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 تمهيد

 املجاالت مختلف طالتإصالحات  .الهامة اإلصالحات من مجموعة األخيرين العقدين خالل بالدنا عرفت

تغيير في بعض و  وتشريعية قانونية نصوص كانت وراء مراجعةو  ،واالقتصادية واالجتماعية منها السياسية

مختلف بشكل متفاوت بين  املجال االقتصادي، وإنمؤشرات مجموعة من في و جتمعيةامل الحياة مالمح

  .ملجاالتاذه ه مكونات

جميع هذه اإلصالحات على غالبية أثر ماهية  يتمثل في الذي يطرح نفسه، واملشروع العريضلكن السؤال 

املؤكد أن الجواب عن هذا . للبلد قتصاديةالت االجتماعية واالاملجاومن خاللهم على  املواطنات واملواطنين

 ألنه يتطلب التمحيص في مؤشرات مختلفة ومتنوعة يتم استخراجها من مصادر ذات 
ً
السؤال ليس يسيرا

املوضوعية أن بمصداقية علمية. والحالة هذه، وفي ظل املتوفر من املعطيات وبشكل عام يمكن القول 

كما  البالد، مناطق مختلف في العموم على التحتية البنى عرفتها التي النوعية النقلةبتقتض ي االعتراف 

، التي تم الكبرى  األوراشدور عن الحديث  عدم إغفالتقتض ي 
ً
في خلق  فتحها، منذ عقدين من الزمن تقريبا

 تحت طائلة املوضوعية لكن .والفالحي دينامية على مستوى النسيج االقتصادي والصناعي
ً
ورغم ، ودائما

فئات واسعة على  اإليجابي أثرهاأو االدعاء ب نتائجاملبالغة في تقييم ال ستقيمتال ، أهمية ما تمت اإلشارة إليه

 . ، كما تدعي بعض األصواتمن أفراد املجتمع املغربي

في برمجة  ولوياتاأل  سلم حول  يختلفون  الدولي، أو الوطني الصعيد على سواء ن،ياملحللجل بالفعل ف

من و  .العدالة االجتماعية هاتحقيق من حيث مدى بلوغ األهدافو  التي تمت إلى غاية يومنا هذا اإلصالحات

 مدىب ما يتعلقفي التي تم تنفيذهاملشاريع امختلف  أثر تقييم في شأن يكاد يكون هناك إجماع، ى خر زاوية أ

 عادل بشكل منها دييستفلتكن  لم املشاريع اإلصالحية معظم تلك أن على ،منها املجتمع فئات جميع استفادة

 زالت العريضة  اجتماعيةشرائح ف .أو لتحقق التنمية البشرية في سقف الطموحات املعلنة املواطنين جميع

الخدمات  مختلف من االستفادة وضعفاألجر وعدم ديمومته،  والبطالة وتدني التهميش من تعاني

معالجة انطالق كل تأخر في  واإلشكال أن .والتكوين والتربية ،الصحةك ت حيويةاال جم في سيما األساسية

  .يقوض جهود التنمية في املجاالت األخرى ألجيالوالقضايا املرتبطة بهاذين املجالين األخيرين  االختالالت

عن  املتبعة حتى اآلن، ةالتنموي السياسات كافيا إلبراز قصور  يعدالبالد ملك به  قرشخيص الذي أالت ولعل

 مختلف في ةوالشمولي ندمجةامل رؤيةغياب ال ، في ظلتحقيق ما يصبو إليه املغاربة من تقدم ورخاء

وهو ما بدا  .ذ إلى غاية يومنا هذايتنفالتي الزالت قيد ال وأ ،التي نفذت السابقة االستراتيجية املخططات
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 في كل املعنيين، الفاعلين داعيا ،2017 أكتوبر 13 بتاريخ واضحا في الخطاب امللكي الذي وجه إلى البرملانيين

 البالد.". تعرفها التي التطورات ملواكبة التنموي  نموذجنا في النظر "إلعادة مجال اختصاصه،

 السبيل أنمن املجتمع املدني  وأهذا الصدد، تعتبر مختلف الدراسات املنجزة من طرف هيئات رسمية  وفي

املؤهلة والقادرة وافر املوارد البشرية ت ستدعيي صلبة أسس على مبني تنموي مستدام إقالع لتحقيق األمثل

ملتطلبات اإلنتاج ذي القيمة املضافة واملحترم للبيئة ومواردها الطبيعية،  على االستباق واالستجابة بفعالية

، التقرير هذافي  هااملطروحة والتي سوف يتم تناولالتحديات  مختلفشرط ضروري للتغلب على  وهو

 
ً
  فالرأسمال البشري يشكل عامال

ً
 .مكونها األساس يلم نقل  إننا في ثروات بلد حاسما

إيفياس ب املعهد الدولي للدراسات النسقية املعروفعي في إطار جماتفكير  ضمن، ومن هذا املنطلق ارتأينا

بهذا اإلسهام  املغربي،على غرار مختلف مكونات املجتمع و  ،من خالل فرعه لشمال إفريقيا والشرق األوسط

 بالسياقات املواكبة للنقاش العمومي حول النموذج التنموي املأمول تضمن التقرير الذي ي
ً
 ،تذكيرا

وتصورات فيما يتعلق باملقومات الكفيلة ببلورة نموذج تنموي متكامل وشمولي يرتكز على االستثمار في 

امللم بقضايا بلده واملتشبع بقيم مجتمعه و ، الرأسمال البشري من حيث إعداد الفرد االجتماعي املنتج

 نفتح على قيم الحداثة الفضلى. املاألصيلة و 

وال حتى رسم  ،اإلشارة أن هذا العمل ال يتوخى التطرق بتفصيل ملكونات النموذج التنموي املأمول من وال بد 

خطوطه العريضة فيما يتعلق بالسياسة واالقتصاد والصناعة أو الفالحة بقدر ما يتغيا اإلسهام بأفكار 

وتصورات، نعتبرها ذات قيمة مضافة نابعة من تراكمات اشتغالنا في مجال التربية والتكوين كأفراد أو 

عنية االستئناس بها في ظل إعمال مبدأ كفاعلين جمعويين ملدة تناهز الثالثة عقود، يمكن لألطراف امل

نموذج تنموي قوامه التربية'' للتأكيد على محورية التربية نحو '' التقرير ااإلشراك. ولقد انتقينا كعنوان لهذ

املستدامة على املدى البعيد. والتجارب الشاملة ووالتكوين في إنجاح أي نموذج تنموي يهدف التنمية 

كما اعتبرنا أن املرور من الوضعية الحالية على مستوى منظومة التربية  الدولية الناجحة تؤكد ذلك.

