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 مغرب الغد

 ورهان التربية وضرورة االستثمار

الرأسمال البشريفي   

 

واألمان  لنا األمن الوطن هو أغلى ما نملك ,فقد عشنا وترعرعنا في ظله،كما أنه يوفرمن المؤكد أن         

 م جميعا فيالروحي والسياسي والهوياتي والثقافي واالجتماعي .....وعرفانا منا بهذه المزايا علينا أن نساه

 كما يجب علينا المشاركة في بناء مغرب الغد. ،النهوض به وتطويره

لفوارق لمنشود ،البد من بناء نموذج تنموي يلبي طموحات ومتطلبات المواطنين للحد من اولتحقيق التقدم ا

 االختالالت المجالية وتحقيق العدالة االجتماعية. االجتماعية و

،اعتمدت الدولة نموذجا يعتمد باألساس على التدبير المباشر لبعض القطاعات  2002فعال و في سنة 

ن لنموذج أبااحت األولوية للمشاريع الكبرى من أجل دعم البنية التحتية،لكن هذا حيث من ،االستراتيجية الكبرى

ة .كما على بعض االختالالت حيث إنه خلق نوعا من التباين االجتماعي واالقتصادي على مستوى جهات المملك

 " خلص إلى أن :2040أن البنك الدولي أنجز تقريرا بعنوان "المغرب في أفق 

 وهي نسبة غيركافية لتقليص معدل البطالة؛ 45 %عدىمعدل النمو ال يت 

  حالة والدة ؛ 1000وفاة من كل 25بلغ 2015معدل وفيات الرضع سنة 

 2040كحد أقصى في أفق  40 %االستهالك الداخلي  بهذه الوتيرة سيبلغ. 

إلى ضعف بإحصائيات تنبه  2018كما جاء تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الصادر في شتنبر

،وهو بدوره أوصى بإعادة 2017سنة  10,2%إلى  2016سنة  9,9%مستوى االستثمار وزيادة معدل البطالة من

بلورة النموذج في  التالميذ بطاقة مشاركة

 التنموي الجديد حول موضوع"مغرب الغد"
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النظر في النموذج الحالي بهدف التنمية الشاملة للبالد، ولهذا فقد دعا جاللة الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش 

يد يرقى إلى تطلعات الشعب ،ويحقق اإلقالع إلى صياغة مشروع نموذج تنموي جد 2019يوليوز3بتاريخ 

جاللته حرص على إحداث لجنة استشارية خاصة من أجل بلورة نموذج  كما أنواالجتماعي لبالدنا ، االقتصادي

تنموي جديد .ولبناء مغرب أفضل البد للخطة التنموية الجديدة من االستثمار في الرأسمال المادي والالمادي على 

 .بارهما مقومين أساسيين للتنميةحد سواء وذلك باعت

وي قوي وحسب البنك الدولي فإن مكونات الرأسمال الالمادي ثالثة يجب أن تتضافر جميعها إلنشاء نموج تنم

. هذا  البشري الرأسمال و الرأسمال المؤسساتي و الرأسمال االجتماعي : قادر على مواجهة تحديات األلفية الثالثة

رورة ضالتي يجب العناية بها خاصة فئة الشباب ،و تجدر اإلشارة إلى  البشريةفي الطاقات  األخير يتمثل

 دمغة ؛االهتمام بجانب االبتكار،  التكنولوجيا ، تطوير البحث العلمي و تنويع اآلفاق للحد من هجرة األ

       تصادية  اقإن العنصر البشري المكون تكوينا علميا رصيدا و تقنيا دقيقا يعتبر مكونا أساسيا لتحقيق نهضة 

ن مجرد ول الثروات ممم": "الثروة البشرية هي التي تحدم سميث في كتابه "ثروة األو اجتماعية، كما قال آ

عزيز تطوير و ت من هذا المنظور فان  لى طاقات تكنولوجية متنوعة تحقق التقدم المنشود".كميات نوعية إ

 اجهة تحدياتأساسيين، و هما التعليم و البحث العلمي لمو و ذلك بتنمية ركنينأصبح ملحا ،المنظومة التربوية 

 مغرب اليوم ،من خالل :

شكل ومن ساكنة المغرب ،مما ي %32)حسب ويكيبيديا( 2014 تشكل نسبة األمية سنة محاربة األمية:-

