
 

  اللقاء الجھوي حول "الرؤیة االستراتیجیة وسبل التفعیل"  بشأنورقة 
  سطات – الدار البیضاءجھة ل

 2015نونبر  4األربعاء، 

   -خالصات أولیة  -
 

نظمھا المجلس ، التي یة حول "الرؤیة االستراتیجیة لإلصالح وسبل التفعیل"الجھویسلسلة اللقاءات إطار  في

األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي بتعاون مع وزارة التربیة الوطنیة والتكوین والمھني ووزارة 

-2015التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین األطر من أجل التواصل بشأن الرؤیة االستراتیجیة لٌإلصالح 

تم عقد اللقاء  ،والتدابیر العملیة لتفعیلھابرنامج الحول  وتعبئة الفاعلین والمعنیین وشركاء المدرسة 2030

بقاعة المؤتمرات الكبرى بعمالة  2015نونبر  4األربعاء یوم سطات  –الدار البیضاء جھة لالجھوي 

  .مقاطعات بن مسیك بمدینة الدار البیضاء

الفاعلین في منظومة فئات المتعلمین ومختلف  یمثلون امشاركة ومشارك 346ما مجموعھ اللقاء  حضر

زاب واألح ،المجالس المنتخبة وبعض القطاعات الحكومیة ووممثل الجھة وبرلمانیو ،التربیة والتكوین

 باإلضافة ،ومنظمات المجتمع المدنيواالجتماعیون  الفاعلون االقتصادیونوالسیاسیة والنقابات التعلیمیة، 

  ∙على الصعید الجھوي الصحافة إلى

 ،34 للجلسة الصباحیة المخصصة للرؤیة االستراتیجیة لإلصالحبالنسبة التدخالت المباشرة بلغ عدد 

  :تناولت، على الخصوص، ما یليا، مكتوبمقترحا  15 إلى ضافةباإل

 وكذا مبادرة تنظیم ھذه اللقاءات الجھویة الجدیدة؛ تثمین العمل الذي قام بھ المجلس على العموم -

وتناسق مختلف عناصر الرؤیة السیما حول مدى تجانس وإبداء بعض المالحظات المنھجیة،  -

 ؛كاملھاتو

مؤاخذة الرؤیة على عدم تضمنھا ألیة أرقام أو بیانات أو أي توقعات حول التكلفة المالیة لإلصالح  -

 والموارد الالزمة لتحقیقھ؛

  



 

ؤاخذتھا كذلك على عدم التحدید الدقیق لبعض المقترحات من قبیل إدماج األطفال ذوي م -

 االحتیاجات الخاصة؛ 

 تركیز العدید من المداخالت على التشخیص؛  -

 م بمآل المقترحات الواردة في الرؤیة وبضمانات تفعیلھا الجید؛ااالنشغال الع -

 المعنیة؛الحكومیة عات التساؤل عن مدى نجاعة التنسیق بین المجلس والقطا -

مدى واقعیة الرؤیة وإمكانیة اإلصالح في ظل اإلكراھات المادیة والبنیویة  عنالتساؤل  -

ات : االكتظاظ، ضعف البنیبمختلف مكوناتھاالتربویة واالجتماعیة الوازنة التي تواجھھا المنظومة 

 ؛...التربیة والتكوین مھنالتربویة الضروریة، الھشاشة والفقر، صعوبة ظروف مزاولة 

اعتباره مؤشرا ب 2016اإلشارة إلى التقلیص الذي طال المیزانیة المخصصة للتربیة الوطنیة لسنة  -

 وجود إرادة حقیقیة لإلصالح؛ینم عن عدم سلبیا 

 ھاعارضیین من بلتعددیة المقترحة واختلفت اآلراء بین من یؤید ابالنسبة للھندسة اللغویة المقترحة،  -

 ألكثر من لغة؛صعوبة اكتساب الطفل بدعوى 

م من المداخالت على ضرورة النھوض بھیئة التدریس والتكوین واألطر التربویة، ھمإلحاح عدد  -

ز المادي حفلھن واوالتخطیط والتوجیھ، عبر تثمین المن وأطر التفتیش ین التربوییالمدیرالسیما و

