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2015-2014معطيات الدخول برسم موسم 
تطور الطلب

التربية الوطنية

ور تطبنسبةوتلميذتلميذةألف791وماليين6منأزيد

؛2014-2013معمقارنة2,33%

39%؛القرويبالوسطالتالميذمن

52%؛ذكور %48وإناث

88%؛خوص يتعليم%12وعموميتعليم

 جددمسجلون وتلميذتلميذةألف663مايفوق

معمقارنة%3تطور بنسبةابتدائياألولىبالسنة

؛2013-2014

52 اميةالنظغيربالتربيةمسجلون همتلميذ800

-2013معمقارنة%12تفوق التطور بنسبةأي

2014.

التكوين املنهي

األساس يبالتكوينومتدربمتدربةألف414منأزيد

18تطور بنسبة :2014-2013موسممعمقارنة%

32%؛ذكور %68وإناث

84%خصوص ي؛%16وعمومي

71%10والشغلوإنعاشاملنهيالتكوينمكتب%

.الخاصالقطاع%19وأخرى عموميةمكونةقطاعات
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2015-2014معطيات الدخول برسم موسم 

أطر التدريس

املجموع ثانوي تأهيلي ثانوي إعدادي ابتدائي

230 822*** 46 856 57 300 126 666* مجموع املدرسين

7 000 2 540 2 160 2 300** الخريجون الجدد منهم

أستاذة وأستاذ متخصص في تدريس اللغة األمازيغية 380من بينهم  *
أستاذة وأستاذ متخصص في تدريس اللغة األمازيغية 80من بينهم **

2014-2013مقارنة مع %2,1مسجال بذلك تطورا بنسبة  ***

55%
25%

20% ابتدائي

ثانوي إعدادي

ثانوي تأهيلي

توزيع أطر التدريس حسب 

السلك

تطور العرض
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2015-2014معطيات الدخول برسم موسم 

املجموع القطاع  الخاص القطاع العام

11 630 4 850 6 780 القارون

7 345 6 170 1 175 العرضيون 

18 975* 11 020 7 955 املجموع

2014-2013مقارنة مع %2مسجال بذلك تطورا بنسبة  *

توزيع املكونين حسب النوع

املكونون بالتكوين املنهي

68%

32%
ذكور 

إناث

تطور العرض
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2015-2014معطيات الدخول برسم موسم 

الداخليات الحجرات املؤسسات 

63 104 540 7 638* ابتدائي

350 34 606 1 928 ثانوي إعدادي

299 23 837 1 101 ثانوي تأهيلي

712 162 983 10 667 املجموع

جماعاتيةمدرسة  93منها  *
فرعية 219 13إضافة إلى*

الجديدةاإلحداثات

الداخليات املؤسسات

95

246

68

114

64

ابتدائي

إعدادي

تأهيلي

تطور العرض
املؤسسات التعليمية: بنيات االستقبال
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2015-2014معطيات الدخول برسم موسم 
تطور العرض

1املنهيالتكوينمؤسساتعددبلغ :مؤسسة934

 27:العمومي نسبة القطاع%

73: نسبة القطاع الخصوص ي%

مؤسسات للتكوين املنهي مسيرة من طرف املهنيين في إطار التدبير املفوض 10

مؤسسات التكوين املنهي: بنيات االستقبال 



2013-2014 2014-2015

1 910   

2 113   
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2015-2014معطيات الدخول برسم موسم 

الدعم االجتماعي

360

778

941

34 النقل املدرس ي

والداخلياتاإلطعام املدرس ي 

"برنامج تيسير"املباشر الدعم املالي 

"مليون محفظة"امللكية املبادرة 

الدعم االجتماعي

مليون درهم 113مليارين وما يفوق : الكلفة اإلجمالية

الكلفة بمليون درهم 
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أهم املستجدات

أكبر تالؤمقتحقيأجلمنوالفالحةوالطيرانالسياراتصناعةمهنفي“املهنيةالبكالوريا”إرساء
االقتصادي؛واملحيطالتربوي النظامبين

األكاديمياتمجموعليشمل-فرنسيةخيار -املغربيةللبكالورياالدوليةاملسالكنطاقتوسيع
؛(تعليميةمؤسسة45)الجهوية

ياروخ،وطنجةالبيضاءالدار ،الرباط:جهويةأكاديمياتبثالثة"إنجليزية"خيارتجريب
؛والناظور تطوان:اثنتينجهويتينبأكاديميتين"إسبانية"

 ن؛القطاعيبيناالندماجيالتوجهتفعيلقصداملنهي،التكويننحو التوجيهتعزيز

األساسالتكوينمنظومةتحسين:

 املعرفي؛التكوينتعزيز

التفتحندواتبرمجة.