 عائقا كبيرا أمام تحقيق النهضة؛

تقرير" األطلس المجالي  تحسين متوسط التمدرس الذي لم يتجاوز خمس سنوات و ستة أشهر حسب_ 

  الترابي"

 ين االعتبارتمثل الطفولة المبكرة مرحلة أساسية في نمو الشخص، لذلك وجب العناية بها و أخذها بع     

لطفولة ( في رسم مالمح النموذج التنموي الجديد . كما أكد رافي كافوكيان )مؤسس مركز كندا لتكريم ا

 بأكمله " تغيير مجراهابقوله:"حين يولي المرء االهتمام ببداية القصة فـإن بمقدوره 

أعلى  و حسب منظمة اليونسيف العالمية فإن السنوات الثمانية األولى و خاصة الثالثة األولى تشكل

  .المراحل الحيوية لنماء الطفل

 بذل جهود و جدير بالذكر أن المغرب قد حقق تقدما في بعض أوجه تنمية الطفولة المبكرة كما يحتاج إلى

سخة ما أشار إليه جاللته في رسالة موجهة للمشاركين في الن في  الجوانب التي تعرف عجزا ،وهذا

يدان مجبارة في  وإذا كانت بالدنا قد بذلت مجهوداتاألولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية ، إذ قال: " 

نمو ة تأخر البالطفولة المبكرة، من خالل تقليص نسبة الوفيات لدى الحوامل واألطفال، وكذا نسب االهتمام

ف  يزال يعرالمن التعليم األولي والخدمات الصحية لهذه الفئة، فإن الواقع  واالستفادةسين التغذية، وتح

 قائيةااللتعجزا ملموسا على هذا المستوى، بفعل ضعف التنسيق في إعداد السياسات العمومية، وغياب 

 ".من حدته عيةواالجتما واالقتصاديةفي التدخالت، والذي تزيد الفوارق المجالية  واالنسجام

 و لهذا يلزم االهتمام أكثر بهذه المرحلة، مما سيعكس نتائج أهمها:

 همهارات تطويراللغوية و الحركية و  ين مهارات الطفلحست على المستوى الفكري: 

 ؛ة يو المعرف يةالتعلم

أقرت مذكرة البنك الدولي االقتصادية عن المغرب، أن دعم :  على المستوى االقتصادي 

الطفولة المبكرة يعد استثمارا ضروريا لتحقيق نوع من التقدم في التنمية البشرية ، 
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فدعمها ال يؤثر فقط على  التطور الشخصي و االجتماعي و المهني للفرد ، بل أيضا 

 آفاق النمو للبلد كله .  يعزز

ق نطالقطة االضل ال بد للمغرب من إتباع خطة تعليمية و تربوية جديدة ، تمثل له نألفير نحو او للتغي   

 نحو غد أكثر إشراقا ، و ال يتأتى ذلك إال ب:

 أن الجميع"مال بمبدأ "التعليم شتعبئة جميع الفاعلين التربويين بالقطاع العام و الخاص معا ،ع  ،

ن ل المواطنيبويين بالوطن و القوى الحية ، و كن باإلرادة الشاملة لجميع الفاعلين التريهذا رهو

 الغيورين على مستقبل المنظومة التربوية بالمغرب . و يتجلى ذلك في :

  البحث  و التكوين المهني و التعليم العاليتأسيس شراكات بين وزارة التربية الوطنية و

يمية ات التعلالعلمي  و القطاع الخاص ، للمساهمة في النهوض بالبنية التحتية للمؤسس

 ؛لتشجيع البحث العلمي والتقني وتقديم الدعم االجتماعي ، و التحفيز المادي

  تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في قطاع التربية و التكوين عبر تيسير إجراءات

 إحداث مؤسسات تعليمية خصوصية موازية ذات كفاءة و جودة ؛

 يل مقاولة و الجامعة, و ذلك لتأهمنح للقيام ببحوث مشتركة بين الال الرفع من عدد

ة من الجامعات المغربية في أفق الرفع من كفاءات خريجيها و تحسين قدراتهم التنافسي

 أجل إدماجهم في السوق الوطنية و الدولية.