والتكوين إلى الوضعية النهائية املتصفة بالنجاعة واملالءمة مع باقي املجاالت، ال بد وأن يتم في إطار تدرج 

ة املوالية. مدروس بفترات يحكمها تحقيق أهداف مرحلية تعتبر نتائجها بالنسبة لكل فترة، أساس بناء املرحل

 في  ،كما أن إيماننا بأن التربية والتكوين تعتبر مفتاح التطور االقتصادي والثقافي واالجتماعي
ً
 أساسا

ً
وعامال

تطوير املمارسة السياسية وتخليق الحياة العامة يجد سنده فيما ناله موضوع التربية والتكوين من اهتمام 

 عاهل البالد.   وتشخيص وتوجيه على مدى عقدين من الزمن من طرف

 ملا سبق
ً
  التقرير اجيب عنها هذياألسئلة التي سيحاول أن فإن  اعتبارا

ً
ية مالتنبمستقبل  تتعلق أساسا
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  ،ارتكازا إلى الدراسات العلمية الدولية االرتقاء املستدام بهاوأولويات  ،باملغربالشاملة 
ً
الوطنية التي  وأيضا

التي تأخذها مجموعة من املؤشرات الدالة الغالبة تناولت قضية استشراف املستقبل في عالقة باالتجاهات 

:. وهكذا سنتناول بالتحليل األسئلة التاليةعلى املدى البعيد للبالدفي مختلف املجاالت الحيوية بالنسبة 

 ما هي أهم رهانات املستقبل؟ •

؟العموميةما هي انعكاساتها املحتملة على السياسات  •

 ؟النموذج التنموي املغربيما هي أولويات  •

 عن تصور لنموذج  التقرير ايمكن اعتبار مضمون هذ وتجاوبا مع هذه األسئلة الكبرى،
ً
مساهمة وتعبيرا

تنموي يسعى إلى إطالق ورش اإلنضاج الجماعي لتصورات وألفكار عبر فتح نقاش استشرافي يهدف العبور 

 "
ًّ
نحو غد أفضل في كل أبعاده، من خالل تعبئة كل مكونات املجتمع، خاصة تلك التي اختارت "الصمت حال

وذلك عبر فتح اآلفاق والتشجيع على االهتمام بالشأن العام أو اضطرت لـ " البقاء على هامش كل ش يء"، 

واملشاركة في تدبيره، واإلسهام في تسريع وتيرة املبادرات اإلصالحية الرامية إلى بناء الثقة في األشخاص 

  واملؤسسات ورد االعتبار إليها.

هذا النموذج التنموي من خالل مجموع عناصره على بسط أهم املنطلقات املؤسسة ل التقرير اعمل هذيوس

 من العوامل املؤثرة 
ً
واملرجعيات الفكرية/النظرية الحاضنة واملؤطرة له. كما ستعرض لكل ما اعتبرناه عامال

فيه باعتماد سيرورة تنطلق من حجم تطلعات فئات عريضة من املجتمع وتنتهي بالكشف عن آفاق حقيقية 

ة في املستقبل، فعلى األقل من إرساء مقومات التمثل وواعدة تمكن، إن لم يكن، من تجاوز هاجس عدم الثق

اإليجابي للواقع وتلمس سبل التأثير فيه وتغييره.
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 الحاضر ورهانات املستقبلتحديات 

  118بحيث يحتل املرتبة  ،األدنىالدول ذات الدخل املتوسط  بين املغرب منيصنف 
ً
 7500بحوالي  عامليا

، الضعف النسبي للثروة الوطنيةويعكس هذا . 2دوالر كدخل فردي سنوي باحتساب تكافؤ القدرة الشرائية

 (،1الرسم التوضيحي رقم رغم االرتفاع املضطرد الذي عرفته الثروة الوطنية في عشرينات القرن الحالي )

 
ً
على مستوى  وأعلى املستوى االجتماعي إن  مجموعة من االختالالتيختزل في الدينامية االقتصادية  نقصا

تصنيفها في البعد االجتماعي والبعد ويطرح ذلك على املغرب عدة تحديات يمكن  تأهيل العنصر البشري.

  االقتصادي والبعد السياس ي والبعد التكنولوجي والبعد اإليكولوجي والبعد القيمي والبعد األمني.

اإلجمال   : معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحل   1رسم توضيح  
 (2017 الدولي، البنك مجموعة) 

 
 

 في الثروات وفي املؤهالت ينذر بشرخ تنموي داخلي وخارجيعدم املساواة : التحدي االجتماعي

العالم على صفيح اجتماعي ساخن بسبب الشعور بالحرمان واإلهانة من طرف  مجموعة من بلدان عيشتو 

ولم يعد . البلدانتلك في العديد من  ة مطردةزيادتعرف التي أصبحت أعدادها و  ،الفئات املحرومة واملهمشة

الخروج إلى الشارع ورفع ورقة الحراك االجتماعي كآلية سوى سماع صوتها إل  لتلك الفئات من سبيل

تقرير األمم املتحدة حول التنمية  ت تقارير هذا املعطى وخاصةتجاج على السياسات القائمة. وقد أكدلالح

على ظاهرة عدم املساواة التي أصبحت تخترق العالم من  الذي ركز (UNDP, 2019) 2019البشرية لسنة 

                                                
 .2018معطيات البنك الدولي لسنة   2



10 

 

 