التكوين؛و التربيةملهنالجهويةاملراكز إلىللولوجبالنسبةالجهوي التوظيفمبدأاعتماد
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أهم املستجدات

التكوين؛و التربيةملهنالجهويةباملراكز مرةألول التربويةاإلدارةأطر تكوينمسلكإرساء

التالميذ،و التلميذاتلدىالقراءةكفايةبمستوى االرتقاءأجلمنالتدابير منمجموعةاتخاذ
.الدراسيةمساراتهمفيواملتعلميناملتعلماتنجاحفيحاسمامحدداتشكلالتي

مناملتخصصالتقنيدبلومحامليلتمكينالعاليوالتعليماملنهيالتكوينبينممراتفتح
التجارةمهنيفالعاليالتعليمومؤسساتاملهندسينومدارساملهنيةباإلجازةتكوينهممتابعة

والتدبير؛والتسيير 

والشروطتالتكويناعلىالتعرفمنالشبابلتمكينوالتوجيهباإلعالمخاصةبوابةإطالق
.اإلنترنتعبر املنهيالتكوينولوجقصدالتسجيلطلبتعبئةوكذااملطلوبة
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جزاتمنلتقييمالذات،معموضوعيةوقفةإجراءبضرورةالساميةامللكيةالتوجيهات

والبناءعالواسالنقاشاعتمادمع،واختالالتهاضعفهامكامنوتحديدالتربوية،املنظومة

والتكوين؛التربيةقضايامقاربةفي

 لشاملةاالتعبئةوتحقيقاملغربي،املجتمعأطيافمختلفوانتظاراترؤيةاستحضار

.اقعالو أرضعلىبلورتهاأثناءأو التربوية،السياساترسممرحلةخاللسواءحولها،

السياق العام للقاءات التشاورية 
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األهداف التشخيصية: أوال

اإلستشرافيةاألهداف : ثانيا

يتجاوز ظور منوفقاملجاالت،مختلففيالتربويةللمنظومةاألساسيةاالختالالترصدتتوخى•

سبابلأل موضوعيتحليلتوفير خاللمنأهم،هو ماليشملاالختالالت،رصدعندالوقوفحدود

.التربويةاملنظومةإخفاقاتوراءالكامنة

أهداف اللقاءات التشاورية

لتجاوز ةعملياقتراحاتبلورةجانبإلىاملستهدفة،الفئاتجميعانتظاراتعلىالتعرفتروم•

صير القاملدىعلىتربوي مشروعوأولوياتمعالمورسماملغربية،للمدرسةالحاليةالوضعية

والبعيدواملتوسط



15

مواضيع اللقاءات التشاورية

تدريس اللغات الحياة املدرسية املنهاج التعبئة

استقاللية املؤسسات 

التعليمية

التكوين األساس 

واملستمر لألستاذات 

واألساتذة

اختيار وتكوين رؤساء 

املؤسسات التعليمية
املسار املنهي

صورة املدرسة
املمارسات الجيدة في 

مجال التدبير
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املشاركةإحصائيات

ومشاركا،مشاركة000102يقاربمااملشاورات،هذهفيواملشاركيناملشاركاتعددبلغ

؛%7نسبتهماوالتالميذوالتلميذات،%31نسبتهمابينهممناإلناثشكلت

منهاشكلتتعليمية،مؤسسة6000يفوق مااملستهدفةالتعليميةاملؤسساتعددبلغ

.%15نسبتهماالخصوص يالتعليمومؤسسات،%48نسبتهماالقرويالوسطمؤسسات
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املشاركينعدد

