
 
  

  اللقاءات الجھویة حول الرؤیة االستراتیجیة لإلصالح وسبل التفعیلورقة حول 
  الرباط سال القنیطرةجھة 

 2015نونبر  2اإلثنین 
  - خالصات أولیة -

  

ألعلى ا االستراتیجیة لإلصالح وسبل التفعیل"، التي ینظمھا المجلسانطلقت سلسلة اللقاءات الجھویة حول "الرؤیة 

، بتعاون مع كل من وزارة 2015دجنبر  14نونبر و 2خالل الفترة الفاصلة بین  للتربیة والتكوین والبحث العلمي

 2015نونبر  2ن التربیة الوطنیة والتكوین المھني، ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین األطر، یوم االثنی

 . جھة الرباط سال القنیطرة -بالرباط  المكتبة الوطنیة للمملكة المغربیةب
  

تمیز ھذا اللقاء بجلسة تم تخصیصھا إلطالق سلسلة اللقاءات الجھویة، ترأسھا كل من السید عمر عزیمان، رئیس 

ة والتكوین بنعبد هللا، وزیر التربیة الوطنیالمجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، والسید رشید بن المختار 

كما حضر ھذه الجلسة كل من  .المھني، والسید لحسن الداودي، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین األطر

السید أحمد التوفیق، وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة، والسید خالد البرجاوي، الوزیر المنتدب لدى وزیر التربیة 

ة والتكوین المھني والسیدة جمیلة المصلي، الوزیرة المنتدبة لدى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الوطنی

 األطر.
  

مشاركا ومشاركة یمثلون مختلف أقالیم وجماعات الجھة، من بینھم المسؤولون  344حضر ھذا اللقاء 

والفاعلون اإلداریون والتربویون لوزارات التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي 

لنقابات ة وا، وفعالیات تنتمي لألحزاب السیاسیالجماعات الترابیة واألوقاف والشؤون اإلسالمیة، وممثلو

ء من ، عالوة على أعضاالوطنیة والجھویةالتعلیمیة والھیئات المنتخبة والجمعیات والمثقفون والصحافة 

 المجلس مؤطرین ومشاركین.

 

  



 

ذي أطره ال القنیطرة-سال-فور انتھاء الجلسة االفتتاحیة، انطلقت أشغال اللقاء الجھوي األول لجھة الرباط

أعضاء المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي وھم السیدة ربیعة الناصري، والسید عبد الناصر ناجي والسید 

  عز الدین المیداوي.
  

على تقدیم المحاور والمضامین األساسیة للرؤیة االستراتیجیة  في شقھ األول، ركزت أشغال ھذا اللقاء الجھوي،

بكلمة للمجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، ألقتھا السیدة ه الجلسة ھذاستھلت  .2030-2015لإلصالح 

ربیعة الناصري، عضو المجلس ومسیرة الجلسة، وقفت من خاللھا على القیمة المضافة للقاءات الجھویة الحالیة، 

إلصالح لتشاركیة وتفاعلیة تجمع بین تقدیم تصور مقاربة وفق في تقدیم رؤیة اإلصالح، على الخصوص المتمثلة 

  .واستشراف سبل تطبیقھ
  

-2015المحاور والمضامین األساسیة للرؤیة االستراتیجیة لإلصالح  ین تناوالتواصلت مجریات ھذا اللقاء بعرض

صاف نة االاألول یتعلق بمدرسمن طرف عضوي المجلس السید عبد الناصر ناجي والسید عز الدین المیداوي.  ،2030

جدید الیر تدبالناجعة والریادة ال خیارات التغییر الكبرى في مجاليوالثاني أبرز . وتكافؤ الفرص والجودة للجمیع

  .تحقیق االرتقاء الفردي والمجتمعي؛ وللتغییر
 

من  تتواتروتدخال،  29خالل الفترة الصباحیة مناقشة مستفیضة حیث بلغ عدد التدخالت  انالعرض انأعقب ھذ