  ،أقصاه إلى أقصاه
ً
  محدثة شرخا

ً
بل  ،النامية فحسبنظيرتها الدول املتقدمة و مجموعة ليس بين  تنمويا

بأن الهوة بين هاتين  املؤشرات املعتمدة تنبئ   داخل كل دولة على حدة. واألخطر حسب التقرير هو أن

 املجموعتين 
ً
تدارك األمر على صعيد املنتظم يعمل أصحاب القرار على لم إن  ،في املستقبل ستزداد اتساعا

 صعيد كما على الدولي 
ً
على الوضعية الحالية من شأنه أن "يقّوض التماسك اإلبقاء إلى أن  كل بلد، منبها

. ويضّر باالقتصاد،...وعندما 
ً
االجتماعي ويزعزع ثقة الناس بالحكومات وباملؤسسات وببعضهم بعضا

اس خدمة مصالحها اآلنية، يضيق النصوب نفوذها لتوجه القرارات السياسية القمة تستخدم القلة التي في 

، وينزلون إلى الشارع."
ً
 .(UNDP, 2019) ذرعا

ال يمكن اعتبار ارتفاع نسبة النمو االقتصادي ضمانة كافية لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة لذا، 

العامل االقتصادي. وقد إزاء بل ال بد من استحضار البعد االجتماعي ملا له من تفاعل دينامي مؤثر  ،للبلدان

تعكس جدلية االقتصادي واالجتماعي في  (UNDP, 2019)أشار التقرير املذكور إلى خمسة تجليات كبرى 

 معادلة التنمية البشرية:

األفراد التقدم الحاصل في أداء الدول في مجال التنمية البشرية يخفي تفاوتات هائلة بين الدول وبين  .1

 داخل الدولة الواحدة في مجمل األبعاد ذات الصلة بالتنمية البشرية؛

بروز أشكال جديدة لعدم املساواة لها ارتباط بجودة اإلمكانات سيكون لها إن استمرت تأثير سلبي  .2

 وخاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة والشغل؛ ،خطير على مستقبل البلدان

بسبب االختالالت العميقة في موازين القوى االجتماعية ن الزممع مرور تفاقم عدم املساواة  .3

واالقتصادية، وتراكم رصيد الالمساواة سواء الفردي مع التقدم في السن أو الجماعي/االجتماعي 

 مع توالي األجيال؛

قصور وسائل القياس املتوفرة على اإلملام الدقيق بجميع أوجه عدم املساواة، وعلى تحديد الفوارق  .4

 والثروة بين الفئات الفقيرة والفئات الغنية بالدقة الالزمة؛ في الدخل

نشوء هيمنة سياسية مرتكزة على نفوذ اقتصادي بني على أنقاض العدالة االجتماعية، الش يء الذي  .5

 ينذر بشروخ عميقة بين الدولة واملجتمع قد يصعب تفاديها.

ضة للتذمر االجتماعي الذي بدأ يطول فئات من بين الدول األكثر عر  رير املذكور،ق، حسب التويظل املغرب

من الوضع السائد، إلى الطبقة  يةواسعة من املجتمع متجاوزا الطبقة الفقيرة، التي تعتبر املتضررة األساس

 121وهكذا نجد أن املغرب يحتل الرتبة  أصبحت تتأثر سلبا بالسياسات العمومية املتبعة.املتوسطة التي 

متأخرا عن متوسط الدول العربية ودول شرق آسيا واملحيط الهادي  2019سنة في سلم التنمية البشرية ل
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ومتقدما على دول جنوب آسيا ودول إفريقيا  ،ودول أوروبا ووسط آسيا ودول أمريكا الجنوبية والكاريبي

تؤثر املؤشرات املرتبطة بالتعليم هي التي ويبدو جليا من خالل الجدول أن  (.1جنوب الصحراء )الجدول رقم 

 سلبا على تصنيف املغرب في مجال التنمية البشرية.

ية لسنة  المغرب: ترتيب 1جدول   2019عل سلم التنمية البشر

مؤشر  الدولة الرتبة

التنمية 

 البشرية

األمل في 

الحياة 

عند 

 الوالدة

السنوات 

املتوقعة 

 للتمدرس

متوسط 

سنوات 

 التمدرس

الدخل 

 للفرداإلجمالي 

بالدوالر 

 املتكافئ

الفارق في 

الدرجة بين 

 الدخل

التنمية و 

 البشرية

 5 68,059 12.6 18.1 82.3 0.954 النرويج 1

 8 59,375 13.4 16.2 83.6 0.946 سويسرا 2

 9 55,660 12.5 18.8 82.1 0.942 إيرلندا 3

 0 40,511 11.4 15.5 82.5 0.891 فرنسا 26

 28- 66,912 11.0 13.6 77.8 0.866 اإلمارات 35

 22- 49,338 9.7 17.0 75.0 0.857 السعودية 36

 40- 110,489 9.7 12.2 80.1 0.848 قطر 41

 0 13,639 8.0 14.7 76.7 0.759 الجزائر 82

 10 10,677 7.2 15.1 76.5 0.739 تونس 91

 3- 7,480 5.5 13.1 76.5 0.676 املغرب 121

اندا 157  11 1,959 4.4 11.2 68.7 0.536 رو

 — 10,476 7.4 12.2 71.1 0.686 الدولة النامية

 — 15,721 7.1 12.0 71.9 0.703 الدول العربية

 — 14,611 7.9 13.4 75.3 0.741 شرق آسيا واملحيط الهادي

 — 15,498 10.2 14.6 74.2 0.779 أوروبا ووسط آسيا

 — 13,857 8.6 14.5 75.4 0.759 أمريكا الجنوبية والكاريبي

 — 6,794 6.5 11.8 69.7 0.642 جنوب آسيا

 — 3,443 5.7 10.0 61.2 0.541 إفريقيا جنوب الصحراء
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 الرفع من اإلنتاجية عائقان أساسيان أماملتعليم والصحة االتحدي االقتصادي: 

املولود اليوم ي يمكن للطفل تال ةالبشري الثروةمقدار  (HCI)البشري للبنك الدولي  املال مؤشر رأسيقيس 

 عام 18بحلول سن  اتحقيقه
ً
 بمعيار التعليم الكامل املوالي . وهو يمثل إنتاجية الجيل ا

ً
في مجال العمل مقارنة

وسنوات  الخامسة،والصحة التامة. ويتألف من خمسة مؤشرات: احتمال البقاء على قيد الحياة حتى سن 

لجودة التعلم، ومعدل بقاء البالغين على قيد  ودرجات اختبار منسقة كمقياس للطفل،الدراسة املتوقعة 

رأسمال ال. فما هي حالة (World Bank, 2019)الحياة، ونسبة األطفال الذين ال يعانون من نقص النمو 

 :(2رقم )الجدول البشري في املغرب 

في املائة منتجا عندما يكبر  50سيكون رأسمال البشري: إن الطفل املولود في املغرب اليوم المؤشر •

 ؛إذا تمتع بتعليم كامل وصحة تامة

طفل ولدوا في املغرب يعيشون  100من كل  98سنوات:  5احتمال البقاء على قيد الحياة حتى عمر •

 ؛سنوات 5حتى عمر 

أن يمكن للطفل الذي يبدأ املدرسة في الرابعة من عمره  املغرب،السنوات املتوقعة للتمدرس: في •

 ؛ةعشر  ةميالده الثامنذكرى سنة من التمدرس بحلول  10,6يتوقع إكمال 

 نقطة، 1000من  على مقياسنقطة  367درجات االختبار املنسقة: يحصل الطالب في املغرب على •

 ؛قطة الحد األدنى من التحصيل الدراس ين 300ونقطة مستوى التحصيل املتقدم  625تمثل حيث 

فإن سنوات الدراسة املتوقعة  فعلًيا،سنوات التعلم املعدلة: إذا أخذنا في االعتبار ما يتعلمه األطفال •

 ؛سنوات 6.2ال تتجاوز 

باملائة من  93يبقى يتوقع أن  املغرب،الكبار على قيد الحياة: في جميع أنحاء األفراد معدل بقاء •

  ؛اعام 60حتى عمر على قيد الحياة  اعام 15األطفال بعمر 

قيود  لوجودوذلك طفل يعانون من نقص النمو،  100من كل  15صحي )معدل نقص النمو(: النمو ال•

 ؛معرفية وجسدية يمكن أن تستمر مدى الحياة

التصنيف  2رقم رأسمال البشري، ويوضح الجدول التتفوق اإلناث على الذكور في مؤشر  املغرب،في •

 حسب الجنس لكل عنصر من مكونات املؤشر.

 

 



13 

 

 

 رأسمال البشري في املغربال: حالة 2جدول 

 املجموع اإلناث الذكور  عناصر املؤشر

 0,5  0,51  0,49 املؤشر العام

 0,98  0,98  0,97 سنوات 5احتمال البقاء على قيد الحياة حتى عمر 

 10,6  10,7  10,6 السنوات املتوقعة للتمدرس

 367  376  359 املنسقةدرجات االختبار 

 6,2  6,4  6,1 سنوات التعلم املعدلة

 0,93  0,94  0,93 معدل بقاء الكبار على قيد الحياة

 0,85  0,87  0,83 معدل نقص النمو

 

. في عام 0,50إلى  0,46مال البشري للمغرب من الرأس، قيمة مؤشر 2017و 2012وقد ارتفعت، بين عامي 

لكنه  الذي سجلته منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،كان املؤشر املغربي أقل من املتوسط  ،2017

أقل مما  غير أن قيمة املؤشر تظل، األدنىالذي سجلته الدول ذات الدخل املتوسط أعلى من املتوسط 

 .الدخل الذي يتوفرعليه املغربيمكن توقعه ملستوى 

رفع التحديات التنموية. فإذا كان  البشري إلى مستوى  الرأسماللتطوير ويبقى التعليم هو العائق األساس 

الخدمات التي فإن جودة  ،املغرب قد حقق إنجازات مهمة على مستوى الولوج إلى منظومة التربية والتكوين

وهكذا رغم أن  الوطني.الكفيلة بتحقيق النهوض باالقتصاد  تحقيق األهدافهذه األخيرة تحول دون تقدمها 

سنة من التعليم قبل االبتدائي والثانوي ببلوغهم  10,6لـ  األطفال في املغربلتوقعات تفيد بإمكانية إكمال ا

 جودة التعليم.إدراج معامل سنوات عندما يتم  6.2، فإن هذا الرقم ال يعادل سوى 18سن 

لدى املغرب اآلن فرصة  أفاد بأن أن (OECD, 2018)وقد سبق لتقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

بفضل املفاضلة الديموغرافية، ولكن يجب عليه أن يواجه التحدي املتمثل هذا املؤشر  تطويرلإلسراع في 

في إيجاد فرص عمل ذات جودة بالعدد الكافي ملواجهة التحدي التنموي. لكن لالستفادة من الفرصة التي 

موغرافي، سيكون من الضروري إعادة توجيه برامج اإلصالح من أجل تعزيز القدرة يتيحها التحول الدي

 والتشغيلأفضل بين التكوين تالؤم ، وضمان البشري  الرأسمالالتنافسية للبالد، ورفع مستوى تأهيل 

 وتعزيز انسجام السياسات العمومية.
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في تقرير جودة مناخ األعمال لسنة دولة  190عامليا من أصل  53حصل املغرب على الرتبة من جهة أخرى 

 2019 محرزا تقدما بلغ سبع درجات مقارنة مع (World Bank, 2020) ، الذي أصدره البنك الدولي2020

. هذا يعني تحسنا واضحا على مستوى 128الرتبة  املغرب التي احتل فيها 2010 درجة قياسا إلى سنة 75و

شروط االستثمار خاصة على مستوى منح رخص البناء وتسهيل أداء الضرائب وربط املقاوالت الصناعية 

البارز في مجال جذب االستثمارات إلى بالدنا يكمن في املوارد بالكهرباء وإنشاء املقاوالت. ويبقى التحدي 

االقتصادية التي تشكل ميزة تنافسية بالنسبة للمغرب سواء في صناعة وخاصة في املجاالت  ،البشرية املؤهلة

 2017لسنة الخالصة نفسها أكدها تقرير البنك الدولي  السيارات أو صناعة الطائرات أو الطاقات املتجددة.