  لمبذولة فرغم المجهودات ا تقليص الفوارق السوسيو اقتصادية ،النهوض بالعدالة االجتماعية و

 ،يم أبنائهامن طرف الدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم األسر المعوزة لتعل

جتمع و لتكوين م لضمان تمدرس األطفال المحتاجين ، إال أنه يجب تكثيف الجهود بهذا الصدد،

 ودية و إنتاجا؛دمروأكثر تطورا و وعيا بمحيطه، و هذا لخلق رأسمال بشري أكثر 

 لتنميةنية ات و مسابقات تعليمية و تكوياالختيار و االبتكار ، و ذلك بتنظيم لقاء على التربية 

 مهارات المتعلمين الفكرية و المعرفية ،و لتنمية المنافسة اإليجابية؛

 تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية ،بهدف تعميم التجارب الناجحة ؛ 

خلق الظروف لطرق التدريس  فضال على المراجعة الضرورية للمناهج و البرامج الدراسية و     

ي ه البرامج ففالمغرب لم يغفل عن أهمية هذ .وهادفاالمالئمة للنجاح و جعل عملية التعليم نسقا متكامال 

رنامج را بالبجميع مخططاته اإلستراتيجية لتطوير التعليم ، بدءا بميثاق التربية و التكوين،و مرو

 . 2030_2015اإلستعجالي، وصوال إلى الرؤية اإلستراتيجية 

 و تجدر اإلشارة إلى أن هذه المناهج يجب أال تغفل عن:

ا ميع جوانبهتعزيز وترسيخ القيم اإليجابية للتربية باعتبارها أساسا لبناء شخصية المتعلم في ج .1

 بشكل متوازن؛

زويد جميع المؤسسات باإلنترنيت و الحواسيب تعزيز استعمال التكنولوجيا ،من خالل ت .2

لقرن الضرورية ،و تعميم دراسة المعلوميات في جميع المسالك الدراسية. لمحاربة تحديات ا

 .الرقمية الجارية"  واكبة "الثورةالواحد و العشرين ، و م

 .تحسين تدريس اللغات  بمختلف المستويات خاصة الحية منها .3
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مركزية     و الالإليجابية المنتظرة من اعتماد المملكة المغربية لسياستها في الجهوية و اعتبارا للنتائج ا     

على المستوى التربوي ، يقر الميثاق الوطني للتربية و التكوين في المغرب بدعامتين أساسيتين و  تمركزالال

 هما :

 إقرار الالمركزية و الالتمركز في قطاع التربية والتكوين .: 15الدعامة

 تحسين التدبير العام لنظام التربية و التكوين و تقويمه المستمر.:16الدعامة 

 و إلنجاز هذا ، ينبغي :

o ني و إحداث هيئات للتنسيق بين  مؤسسات القطاعات الثالثة :التربية الوطنية، التكوين المه

 التعليم العالي؛

o  توى التربية و التكوين على مسإحداث هيئة مكلفة بالتخطيط و التدبير و المراقبة في مجال

 الجهات و األقاليم و الشبكات المحلية للتربية و التكوين؛

o يكلتها توفر األكاديميات الجهوية على دفتر تحمالت، يوضح  و ينسق مهامها و مسؤولياتها  و ه

 و مواردها و اإلجراءات المنظمة ألنشطتها ؛

o ؛مؤسسات مجالس التدبير و تفعيل أدوارهاإحداث ال 

o ضبط السياسات العمومية في مجال التربية و التكوين من قبل هيئات التنسيق ؛ 

o إلغاء كل ما هو زائد و ضمان استثمار عقالني للبنيات التحتية و للموارد البشرية؛ 

o إشراك األسرة و األولياء و جميع الفاعلين التربويين في القرارات المتخذة؛ 

o ن هذا السياق  جاءت مسابقة مغرب الغد التي نح إشراك التلميذ في اتخاذ القرارات، و في

 بصددها.

 شري، و الكز على النهوض بالرأسمال الالمادي و الرأسمال البتإن تحقيق تنمية مستدامة  يجب أن ير   

 يمكن الحديث عن الرأسمال البشري دون إصالح المنظومة التربوية و تطوير مناهجها ،لهذا يجب

بناء من شأنها أن ترتقي بنظامنا التربوي و تجعله ضمن األولويات ل التياستحضار مختلف الجوانب 

 مغرب تحرير الطاقات و تحقيق التنمية.،مغرب الغد 

 المراجع:
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   تقرير "حكامة منظومة التربية والتكوين بالمغرب"للمجلس األعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي.-

 