الجهوي املستوى 

ومشاركةمشارك101.785

69%31%

156

157

254

387

735

1124

2083

4241

6747

8356

8457

69088

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

المفتشات والمفتشون

(الجهوية)النقابات التعليمية 

…أعضاءالمجلس اإلداري لألكاديميات 

نالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوي

…الجمعيات الفاعلة في مجال التربية

(اإلقليمية)النقابات التعليمية 

ةالمجالس المنتخبة والسلطات اإلقليمي

…ممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء 

ممثلو التلميذات والتالميذ

األطراإلدارية والتقنية والتربوية

مديرات ومديري المؤسسات التعليمية

األستاذات واألساتذة

عدد املشاركين في مجموع الجهات حسب الفئات

81%
19%

املستوى املركزي 

مشارك ومشاركة286
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املؤسساتعدد

الخصوصية

منها
االقروية منه عدد المؤسسات المشاركة

189 109 352 التعليم األولي

484 2178 3861 التعليم االبتدائي

176 476 1158 الثانوي اإلعدادي

94 188 726 التأهيليالثانوي 

943 2951 6097 المجموع

قروي
48%

حضري
52%

الوسطحسباملؤسسات املشاركة نسبة 

القطاع 
الخصوصي

القطاع 15%
العمومي

85%

القطاعحسباملشاركة املؤسسات نسبة 

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

يالتعليم االبتدائ الثانوي اإلعدادي الثانوي التأهيلي

39%

42%

45%

نسبة املؤسسات املشاركة  من العدد اإلجمالي للمؤسسات
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اللقاءات التشاوريةخالصات

؛جهويةأكاديميةو إقليميةنيابةو تعليميةمؤسسةكلعنرير اتق

؛والفئاتاملواضيعبمدخليالجهوية،للمشاوراتانتركيبيناقرير ت

والفئات؛املواضيعبمدخلي،املركزيةللمشاوراتانتركيبيناقرير ت

 االلكترونياملنتدىتقرير.

.  وطني يرصد الخالصات األساسية لهذا الورش التشاوريتقرير 

ارة؛للوز الرسميةالبوابةعبر الوطنيوالتقرير التركيبيةالتقارير نشر خاللمنالنتائجتقاسم

خاصإلكترونيمنتديخاللمنالتقارير هذهحول موسعنقاشفتح.
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املبادئ املؤسسة ملنظومة الرتبية والتكوين•

التعلمي وتعلمي اللغاتلغات •

الأساس ية واملعايري الوطنيةالأهداف •

والإشهادالتقيمي نظام •

•…

منهجية العمل

النجاعة والفعالية•
جودة التعلمي•
ن املهيندمج بني الرتبية الوطنية والتكوي•
اللغات والتواصل•
ختليق املدرسة•

أأس ئةل مطروحة للنقاش
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S W

O T

الرؤية املس تقبلية         
للمدرسة اجلديدة

ية املوارد البرش -المنوذج البيداغويج             -

احلاكمة-العرض املدريس                 -

تفعيل الرؤية املس تقبليةاسرتاتيجية 

تعبئة امجليع حول املدرسة

مرشوع             

الرؤية املس تقبلية 

حتليل اختاللت منظومة الرتبية والتكوينمشاورات موسعة تصور أأويل

وطنيةتوهجات 
الربانمج احلكويم 
والاسرتاتيجيات 

القطاعية

التقرير حول 
عةاجلهوية املوس

ةاخلطب امللكي 2011دس تور 

س نة من التمنية 50تقرير 
2025البرشية وأ فاق 

امليثاق الوطين 
شاكليات-ينللرتبية والتكو  اإ

الأس بابلتشخيص وحتليل معطيات -

احللول املمكنةاقرتاح -

ماكنيات التدخل- عراقيل واإ

مح/إقليمية

لية

جهوية
وطنية

التقارير ادلولية حول 
وضعية منظومة الرتبية 

والتكوين

تقارير اجمللس الأعىل للرتبية 
والتكوين والبحث العلمي

حول التقارير ادلاخلية 
والتكوين الرتبية نظومة

...(الربانمج الاس تعجايل)