والسیما منھا: ضمانات تفعیل الرؤیة؛ واشكالیة تنزیلھا المیداني؛ وضرورة توفیر الموارد عدد من القضایا،  خاللھا

المالیة الالزمة لإلصالح وضمان استدامتھا؛ وتحصین خیارات اإلصالح من التحوالت السیاسیة؛ وأھمیة تقییم سیر 

یة كبر للسیاسات العمومیة في خدمة التربیة والتكوین؛ والتأكید على مركزاإلصالح وتتبع تنفیذه؛ والحاجة إلى التقائیة أ

الفصل الدراسي (التلمیذ والموارد البشریة وظروف التمدرس) في اإلصالح؛ ومسألة التنوع اللغوي في المنظومة 

مناطق القرویة دة الوعالقتھ بجودة التعلم والتحصیل؛ والتأكید على ضرورة التفعیل االجرائي للتمییز اإلیجابي لفائ

  .والشبھ حضریة والنائیة وذات الخصاص؛ ولذوي الحاجات الخاصة
 

أما الشق الثاني من أشغال ھذا اللقاء، فقد خصص لتقدیم سبل ومشاریع تفعیل الرؤیة االستراتیجیة لإلصالح من طرف 

  .لعلمي وتكوین األطركل من وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني ووزارة التعلیم العالي والبحث ا
  

في ھذا اإلطار، استعرض السید محمد الطاھري، مدیر التعلیم العالي والتنمیة البیداغوجیة، الخطة االستراتیجیة األولیة 

لقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین األطر، محددا المرتكزات األساسیة لھذه الخطة ومحاورھا الرئیسیة 

  ذات األولویة المرتبطة بتنزیل الرؤیة.والمشاریع واإلجراءات 

  



 

 ي شقین،لإلصالح ف االستراتیجیةقدمت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني بدورھا  تصورا حول تنزیل الرؤیة 

األول یتعلق بقطاع التربیة الوطنیة، الذي استعرضت خاللھ السیدة ھند بلحبیب، مدیرة منظومة اإلعالم، منھجیة 

على الرؤیة، والمشاریع المنبثقة عنھا، ومنھجیة تنزیلھا التي تمحورت حول تفعیل التدابیر ذات األولویة  اشتغال القطاع

التي وضعتھا الوزارة على ضوء نتائج اللقاءات التشاوریة حول المدرسة المغربیة؛ وتدقیق المشاریع المنبثقة عن 

  ومحددة تضمن تنزیال شامال ومنسجما لھا. الرؤیة االستراتیجیة عبر بلورتھا إلى إجراءات عملیة دقیقة
  

أما الشق الثاني، فیخص قطاع التكوین المھني وقدمھ السید مبارك خلدوني، متصرف عام بالقطاع، الذي وقف بدوره 

على منھجیة اشتغال القطاع على الرؤیة االستراتیجیة، ونقط االلتقائیة بینھا وبین االستراتیجیة الوطنیة للتكوین المھني، 

  ومنھجیة تنزیلھا.
  

مشارك، غطت على الخصوص سبل تفعیل الرؤیة االستراتیجیة،  21عرفت المناقشة خالل الفترة المسائیة تدخل 

حیث أثیرت قضایا أساسیة تھم على الخصوص مھنة المدرس؛ ومسألة جاذبیة المدرسة وتخلیقھا؛ ودور األسرة 

والعالقة بین التعلیم الخصوصي والعمومي؛ وتأھیل البحث  واالعالم والمحیط بصفة عامة في النھوض بالمدرسة؛

العلمي والتربوي؛ وتفعیل الجسور بین التكوین المھني والتعلیم العمومي والعالي، ومالءمة التعلیم والتكوین مع متطلبات 

  .االندماج المھني واالجتماعي والثقافي
 

كل  ضرورة انخراطوجود إرادة للتملك التدریجي للرؤیة االستراتیجیة، وعلى على  تم التأكیدفي ختام ھذا اللقاء، 

  والعمل على تفعیلھا بتعاون وثیق بین المجلس ومختلق القطاعات المعنیة.  حولھا مكونات المجتمع المغربي في التعبئة 

 

  