حيث أبرز أن التحدي االقتصادي املتمثل في اللحاق بدول جنوب أوروبا يقتض ي  2040حول املغرب في أفق 

يل العنصر البشري القادر على تمكين املغرب من تحقيق ارتفاع سنوي بنقطتين على األقل في نسبة تأه

،  شريطة أن يكون ذلك بوتيرة دائمة بغض النظر عن التقلبات املناخية ،النمو  .(2017)مجموعة البنك الدول 

 

 من املواهب لتحقيق الطفرة التكنولوجيةالتحدي التكنولوجي: الحاجة إلى كتلة حرجة 

التي تنطوي على آمال كبيرة بالنسبة لإلنسانية إلى جانب مخاوف  يعيش العالم ثورته التكنولوجية الرابعة

بل حتى الثقافات  ،ال ينكرها أحد حول املخاطر التي قد تتهدد بسببها أنماط العيش وسلوكات اإلنسان

إنها ثورة تمزج بين الرقمي واملادي والبيولوجي بشكل قد يغير نظرتنا إلى واملعتقدات وكينونة اإلنسان نفسه. 

ويفتح آفاقا جديدة لإلنسانية من خالل تطوير تكنولوجيات غير مسبوقة  ،أنفسنا وإلى العالم من حولنا

ستفادة املثلى من اإلمكانات الهائلة التي يسمح بها الذكاء إن اال مثل إنترنيت األشياء والذكاء االصطناعي. 

  ة الرابعة.ياالصطناعي يطرح تحدي تأهيل العنصر البشري القادر على امتالك ناصية الثورة الصناع

تقديم مقاربة لقضايا التنافسية في  (GTCI) يحاول مؤشر التنافسية العاملية للمواهبمن هذا املنطلق 

تشير إلى واثنان  تجسد مدخالت النموذجأربعة مكونات، شًرا مركًبا يتألف من ستة مؤ  تعتمداملواهب 

السياسات واملوارد والجهود التي يمكن لبلد معين تسخيرها لتعزيز مخرجاته. وهكذا تركز املدخالت على 

البيئة التنظيمية وبيئة األعمال  بتوفير للمواهبالتمكين وذلك من خالل أوال،  هالتنافسية ملواهب ةقدر ال

ا مناسًبا لتنمية املواهب التي توفر 
ً
املواهب بتيسير االنفتاح الداخلي والخارجي جذب وثانيا، . وازدهارهامناخ

االحتفاظ عليها. وثالثا، ضمان تطويرها بتحسين جودة التعليم النظامي والتعلم مدى الحياة. ثم رابعا، 

التي تترتب إلى وصف وقياس جودة املواهب أما املخرجات فتهدف  حياتها. بضمان ديمومتها وتحسين نمط

التي تجسد القابلية للتشغيل، املهارات املهنية والتقنية  عن تفعيل املدخالت املذكورة، وذلك من خالل أوال
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 التي تجسد أثر املواهب على التنمية الشاملة.مهارات املعرفة العاملية وثانيا 

 دولة تم تصنيفها حسب املؤشر العاملي لتنافسية املواهب 125من بين  100املرتبة  حل املغرب في وقد

(INSEAD, 2020)  نقطة موزعة كما يلي: 32.93حيث حصل على 

 نقطة؛ 42.76مجال التمكين:  •

 نقطة؛ 39.03مجال الجذب:  •

 نقطة؛ 30.6مجال النمو:  •

 نقطة؛ 41.79مجال االحتفاظ:  •

 نقطة؛ 27.2: املهارات املهنية والتقنيةمجال  •

 نقطة. 16.21: مهارات املعرفة العامليةمجال  •

هذه املعطيات تبين أن السياسات املتبعة من طرف املغرب في مجال تنمية املواهب ال تخول له، على املدى 

ظل استعداد العالم لخوض املتوسط على األقل، إمكانية التطلع إلى رفع التحدي التكنولوجي خاصة في 

وعدم توفر بالدنا بعد على الكتلة الحرجة من املواهب الضرورية لربح هذا  ،غمار الثورة الصناعية الرابعة

 الرهان التكنولوجي. 

 

 ومحاربة الفسادالديمقراطية  تعزيز التحدي السياس ي: ضرورة 

مرجعا دوليا للحكم  ت البريطانيةصدره مجموعة اإليكونوميستتقرير "مؤشر الديمقراطية" الذي  أصبح

العملية االنتخابية والتعددية، على مدى تجذر القيم الديمقراطية في دول العالم قياسا ملعايير مرتبطة ب

. هذا التقييم يمكن من الثقافة السياسية، والحريات املدنيةو املشاركة السياسية، و ، يداء الحكوماأل و 

التي دول ال"، ثانيا،ديمقراطية كاملة"التي تتمتع بدول ال"تصنيف الدول وفق سلم من أربع درجات: أوال، 

 ةنظمالدول ذات األ " ، ورابعا،هجينة"ال ةنظمالدول ذات األ " ، ثالثا،ديمقراطية معيبة" تعاني من

 ."ستبداديةاال 

 عن مجموعة اإليكونوميست البريطانية الصادر هذه السنة 2019وقد عرف مؤشر الديمقراطية لسنة 

(The Economist Intelligence Unit Limited, 2020)  تراجعا في املتوسط العاملي للديمقراطية الذي انتقل

مسجال أدنى مستوى في منسوب الديمقراطية على  2019نقطة سنة  5.44إلى  2018نقطة سنة  5.48من 

ورغم هذا التراجع اإلجمالي فقد عرف املغرب تقدما . 2006الصعيد العاملي منذ بدء العمل بهذا املؤشر سنة 
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دولة،  167من مجموع الرتبة السادسة والتسعين عامليا  بحيث احتل 2018ع سنة مقارنة م بأربعة مراتب

لكنه ظل مصنفا ضمن الدول ذات األنظمة الهجينة أي تلك التي تعرف ، وراء تونس الرتبة الثانية عربياو 

وضمن املكونات الخمسة  .5.10 وذلك بحصوله على متوسط نقط لم يتجاوز  ،تحوال ديمقراطيا غير مكتمل

للمؤشر كان املغرب أفضل نسبيا على مستوى الثقافة السياسية وعلى مستوى املشاركة السياسية، في حين 

عرف ضعفا نسبيا على مستوى الحريات املدنية واألداء الحكومي. هذا األخير تراجع عموما، حسب التقرير، 

 بسبب الفساد وسوء التدبير.

