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 قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي 

 

 : بقطاع التربية الوطنية الموارد البشرية
 لألطر التربوية   أكثر توازناضمان توزيع  الحاجة ل 

 .مكلفتين بنفس المهام  لألطر التدريسية  مختلفتين هيئتينعلى    التربية الوطنية  قطاع يتوفر  

رقم   القانون  أن  والتكوين   القاضي  07.00ذلك  للتربية  الجهوية  األكاديميات  بإحداث 

للوزارة في وضعية اإللحاق   التابعة  )األكاديميات(، ينص على استمرار خضوع األطر 

للنظام العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات أنظمتهم الخاصة، في حين أن األكاديميات تتوفر 

ص يحدد بمرسوم )ما زال على موظفين تابعين لها قامت بتوظيفهم وخاضعين لنظام خا

 هذا المرسوم لم يصدر بعد(.

يخضعوا المتحان  لم  األكاديميات،  من طرف  توظيفهم  تم  الذين  األساتذة  أغلبية  أن  كما 

المهنية.   الكفاءة  الحصول على شهادة  لهم  الذي يخول  المهنية  أنهاألهلية  من أصل   ذلك 

متحانات الكفاءة المهنية، أي أستاذا ال 3.568لم يخضع إال    أستاذ تم توظيفهم،  83.422

 . 4%بنسبة 

سجلت فوارق مهمة بين الحاجيات الحقيقية ، فقد  على مستوى انتشار أطر هيئة التدريس

من األساتذة وتلك المعبر عنها من خالل الخريطة التربوية النظرية، كما أن مؤشر عدد 

لة لتقييم التوزيع، الزال التالميذ بالنسبة لكل أستاذ، باعتباره أحد أهم المؤشرات المستعم

يعرف تباينا مهما بين األسالك واألكاديميات والعماالت واألقاليم، وذلك بالرغم من تحسنه  

 (. 2021سنة  25و 2017تلميذا لألستاذ سنة  28على الصعيد الوطني )

على   المدرسين  توزيع  فإن  التوظيف،  المركزية  مبدأ  اعتماد  من  الرغم  وعلى  وهكذا، 

والمديريات اإلقليمية ال زال يحدد على المستوى المركزي وفقا للجدول العام    األكاديميات

والحاجيات. تبقى  للموارد  البيداغوجي   كما  االستقرار  عدم  االنتقالية من عوامل  الحركة 

في  للمشاركة  األكاديميات  الممنوحة ألطر  الرخص  أن  ذلك  التعليمية،  المؤسسات  داخل 

هذه   في  للمشاركة  المطلوبة  األقدمية  سنوات  عدد  وتخفيض  جهة،  من  الوطنية  الحركة 

المشاركي  عدد  في  مهم  تزايد  إلى  أدى  أخرى،  جهة  من  االنتقالية الحركة  الحركة  في  ن 

(. وتهم هذه الوضعية 2021سنة    80.345إلى    2017أستاذا سنة    33.734الوطنية )من  

القروية وخصوصا المؤسسات المدرسية االبتدائية والتي مثل أساتذتها أكثر    المناطقأساسا  

 من مجموع األساتذة المنتقلين.  %64من 

في التحسين المستمر للجودة وفي تحقيق نجاعة    أهميته بالغة  ويمثل تقييم الموارد البشرية

وعدالة المنظومة التربوية. غير أنه لم يتم وضع وتطبيق أي نظام للتقييم مبني على النتائج  

المحققة، حيث يتم االعتماد باألساس على األقدمية عوض المردودية عند الترقية، كما أن  

عتبار للكفاءة واالستحقاق. من جهة أخرى، االستفادة من الترقية في الدرجة تتم أحيانا دون ا

يشهد مؤشر تأطير المفتشين التربويين، باعتبارهم مقيمين رئيسيين لألساتذة، تراجعا بفعل  
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، وبفعل تعدد المهام الموكلة إلى هيئة التفتيش  2017االرتفاع المهم ألعداد األساتذة منذ سنة  

 مهام التربوية(.التربوي )توجه نحو استحواذ المهام إدارية على ال

المدرسي    منالغياب  ويعد   الزمن  على  سلبيا  مباشر  بشكل  تؤثر  التي  األساسية  العوامل 

 207.463للتالميذ. وفي هذا الصدد، تم تسجيل ارتفاع مهم في عدد التغيبات، حيث بلغ  

  وقد .  2016/2017سنة    117.323مقابل    2020/2021يوم غياب خالل السنة الدراسية  

مست أعلى  ثم سجلت  اإلعدادي  الثانوي  بالسلك  متبوعا  االبتدائي  السلك  في  الغياب  ويات 

 السلك الثانوي التأهيلي.  

، فقد تم الوقوف على غياب أي تقييم يتناول اإلطار التنظيمي  أما على المستوى التنظيمي

األكاديميات   بوضعية  عالقته  في  الوطنية  بالتربية  المكلفة  الوزارة  طرف  من  المعتمد 

تفويض  كمؤسسات   صعيد  على  إحرازه  تم  الذي  التقدم  من  وبالرغم  أنه،  كما  عمومية. 

سلطات أوسع لفائدة األكاديميات، الزالت القرارات االستراتيجية لتدبير الموارد البشرية  

الحركة   المستوى    االنتقالية،)التوظيف،  على  تتخذ  مما  المركزيالتحفيز(  من،   يحد 

 األكاديميات.  يةاستقالل

اإلش على  وتجدر  تتوفر  ال  المعنية  الوزارة  أن  إلى  أيضا،  معلوماتيارة،  للموارد   نظام 

علىيمكن من    البشرية في  الحصول  اختالفات  موثوقة ومحينة، حيث سجلت  معطيات 

مجموعة من المعلومات الصادرة عن الوزارة وتلك التي تتوفر عليها األكاديميات. كما أن 

وطنيا   التعليمية  المنظومة  حول  مفصلة،  معطيات  توفير  على  قادر  غير  الحالي  النظام 

المرت كتلك  بينها،  فيما  المعلومات  ربط  وعلى  ومحليا،  البشرية وجهويا  بالموارد  بطة 

 للتالميذ. المدرسيةوالمؤسسات التعليمية والنتائج 

الوزارة المكلفة بقطاع    األعلى للحسابات   أوصى المجلس النقائص،    تجاوز هذهومن أجل  

والمديريات   األكاديميات  بين  ما  لألساتذة  وأمثل  متوازن  توزيع  بضمان  الوطنية  التربية 

وضع خالل  من  والمدارس  أساس   اإلقليمية  على  التوظيف  تهم  موضوعية  معايير 

البيداغوجي  االستقرار  يراعي  بما  االنتقالية  الحركة  نظام  في  النظر  وإعادة  الحاجيات، 

 للمؤسسات التعليمية، وكذا إعطاء استقاللية أكبر لألكاديميات بشأن تدبير مواردها البشرية.

ويد التعليم، والتسريع بوضع  الوزارة بمراجعة آليات التقييم بهدف تجأوصى المجلس  كما  

 .نظام معلوماتي مندمج يوفر معلومات موثوقة وشاملة تمكن من اتخاذ قرارات مالئمة
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ألطر هيئة   التكوين األساس والتكوين المستمر

 :التدريس
 بحاجة للتجويد مسار تكويني 

وتطوير    أطرتعتبر   التربوية  بالمنظومة  للنهوض  األساسية  الركيزة  التدريس  هيئة 

مردوديتها. كما تعتبر مهنة التدريس مهنة قائمة بذاتها تستوجب من مزاولها التوفر على 

تكوين أساس يضمن اكتسابه تأهيال تربويا ومهنيا، وتكوينا مستمرا قادرا على الرفع من  

ذلك إلى  الضرورة  دعت  كلما  عرفتها قدراته  التي  اإلصالحية  المحطات  ركزت  وقد   .

المتعلق  51.17 المنظومة التربوية، منذ الميثاق الوطني إلى غاية اعتماد القانون إطار رقم

بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أهمية التكوين، وسعت إلى تحسين جودته 

لي مهمة التدريس عن طريق اعتماد من خالل جعله إلزاميا قبل ولوج المهنة، وكذلك بعد تو

 تكوين مستمر مدى الحياة المهنية وإدراجه ضمن عناصر تقييم األداء والترقي المهني. 

ظلت الوضعية القانونية والتنظيمية الراهنة للمراكز الجهوية ،  مستوى حكامة التكوين  على

سنة منذ  الغموض  يكتنفها  والتكوين  التربية  بمس  2012 لمهن  يتعلق  التبعية فيما  ألة 

لألكاديميات أو الوزارة مما انعكس سلبا على أداء هذه المراكز بصفة عامة وجودة التكوين 

في غياب آليات التنسيق بين المراكز الجهوية واألكاديميات  إضافة إلى ذلك،  بصفة خاصة.  

الجهوية، أصبح من الصعب تحديد المسؤوليات وإرساء حكامة جيدة للتكوين بقطاع التربية 

التكوينية والبحثية كاملة بشكل   القيام بأدوارها  الوطنية، مما ال يساعد هذه المراكز على 

 تعاقدي يضمن جودة التكوين، بشقيه األساس والمستمر.  

، فقد تميزت بعدم االستقرار طيلة الفترة الممتدة من أما بخصوص مدة التكوين األساس

، ثم تم خفضها 2016و  2012ا بين  ، حيث كانت محددة في سنة واحدة م2021إلى    2012

، لترتفع مدة التكوين إلى سنتين ابتداء من دجنبر  2017و  2016إلى أقل من سنة ما بين  

المتدربون  2018 للتكوين تختلف من مركز آلخر، حيث ال يتلقى  الفعلية  المدة  أن  . كما 

وأح الجهوية.  المراكز  بمختلف  التكوين  عدد ساعات  نفس  الفوج  لنفس  ال  المنتمون  يانا، 

، أي تكوين خالل السنة التكوينية الثانية، مما يبرز التباين  المراكزيتلقى المتدربون، ببعض  

 بين المراكز من حيث الغالف الزمني الفعلي للتكوين.  

التكوين لبرنامج  الزمني    األساس،  وبالنسبة  الغالف  حيث  من  التوازن  بعدم  فيتميز 

السنة التكوينية األولى، حيث تبين أن الغالف   المخصص للتكوين النظري والتطبيقي خالل

اتجه   بحيث  النظري،  التكوين  مع  مقارنة  ضيق،  التطبيقي  للتكوين  المخصص  الزمني 

تتجاوز   مدته ال  فوج آلخر، وأصبحت  التقليص من  نحو  له  المخصص  الزمني  الغالف 

يضمن ، الشيء الذي ال  %60من الغالف اإلجمالي للتكوين بعدما كانت في حدود    20%

التوازن بين هذين التكوينين. إضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن عددا من المتدربين ال يستفيدون  

من التداريب الميدانية، مما ال يسمح لألستاذ المتدرب باالستئناس بالوسط المهني واكتساب  

 الكفايات المهنية التي تؤهله لتحمل مسؤولية القسم.

من المراكز الجهوية تواجه % 91، فإن أزيد من  يةوفي ما يخص برمجة التداريب الميدان

صعوبات عند توزيع المتدربين على المؤسسات التعليمية التطبيقية خالل السنة التكوينية  
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األولى، ومن أهمها ضعف انخراط هذه المؤسسات ورفض استقبال المتدربين، في بعض 

التعل المؤسسات  المستقبلين ومديري  األساتذة  البعد األحيان، من طرف  إلى  يمية، إضافة 

الجغرافي. كما تجدر اإلشارة إلى ضعف التأطير التربوي للمتدربين في وضعية التحمل 

 الكلي للقسم، والذي يتجلى في ضعف المصاحبة والمواكبة.

التأهيل المهني عند نهاية السنة   التدريس باجتياز امتحان  وتختتم عملية تكوين أطر هيئة 

ومختلف المذكرات المنظمة للتكوين وأشارت   الثانية، والذي نصت عليه القراراتالتكوينية  

التدريس،  التأهيل المهني ألطر هيئة  إليه كذلك، إال أنه تم الوقوف على وجود تأخر في 

  2018ودجنبر    2016من المتدربين التابعين لألفواج ما بين دورة نونبر    %83بحيث أن  

 يؤهلوا مهنيا.    يمارسون مهنة التدريس دون أن

، حظي هذا األخير، منذ الميثاق الوطني، بعناية خاصة وعلى مستوى التكوين المستمر

من أجل الرفع من قدرات أطر هيئة التدريس، وذلك من خالل اتخاذ مجموعة من التدابير  

إلى حجم   المحققة ال ترقى  النتائج  لتطويره، إال أن تنزيلها واجهته عدة إكراهات وجعل 

ات، وذلك بسبب التأخر في اعتماد االستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر والشروع  التطلع

هذه  اعتماد  قبل  التدريس،  هيئة  أطر  منها  استفاد  التي  التكوينات  أن  كما  تنزيلها،  في 

 االستراتيجية، كانت ال تنبني على تحديد دقيق لحاجيات التكوين. 

منظومة التكوين، في وضعها الحالي،  ، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، فإن  إجماال

على الكفايات تأهيال تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر ال تضمن اكتساب أطر هيئة التدريس 

الالزمة لممارسة مهنة التدريس باعتبارها عامال حاسما لالرتقاء بجودة التربية  والمؤهالت

 والتكوين. 

وزارة  ال  أوصى المجلس األعلى للحساباتالمشار إليها أعاله،    النقائصجة مختلف  ولمعال

العمل على تأكيد وضعية المراكز الجهوية باعتبارها مؤسسات  المكلفة بالتربية الوطنية ب

مستقلة لتتمكن من القيام بمهام التكوين األساس والتكوين المستمر والبحث التربوي لفائدة 

من جهة، بالعمل على تجويد  كما أوصى المجلس،    األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

تشج عبر  التدريس  لهيئة  التكويني  والتكوين  المسار  التربية  مهن  مسالك  على  اإلقبال  يع 

بهدف استقطاب أساتذة مؤهلين لتولي مهمة التدريس، ومن جهة أخرى، بضمان احترام  

التربوي  التأطير  من  الرفع  على  والعمل  للمتدربين  المخصص  التكوين  مسار  وتوحيد 

ار الحاجيات  األخذ بعين االعتبعلى    المجلس، أيضا،  حث  باإلضافة إلى ذلك،للمتدربين.  

الحقيقية للتكوين المستمر لتشجيع اإلقبال عليه، وإدراجه ضمن عناصر تقييم األداء والترقي 

 المهني.
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 : النقل المدرسي في الوسط القروي
  للتدبير مستدام  نموذج  تسجيل مجهودات مهمة وضرورة إرساء

 النتظارات المرتفقين باالستجابة  كفيل

الجهوية   المجالس  وطنجة  أنجزت  الشرق،  لجهات  الحسيمة،   –تطوان    –للحسابات 

ماسة، مهمات رقابية حول النقل المدرسي في الوسط القروي،   – مكناس، وسوس – وفاس

جماعة، انصبت أساسا حول حكامة المرفق وكيفية تدبيره والمؤشرات   273شملت نفوذ  

 ذات الصلة. 

ي في الوسط القروي بتدخل عدة  ، يتميز تدبير مرفق النقل المدرسفعلى مستوى الحكامة

أطراف، في مقدمتها الجماعات والجمعيات، باإلضافة إلى الجهات والعماالت واألقاليم، 

والمديريات اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والمبادرة الوطنية للتنمية 

دة التنسيق. كما  البشرية. وتبقى طبيعة وحدود تدخالت هذه األطراف غير منسجمة ومحدو

ثلى من مزايا تعدد مصادر التمويل، والذي يستلزم   يحول هذا الوضع، دون االستفادة الم 

اعتماد إطار مؤسساتي يضمن االلتقائية والتنسيق الم حكم بين مختلف المتدخلين، ويحقق  

 بالتالي شروط النجاعة والفعالية في تدبير هذا المرفق. 

غيا  يساهم  ذلك،  إلى  النقل  باإلضافة  حافالت  من  الحاجيات  تحديد  عدم  في  التنسيق  ب 

المدرسي بالدقة الكافية، إذ تقتصر هذه العملية على الطلبات التي تقدمها بعض الجماعات؛ 

في حين ال تضطلع العماالت واألقاليم بالدور المنوط بها، والمتمثل على الخصوص في  

األ  على  أو  المدرسي،  النقل  حافالت  من  الخصاص  مختلف  تشخيص  بين  التنسيق  قل 

المتدخلين على مستوى تراب العمالة أو اإلقليم. وقد كان من نتائج ذلك، على سبيل الذكر،  

اكتظاظ الحافالت بالمتمدرسين وتعدد الرحالت اليومية على نفس المسارات على مستوى 

 عدة جماعات، فيما تتوفر جماعات أخرى على حافالت غير مستغلة.

ير هذا المرفق بموجب اتفاقيات للشراكة والتعاون أبرمتها مع بعض  وتتولي جمعيات تدب

الجماعات، دون لجوء هذه األخيرة إلى طلبات العروض، وكذا إسناد هذا التدبير لجمعيات  

أنظمتها   بمقتضى  المرخصة  أنشطتها  المدرسي ضمن  النقل  يندرج  أو ال  "غير مؤهلة" 

ر للتحمالت يؤطر عمليات اإلسناد، وعدم األساسية، إضافة إلى غياب دليل للمساطر ودفت

على  الوقوف  تم  كما  المالية.  بالجوانب  يتعلق  فيما  خاصة  االتفاقيات  بنود  محدودية  دقة 

محدودية القدرات التدبيرية لهذه الجمعيات وحاجتها إلى مزيد من التأهيل والتأطير، فضال 

 ة.عن ضرورة تفعيل المراقبة والتتبع لتنفيذ االتفاقيات المبرم

وهكذا، فإن تلبية الحاجيات المتزايدة للمتمدرسين بالوسط القروي، يبقى رهينا بتظافر جهود  

األسطول  تعزيز  أجل  ودائمة من  مبتكرة  تمويل  للبحث عن مصادر  المعنيين  المتدخلين 

وصيانته وتجديده. كما يبدو ضروريا تبسيط بعض المساطر اإلدارية، ال سيما المرتبطة 

الملكية والتسجيل، والترخيص باالستغالل بالنسبة باإلعفاء من رسو م الجمارك وتحويل 

 للحافالت التي تتوصل بها الجمعيات كهبات من الخارج.

بالحرص على قيام العماالت    المجالس الجهوية للحسابات  أوصتوتأسيسا على ما سبق،  

المدرسي، النقل  ميدان  في  بمهامها  االختصاص،  صاحبة  باعتبارها  والسيما    واألقاليم، 
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بتحديد   تأوصاإلشراف على هذا المرفق والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبيره. كما  

عمليات   وترشيد  إقليم،  أو  عمالة  المدرسي على صعيد كل  النقل  حافالت  الحاجيات من 

 اقتنائها.  

، فيتم في عدة حاالت نقل التالميذ في ظروف غير مالئمة، أما على مستوى تسيير المرفق

ب تجاوز الحموالت المفترضة للحافالت، مع ما يترتب عن ذلك من وضعيات غير  بسب

مريحة. وال تتوفر بعض الحافالت على شروط الراحة والسالمة، كما أن جل الحافالت  

المستعملة غير مناسبة للتالميذ ذوي اإلعاقة الحركية، إذ لم يتم تزويدها بالولوجيات وفق  

 المعايير المعمول بها.  

نب آخر، ال يتم إخضاع جل حافالت النقل المدرسي للمراقبة التقنية الدورية، كما أن  من جا

مقعدا غير مزودة بأجهزة لإلطفاء سارية الصالحية. فضال عن    25تلك التي تفوق سعتها  

ذلك، ال تتوفر بعض الحافالت على صندوق اإلسعافات األولية والعاجلة، وحتى في حال 

المواد الصيدلية التي تمكن من القيام بالعالجات األولية. كما ال  وجوده فهو ال يحتوي على 

يتم، إال في حاالت قليلة، احترام مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بالنقل المدرسي لحساب  

 الغير، ال سيما ما يرتبط بمسطرتي تقديم التصريح بالقيام بهذا النقل وتسليم أوراق السير.

أغلب الجمعيات المدبرة للنقل المدرسي ال ت برم عقود   وبخصوص سائقي الحافالت، فإن

الشغل معهم، وال يستفيد جلهم من التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية. كما ال 

يتوفر بعض السائقين الذين تستعين بهم الجمعيات، على جميع الوثائق المطلوبة مثل رخصة  

ادة الفحص الطبي. وقد لوحظ أن عددا  السياقة من صنف "د"، وبطاقة السائق المهني، وشه

ثم   فقط  واحد  لموسم  يشتغلون  الشرق(  بجهة  النصف  حوالي  )مثال  السائقين  من  مهما 

يغادرون طواعية، وتواجه الجمعيات صعوبات في إيجاد سائقين بدالء تتوفر فيهم الشروط 

 المطلوبة، مما يؤثر على استمرارية خدمة النقل المدرسي. 

لي، فإن الجمعيات المتدخلة في تدبير النقل المدرسي بالوسط القروي وعلى المستوى الما

ينتج عنه  االعتيادية، مما  التي ال تغطي مصاريفها  المالية  تعاني من محدودية مواردها 

دائم ومتفاقم من سنة ألخرى، لذلك، ومن أجل ضمان استمرار خدمة   عجز هيكلي شبه 

قات إضافية. وفي هذا الصدد، فإن وفاء النقل المدرسي، تضطر الجماعات إلى تحمل نف

األساسية  الشروط  من  يعتبر  إضافية  مالية  موارد  وتعبئة  بالتزاماتها  المتعاقدة  األطراف 

الستدامة خدمات النقل المدرسي بصيغتها الحالية. كما أن المراقبة الفعالة لمالية الجمعيات 

ما أن أغلب هذه الجمعيات ال  المدبرة للنقل المدرسي من شأنها تذليل بعض الصعوبات، عل

تمسك محاسبتها وفق مخطط محاسبة الجمعيات معززة بالوثائق المحاسبية المثبتة، وهو  

ما يعيق إجراء مراقبة فعالة للتدبير المالي، خاصة في ظل عدم الفصل بين العمليات المالية 

موازاة مع المتعلقة بمختلف الخدمات، إذ أن بعض الجمعيات تنشط في مجاالت أخرى بال

 تسيير حافالت النقل المدرسي.

المدرسي تطورا  النقل  فقد عرف عدد حافالت  الصلة،  ذات  المؤشرات  لبعض  وبالنسبة 

، في حين أن نسبة الهدر المدرسي اتسمت بالتذبذب من  2020-2017مستمرا خالل الفترة  

أو   التعليمية ومن عمالة  إلى أخرى، ولو بدرجات متفاوتة حسب األسالك  إلى  سنة  إقليم 

عن  والمنقطعين  بالمدارس  المسجلين  غير  عدد  مؤشري  على  ذاته  األمر  وينطبق  آخر. 

عدد   تطور  رغم  الفترة  نفس  المؤشرين خالل  هذين  استقرار  شبه  س جل  حيث  الدراسة، 
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األسطول. وفي هذا اإلطار، يجب التركيز على ضرورة اعتماد لوحة قيادة لمرفق النقل 

وفق تقييمه  تتيح  المدرسي    المدرسي  النقل  خدمة  بين  السببية  العالقة  يبين  علمي  منهج 

 ومؤشرات التمدرس بصفة خاصة، ونتائج العملية التعليمية بصفة عامة. 

بالعمل على تجويد عرض النقل المدرسي    المجالس الجهوية للحسابات  أوصتوتبعا لذلك،  

جاري بها العمل، وكذا  بتوفير حافالت مستوفية للخصائص التقنية الم حددة في القوانين ال

المتوفرين على رخصة   المؤهلين )بواسطة عقود عمل(  السائقين  بالحرص على تشغيل 

التأمين   السياقة من صنف "د"، وبطاقة السائق المهني وشهادة الفحص الطبي، واكتتاب 

  لس االمجهذه    تدعضد حوادث الشغل واألمراض المهنية والتغطية الصحية لفائدتهم. كما  

المجاالت  في  وبالخصوص  المعنية،  للجمعيات  التدبيرية  القدرات  تقوية  على  العمل  إلى 

المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية، ومسك المحاسبة، وتسيير أسطول الحافالت، فضال عن  

البحث عن حلول بديلة لضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي )تمويالت مبتكرة، حافالت  

  .)... على    تصوأواحتياطية،  بناء  المرفق  أداء  وتقييم  لتتبع  قيادة  لوحة  باعتماد  أيضا 

 مؤشرات كمية وكيفية لقياس الفعالية والجودة. 

 

 : التعليم عن بعد
 وتوفير مقومات نجاحه  الجديد استثمار هذا النمطأهمية 

 

، غير أنها بقيت محدودة األثر واإلشعاع.  عن بعد  بالدنا تجارب متنوعة لنمط التعليم  عرفت

وفضال عن ذلك، فإن النصوص والوثائق المحددة لمكانة التعليم عن بعد داخل المنظومة 

والتكوين   للتربية  الوطني  )الميثاق  االستراتيجية    2000التعليمية  ، 2030-2015الرؤية 

....( مازلت بحاجة لمزيد من الوضوح والنضج، خاصة حول آليات 2019القانون اإلطار  

" عامال حاسما في 19زمة الصحية "كوفيد  نمط. وقد شكلت األوشروط وأفق تطبيق هذا ال

حالة التردد وعدم الوضوح التي كانت سائدة. غير   وأدت إلى تجاوزتنزيل التعليم عن بعد 

التعليمية  المنظومة  في  النمط  هذا  إدماج  فإن  اإليجابي،  التطور  هذا  من  وبالرغم  أنه، 

"، 19ف النظر عن سياق أزمة "كوفيد  باعتباره، عنصرا مكمال للتعليم الحضوري وبصر

 ال يبدو أمرا واردا في الوقت الراهن.

وأمام الطابع الفجائي للجائحة وما ترتب عنها من حجر العرض المدرسي،    وفيما يخص

صحي، قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة بمجهودات كبيرة من أجل  

وذل البيداغوجية،  االستمرارية  مع  ضمان  يتناسب  تربوي  عرض  تقديم  طريق  عن  ك 

تصريف الدروس عن بعد. فقد بادرت الوزارة إلى إنتاج الموارد الرقمية المناسبة والتي لم  

تكن متوفرة، وإعداد المنصات الرقمية واألقسام االفتراضية الضرورية لهذا الغرض، أما  

ال التعليم  كراسات  من  استفادوا  فقد  النائية،  المناطق  الربط تالميذ  لتعويض ضعف  ذاتي 

بشبكة األنترنيت. غير أن المجهود األكبر لقطاع التعليم انصب على إنتاج الموارد الرقمية 

وتوفير القنوات الالزمة لتصريفها، كما أن أغلب األنشطة المرتبطة بنمط التعليم عن بعد  

ط اجتماعية  خالل فترة الجائحة تمت خارج اإلطار الرسمي، إذ التجأ األساتذة إلى وسائ

الدروس   لتصريف  أنهاأخرى  تأطير من طرف    رغم  أو  تتبع  أو  ال تخضع ألي مراقبة 

 القطاع. 
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الفرص والجودة،    وعلى مستوى تحقيق اإلنصاف وتكافئ  فلم يستفد حوالي ربع مبادئ 

التالميذ من نمط التعليم عن بعد خالل فترة الجائحة، مع تسجيل وضعية أكثر حدة بالنسبة 

العام والقطاع   القطاع  بين  تفاوتات مهمة  ذلك، برزت  القروي. فضال عن  العالم  لتالميذ 

الخصوصي مع ضعف في األخذ بعين االعتبار لخصوصيات تالميذ التعليم األولي وذوي 

الدراسية ا المقررات  القدرة على إتمام  الحتياجات الخاصة. وتم الوقوف أيضا على عدم 

 وافتقار شرائح مهمة من األساتذة إلى تكوين مناسب حول أساسيات نمط التعليم عن بعد.  

  ، لنمط التعليم عن بعد خالل الجائحة  تقييموعلى صعيد آخر، رغم أن الوزارة أجرت عملية  

ذه العملية إجراء أي تقييم لمستوى التالميذ بعد استفادتهم المفترضة من لم يتم، في إطار هف

 فعالية اإلجراء ووجاهة الخيار. التأكد منالدعم التربوي والذي من شأنه 

البيداغوجية بالحكامة والتدبير  وفيما يتعلق فقد لوحظ غياب خطة جاهزة لالستمرارية   ،

 ت الجائحة. مما أثر على القرارات والتدابير المتخذة وق

المدرسي  هكذا،  و العرض  الوزارة، فإن  المبذولة من طرف  المجهودات  على الرغم من 

تتم  لم  بعد،  التعليم عن  البيداغوجية عن طريق  االستمرارية  لتنفيذ خطة  إعداده  تم  الذي 

 االستفادة منه بالشكل المطلوب من طرف المستفيدين المستهدَفين.

األعلى   المجلس  قام  بكما  التقييم   مهمةللحسابات  قطاع  على مستوى    تعليم عن بعدلنمط 

 . العالي التعليم

سجل تأخر في اعتماد التعليم عن بعد، بحيث لم تتم اإلشارة إلى   فعلى المستوى القانوني،

سنة   في  إال  بعد  عن  دروس  إعطاء  دفاتر  صمع    2014إمكانية  بمثابة  القرارات  دور 

جزئية ألنها لم تكن تتيح إمكانية  لت الوطنية. غير أن هذه الوسيلة ظالضوابط البيداغوجية  

تدريس أي شعبة بشكل تام عن بعد. واقتصرت على إعطاء إمكانية التدريس عن بعد لجزء 

المتعلق بنظام التربية   51.17فقط من الوحدة. عالوة على ذلك، فإن القانون اإلطار رقم  

مقتضيات تخص التعليم العالي عن بعد، لم يدخل    والتكوين والبحث العلمي، الذي يتضمن

المتعلق بالتعليم    2.20.474، كما أن المرسوم رقم  2019حيز التنفيذ إال خالل شهر غشت  

 . 2021العالي عن بعد لم يصدر إال في شتنبر 

ستبيان  االمن األطر التدريسية، الذين أجابوا على    %48باإلضافة إلى ذلك، فإن أزيد من  

على خبرة في كيفية استعمال أدوات ومنصات التعلم   يتوفرون، ال المراقبة همةمب المرتبط 

 اإللكتروني الرقمية، مما صعب عملية إنتاج محتويات بيداغوجية رقمية.

، فقد عملت الوزارة والجامعات على تأمين استمرارية التكوين 19أما خالل جائحة كوفيد 

عدة خالل  تحسين من  أساسي  بشكل  همت  التجهيزات    إجراءات  وتوفير  التحتية  البنية 

دورات   بتنظيم  التدريس  أطر  مواكبة  وكذا  بعد،  عن  بالتعليم   وتقديم  تدريبيةالخاصة 

 المساعدة التقنية من أجل إنتاج ونشر المحتويات الرقمية.

بالرغم من ذلك، ظل معدل تغطية التكوين عن بعد منخفًضا، سواء بالنسبة ألطر التدريس  

الجامعات، مالمكونينأو   تباينات مهمة بين  الجامعية  ع  السنة  المثال، برسم  . فعلى سبيل 

العالي عن بعد  2020-2021 التعليم  لم يتجاوز معدل تكوين األساتذة في مجال   ،23 %
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% على مستوى 67على مستوى جامعة السلطان موالي سليمان ببني مالل، في حين أنه بلغ  

 .جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس

غياب شبكة اإلنترنت وسوء جودة الربط بها من أهم المعيقات  يعتبر  لموازاة مع ذلك،  باو

الدروس عن بعد، إلى  الولوج  بالعالم   التي حالت دون  المتواجدين  للطلبة  بالنسبة  خاصة 

  القروي.

( بعد  عن  الدروس  لتتبع  الالزمة  األدوات  في  نقص  لوحظ  الطالب   %46كما  من  فقط 

المحتويات   وهيمنة  إلكترونية(  لوحة  أو  كمبيوتر  جهاز  على  بتوفرهم   الرقمية صرحوا 

التقليدية غير التفاعلية على حساب المحتويات التفاعلية التي يتم إنتاجها عبر تقنية التناظر  

يهية وأخيرا، لم يستفد جزء كبير من الطلبة من الدروس التطبيقية واألعمال التوج المرئي.

 .عن ب عد، والتي تستلزم آليات تكنولوجية من أجل تطبيق المواد التربوية المدرسة

بعد العالي عن  التعليم  إطار تطوير  العالي، خالل  وفي  بالتعليم  المكلفة  الوزارة  أطلقت   ،

الممتدة   تقنيات    ،2023إلى    2021من  الفترة  استخدام  بتعميم  األول  يتعلق  مشروعين 

 التعليم العالي، والثاني بتعزيز النظام المعلوماتي الشامل والمندمج.  المعلوميات في مجال

في إنجازها.    ، شهدت تأخرا2021أن بعض اإلجراءات األساسية المتوقعة خالل سنة    غير

سنتي   برسم  المبرمجة  المالية  الموارد  تخصيص  يتم  لم  أنه  لتنفيذ    2022و  2021كما 

تعيق أن  العوامل  المشروعين   المشروعين. ومن شأن هذه  المتوخاة من  األهداف  تحقيق 

 وتأخر أكثر في تطوير التعليم العالي عن بعد. 

عليها،   الوقوف  تم  التي  النقائص  ولمعالجة  سبق،  لما  األعلى    أوصىاعتبارا  المجلس 

العمل على إدماج أكبر لنمط ، بوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة  للحسابات

التعليم عن بعد في المنظومة التعليمية الوطنية، وكذا بالحرص على التحديد الدقيق لشروط 

ودواعي اللجوء لنمط التعليم عن بعد في األوقات العادية وخاصة في العالم القروي. كما 

طاع الوصي من  تتبع وتقييم نتائج كل المبادرات التي قام بها القبضرورة    أوصى المجلس

 مخطط لالستمرارية البيداغوجية يكون جاهزا لمواجهة األزمات المحتملة. أجل التوفر على  

باعتماد إطار قانوني مناسب يمكن    المعنيةالوزارة  أوصى المجلس  وبالنسبة للتعليم العالي،  

 من وضع تعريف دقيق للتعليم العالي عن بعد وأهدافه ويحدد إطاره التنظيمي والتدبيري 

والتتبع. المراقبة  آليات  وكذا  المجلسكما    وحكامته،  التجهيزات    أوصى  بتأهيل  الوزارة 

إلى  تهدف  مالئمة  برامج  وتطوير ووضع  بعد،  عن  العالي  للتعليم  المخصصة  الجامعية 

 تعميم التجهيزات الالزمة والرفع من نسبة وجودة ربط الطلبة بشبكة األنترنيت. 
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 :التكوين المهني الفالحي 
آلية مهمة في حاجة إلى التطوير لالستجابة لحاجيات الفالحة 

 التقليدية والعصرية 

المغرب   واالحتياجات    منظومةاعتمد  المتطلبات  تلبية  أجل  الفالحي من  المهني  للتكوين 

ي   القروية والرفع من مستواها، بما  اليد العاملة  حقق النوعية والكمية لسوق الشغل ودمج 

ير القدرة التنافسية للمقاوالت الفالحية ووحدات اإلنتاج. وقد عرفت تنمية هذا القطاع وتطو

منظومة التكوين العديد من اإلصالحات التي تروم تطويرها لمواجهة التحديات الرئيسية 

 عيق مواكبة تحوالت القطاع الفالحي.التي ت  

ليما تقنيا  ( ثانويات فالحية ت وفر تع07وتتكون منظومة التكوين المهني الفالحي من سبع )

تيح هذه المؤسسات التكوين في ثمانية  ( مؤسسة للتكوين الفالحي. وت  54وأربع وخمسين )

  اثني ( مسالك لتكوين التقنيين و06( مسلكا لتكوين التقنيين المتخصصين وستة )18عشر )

( الم  12عشر  العمال  لتكوين  بالتدرج في عشرين ؤه  ( مسلكا  التكوين  إلى  باإلضافة  لين، 

ن التعليم التقني من منح شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية مك ِّ فة. كما ي  ( حر20)

 مسلك العلوم الزراعية أو البكالوريا المهنية تخصص "تسيير الضيعة الفالحية".

المنظومةك  مَ  هذه  الفترة    ،نت  ي  ،  2020-2011خالل  ما  تكوين  خريج    2.000ناهز  من 

خريج للتكوين    3.300ي متخصص وتقني وعامل مؤهل( وللتكوين المهني بالتناوب )تقن

 كمعدل سنوي. ،على شهادة البكالوريا حاصالً  اً تلميذ  192المهني بالتدرج و

تحتاج القيادة االستراتيجية وحكامة منظومة التكوين  ،  فعلى مستوى االستراتيجية والحكامة

من   لمزيد  الفالحي  حيث  المهني  والتعزيز.  الوطنية اقتصر  الدعم  االستراتيجية  تنزيل 

، على التكوين والبحث  2013للتكوين والبحث الفالحيين، التي تم اعتمادها انطالقا من سنة  

الفالحيين اللذين توفرهما المصالح التابعة للوزارة المكلفة بقطاع الفالحة، دون أن يشمل 

المجال هذا  في  والخواص  العموميين  المتدخلين  باقي  ي قدمه  م  ما  عنه ض عف    اوهو  نتج 

 القيادة ونظام للتتبع والتقييم   ةإحداث لجنكما أن عدم    .انخراطهم في تنفيذ هذه االستراتيجية

االستراتيجية تنفيذ  لتتبع  وتحديد    مخصص  مشاريعها  تقدم  مدى  على  الوقوف  دون  حال 

فاعلي   مع  بالتشاور  المناسبة  الحلول  اقتراح  أجل  من  تنفيذها،  تعترض  التي  الصعوبات 

محدود  الستغالل  من جهة أخرى، تم تسجيل اال  .ركاء منظومة التكوين المهني الفالحيوش

عَد ة من طرف الوزارة من أجل التخطيط  للمخططات التوجيهية للتكوين المهني الفالحي الم 

بالنظر  وذلك  المؤسسات،  طرف  من  الالزمة  والموارد  التحتية  والب نى  التكوين  لعرض 

عقد البرنامج الخاص  المرتبطة باإلنجازات  إضافة لذلك، فإن    .لصعوبة تطبيق مضامينها

  ،لتوقعات المسطرةتظل متواضعة بالنظر ل  المبرم بين قطاع الفالحة وقطاع التكوين المهني

أساسا إلى عدم تناسب أهداف عقد البرنامج والقدرات التنفيذية للوزارة، وكذا ذلك  رجع  وي

 . عقدهذا الالنظر إلى مستوى الطموحات المحددة في  ضعف تعبئة الموارد المالية والبشرية ب

إلى ضعف في   العوامل  تنفيذ  أدت هذه  لم يتم  االستراتيجيةهذه  حصيلة  إذ  إنجاز تسعة ، 

الفالحي، في 14( مشاريع من بين أربعة عشر )09) المهني  التكوين  ( مشروعا يخص 

إنجاز   تم  )الحين  أ05خمسة  كما  جزئية.  بصفة  المتبقية  مشاريع  المسطرة (  األهداف  ن 

 . 2020بالنسبة لجميع المؤشرات لم يتم تحقيقها خالل سنة 
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عدم توضيح مهام وطريقة اشتغال األقطاب الجهوية متعددة المراكز، ساهم  ،  إضافة إلى ذلك

قيادة وتنسيق وتتبع برامج  و بمهام  القيام  في  للفالحة  الجهوية  المديريات  انخراط  ضعف 

ضعف إشراك الهيئات  ولمهني الفالحي على المستوى الجهوي،  التعليم التقني والتكوين ا

اإلتقان مجالس  تفعيل  وعدم  الفالحي  المهني  التكوين  عملية  في  للفالحة  على   البيمهنية 

 .، في بروز عدة نقائص على مستوى حكامة هذه المنظومةالتكوينمستوى مؤسسات 

االستراتيجي لمؤسسات    ضمان التموقعقطاع الفالحة ب  طار، أوصى المجلساإلوفي هذا  

التكوين التقني والمهني الفالحي في إطار رؤية وطنية شمولية للتكوين المهني تأخذ بعين 

السابقة االستراتيجيات  تنفيذ  نتائج  تقييم  أوصى.  االعتبار  جميع  ب  كما    الفاعلين إشراك 

التكوين المعنيين في مراحل إعداد وتنفيذ االستراتيجيات التي تضعها الوزارة في ميدان  

األخذ   على  الحرص  مع  البيمهنية،  والفدراليات  المهني  التكوين  قطاع  خاصة  الفالحي، 

 .  القدرات التنفيذية للوزارة بعين االعتبار

تعزيز إشراك المديريات الجهوية للفالحة في عملية التكوين  ضرورة    هذا، ويرى المجلس

لقرار، مع توضيح النظام المؤسسي المهني الفالحي لمزيد من الالتمركز اإلداري في اتخاذ ا 

 .لألقطاب الجهوية متعددة المراكز ومواكبة وتتبع النتائج المحصل عليها

، فيظل هذا النوع من التكوين في حاجة إلى إصالح شمولي وبالنسبة للتعليم التقني الفالحي

الباكالوريا في العلوم  لنيل شهادة    عدد التالميذ المسجلينفي  ملحوظ  النخفاض  بالنظر إلى اال

ولكونه  الزراعية الفالحي،  المهني  التكوين  منظومة  داخل  ثانويا  أن نشاطا  إلى  إضافة   .  

من بينها غياب رؤية واضحة ومشتركة    ،الباكالوريا المهنية تعرف مجموعة من اإلكراهات

المنشود من النموذج  المستهدف  ها بين جميع األطراف بشأن  المهني  المسار   ،والغاية من 

 حيث أن الهدف المتمثل في إعداد "تقنيين" جاهزين للعمل في الضيعات الفالحية لم يتحقق.

إجراء تقييم لحصيلة إنجازات التعليم التقني الفالحي  قطاع الفالحة ب المجلسلذلك، أوصى 

)بكالوريا علوم زراعية وبكالوريا مهنية( بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، 

 . بهدف تحسين نجاعتهوذلك 

فهي تعاني من مجموعة من االكراهات   ،التكوين المهني الفالحيأنشطة  فيما يخص  أما  

  إحداث مسالك جديدة يمكن أن تشكل مخاطر على جودة التكوين. فعلى سبيل المثال، يتم  

. دراسات الجدوى ودون أخذ خصائص كل جهة ترابية بعين االعتبارب  للتكوين دون القيام

اعتماد المقاربة المبنية على الكفاءات كمقاربة تربوية جديدة للتكوين ال يستند إلى   كما أن

عدة صعوبات في توفير التكوين في إطار المقاربة الجديدة،   مما أدى إلى  أي نص قانوني، 

وال سيما من حيث انخراط األطر اإلدارية والتربوية في اعتماد أدوات التدريس والتسيير 

في نظام   هذه المقاربة سنة على اعتماد 18مرور من رغم إلى ذلك، وبال إضافة. المطلوبة

من أجل مقارنتها مع المقاربة السابقة    لهاأي تقييم  يتم إجراء  التكوين المهني الفالحي، لم  

 . المبنية على األهداف

ن التكويوتيرة هذا  انخفضت  ، فقد  لتكوين بالتدرج لفائدة بنات وأبناء الفالحينأما بالنسبة ل

 3.960حيث لم يتجاوز المتوسط السنوي لعدد المكونين  ،  2016منذ سنة    بشكل ملحوظ

يطرح التكوين بالتدرج بعض المشاكل فيما يتعلق باحترام متدربي هذا التكوين . ومتدربا

للنظام الداخلي للمؤسسة ولضوابط التعايش مع متدربي التكوين المهني بالتناوب في نفس  
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ق السن والمستوى التعليمي بين هاتين الفئتين، فضال عن صعوبات  الفضاء، بالنظر لفوار

 . تهم البحث عن المتدربين بالتدرج في بعض المناطق

المكونينويظل   أعداد  في  المستمر  التقاعد و  االنخفاض  نتيجة  والتقنية  اإلدارية  األطر 

ي ظهر  و  .التكوين المهني الفالحيمن أهم اإلكراهات التي تواجه منظومة    وضعف التوظيف

نين انخفض بنسبة 2021-2010منظومة، خالل الفترة هذه التحليل بيانات  ، أن عدد المكو 

انتقل من  14% نا سنة    306، حيث  نا سنة    262إلى    2010مكو  ل كما  .  2021مكو  س ج ِّ

القارين نين  المكو  عدد  حيث  من  المؤسسات  بين  كبير  تتوفر  بحيث    تباين  )ال  (  07سبع 

أي   على  قَارمؤسسات  ن  فإن  .  مكو  لما سبق،  التقاعد    103إضافة  على  نا سيحالون  ِّ كو  م 

 وسجل ايضا .  2021% من العدد اإلجمالي خالل سنة  39، أي ما يمثل  2026بحلول سنة  

إحالة   تتم  بحيث  والتقاعد،  التوظيف  وتيرتي  بين  على   17تفاوت  سنوي  كمعدل  نا  كوِّ  م 

عدل التوظيف ا نين.    4لسنوي  التقاعد، في حين ال يتجاوز م  ِّ كو  معدل  وهو ما يؤثر على  م 

 المنظومةتعرف  وباإلضافة إلى ذلك،  .  انخفاضا مستمراالذي يعرف  التأطير البيداغوجي  

 نقصا في األطر اإلدارية والتقنية، مع وجود بعض التباين حسب نوعية المؤسسات.

نينعدم تحديد المعايير التربوية الخاصة بتوويزيد من حدة هذه االكراهات   ، ظيف المكو 

محددةبحيث   تربوية  معايير  إلى  الرجوع  دون  التوظيف  المباريات    ،يتم  خالل  من  بل 

الوزارة تنظمها  التي  والتقنيين  المهندسين  لتوظيف  معايير  .  المفتوحة  غياب  شأن  ومن 

نين، إلى جانب عدم وجود خطة لتكوينهم،   عدم وجود نظام أساسي  و تربوية في انتقاء المكو 

بالمك تكوين  خاص  مستوى  وفق  بها  االضطالع  يتعين  التي  األنشطة  طبيعة  يحدد  نين  و 

ن أن يؤثر سلبا على جودة  ويشكل عائقا أمام تقييم مدى كفاية كفاءات المكونين    ، أن المكو 

 . أنشطة التكوين المنفذة

المجلس أوصى  لما سبق،  ب  وبالنظر  الفالحة  إحداث  قطاع  قبل  الجدوى  دراسات  إعداد 

بالتشاور مع القطاع  ذلك  و   جهةك تكوين جديدة مع مراعاة خصوصيات كل  مؤسسات ومسال

 .المكلف بالتكوين المهني

لتكوين وفقا للمقاربة المبنية  ، لبالتنسيق مع قطاع التكوين المهني ،تقييمبإجراء   كما أوصى

التدابير الالزمة لتجاوز اإلكراهات   الكفاءات وظروف تنفيذه والحرص على اتخاذ  على 

 . عيق تعميمهالتي ت

المجلس لفائدة بنات وأبناء    ضرورة تعزيز  هذا، ويرى  الموجه  المهني  بالتدرج  التكوين 

الفالحين من خالل زيادة عدد المتدربين وتوسيع عرض التكوين مع تبني التقييم الدوري  

نين الدائمين واألطر اإلدارية والتقنية على   وكذا ضرورة  لجودة التكوين. تعزيز عدد المكو 

 . وى مؤسسات التكوين المهني الفالحي بما يتماشى مع عرض التكوين المقدممست
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 : تقييم منظومة التعليم العتيق
والحاجة لالرتقاء دور مهم للمنظومة في حماية الثوابت الدينية 

 بها أكثر  

تساهم مؤسسات التعليم العتيق، في تحصين المجتمع المغربي، والحفاظ على ثوابته الدينية  

بالوسطية   يتسم  تعليمي  نظام  إرساء  خالل  من  وذلك،  والحضارية،  التاريخية  وهويته 

 واالعتدال والتسامح واحترام اآلخر. 

ؤون اإلسالمية، ويتم تدبير برامج التعليم العتيق العمومي من طرف وزارة األوقاف والش

التعليم   مدارس  عدد  بلغ  وقد  العتيق.  للتعليم  الخاصة  المؤسسات  على  أيضا  تشرف  التي 

الكتاتيب    294، ما مجموعه  2021العتيق، وفق احصائيات سنة   بلغ عدد  فيما  مدرسة، 

القرآنية التقليدية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، التي تشرف عليها المجالس العلمية المحلية، 

متمدرسا   36.661كتابا. وبلغ عدد المتمدرسين في مدارس التعليم العتيق    12.943الي  حو

 متمدرسا.    419.855خالل نفس السنة، كما بلغ عدد المتمدرسين بالكتاتيب القرآنية 

الميزانية   أساسية، وهي  ثالثة مصادر  على  العتيق  التعليم  منظومة  تسيير  تمويل  ويعتمد 

الخصوصي لتسيير برنامج محو األمية بالمساجد وتأهيل التعليم   العامة للوزارة، والحساب

العتيق، وميزانية تسيير األوقاف العامة. وقد بلغ متوسط اعتمادات التسيير المفتوحة خالل 

الممتدة من سنة   تم    253، حوالي  2021إلى سنة    2014الفترة  السنة.  في  مليون درهم 

العامل90رصد   لتعويض  مبالغها،  مجموع  من  ومنح %  العتيق  التعليم  مؤسسات  في  ين 

مليون   70التالميذ. كما رصدت خالل نفس الفترة اعتمادات لالستثمار بلغت في المتوسط 

 درهم في السنة. 

وزارة األوقاف    أن   ، سجل المجلسعلى مستوى التخطيط التربوي لمنظومة التعليم العتيق

للت العتيق سنة  والشؤون اإلسالمية قامت بإعداد استراتيجية تربوية  ، غير أن  2006عليم 

البشرية  بالموارد  وال  التقديرية  المالية  بالتكلفة  ربطها  يتم  لم  المحددة  والتدابير  األهداف 

الضرورية لتحقيقها كما أنه لم يتم ربطها بإطار زمني محدد. عالوة على ذلك، فإن هذه  

رآنية والمراكز القرآنية لم تتضمن أهدافا وتدابير خاصة بتأهيل الكتاتيب الق االستراتيجية  

األخيرة،  لهذه  أساسيا  رافدا  بصفتها  العتيق،  التعليم  منظومة  مع  أهدافها  التقائية  لضمان 

 السيما عن طريق عقد شراكات مع المجالس العلمية المحلية. 

التنسيق ما يخص  الفاعلين  وفي  انخراط مختلف  العتيق  التعليم  منظومة  تأهيل  يستلزم   ،

األساسيين للتربية   والشركاء  الوطنية  المنظومة  مع  واالنسجام  التكامل  ضمان  بهدف 

والتكوين، السيما مع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي. وتجدر اإلشارة، بهذا الصدد، 

سنة   العتيق  للتعليم  وطنية  لجنة  إحداث  تم  أنه  األوقاف 2006إلى  وزارة  رئاسة  تحت   ،

ال  اإلسالميةوالشؤون   لممثلي  الوطنية باإلضافة  بالتربية  المكلفتين  الحكوميتين  سلطتين 

والتعليم العالي، وتضطلع بمهام تتبع وضعية التعليم العتيق واقتراح التدابير الكفيلة بتطويره  

والنهوض بمؤسساته، وإبداء الرأي في البرامج المتعلقة به. كما تكلف بمهام تنشيط أعمال  

وتت وتنسيق  العتيق  للتعليم  الجهوية  أي  اللجان  تعقد  لم  اللجنة،  هذه  أن  غير  أنشطتها.  بع 

، ولم تعمل على إحداث لجان التنسيق المكونة من ممثلين عن 2013اجتماع لها منذ سنة  
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في   إحداثها  ضرورة  على  التأكيد  رغم  وذلك  والتكوين،  بالتربية  المهتمة  القطاعات 

 .2013التوصيات الصادرة عنها قبل 

تحيين اإلطار االستراتيجي بالعمل على    على للحساباتأوصى المجلس األفي هذا اإلطار،  

لتأهيل منظومة التعليم العتيق وفق رؤية مندمجة مبنية على تحديد دقيق لألهداف المتوخاة 

القطاع، مع االعتماد على مؤشرات أداء تتيح إجراء تقييم منتظم لجميع مراحل  في هذا 

آ تفعيل  مع ضرورة  التأهيل  مشاريع  وإنجاز  والشراكة التخطيط  والتعاون  التنسيق  ليات 

رقم   القانون  في  عليها  الفاعلين   13.01المنصوص  جميع  مع  العتيق  التعليم  شأن  في 

أداء   تحسين  أجل  من  وذلك  العالي،  والتعليم  الوطنية  التربية  قطاعي  األساسيين، السيما 

 المنظومة التربوية للتعليم العتيق. 

تعتبر هذه األخيرة    ،وإعداد الخريطة المدرسيةوفي ما يتعلق بتدبير الشؤون التربوية  

بحيث   ،أداة أساسية ألجرأة اإلصالحات والمخططات التربوية وتحقيق األهداف المرسومة

تمنح نظرة توقعية لتلبية الخدمات التربوية، من خالل تشخيص للواقع والمتداده المستقبلي، 

الديمغرافية والتربو المعطيات  ية والجغرافية واالقتصادية. وفي  مع األخذ بعين االعتبار 

،  2004هذا الصدد، تم تكليف مديرية التعليم العتيق ومحو األمية بالمساجد، منذ إحداثها سنة  

لم   تر  الخريطة  أن هذه  إال  العتيق.  التعليم  لمؤسسات  الوطنية  المدرسية  الخريطة  بإعداد 

 تخرج بعد إلى حيز الوجود.

ا المناهج  بأن  لوحظ  السياق،  نفس  بعين  في  تأخذ  المعتمدة ال  الدراسية  والبرامج  لتربوية 

وعلى  التعلمات  جودة  على  يؤثر  ما  وهو  للمتمدرسين،  العمرية  الفئات  تجانس  االعتبار 

العمرية   الفئات  اختالف  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  المالئمة.  البيداغوجية  المقاربة  اختيار 

للتالميذ داخل الفصل الواحد، بحيث لتالميذ التعليم العتيق، يخص أيضا التركيبة العمرية  

سنوات إلى ما فوق   9تضم بعض الفصول الدراسية، تالميذ تتراوح أعمارهم بين أقل من 

 سنة، الشيء الذي يصعب معه بسط عملية التدريس في ظل عدم تجانس المتمدرسين.  26

رف نسب  كما يستلزم تطوير منظومة التعليم العتيق تحسين مردوديتها التربوية، بحيث تع

النجاح تطورا بطيئا في كافة األطوار الدراسية، سواء بالنسبة للتالميذ الذين انخرطوا في  

هذا النمط من التعليم منذ المستوى األول أو الثاني أو الثالث ابتدائي. وفي هذا اإلطار، تبين 

أصل   من  الدراسي    2521بأنه  الموسم  برسم  ابتدائي،  األول  بالمستوى  مسجل  تلميذ 

منهم فقط من بلوغ المستوى السادس خالل الموسم الدراسي    939، تمكن  2015/2016

منهم فقط هم من حصلوا على الشهادة االبتدائية برسم نفس الموسم.     240و  2020/2021

 نفس األمر ينطبق على األفواج المسجلة برسم المواسم الدراسية السابقة.

لما سبق،   المجلسواعتبارا  إعداد خريطة مدرسية وطنية   بالعمل  الوزارة  أوصى  على 

وخرائط جهوية وإقليمية، بشكل يراعي توجهات السياسة التربوية لمنظومة التعليم العتيق  

والبرامج،  التربوية  المناهج  وذلك من حيث  التعليم،  من  النمط  بهذا  الخاصة  والمميزات 

 واألطوار الدراسية، والفئات العمرية للمتمدرسين.

عدد المفتشين التربويين برسم   بلغوعلى مستوى المراقبة والتأطير اإلداري والتربوي،  

مفتشا موزعين على جهات المملكة حسب    81ما مجموعه    2021-2020الموسم الدراسي  

مواد  بعض  في  التربويين  المفتشين  غياب  لوحظ  الصدد،  هذا  وفي  الدراسية.  المواد 

ين اإلداريين فإنه ال يتناسب مع عدد مؤسسات التعليم التخصص. أما بالنسبة لعدد المراقب
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مدرسة على الصعيد   292مراقبا إداريا مكلفا بمراقبة    40العتيق، بحيث لم يتجاوز عددهم  

مراقبا إداريا    300الوطني. نفس األمر بالنسبة لعدد مراقبي الكتاتيب القرآنية الذي ناهز  

بمراقبة   عالوة    12.943مكلفا  قرآنيا.  مضبوطة كتابا  منهجية  غياب  لوحظ  ذلك،  على 

الستغالل التقارير المنجزة، مما يحول دون إمكانية استخراج المؤشرات المتعلقة بالنتائج  

 واألداء، السيما بالنظر للعدد الكبير لهذه التقارير.

الوزارة بضرورة تعزيز المراقبة والتأطير التربوي من   أوصى المجلسفي هذا اإلطار،  

ع  العمل  تربويين  خالل  مفتشين  واعتماد  العتيق،  التعليم  مؤسسات  جميع  تغطية  لى 

الصفية في إطار   الرفع من جودة الزيارات  الدراسية، وكذا  متخصصين حسب األطوار 

والتربوية،  اإلدارية  المراقبة  تقارير  تجويد  على  بالعمل  أوصى،  كما  سنوية.  برمجة 

ر منهجية مضبوطة تمكن من استخراج واستغالل المعطيات والنتائج الواردة فيها، في إطا

وكذا   العامة،  أو  الخاصة  االختالالت  ورصد  واألداء،  بالنتائج  المتعلقة  المؤشرات 

 استخالص الدروس الضرورية لتأهيل وتجويد المنظومة التربوية للتعليم العتيق. 

العتيق، التعليم  لمؤسسات  المقدمة  والمساعدات  االمتيازات  يخص  ما  الحظ    وفي  فقد 

المجلس غياب إطار تعاقدي بين الوزارة والمؤسسات التعليمية يوضح األهداف واآلليات 

 الكفيلة بتأطير استعمال الدعم.  

اإلطار،   هذا  المجلسفي  الممنوحة   أوصى  والمساعدات  واالمتيازات  الدعم  بتأطير 

اتفاق إبرام  لها، من خالل  المدبرة  العتيق وللجمعيات  التعليم  يات شراكة معها، لمؤسسات 

االلتزامات   وتحدد  للقياس  وقابلة  واضحة  أهدافا  تتضمن  تحمالت  دفاتر  أساس  وعلى 

 والواجبات المتعلقة بكل طرف. 

التعليمية المؤسسات  وتأهيل  بناء  مشاريع  تدبير  ببناء  وبخصوص  الوزارة  قامت   ،25  

طاقة استيعابية  ، صنفتها بالنموذجية، ب2020و  2008مدرسة للتعليم العتيق ما بين سنتي  

سريرا. وقد بلغ عدد المتمدرسين بها    5.372مقعدا، وداخليات ضمت    5.394وصلت إلى  

الدراسي    2.447 الموسم  برسم  من  2021/2022تلميذا  أقل  أي  طاقتها    50%،  من 

االستيعابية. غير أن اختيار أماكن توطين هذه المدارس النموذجية، لم يعتمد على تشخيص  

المن لحاجيات  استقطاب قبلي  على  قدرتها  ومدى  التعليم،  من  النوع  بهذا  المعنية  اطق 

المؤسسات   معظم  بناء  قرار  في  تحكم  الذي  األساسي  المعيار  أن  بحيث  المتمدرسين، 

المنجزة، هو توفر الوعاء العقاري، ال سيما من خالل مسطرة تحبيس األراضي من طرف  

 مواطنين لهذا الغرض.

م بدراسات الجدوى، من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء مدارس  عالوة على ذلك، فإن عدم القيا

التعليم  لمنظومة  المكونة  الروافد  تتوفر على طلب تربوي كاف )من حيث  أماكن ال  في 

أو   المدرسة(،  في محيط  الكريم  القرآن  تحفيظ  القرآنية ومراكز  الكتاتيب  العتيق، السيما 

ت كما  التربوي.  العرض  بوفرة  تتميز  مناطق  في  لفتح  إنشاؤها  بمنح رخص  الوزارة  قوم 

مؤسسات خاصة في نفس أماكن توطين بعض المدارس النموذجية. هذه الوضعية، ينتج  

عنها عدم قدرة هذه المؤسسات على االستغالل الكامل لطاقتها االستيعابية وتحديد األطوار 

 والمستويات التي ستدرس بها. 

سات الجدوى قبل الشروع في البت  بالقيام بدراالوزارة    أوصى المجلس وفي هذا اإلطار،  

القبلي  التشخيص  يتيح  بما  العتيق،  للتعليم  جديدة  بإنشاء مؤسسات  المتعلقة  المشاريع  في 
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