ول تقارير الهيئات الوطنية ح
ينمنظومة الرتبية والتكو أأداء 

وصف وحتليل الوضعية الراهنة-

دراسات مقارنة دولية-

مدرسة

الهيئات 
ادلس تورية

الرشاكة
ادلولية

الرشاكء
الاقتصاديون

اجملمتع 
املدين

الإدارات 
احمللية

فاعيل منظومة
ينوالتكو الرتبية

احلاكمة 
الرتابية

أأولياء 
التالميذ

املواطنون

يف منظومة الفاعلون 
الرتبية والتكوين

جلنة اخلرباء



املبادئ املؤسسة ملنظومة الرتبية والتكوين•

التعلمي وتعلمي اللغاتلغات •

الأساس ية واملعايري الوطنيةالأهداف •

والإشهادالتقيمي نظام •

•…

منهجية العمل

النجاعة والفعالية•
جودة التعلمي•
ن املهيندمج بني الرتبية الوطنية والتكوي•
اللغات والتواصل•
ختليق املدرسة•

أأس ئةل مطروحة للنقاش

مشاريع ذات أأولوية

غناء مرشوع  اإ

الرؤية

ةل 
رح

م
يل

ل ح
لت وا

ص 
خي

ش
لت ا

م
رة

لو
لب  ا

حةل
ر

جنا
والإ

ط 
طي

تخ
ل ةل ا

رح
م

ز

حث اجمللس الأعىل للرتبية والتكوين والب
العلمي

S W

O T

الرؤية املس تقبلية         
للمدرسة اجلديدة

ية املوارد البرش -المنوذج البيداغويج             -

احلاكمة-العرض املدريس                 -

تفعيل الرؤية املس تقبليةاسرتاتيجية 

تعبئة امجليع حول املدرسة

مرشوع             

الرؤية املس تقبلية 
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منهجية العمل
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منهجية العمل
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منهجية العمل
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مجاالت االختالل والقصور في منظومة التربية والتكوين

العرض املدرس ي البيداغوجيالنموذج

األوليالتعليم•
التمدرستعميم •
ظروف استقبال التالميذ•
مستوى األداء في الوسطين القروي والحضري •
دور القطاع الخاص، تنظيمه ومساهمته في تحقيق•

األهداف الوطنية

املدرس يالهدر•
التعلمات األساس•
التحكم في اللغات•
الكتب املدرسية•
(املستويات واملواصفات)املعايير الوطنية •
اإلعداد لالندماج في الحياة املهنية•
ادونظام التقييم ونظام اإلشهالنظام البيداغوجي،•

الحكامة املوارد البشرية

الجهاز التنظيمي، نظام التدبير والالمركزية•
لتكوينالجهوية للتربية واالتدبير اإلداري لألكاديميات•
سلسلة التدبير•
تعبئة الفاعلين املحليين•

التكوين ملهن التربية•
يناملدرسجهاز تأطير وتقييم•

أسئلة أفقية

بية التر دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في منظومة•
والتكوين

القيمالنزاهة في املدرسة و •

التربية الوطنية



استعمال الطاقة االستيعابية وسرعة االستجابة للطلب االجتماعي؛•

التكوين املستمر؛•

م،عملهغيرواأو عملهمفقدواالذيناملأجورون السجناء،)معينةفئاتلفائدةالتكوينعرض•
؛(....القرويالوسطالعمل،طالبو املستقلون،العمال

رصد سوق الشغل واستشراف الحاجيات؛•

؛«بالكفاياتاملقاربة »تعميم •

الجسور بين مكونات منظومة التربية والتكوين؛•

؛للحكامةاإلطار املؤسساتي •

؛الجهوي تنسيق التكوين املنهي على املستوى •

.العالقة بين املقاوالت والتكوين املنهي•

والتكوينالتربيةمجاالت االختالل والقصور في منظومة 

التكوين املنهي



لكل،منصفبشكللتمنح،املغربيةاملدرسةبتغييريسمحأنالجديدالتربوي املشروععلى

ولتأهلهمللوطن،العلياواملبادئالقيمعلىمرتكزا،جودةذيوتكويناتعليماالغدمواطني

يحتاجالذيالبشري الرأسمالبناءفيالفاعلةواملساهمةواالنفتاح،للمستقبل،لالستعداد

.الكونيةاملبادئعلىاالنفتاحوكذاالوطن،إليه
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2030الرؤية املستقبلية

مدرسة جديدة 
من أجل مواطن الغد
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؛Paradigme))البيداغوجيالباراديغمتغيير.1

والتمكنات،اللغمنالتمكناإلنسانية،العلومفيالتكويناالنفتاح،،املتعلممواصفاتتحسين.2
؛(STEM)والرياضياتوالهندسةوالتكنولوجياالعلوممناملندمج

التربية؛ملهناالعتبار إعادة.3

املواطنة؛وروحالقيموترسيخاملغربيةالهويةتعزيز .4

املقاوالت؛عمبشراكةاملنهياإلدماجتحسينبهدفالحياةمدىعلىوالتكويناملهنيةللحياةاإلعداد.5

للتعلم؛ومالئمةمنصفة،متكاملةفرصتوفير .6

واالتصال؛اإلعالملتكنولوجياوعميقشاملإدماج.7

املتقاسمة؛املسؤوليةعلىيعتمدللحكامةنموذجنحو التحول .8

املدرسة؛حول الفاعلينجميعتعبئة.9

.للجودةاملستمر والتحسيناملكتسباتوترصيداالستدامة.10

األهداف االستراتيجية



30

اإلجراءات املحاور 

اعتماد منهاج جديد للسنوات األربع األولى من التعليم االبتدائي. 1

تحديد عتبات االنتقال بين األسالك. 2

كن التمو التحكم في اللغة العربية
من التعلمات األساسية   

1

تقوية اللغات األجنبية بالثانوي اإلعدادي وتغيير نموذج التعلم. 3

املغربيةللباكالورياإرساء املسالك الدولية . 4

التمكن من اللغات األجنبية 2

االبتدائيبالتعليمتحديد مسار اكتشاف املهن . 5

إنشاء املسار املنهي بالثانوي اإلعدادي. 6

إرساء الباكالوريا املهنية. 7

التوجيه نحو التكوين املنهي. 8

نهي دمج  التعليم العام والتكوين امل
وتثمين التكوين املنهي 

3

يةمراكز التفتح باللغات واألنشطة الثقافية والفنية والرياضإحداث. 9

تشجيع روح املقاولة واملبادرة. 10

لذاتي  الكفاءات العرضانية والتفتح ا 4

تأهيل املؤسسات التعليمية. 11

توسيع العرض املدرس ي. 12

اعتماد مبدأ املدارس الشريكة. 13

النهوض بالتعليم األولي. 14

تحسين العرض املدرس ي 5

التدابير ذات األولوية
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اإلجراءات املحاور 

« التكوين عبر املمارسة»وتعزيز التأطير عن قرب . 15

إعادة النظر في التكوين األساس للمدرسين. 16

التأطير التربوي  6

تدبير املؤسسات التعليمية. 17

تطبيق الالمركزية الفعلية. 18

نيةتعزيز النظام األساس ي الخاص بموظفي التربية الوط. 19

الحكامة 7

باملدرسةترسيخ النزاهة والقيم. 20 تخليق املدرسة  8

التكوين املنهياستراتيجيةتحديد . 21

تثمين املسار املنهي. 22

تعزيز التكوين املستمر في قطاع التكوين املنهي. 23

أسمال تثمين الر : التكوين املنهي
ةالبشري وتنافسية املقاول

9

التدابير ذات األولوية



املواليةالخطوات

تمت بلورتها عقد لقاءات جهوية مع الفاعلين التربويين لتقديم التدابير ذات األولوية التي

بناء على نتائج املشورات ، وذلك من أجل إغنائها ودراسة سبل تفعيلها ؛

حث العلمي مواصلة التنسيق والعمل املشترك مع املجلس األعلى للتربية والتكوين والب.
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تتبعكمعلى حسن شكرا 



تحديات الدخول املدرس ي 

ورهانات إصالح املنظومة التربوية 

ملتقى وكالة املغرب العربي لألنباء،

2014شتنبر  23الثالثاء 