بعنوان "مؤشر مدركات  2020بشكل أوضح تقرير منظمة الشفافية الصادر سنة معضلة الفساد يعكسها 

"، والذي يبرز تذمر املواطنين من الفساد املستشري في بعض األفراد وبعض املؤسسات إلى 2019الفساد 

ضعف املتنامي الثقة نعداما"درجة   املنتخبين السياسيين واملسؤولين بالقادة الجمهور  ثقة بالحكومة وي 

السياسة  ويرجع التقرير أسباب ذلك إلى املال الذي أفسد .(2020)منظمة الشفافية الدولية،  ."والديمقراطية

، وهما عامالن مترابطان بحيث أن أصحاب املال يتحكمون وإلى ضعف املشاركة في صناعة القرار السياس ي

أصحاب النفوذ التي ال تتوافق بالضرورة مع مصالح املواطن العادي، في القرار السياس ي ويوجهونه ملصلحة 

وهذا هو  وهو ما يدفع هذا األخير إلى العزوف االنتخابي وبالتالي إلى عدم املشاركة في بلورة القرار السياس ي.

اد أن يمكن للفس... تقويض األركان الحيوية للديمقراطية، بما في ذلك النظام القضائي، املصدر األساس ل"

يضعف املؤسسات الديمقراطية، وبالتالي تكون أقل قدرة على السيطرة على حيث ينتج حلقة مفرغة، 

أن  املغاربة يرون في املائة من املواطنين 74وهذا ما يفسر أن  .(2020)منظمة الشفافية الدولية،  "الفساد.

 في املائة غير راضين عن مستوى الديمقراطية في بلدهم 47 وأن ،الحكومة ال تفعل ما يكفي ملعالجة الفساد

(Transparency International, 2019). 

مسجال بذلك تحسنا في  2018 الفساد لعام مدركاتحقق تقدما بثالث نقاط في مؤشر قد املغرب وإذا كان 

إلى احتالل  2019فإنه عاد سنة ، 2018سنة  73 الرتبة إلى 2017سنة  80الرتبة  بحيث انتقل من ،الترتيب

نقطة أي متقدما بدرجتين فقط عن متوسط دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا  41بمجموع  80الرتبة 

 (.2)الرسم التوضيحي رقم 

يبرز جليا أن تعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد يعتبران شرطين أساسيين ملواجهة التحدي  من كل ما سبق

 السياس ي في بالدنا.
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 (2020 الدولية، الشفافية منظمة) : مقارنة النتائج حسب المناطق الجغرافية 2رسم توضيح  

  
 

 اإليكولوجي: سبق مؤسساتي رهين بوعي مجتمعي مستدامالتحدي 

توجها استراتيجيا يقض ي باملحافظة على البيئة من خالل اعتماد سياسات ترمي إلى الحد من املغرب  ينهج

انبعاثات الغازات الدفيئة وترشيد استخدام الطاقة والتحول التدريجي نحو استعمال الطاقات املتجددة 

التقارير التي كطاقات بديلة. وتثمن الهيئات الدولية املختصة هذا التوجه اإليكولوجي الواضح من خالل 

يحتل اآلن " املغرب:عن هذا التقدير عندما أكد أن  2020مؤشر األداء حول تغير املناخ تصدرها. وقد عبر 

من بين العشرة األوائل في فئات انبعاثات ويوجد  ، ...املرتبة السادسة ضمن مجموعة البلدان عالية األداء

 "التي تم تصنيفها جميعها بدرجة عالية نسبًيا. ،ةغازات الدفيئة واستخدام الطاقة والسياسة املناخيال

(Germanwatch, NewClimate Institute & Climate Action Networkm Germany, 2020 ).  املقابل،في 

على املدى املتوسط ، لكنها تعبر عن طموح كبير املتجددة اتتوسطة األداء فيما يتعلق بالطاقم بالدنا تبقى

ويبقى املغرب  .2030بحلول سنة  في قطاع الكهرباءبمثابة طاقة متجددة ٪ 52بحيث حددت الوصول إلى 

تبناها في مجال  الكبرى التيأكثر الدول انخراطا في السياسات الدولية حول املناخ بفضل املشاريع من 

مرتبطا بمدى قدرة املغرب على  ،حسب الخبراء ،التحدي اإليكولوجي األكبريبقى الطاقات املتجددة، لكن 

وخاصة الثروة السمكية التي تزخر بها بالدنا. وذلك تدبير ندرة املياه واملحافظة على الثروات الطبيعية 

واملراهنة أكثر على ، يقتض ي مواصلة السياسات الناجعة في مجال البيئة وتفعيل املخطط الوطني للماء

خاصة وأن الرصد العاملي للقيم  .اإليكولوجية واملواطنين عامة في رفع التحدي انخراط املجتمع املدني خاص
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يؤكد على وجود وعي بيئي لدى املواطن  2014-2011في آخر موجة عرفها والتي تعود إلى الفترة الزمنية 

تباطؤ النمو  ولو أدى ذلك إلى ،باملئة يتبنون مثال الرأي القائل بحماية البيئة 53بحيث أن أكثر من  ،املغربي

