلصالح

 حضرات السيدات والسادة،

 اللقاء في جلستين: هذا تنتظم أشغالستوخيا للفعالية، 

جلسة أولى ستمتد طيلة هذا الصباح، وستخصص لتقديم عرضين متكاملين  -

استفسارات لمجلس، تعقبهما من قبل عضوي احول الرؤية االستراتيجية 

 وتوضيحات وتبادل الرأي؛

ولية المشاريع والتدابير األ، ستخصص لتقديم جلسة ثانية، في الفترة المسائية -

خالل عرض لوزارة التربية الوطنية سبل تفعيل الرؤية االستراتيجية، من ل

والتكوين المهني، وعرض لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، 

 تتلوهما مناقشة عامة.

اللقاءات الجهوية،  يجدر التأكيد على أن أسلوب التنظيم المشترك الذي يميز هذه

ة االستراتيجية؛ تعاون تطبيق ناجع للرؤي على التعاون والتنسيق من أجل، هو مثال آخر

راش وفي إنجاز أو ،ينبغي ان يتعزز بانخراط الجميع، كل من موقعه في سيرورة هذا التطبيق
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اإلصالح والسهر الجماعي على ضمان سيره باستمرار، دون توقف وبكل حزم على سكته 

 لمتعلمين، لالتربية والتعلم والتكوين  نجاعة ، جاعلينالسديدة والسليمة

 واالرتقاء ،صاعدة  وسالسة اندماجهم االقتصادي واالجتماعي والثقافيجيال التأهيل األ و

 .المستمر ببالدنا األسبقية األولى لضمان إنجاح هذا المشروع الوطني الوازن والمصيري

 .والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته


