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مقدمة
1. خ�شعت منظومة الرتبية والتكوين باملغرب للعديد من عمليات التقييم والت�شخي�ص ات�شمت بال�شمولية 

اأن  اليوم على  املغاربة يجمعون  املواطنات واملواطنني  بالتعليم وجمموع  املعنيني  الفاعلني  والدقة، مما جعل 
م�شتقبل الأجيال ال�شابة واملجتمع ب�شكل عام، يعتمد على قدرة املغرب على اإدخال تغيريات عميقة وبنيوية 
يف منظومته التعليمية. وقد كانت طبيعة وحجم هذه  التغيريات حمط اإجماع وا�شع ج�شده امليثاق الوطني 
للرتبية والتكوين )1999(، الذي يعترب اإىل يومنا هذا اإطارا مرجعيا اإ�شرتاتيجيا  لإعادة بناء وحتديث منظومة 
الرتبية والتكوين باملغرب. ومع ذلك، ل يبدو، اإىل اليوم، اأن اجلهود املبذولة اأدت اإىل حتقيق النتائج املرجوة 
رغم العتمادات الهائلة التي مت ر�شدها من قبل الدولة خا�شة يف اإطار اإعمال املخطط ال�شتعجايل 2009 
- 2012. ويف هذا ال�شياق يعد اخلطاب امللكي ل 20 غ�شت 2013، دعوة قوية للفاعلني املعنيني واملجتمع 
ككل للتعبئة وبذل جهد غري م�شبوق لإ�شالح املنظومة الرتبوية الوطنية وحتديثها والرتقاء بها اإىل م�شتوى 

الرد على التحديات الجتماعية والقت�شادية والعلمية والثقافية التي تواجهها البالد.
 

2. اإعمال ل�شالحيات املجل�ص الوطني حلقوق الإن�شان، ي�شعى املجل�ص من خالل هذه املذكرة  للم�شاهمة 
يف "اإجراء مراجعة مو�شوعية  للذات " ؛ تلك املراجعة التي دعا اإليها ملك البالد جميع املواطنات واملواطنني 
املغاربة. وهي م�شاهمة تاأتي يف �شياق تفعيل الأحكام الد�شتورية والتزامات املغرب الوطنية والدولية. ذلك 
بالن�شبة  ي�شكالن،  بها،  والنهو�ص  الإن�شان  والتقدم على درب حماية حقوق  املغربية  املدر�شة  اإ�شالح  اأن 
ملوؤ�ش�شة وطنية، مثل املجل�ص الوطني حلقوق الإن�شان، وجهني مل�رشوع جمتمعي واحد. م�رشوع يطمح اإىل 
جعل اإ�شالح منظومة التعليم رافعة رئي�شية تطور املجتمع وجتعله اأكرث عدل وت�شامنا ومناء. هذا  بالإ�شافة 
اإىل كون الرتبية تعد الو�شيلة الرئي�شية لتملك ثقافة حقوق الإن�شان ومرجعياتها، حيث ت�شمح للمواطنات 
واملواطنني ب�شنع م�شتقبلهم،  وتكر�ص ممار�شتهم حلقوقهم واحرتام واجباتهم يف اإطار معرفتهم ب�رشوط العقد 
املواطنات  توفر  فبدون  اإليها.  ينتمون  التي  وباجلماعات  وباملوؤ�ش�شات  بالدولة  يربطهم  الذي  الجتماعي 
واملواطنني  على معرفة حقيقية بحقوقهم وواجباتهم لن ميكنهم امل�شاركة ب�شكل كامل يف البناء الدميقراطي 
والتنمية الب�رشية امل�شتدامة يف جمتمع قائم على اأ�ش�ص الإن�شاف واحرتام حقوق الإن�شان الأ�شا�شية، الجتماعية 
منها والقت�شادية وال�شيا�شية والثقافية. ويف هذا الإطار، تن�ص الفقرة الثانية من املادة 26 من الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�شان �رشاحة على هذا الرتباط الوثيق بني احلق يف الرتبية والتعليم وق�شايا حقوق الإن�شان، حيث 
تعزز مقت�شياتها ما جاء يف الفقرة الأوىل )التي تن�ص على حق اجلميع يف التعليم( وت�شلط ال�شوء على �شمان 
جودة امل�رشوع التعليمي والرتبوي الذي يجب اأن يهدف "اإىل اإمناء �شخ�شية الإن�شان اإمناء كاماًل، واإىل تعزيز 
ال�شعوب واجلماعات  التفاهم والت�شامح وال�شداقة بني جميع  احرتام الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية وتنمية 

العن�رشية اأو الدينية...".
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4. اإن املقرتحات املت�شمنة يف هذه املذكرة قد مت اإعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية والت�رشيحية 
على امل�شتويني الوطني والدويل. كما قام املجل�ص الوطني حلقوق الإن�شان بدرا�شة مقارنة لعدد من الن�شو�ص 
القانونية املحددة للنظام الأ�شا�شي للق�شاة يف عدد من البلدان الدميقراطية، وذلك لتقريب املقرتحات املقدمة 

يف اإطار هذه املذكرة من املمار�شات اجليدة ال�شارية املفعول يف هذه البلدان. 

5. وهكذا، فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رشيحية التالية يف اإعداد هذه املذكرة: 
 الد�شتور ول�شيما الف�شول 1 )الفقرة الثانية(، 19، 25 )الفقرة الثانية(، 35، 56، 57، 86، 107، 108، 

109، 110، 111، 112، 113، )الفقرتان الثالثة واخلام�شة(، 114، ،116 و117 منه؛ 
 املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، كما مت التعليق عليها من طرف جلنة حقوق 
الإن�شان يف مالحظتها العامة رقم 32 1 وخا�شة الفقرتني 19 و20 من التعليق املذكور بالإ�شافة اإىل الفقرة 

21 من نف�ص التعليق؛
املتحدة يف  العامة لالأمم  الق�شائية، كما �شادقت عليها اجلمعية  ال�شلطة  ا�شتقالل  ب�شاأن  الأ�شا�شية  املبادئ   

قراريها 40/32 بتاريخ 29 نونرب 1985 و40/146 بتاريخ 13 دجنرب 1985؛
اجلرمية  ملنع  الثامن  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اعتمدها  العامة، كما  النيابة  اأع�شاء  دور  ب�شاأن  التوجيهية  املبادئ   

ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا )كوبا( من 27 غ�شت اإىل 7 �شبتمرب 1990؛
مبادئ بنغالور املنظمة لل�شلوك الق�شائي، والتي مت اعتمادها من طرف املجموعة الق�شائية حول تقوية   

نزاهة الق�شاء بتاريخ 26 نونرب 2002؛
 القرار رقم 67/1 امل�شادق عليه من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 24 �شبتمرب 2012، يف اإطار 

الجتماع عايل امل�شتوى حول دولة القانون، وخا�شة الفقرات 11 و14 منه؛ 
من  عليه  امل�شادق  العدالة،  اإدارة  اإطار  يف  الإن�شان  حقوق  حول   A/C.3/67/L.34/Rev.1 القرار   

طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 16 نونرب 2012؛ 
 تو�شيات املقررة اخلا�شة حول ا�شتقالل الق�شاة واملحامني، غابرييال كناول خا�شة التو�شيات الواردة يف 

الفقرات 70، 75 و98؛
 معايري امل�شوؤولية املهنية واإعالن احلقوق والواجبات الأ�شا�شية لق�شاة النيابة العامة واملتابعني امل�شادق عليها 
من طرف اجلمعية الدولية لق�شاة النيابة العامة واملتابعني بتاريخ 23 اأبريل 1999 وامل�شادق عليها من طرف 

جلنة الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية لالأمم املتحدة يف قرارها رقم 17 / 2 بتاريخ 18 اأبريل 2008 ؛ 
 تو�شيات هيئة الإن�شاف وامل�شاحلة خا�شة التو�شيات رقم  29 و310 التي متت �شياغتهما يف اإطار املحور 
 79 و   68  ،57  ،45 التو�شيات   الإن�شان، وكذا  الد�شتورية حلماية حقوق  ال�شمانات  املتعلق بدعم   1 رقم 

وامل�شاغة يف اإطار املحور رقم 6 املتعلق بتاأهيل العدالة ودعم ا�شتقالله؛ 
 امليثاق الأوروبي حول نظام الق�شاة كما �شادق عليه جمل�ص اأوروبا بتاريخ 10 يوليوز 1998؛

3. ثمة عدد من الأورا�ص املهيكلية وذات الأولوية التي حتتاج اإىل دعم وتعزيز واأخرى يجب اإطالقها لتفعيل 
وتعزيز  جيد  تعليم  على  احل�شول  يف  اجلميع  حلق  الكامل  لالإعمال  الالزمة  الدينامية  وهذه  الت�شميم  هذا 
النهو�ص بثقافة حقوق الإن�شان يف املنظومة التعليمية. وترتبط بع�ص هذه الأورا�ص بحقول تدخل يف �شميم 
الإن�شان  بالدفاع عن حقوق  اأ�شا�شا  املرتبطة  تدخله  الإن�شان وجمالت  الوطني حلقوق  املجل�ص  اهتمامات 
وحمايتها والنهو�ص بها. وتهدف هذه املذكرة، التي ياأتي اإعدادها يف هذا الإطار، اإىل امل�شاهمة يف جهود 
الفر�ص  تكافوؤ  تكر�ص  مدر�شة  وفعالة ومواطنة.  مدر�شة ع�رشية  لبناء  املبذول  اجلهد  والنخراط يف  التعبئة 
اإمكانياته ومواهبه وتقوي احلركية الجتماعية وتعزز الندماج والتما�شك  بالتعبري عن  وت�شمح لكل فرد 
الرجل واملراأة. وهي رهانات رئي�شية حتظى  الدميقراطية واحلرية وامل�شاواة بني  بقيم  الجتماعيني وتنه�ص 
باهتمام املجل�ص وتربر حر�شه على اأن  ت�شبح �شمن اأولويات التغيريات التي يجب  ال�شطالع بها، لأن 
من  عري�شة  فئات  تطلعات  ومع  الراهن  الزمن  متطلبات  مع  وتكييفها  باملغرب  التعليمية  املنظومة  تثمني 

املجتمع نحو الدميقراطية والكرامة وتكافئ الفر�ص، رهني بح�شن  اإجناز تلك التغيريات..
 

اأ�شا�شي  اإن ا�شتفادة اجلميع، ب�شكل عادل ومت�شاو،  من احلق يف التعليم يف جميع مراحل احلياة كحق    
تكر�شه اأحكام الد�شتور، ،  يقت�شي موا�شلة اجلهود من اأجل مكافحة جميع اأ�شكال التمييز وتعزيز الإدماج 

وامل�شاءلة والتوزيع العادل للموارد العمومية؛
  كما اأن التمتع، ب�شكل عادل ومت�شاو، بتعليم  ذي جودة ي�شجع على تنمية �شخ�شية الإن�شان، والتفكري 
اأي  دون  واللغوية  والدينية  والعرقية  اجلن�شية  التنوع والختالف يف جتلياتهم  واحرتام  وامل�شاركة   النقدي 

اإق�شاء.

الإطار املرجعي

اإطار  تت�شل مكوناته مبجموع  اإطارا مرجعيا وا�شح املعامل ل�شيا�شته الرتبوية والتعليمية؛  و�شع املغرب   .4

القيم والأ�ش�ص التي يجب اأن تنبني عليها  كل املبادرات والتدابري الرامية اإىل اإ�شالح النظام التعليمي.

1.4. املرجعيات الوطنية

  تعمل الدولة واملوؤ�ش�شات العمومية واجلماعات الرتابية، وفقا لأحكام الف�شل 31 من الد�شتور، على تعبئة 
كل الو�شائل املتاحة "لتي�شري اأ�شباب ا�شتفادة املواطنني واملواطنات، على قدم امل�شاواة" من احلق يف "احل�شول 
على تعليم ع�رشي مي�رش الولوج وذي جودة" وكذا "التكوين املهني وال�شتفادة من الرتبية البدنية والفنية". 
وبالإ�شافة اإىل ذلك، تكر�ص اأحكام الف�شل 32 التعليم الأ�شا�شي على اأنه "حق للطفل وواجب على الأ�رشة 

والدولة".
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و�شع امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، الذي جاء نتيجة توافق وطني وا�شع يف 1999، فل�شفة وتوجهات 
من �شاأنها اإعمال مبداأ ال�شتفادة، على قدم امل�شاواة، من احلق يف احل�شول على تعليم ع�رشي وذي جودة. 
وو�شع امليثاق اأي�شا )يف الفقرة 28( جدولة زمنية لتحقيق تقدم كمي �رشيع لتعميم التعليم، من بني اأهدافها، 
على املدى املتو�شط )2011(، نيل %40 من الأطفال امل�شجلني يف ال�شنة الأوىل من التعليم الأويل ل�شهادة 
البكالوريا.  كما ين�ص امليثاق، يف نف�ص الفقرة كذلك، على اأنه "ل ينبغي حتقيق هذه الأهداف الكمية على 

ح�شاب جودة التعليم."

2.4. التزامات املغرب الدولية

�شادق املغرب وتبنى عددا من الإعالنات والتفاقيات الدولية التي تت�شمن التزامات تتعلق بتعميم احل�شول 
على التعليم  يف خمتلف اأ�شالكه، والتكوين املهني وبجودة العر�ص التعليمي وباإعمال مبداأ  تكافئ الفر�ص 

وو�شع جدول زمني لتحقيق الأهداف املرجوة:   

اأ�شا�شي للجميع، وت�شلط  الرتبية كحق  26 مبادئ  العاملي حلقوق الإن�شان، الذي تكر�ص مادته   الإعالن 
احرتام  تعزيز  واإىل  كاماًل،  اإمناء  الإن�شان  �شخ�شية  اإمناء  "اإىل  والتعليم  الرتبية  تهدف  اأن  على �رشورة  ال�شوء 
ال�شعوب واجلماعات  والت�شامح وال�شداقة بني جميع  التفاهم  "تنمية  الأ�شا�شية" وكذا  الإن�شان واحلريات 

العن�رشية اأو الدينية...".
 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، الذي يكر�ص )املادتان 13 و14( املبادئ 
التي �شطرها الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان املعتمد يف 1948، واملرتبطة بالتزامات الدول خا�شة ما  تعلق 

منها بو�شع واعتماد خطة "للتنفيذ الفعلي ملبداأ اإلزامية التعليم وجمانيته للجميع".
  اتفاقية حقوق الطفل، التي �شادق عليها املغرب �شنة 1993، والتي تثري انتباه الدول اإىل واجب "ت�شجيع 
احل�شور املنتظم يف املدار�ص والتقليل من معدلت ترك الدرا�شة" واتخاذ كافة التدابري املنا�شبة "ل�شمان اإدارة 
النظام يف املدار�ص على نحو يتم�شى مع كرامة الطفل الإن�شانية" وبتعزيز وت�شجيع التعاون الدويل يف املجال 
من اأجل "الإ�شهام يف الق�شاء على اجلهل والأمية يف جميع اأنحاء العامل وتي�شري الو�شول اإىل املعرفة العلمية 
والتقنية واإىل و�شائل التعليم احلديثة" )املادة 28 واملادة 29(. وحتث التفاقية كذلك على توفري تعليم ع�رشي 
ي�شجع على "تنمية �شخ�شية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية  اإىل اأق�شى اإمكاناتها"، وعلى "تنمية 
احرتام حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية واملبادئ  املكر�شة يف ميثاق الأمم املتحدة" واإعداد الطفل "حلياة 
ت�شت�شعر امل�شوؤولية يف جمتمع حر، بروح من التفاهم وال�شلم والت�شامح وامل�شاواة بني اجلن�شني وال�شداقة بني 

جميع ال�شعوب واجلماعات الإثنية والوطنية والدينية والأ�شخا�ص الذين ينتمون  اإىل ال�شكان الأ�شليني."
العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  والتدريب  التثقيف  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  اإعالن   
لالأمم املتحدة  يف19 دجنرب 2011 1  و�شاهم املغرب يف اإعداده ب�شكل فعلي، والذي ين�ص على اأن التثقيف 

1 –    القرار 66/137
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والتدريب يف ميدان حقوق الإن�شان يت�شمن )املادة 2، الفقرة 2(: ")اأ( التثقيف ب�شاأن حقوق الإن�شان مبا 
واآليات حمايتها وفهمها؛ )ب(  التي تدعمها  الإن�شان ومبادئها والقيم  اإتاحة معرفة معايري حقوق  ي�شمل 
املربني  حقوق  احرتام  فيه  يكفل  نحو  على  والتعليم  التعلم  ي�شمل  مبا  الإن�شان  حقوق  طريق  عن  التثقيف 
التمتع  الإن�شان مبا ي�شمل متكني الأ�شخا�ص من  اأجل حقوق  التثقيف من  واملتعلمني على حد �شواء؛ )ج( 

بحقوقهم وممار�شتها ومن اأجل احرتام حقوق الغري وموؤازرتها."
  اإعالن الأهداف الإمنائية لالألفية )2000(، التي  يرمي ثاين وثالث اأهدافها اإىل " كفالة متكن الأطفال يف 
كل مكان، �شواء الذكور اأو الإناث، من  اإمتام مرحلة التعليم البتدائي، بحلول عام 2015 " و" اإزالة التفاوت 
وبالن�شبة جلميع   ،2005 عام  بحلول  ذلك  يكون  ويف�شل  اأن  والثانوي  البتدائي  التعليم  اجلن�شني يف  بني 

مراحل  التعليم يف موعد ل يتجاوز عام 2015 ".

التعليمية  املنظومة  يف  الرئي�سية  والختاللت  الق�سور  اأوجه 
الوطنية

التمدر�ص،  املبذولة يف جمال  واجلهود  املحقق  التقدم  من  الرغم  على  التعليم:  اإىل  الولوج  امل�ساواة يف  عدم   .5

يعاين اأطفال املناطق القروية، ول �شيما الفتيات، والأطفال الذين يعي�شون يف الأحياء الهام�شية يف املناطق 
احل�رشية، والأطفال يف و�شعية اإعاقة، ب�شكل كبري، من عدم امل�شاواة يف الولوج اإىل تعليم ذي جودة، حيث 
اإن هذه التفاوتات ترهن متتع هوؤلء الأطفال باحلقوق املعرتف لهم بها وكذا م�شاركتهم الكاملة يف التنمية 
القت�شادية والجتماعية. فاإذا كان موؤ�رش امل�شاواة بني اجلن�شني ي�شل اإىل ٪91 يف التعليم الثانوي الإعدادي 
يف املناطق احل�رشية، فهو ل يتجاوز ٪55 يف املناطق القروية. وبالإ�شافة اإىل ذلك، تبقى املدر�شة املغربية، اإىل 
حد كبري، ف�شاء لإعادة اإنتاج الفوارق الجتماعية ول ت�شاهم  مبا يكفي يف جتديد النخب، وهو ما توؤكده 
اأن  من خاللها  يت�شح  التي   ،"2011 ل�شنة  الأجيال  بني  الجتماعية  "احلركية  الوطني حول  البحث  نتائج 
الرتقاء الجتماعي يهم باخل�شو�ص الو�شط احل�رشي اأكرث من الو�شط القروي )٪51  مقابل ٪14.1( واأنه 
ي�شمل الرجال اأكرث من الن�شاء )٪43،7  مقابل ٪17،9(. كما ت�شجل هذه الدرا�شة اأن الرتقاء الجتماعي 
يرتبط اإىل حد كبري بامل�شتوى التعليمي، اإذ ينتقل من ٪26،5 يف �شفوف غري احلا�شلني على ال�شواهد اإىل 

٪84،3  لدى خريجي املدار�ص واملعاهد الكربى.
 

6. تاأخر التعليم الأويل: يعترب التعليم الأويل حجر الزاوية يف اأي بناء تربوي ع�رشي، اإل اأن هذا ال�شنف من التعليم 
يعاين باملغرب من الت�شتت، وذلك نظرا لتعدد املتدخلني و�شعف التن�شيق فيما بينهم، بالإ�شافة اإىل اعتماد 
ممار�شات تربوية متناق�شة  ل تن�شهر �شمن بارديغمات تعليمية م�شرتكة،  حيث تتوزع بني اأ�شاليب التدري�ص 
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باملراكز احل�رشية  املدار�ص  بع�ص  تعتمدها  التي  الع�رشية  البيداغوجية  والطرق  الكّتاب(  اأو  )مل�شيد  التقليدية 
الكربى واملوجهة اأ�شا�شا للطبقات املتو�شطة واملي�شورة. وينعك�ص هذا التباين على اأ�شاليب التدري�ص واأي�شا 
على املحتوى البيداغوجي وعلى اللغة امل�شتعملة للتوا�شل والتعليم.  ونظرا لطاقته ال�شتيعابية املحدودة  التي 
تقارب 700.000 طفل )2011-2010(،  فاإن قطاع التعليم الأويل  يبقى بعيدا عن حتقيق هدف  التعميم 
الذي ين�ص عليه امليثاق الوطني، وذلك  جراء تركزه يف املناطق احل�رشية وانخفا�ص معدلت متدر�ص الفتيات 
التحتية  البنيات  الفوارق، �شعف  تفاقم هذه  يزيد من  القروية )حوايل ٪39(. ومما  باملناطق  الكتاتيب  يف 
وتوا�شع م�شتوى تاأهيل املربني واملربيات امل�رشفني على التعليم الأويل. ويف غياب �شيا�شة قادرة على و�شع 
مفهوم ع�رشي للتعليم الأويل متكيف مع احتياجات الأطفال وخ�شو�شيات ال�شياق الجتماعي املغربي، 
كما اقرتح ذلك تقرير املجل�ص الأعلى للتعليم )2008(، �شيبقى التعليم الأويل لالأطفال ال�شغار )ما بني 3 و5 

�شنوات( خا�شعا اإىل حد كبري  لنوع من املنطق املالتو�شي  الذي يعيد اإنتاج الفوارق الجتماعية.
 

7. ا�ستمرار الأمية و�سعف معدلت موا�سلة الدرا�سة:  لقد اأكدت العديد من الدرا�شات ا�شتمرار ظاهرتي الأمية 
والهدر املدر�شي، وما ينتج عنهما من ارتفاع عدد ال�شباب الأميني. وعليه، ُيالحظ اأن ٪46 فقط من الفئة 
التعليم  من  النهائية  ال�شنة  اإىل  الو�شول  من  تتمكن  البتدائي  التعليم  من  الأوىل  ال�شنة  امل�شجلة يف  العمرية 
من  الرغم  وعلى   .)80٪( الوطني  امليثاق  الذي حدده  الهدف  من  بكثري  اأقل  تبقى  ن�شبة  وهي  الإلزامي، 
اجلهود الكبرية املبذولة يف جمال  تعميم التمدر�ص، فاإن الحتفاظ بالأطفال على مقاعد الدرا�شة اإىل نهاية 
التعليم الإلزامي، و�شمان مردودية املنظومة الرتبوية وال�شتثمار العمومي املخ�ش�ص لها، تطرح اإ�شكاليات 
املخ�ش�شة  باملوؤ�ش�شات  املهني  التكوين  على  التعليمية وكذا  املنظومة  على  املالحظة  وتنطبق هذه  حقيقية. 
لذلك، ناهيك عن التكوين امل�شتمر  الذي ينبغي اأن  ي�شكل حمركا فعليا ل حميد عنه من اأجل �شمان التكوين 
يف جميع مراحل احلياة. ويت�شح ذلك من خالل و�شع الأطفال غري املتمدر�شني وكذا  اأولئك الذين يغادرون 
املدر�شة كل �شنة قبل اإكمال مرحلة التعليم الإلزامي، والذين قدرت اأعدادهم بحوايل 340.000 تلميذ يف 

نهاية الع�رشية ال�شابقة.
 

8. العجز املزمن على م�ستوى التعليم العايل: حقق الإ�شالح اجلامعي الأخري ابتداء من �شنة 2003 العديد من 
املكت�شبات على امل�شتوى املوؤ�ش�شاتي والبيداغوجي، وكذا على م�شتوى بنية وحكامة البحث العلمي. اإل 
اأن ثمار هذا الإ�شالح ل تزال بعيدة عن اخلروج بهذا القطاع من الختاللت املزمنة التي عانى منها طيلة 
عقود م�شت. ومن اأوىل مظاهر هذا العجز  ال�شعف الن�شبي لأعداد الطلبة الذين ت�شتقبلهم موؤ�ش�شات التعليم 
العايل. ففي �شنة 2010، مل يتجاوز عدد الطلبة امل�شجلني يف اأ�شالك التعليم العايل جمتمعة 447.000 طالب. 
العربي  العامل  وبدول  املغاربية  بالدول  املغرب  مقارنة  عند  الإطار  هذا  يف  وا�شحة  الق�شور  اأوجه  وتظهر 
الأخرى، حيث حتتل اجلامعة املغربية يف هذا الإطار اإحدى املراتب املتاأخرة بن�شبة 15 طالب لكل   األف 
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ن�شمة، يف حني ت�شل هذه الن�شبة اإىل 34 يف الألف يف تون�ص و32 يف الألف يف اجلزائر و40 يف الألف 
يف الأردن.  ومع ت�شجيل بع�ص الرتفاع يف اأعداد الطلبة )ابتداء من 2010(، خا�شة بف�شل  تزايد عدد 
احلا�شلني على �شهادة الباكالوريا )٪22 �شنويا(، �شجل عدد الأ�شاتذة الباحثني اإنخفا�شا بن�شبة ٪3،6 بني 
�شنتي 2005 و2009، حيث انتقل من 14.416 اإىل 13.909 اأ�شتاذ، يف حني مت يف كل دول العامل العربي، 

ت�شجيل ارتفاع �رشيع لعدد العاملني يف القطاع.
 

على  �شلبي  ب�شكل  اأعاله  املذكورة  اجلامعي  بالتعليم  املتعلقة  العنا�رش  توؤثر  جنينية:  مرحلة  يف  علمي  بحث   .9
البحث العلمي الذي تبقى معطياته غري م�شجعة باملرة، وهو ما ينطبق مثال على عدد الطلبة امل�شجلني يف 
�شهادة  على  احل�شول  معدل  يتجاوز  مل  كما  وطالبة(.  طالب   40.000 من  )اأقل  العليا  الدرا�شات  �شلك 
الدكتوراه التي متنحها اجلامعات املغربية �شنويا، بني عامي 1999 و2009، 786 �شهادة، مما يعك�ص حالة 
اأ�شبحت املركبات  العلمي، فقد  البحث  الركود طالت ل�شنوات. ونظرا لغياب دينامية فعلية يف جمال  من 

اجلامعية املغربية ف�شاءات حمرومة من ال�رشوط ال�رشورية التي من �شاأنها اأن جتعل منها  مدنا علمية حقيقية.
 

يف  وحت�شيلهم  التالميذ  تعلمات  لر�شد  وطنية  اأداة  على  يتوفر  املغرب  اأ�شبح  اأن   منذ  مفقودة:  جودة   .10

املواد الأ�شا�شية مثل الربنامج الوطني لتقومي التعلمات، وعلى درا�شات واأبحاث دولية مثل برنامج "الدرا�شة 
الدولية لقيا�ص مدى تقدم القراءة يف العامل" )PIRLS( وبرنامج "الجّتاهات يف الدرا�شة العاملية للّريا�شيات 
والعلوم" )TIMSS(، بات  بالإمكان قيا�ص اأهم الختاللت والنواق�ص التي تعرتي حت�شيل التالميذ املغاربة 
يف التعليم البتدائي وكذا الثانوي الإعدادي. ويف هذا الإطار مثال، اأظهرت خال�شات برنامج "الجّتاهات 
يف الدرا�شة العاملية للّريا�شيات والعلوم" )TIMSS( ل�شنة 2011 اأن اأداء التالميذ املغاربة انخف�ص باملقارنة 
مع النتائج التي مت ت�شجيلها يف �شنة 2007، ووقفت نتائج الربنامج كذلك على �شعف م�شتواهم العام يف 
العلوم والريا�شيات باملقارنة مع املعدلت الدولية اأو تلك املح�شل عليها يف دول عربية مثل الأردن وتون�ص، 
وهو ما ينطبق اأي�شا على اأداء تالمذة الق�شم الرابع يف القراءة والكتابة. اأما خال�شات ونتائج "الدرا�شة الدولية 
لقيا�ص مدى تقدم القراءة يف العامل" )2011(، فاأظهرت اأن التالميذ املغاربة يواجهون جميعهم �شعوبات 
كبرية يف القراءة والكتابة بالإ�شافة اإىل الرتاجع امللحوظ يف نتائجهم باملقارنة مع النتائج التي مت ت�شجيلها 
يف 2006، مبعدل 310 نقطة، متخلفني كثريا عن دول املنطقة. والأمر نف�شه ينطبق على اإتقان اللغات يف 
التي  للتعليم،  الأعلى  املجل�ص  اخلم�شينية" وتقارير  "تقرير  الوقوف على ذلك يف  املغربية، كما مت  املدر�شة 
�شلطت ال�شوء باخل�شو�ص على عدد من الختاللت التي تخلق "فجوة لغوية" حقيقية بني تالمذة املدار�ص 
العمومية وتالمذة املدار�ص اخلا�شة والبعثات واملوؤ�ش�شات التعليمية الأجنبية. ومما يزيد هذا الو�شع تفاقما 
الف�شحى  )العربية  والكتابة  القراءة  ولغات  والأمازيغية(  )الدارجة  للتالميذ  الأم  اللغات  بني  القائم  التباين 
الكبري  الزمني  احليز  بالرغم من  التعليمية عن جتاوزها  املنظومة  التي عجزت  التباينات  والفرن�شية(. وهي  
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�شورة  اجلودة   يف  النق�ص  هذا  خلف  وقد  والفرن�شية(.  )العربية  الرئي�شية  التعلم  لغات  لتعليم  املخ�ش�ص 
�شلبية عن منظومة التعليم العمومي التي باتت تعترب غري فعالة  وم�شدر قلق بالن�شبة لل�شباب الذين يواجهون 

�شعوبات يف حتقيق الندماج املهني والولوج اإىل �شوق ال�شغل.
 

11. ت�سور �سيق للرتبية: اإن احلالت العديدة لالنقطاع عن الدرا�شة  والهدر املدر�شي التي مت�ص عددا مهما 

من الأطفال، ول �شيما يف املناطق القروية، لت�شهد على الهتمام  املحدود جدا الذي حتظى به فعليا املدر�شة 
املنظومة،  تدبري  مكونات  جمموع  تخرتق  التي  ذاتها  الرتاتبية  وهي  الأ�شا�شية.   الحتياجات  �شلم  �شمن 
التن�شئة  ملكونات  فعلي  اهتمام  اإيالء  دون  املدر�شية  املعارف   لتح�شيل  الأولوية  تعطي  روؤية  اإىل  وامل�شتندة 
الجتماعية الأخرى التي ت�شكل الرافعة الرئي�شية لتكوين املواطنني، عمادها التعليم الأويل واملوازي. وياأتي 
الثقافية  باملواد  الهتمام  الكفاءات، وكذا �شعف  وتثمني  التكوين  الدولة يف  ا�شتثمار  ل�شعف  نتيجة  ذلك 

والفنية والريا�شية يف املناهج التعليمية.
 

اأورا�ش اإ�سالح التعليم
 

الوطنية.  التعليم  اإ�شالح منظومة  اأورا�ص وم�رشوع  اأن يوجها  املبداأين  ينبغي لهذين  الإن�ساف واجلودة:   .12

على  وتطبيقها  مت�شاواية  معاجلة   اعتماد  اإىل  التلقائي  النزوع  من  نوع  مع  القطع  الإن�شاف  مبداأ  ويفرت�ص 
حالت  تت�شم مو�شوعيا  بتفاوتات كبرية. لذاك ينبغي اأن ي�شكل التعليم الدامج قاعدة م�شرتكة بني جميع 
الفاعلني املعنيني بقطاع التعليم، ال�شيء الذي �شي�شمح باأخذ احلالت اخلا�شة لالأطفال الأكرث عر�شة للتمييز 
والإق�شاء بعني العتبار، اأي الفتيات باملناطق القروية والأطفال يف و�شعية اإعاقة واأطفال الأحياء املهم�شة 
والرقابة  الإدارة  اأجهزة  تكون  اأن  فيقت�شي  اجلودة،   مبداأ  اأما  الخ.  املهاجرين،  اأطفال  اأو  ال�شارع  واأطفال 
التعليمية. ويف  بالتعليم حمورا رئي�شيا للنهو�ص بجودة املنظومة  الفاعلني املعنيني  وامل�شاءلة والتحفيز ودعم 
املهنية  واملنظمات  التدري�ص  )هيئة  وتكوينهم  الفاعلني  لتوعية  خا�ص  جهد  تكري�ص  ينبغي  الإطار،  هذا 
�شياقات حياتهم وجمالت تدخلهم.  املختلفة يف  الإن�شان وجتلياتها  بثقافة حقوق  واملقاولت والنقابات( 
حالة  كل  معاجلة  وعلى  امل�شتهدفة  للفئات  الدقيق  التحديد  على  قائمة  حت�شي�شية  �شيا�شة  اعتماد  �شاأن  ومن 
اأف�شل يف هذا اجلهد الوطني الرامي  اأن ي�شجع على تعزيز وعي الفاعلني وم�شاهمتهم ب�شكل  على حدة، 
اإىل النهو�ص بجودة املنظومة التعليمية، مبا يتما�شى مع م�رشوع املجتمع  احلديث والدميقراطي الذي يكر�شه 

الد�شتور املغربي.
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13. �سمان احلق يف احل�سول املن�سف على تعليم ذي جودة، �شواء تعلق الأمر بالتعليم الأ�شا�شي اأو امل�شتمر، لكل 

طفل)ة( اأو مراهق)ة( اأو �شخ�ص بالغ، ح�شب و�شعه واإكراهاته وا�شتعدادته الفكرية والثقافية واملادية. وهو 
ما ي�شتوجب تطوير عر�ص تعليمي موحد ي�شتهدف مرحلة الطفولة املبكرة، يتم تعميمه ب�شكل تدريجي 
يف التعليم الإلزامي )ما بني 4/5 �شنوات اإىل 15 �شنة(. ويتطلب تعميم الولوج اإىل التعليم بالن�شبة لأطفال 
املناطق القروية اإجراء اإ�شالح �شامل للعر�ص احلايل، خا�شة تعبئة املوارد الالزمة لنموذج وم�رشوع "املدر�شة 
التحاق  اأجل �شمان  التجريبية. ومن  املرحلة  �شنوات م�شت وظل رهني  اإعداده منذ  اجلماعاتية" الذي مت 
الفتيات باملدار�ص، خا�شة يف املناطق القروية، يجب على الهيئات امل�شوؤولة عن حكامة املنظومة التعليمية 
التدابري  خالل  من  الفاعلني،  جميع  ت�شجع  اأن  واملحلية(  واجلهوية  )الوطنية  التنفيذ  م�شتويات  مبختلف 
اأ�شا�شا على �شياغة وتنفيذ  تعمل  اأن  التي يجب  املوؤ�ش�شاتية اخلا�شة  الآليات  التنظيمية، على النخراط يف 
اإىل  البتدائي  النتقال من  الدرا�شية، ل�شيما خالل مرحلة  م�شاراتهن  الفتيات يف  ت�شمن جناح  مبادرات  
اأن تعمل على ت�شكيل هياكل خم�ش�شة حتديدا  اأي�شا  التي تعد مرحلة حا�شمة. كما يجب عليها  الإعدادي 
لإدماج الأطفال يف و�شعية اإعاقة يف النظام املدر�شي، واأن ت�شع الوقاية من النقطاع عن الدرا�شة على قائمة 
اأولويات تدخلها، من خالل الر�شد واإعداد التقارير ذات ال�شلة بهذه املع�شلة وتوفري البيانات من اأجل حتليل 

اأداء وفعالية املنظومة وكذا �شياغة ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات التعليمية.
 

املت�شلة  والربامج  امل�شاريع  على  للموافقة  �رشطا  واعتمادها  الإن�سان  حقوق  على  القائمة  املقاربة  ماأ�س�سة   .14

الإطار.  هذا  م�شاهمته يف  يقدم  اأن  الإن�شان  الوطني حلقوق  للمجل�ص  وميكن  واإعمالها؛  ون�رشها  بالتعليم 
)الكتب  والدعامات  املحتوى  خا�ص  ب�شكل  الإن�شان  حقوق  ملرجعيات  املاأ�ش�شة  هذه  ت�شمل  اأن  ويجب 

املدر�شية( والأ�شاليب واأجهزة تدبري الأن�شطة التعليمية والتكوين الأ�شا�شي وامل�شتمر. 
 

العمل  وعنا�رش  مكونات  جميع  يف  يراعى  وعر�شاين  رئي�شي  كمبداأ  التمييز  عدم  مبداأ  يعتمد  اأن  يجب   .15

والتدبري والربجمة التعليمية، �شواء ما يتعلق بالتمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص والنتماء اجلغرايف والعرقي والثقايف / 
اللغوي والجتماعي، ف�شال عن التمييز الذي يواجهه الأطفال وال�شباب يف و�شعية الإعاقة.

 
)التالميذ والطلبة  الفاعلني واملعنيني  ت�شجيع  الدميقراطية،  تعزيز  امل�شتجيبة لأهداف  امل�ساركة،   تتطلب   .16

واأولياء الأمور وهيئة التدري�ص واملوظفني الإداريني...( على امل�شاهمة يف ر�شم ال�شيا�شات التعليمية وتدبريها 
وتنفيذها.
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17. احلرية والإن�ساف يف الولوج اإىل املعرفة: يقت�شيان اأن تلتزم احلكومة بتعزيز فر�ص احل�شول على املعرفة لأو�شع 

عدد من ال�رشائح ال�شكانية وذلك من خالل توفري املوارد العلمية والفكرية والفنية التي ت�شمح للمواطنني 
مبمار�شة دورهم كامال كمواطنني م�شوؤولني ون�شطني. ويتطلب هذا الأمر تعزيز اآليات ن�رش املعرفة ول �شيما 
الع�رشية وحت�شني تدبريها، مبا يف ذلك على وجه اخل�شو�ص  التوا�شل  قنوات  اإىل  الولوج  تعزيز  عن طريق 
و�شائل الإعالم اجلماهرية و التكنولوجيات اجلديدة لالإعالم والإت�شال. ولن يكون لهدف �شمان التعليم 
حتى �شن 15 �شنة معنى اإذا اأكمل التلميذ تعليمه الأويل دون اكت�شاب املعارف  والكفايات ال�رشورية، التي  

تعد "قاعدة م�شرتكة" اأ�شا�شية للعي�ص امل�شرتك وللمواطنة والدميقراطية.
 

18. قبول وتدبري التنوع اجلن�سي واجلغرايف واللغوي والعرقي والديني: يتعلق الأمر بعمل اأ�شا�شي يهدف اإىل تطوير 

التدري�ص واملوظفني  املتعلمني وهيئة  لدى  ال�شلمي لالختالفات  والتدبري  الت�شامح  مبادئ  النفتاح، وتعلم 
يف القطاع، �شواء كانت هذه الختالفات عقائدية اأو اأيديولوجية اأو علمية اأو بيداغوجية. وهذا يعني على 
وجه اخل�شو�ص ت�شجيع و�شائل التحكيم والت�شاور حول اخليارات التعليمية، والتحفيز على املناف�شة ال�رشيفة 
وحرية اختيار الطرق والدعامات التعليمية طاملا اأنها مطابقة للموا�شفات وال�رشوط املقررة وملبادئ امليثاق 
الوطني للرتبية والتكوين. واأخريا النفتاح على خ�شو�شيات الف�شاء الثقايف واللغوي واجلغرايف للمدر�شة.

 
19. ت�سجيع التفكري النقدي وحرية التفكري كركائز اأ�سا�سية للتعلم،  انطالقا من القيم اجلوهرية حلقوق الإن�سان: يتم 

التاأكيد على اأهمية ت�شجيع التعلم يف الف�شاء املدر�شي، من خالل النقا�ص ومقارعة الأفكار دون اأي عنف 
بدين اأو موؤ�ش�شاتي اأو رمزي، وهو ما يقت�شي العمل على مكافحة جميع اأ�شكال الإرهاب الفكري وجميع 
اأمناط الأيديولوجيات ال�شمولية كيفما كان م�شدرها، وكذا اأي �شكل من اأ�شكال القيود املفرو�شة على حرية 

التعبري والت�شاوؤل لدى املتعلمني.
 

20. تدبري وحكامة ومراقبة امللك العمومي: يتعلق الأمر هنا بتعزيز تتبع ومراقبة تطبيق احلكامة اجليدة يف ما يرتبط 

بالو�شائل واملوارد املتاحة لقطاع التعليم، من اأجل تقوية الكفاءة والفعالية. وهذا يعني مكافحة كل اأ�شكال 
الف�شاد وانتهاك حقوق وكرامة الأطفال واملراهقني، والت�شدي لل�شطط يف ا�شتعمال ال�شلطة وا�شتخدام  اأو 
ا�شغالل املمتلكات العمومية لأغرا�ص �شخ�شية اأو ب�شكل غري مربر لفائدة فئة اجتماعية اأو ثقافية اأو جغرافية 

اأو �شيا�شية.
 

فذلك  اجلوهرية،  الأ�ش�ص  بهذه  التذكري  اإىل  يبادر  الإن�شان  الوطني حلقوق  املجل�ص  كان  اإذا  ال�رشاكة:   .21

1994 بني وزارة حقوق الإن�شان )�شابقا(  26 دجنرب  ياأتي انطالقا من اتفاقية ال�رشاكة التي مت توقيعها يف 
ووزارة الرتبية الوطنية، والتي اأف�شت اإىل ميالد الربنامج الوطني للرتبية على حقوق الإن�شان. وبعد ما يقارب 
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اإعطاء نف�ص جديد لهذا امل�رشوع الذي عبئت له املوارد الب�رشية واملالية، خا�شة بالنظر  ع�رشين �شنة، يتعني 
للمكت�شبات التي  حققها املغرب يف جمال حقوق الإن�شان، وكذا بالنظر للطموح الكبري لـ "الأر�شية املواطنة 
للنهو�ص بثقافة حقوق الإن�شان". ذلك امل�رشوع الذي جتندت له طاقات  عديدة لكي يرى النور والذي ل 

بد اأن يجد له موطئ قدم يف البيئة التعليمية.

خال�سة

ا�شتثمارها مع  اإعادة  تتطلب �شوى  �شيا�شي وا�شع ول  اإجماع  اأعاله حماور  املذكورة  الأورا�ص  ت�شكل   .22

التزام اأكرب للفاعلني املعنيني الرئي�شيني. اإل اأن امل�شوؤولية الرئي�شية تقع على عاتق الدولة واجلماعات والفاعلني 
الرتبويني والأ�رش يف التاأطري واللتفاف حول مبادرة قوية وحازمة قادرة على حتقيق القطيعة الالزمة والتغيري 
ا�شتعداد لو�شع كافة  الإن�شان على  الوطني حلقوق  املجل�ص  املجتمع ككل. ويبقى  قبل  املنتظر من  النوعي 
اإمكاناته وموارده للم�شاهمة يف هذه املهمة ذات امل�شلحة العليا وذلك يف اإطار �رشاكات وبرامج للنهو�ص 

بثقافة حقوق الإن�شان واملواطنة.









من �أجل �إعمال مت�صاو ومن�صف
للحق يف �لرتبية و�لتكوين

سلسلة املساهمة يف النقاش العمومي - رقم 6 - شتنرب 2014