 .(Inglehart, 2014) االقتصادي وفقدان مناصب الشغل

 

 التحدي القيمي: الحاجة إلى إحداث التوازن بين الثابت واملتغير في القيم املجتمعية

إن التحوالت التي تعرفها املجتمعات بسبب التقدم املادي السريع على جميع املستويات أصبحت تسائل 

 عادةالقيم التي يحملها كل فرد والقيم املجتمعية املشتركة. كما أن القيم املتغلبة عل الصعيد الدولي، والتي 

صوت الخافت داخلها الذي تمثله ما تفرضها الدول املتقدمة عبر املنظمات الدولية املتخصصة بفعل ال

مع القيم املجتمعية التي ما تزال متجذرة في  ،تارة صريحة وتارة متخفية ،الدول النامية، أضحت في مواجهة

جينات شرائح واسعة من املجتمعات في العديد من الدول. هذا التجاذب بين الثابت واملتغير في مجال القيم 

بين القيم التي تنعت بالتقليدية والقيم التي تنعت  ،كل مجتمعيفسره البعض بالصراع األزلي داخل 

بالحداثية. فالقيم التقليدية غالبا ما تستند إلى املرجعية الدينية في تفسير العالقات االجتماعية ومقاربة 

ومن جهة أخرى ترجح ضمان األمن االقتصادي  من جهة، قضية الحرية وممارسة السلطة السياسية

أما القيم الحداثية فتنطلق غالبا من مبدأ تماعي على املطالبة بالحقوق بكافة أنواعها. والسياس ي واالج

فصل الدين عن الدولة في املجال السياس ي واالقتصادي، وفصل الدين عن املجتمع في املجال االجتماعي 

يتصادم  ولو عندما ،من جهة، وتعطي األسبقية للفرد من خالل الدفاع عن حقوق اإلنسان في شموليتها

 ذلك مع حقوق املجتمع.  

 املعطيات الصادرة عن معهد أبحاث الرصد املقارن املوجود بفيينافي آخر العاملي للقيم  الرصد أكدوقد 

أن املغرب من بين  ،(2020قيد اإلعداد سيعلن عنه في يونيو جديد علما أن هناك تقرير  2015عود لسنة ت)

الدين مهما  يعتبرون %98.7أن تشبثا بالدين كقيمة مرجعية ثابتة لدى أغلب املغاربة، بحيث الدول األكثر 

لهم ثقة  %90.2و في املنزل، الدينية لألطفاليعتبرون مهما تعليم العقيدة  %77.6وأو مهما جدا في حياتهم، 

. هذا يعني أن اإلسالم، دين الدولة والغالبية (Inglehart, 2014) كبيرة أو كبيرة جدا في املؤسسات الدينية

الساحقة من املجتمع في املغرب، يحظى بمكانة خاصة بين املغاربة ويعتبر بالتالي قيمة مجتمعية ثابتة توجه 

املجتمع في  وإذا كان أي تغيير حقيقي ال يمكن إال أن يرتكز على القيم التي يؤمن بها القيم املتغيرة األخرى.

فإن التحدي القيمي الذي يواجه املغرب يكمن أساسا في تصحيح التمثالت املجتمعية حول اإلسالم  ،غالبيته

قبيل وإذ نجد بعض املؤشرات اإليجابية في الرصد العاملي للقيم من وتوجيهها نحو ما ينفع البالد والعباد. 
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بالنسبة لألطفال،  الجادعلى أهمية العمل  %67.1ومن املغاربة على أهمية العمل في حياتهم،  %95.2تأكيد 

 %12.3على أن العمل يؤدي إلى النجاح في الحياة، ففي املقابل هناك مؤشرات سلبية مثل أن  وحوالي النصف

 لغير.لفعل الخير  هوالدين جوهر فقط يرون أن  %28.3و، أن أغلب الناس يمكن الثقة بهميرون  فقط

مؤشر اإلسالمية الذي يصدر عن مؤسسة تحمل نفس اإلسم توجد ما يعكسه هو ولعل هذا التصور للدين 

والذي خلص إلى أن الدول غير اإلسالمية هي التي تتمثل وتطبق بشكل أفضل  ،بالواليات املتحدة األمريكية

ويضع  .النزاهة وغيرهاو واإلنصاف ي مجاالت العدالة املبادئ والقيم اإلسالمية وما جاء به القرآن من تعاليم ف

هذا املؤشر تصنيفا سنويا للدول وفق معايير تغطي أربعة محاور هي االقتصاد والحكامة وحقوق اإلنسان 

دولة شملها التصنيف،  153من بين  94فإن املغرب يحتل الرتبة  2018والعالقات الدولية. وحسب مؤشر 

 .3رتبة األولى متبوعة بالسويد وهولندا وإيسلندا وسويسرافيما حلت نيوزيلندا في امل

 

 التحدي األمني: بين ضرورة املقاربة األمنية والحاجة إلى مقاربة وقائية نسقية

يعيش على وقع الحروب والنزاعات بين البلدان، ويتميز بتصاعد مظاهر العنف والكراهية بين في عالم  

املتنوعة وبتعاطي املخدرات من كل نوع، يظل األمن مطلبا ملحا  مكونات البلد الواحد، ويعج بالجرائم

بالنسبة لجميع الشعوب. وإذا كان الحديث عن األمن يذهب بالتفكير عادة إلى األمن الخارجي للدول الذي 

يكون من مسؤولية الجيش، واألمن الداخلي الذي يكون من مسؤولية الشرطة والدرك أو من يقوم مقامهما، 

يتجاوز هذا املعنى الضيق، على شساعته، إلى معاني أخرى مرتبطة  التقرير انيه باألمن في هذفإن ما نع

باملداخل الستة األخرى التي اعتمدناها في نموذج التحليل الذي تبنيناه. وهكذا عندما نتحدث عن األمن 

واألمن  كنولوجيواألمن الت فإننا نستحضر كذلك األمن االقتصادي واألمن السياس ي واألمن االجتماعي