في اإلصالح  ا أساسیا النخراطھاالصحیة...، باعتبارھا شرطاالجتماعیة و الخدماتأمین وت

 ؛إنجاحھمن أجل  ةتعبئالو

 استرجاع الثقة في المدرسة المغربیة؛محوریة على  شدیدالت -

التأكید على أن التعلیم الخصوصي ال یمكن أن یلعب دور الشریك الحقیقي للتعلیم العمومي إال إذا  -

بالمنھاج العمومي وخضوعھ للمراقبة الخدمة العمومیة، مع الدعوة إلى التزامھ خضع لضوابط 

 على مستوى األسعار أساسا؛

الدعوة إلى استثمار المقاوالت الوطنیة الكبرى في تعلیم جید مبني على مبدأ تكافؤ الفرص واإلسھام  -

 في االرتقاء بالمنظومة التربویة؛

مثل أ تطبیقضرورة اتخاذ تدابیر تحضیریة ومواكبة من قبل القطاعات المعنیة من أجل ضمان  -

 حات الرؤیة االستراتیجیة لإلصالح؛لمقتر

 رھن نجاح اإلصالح بوجود إرادة سیاسیة حقیقیة؛ -

اقتراح تنظیم اللقاءات ببعد جھوي حقیقي بالتركیز في كل لقاء على الخاصیات تم ، في األخیر -

    .كل جھة على حدةواإلكراھات والممیزات الخاصة ب

  



  

فیما یخص الجلسة الثانیة المخصصة لعرضي وزارتي التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي 

  التالیة:المحاور انصبت على تدخال،  12والبحث العلمي وتكوین األطر، فقد بلغ عدد التدخالت المباشرة 

  التربیة الوطنیة والتكوین المھني:

 المستمرة؛اقتراح معالجة إشكالیة المراقبة  -

حوث دوریة بنجاز وتقدیم إمن خالل تكلیف المدرسین بالدفع في اتجاه جعل التكوین الذاتي إلزامیا  -

 ؛في مجاالت اختصاصھم

 أدوار التفتیش التربوي؛إعادة النظر في مفھوم و -

اج المتعلمین إدمب علقتمع المختصین العاملین على مستوى المجتمع المدني فیما یضرورة التنسیق  -

 ؛وتحدید المخاطب الرسمي المختص على مستوى الوزارة الوصیةالحاجات الخاصة  ذوي

 المكتسبات اللغویة وإخضاعھ لمعاییر محددة؛یم إعادة النظر في مسألة تقی -

 من منظور العدالة االجتماعیة بشكل عام؛ مفھوم اإلنصاف مقاربةضرورة  -

 وتعمیمھا؛ التعریف بالمبادرات الرائدة في مجال الدعم التربوي أھمیة -

 مقاربة شمولیة للتربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي؛ اإللحاح على أھمیة -

 یل؛مصادر التمو وضیحلكلفة وتاضرورة إرفاق أي مشروع إصالح بتخطیط میزانیاتي وتحدید  -

 .دبیرهوت اإلصالحات السابقة في تنزیل اإلصالح الحاليمن دروس ال وى الستخالصاألھمیة القص -

  التعلیم العالي:

 ص الصریح على بلورة نظام أساسي منصف خاص بھیئة األساتذة الباحثین؛ضرورة التنصی -

لى تحدید المسؤولیات ع الالزمبالنظر لضخامة المشاریع التي یقترحھا قطاع التعلیم العالي من  -

 المستوى المركزي والجھوي لضمان تدبیرھا الجید؛

 بالنسبة للتعاقد، تحدید حصص للمتعاقدین؛ -

 من خالل إدماج كل مكوناتھ بما فیھا التكوین المھني العالي؛ توحید التعلیم العالي -

 صوص البحث العلمي.خغیاب منظور شمولي ومندمج ب -

  التكوین المھني:

 ة؛المھني والتربیة الوطنیالتكوین  الدمج العضوي بینلمسألة اآلراء بین مؤید ومعارض اختالف  -

ومقتضیات الرؤیة  2020-2015التأكید على انسجام استراتیجیة مكتب التكوین المھني  -

   االستراتیجیة للمجلس.