 .اإليكولوجي واألمن القيمي

نكتفي باملعطيات املتوفرة حول  ،وفي غياب معطيات تفيد في رسم صورة عن األمن بهذا املعنى الشمولي

السلم واألمن العاملي التي توفرها بعض التقارير الدولية املختصة. وفي هذا اإلطار يشير مؤشر السلم العاملي 

أربعة من  تضمفهي  ،املنطقة األقل هدوء في العالم تاألوسط وشمال إفريقيا ظل الشرق  بأن:" 2019لسنة 

الثالثين في مؤشر الرتبة من  أفضلأقل عشر دول سلمية في العالم، مع عدم احتالل أي بلد من املنطقة 

استمرار الصراع املسلح وعدم  ذلك إلى يعود .(Institute for Economics & Peace, 2019) ".السلم العاملي

                                                
3 http://islamicity-index.org/wp/latest-indices-2018/ 

http://islamicity-index.org/wp/latest-indices-2018/
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 اإلرهاب، ومؤشرات الجريمة العنيفة.و التحسن في معدل جرائم القتل  رغم بعضاالستقرار في املنطقة، 

لكن ذلك ال ينعكس بنفس الصورة في ترتيب  ،داخل هذا الفضاء املضطرب يعيش املغرب نعمة االستقرار

دولة،  163من بين جميع الدول املصنفة أي  90املغرب الرتبة إذ يحتل  ،الدول على مؤشر السلم العاملي

وعمان واألردن والرتبة السابعة من بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، خلف قطر والكويت واإلمارات 

 . وتونس

املجال األول مدى مشاركة البلدان في يهم . مرتبطة بالسلم والطمأنينةثالثة مجاالت  هذا املؤشر ويغطي

النشاط و معدالت الجريمة وما يرتبط ب املجال الثاني األمن االجتماعيويهم  النزاعات الداخلية والخارجية.

املشهد السياس ي، ونسبة السكان استقرار اإلرهابي واملظاهرات العنيفة، والعالقات مع البلدان املجاورة، و 

 أو الذين أصبحوا الجئين.
ً
مستوى بناء  يهم الجانب العسكري بما في ذلكأما املجال الثالث ف النازحين داخليا

 في مهام األمم املتحدة لحفظ السالم. ةوكذلك املساهم، القوة العسكرية للبلد والوصول إلى األسلحة

 126من  74على مؤشر السلم العاملي كما أسلفنا، والرتبة  وباعتبار احتالل املغرب الرتبة التسعين عامليا

مع حصوله على نقط  (The World Justice Project, 2020) 2019لسنة مؤشر سيادة القانون دولة على 

فهذا يبين حجم التحديات  (،3جيدة في بعض مجاالت املؤشر وخاصة النظام واألمن )الرسم التوضيحي رقم 

والتي تقتض ي بالضرورة نهج مقاربة أمنية تحد من تناميها. غير أن  ،األمنية التي ما زالت مطروحة على بالدنا

مواجهة هذه التحديات بشكل حاسم يقتض ي أيضا نهج مقاربة نسقية ترمي إلى القضاء على عوامل الالأمن 

سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو إيكولوجية أو تكتولوجية أو  ،والالستقرار من جذورها

 قيمية.
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 العالمي العدالة لمؤشر الثمانية المحاور على المغرب تموقع: 3 توضيحي رسم

 
 

 تحديات العصر: االنخراط الفاعل في مجتمع املعرفة ومواجهة األزمات العاملية

إن توصيف حاضر املغرب بمختلف تجلياته عملية ذات طبيعة معقدة، لكنها تبقى ضرورية لفهم هذا 

الحاضر. فال يمكن استشراف مستقبل بلد كاملغرب، بكل مميزاته، دون القيام بقراءة نقدية علمية ملختلف 

، تنتهي بتحديد شامل ملؤشرات القيادة والتخطيط. وعل
ً
ى اعتبار التحوالت املتسارعة األبعاد املشار إليها آنفا

التي يفرضها مجتمع املعرفة، خاصة في مجالي االقتصاد والتكنولوجيا، وتأثيراتها على العالقات والتوازنات 

 لنفس مسار التغيير 
ً
 على نمط حياة املجتمعات، فإن بلوغ الوضع املأمول لن يظل خاضعا

ً
الدولية وحتما

 ته أو سرعة تجليه. والتطور املألوف سواء على مستوى نوعي

ْيه الجهوي والدولي، والتحول 
َ
 ملجرى األحداث والتحوالت املتسارعة التي عرفها املغرب ومحيط

َ
واعتبارا

القيود عىل 
 سلطات الحكومة

غياب 
 الفساد

الحكومة 
 المفتوحة

الحقوق 
 األساسية

النظام 
 واألمن

تطبيق 
 القانون

العدالة 
 المدنية

العدالة 
 الجنائية

2019تنقيط  2018-2017تنقيط    
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 اعتماد 
ً
النوعي في ملف املطالب من طرف مختلف شرائح الشعب املغربي، داخل وخارج البلد، أضحى ملزما

وفق أساليب علمية خاضعة للتقييم لدولة من طرف انهج جديد للقيادة يتأسس على مبدأ التخطيط 

والتقويم املستمرين، وما يستوجب ذلك من استثمار للمقاربة التشاركية من أجل توفير أقص ى درجات 

كسب رهان التنمية الشاملة، وربح رهان تجاوز التحديات الحالية واملستقبلية التي تواجه املغرب. ويمكن 

التي تفرض نفسها، وذلك عبر تصنيف يعتمد مدخل األبعاد  لتحدياتافي هذا الباب، اإلشارة إلى بعض من 

 :السبعة

 البعد االجتماعي: 

 تدني جودة الخدمات ذات الصبغة االجتماعية )صحة، تعليم، سكن، شغل(؛  -

 اتساع الفوارق االجتماعية واملجالية؛ -

 تراجع في التماسك االجتماعي؛ -

 ية املرأة والطفل؛ضعف على مستوى تفعيل القوانين املتعلقة بحما -

 ؛اإلعاقةضعف االهتمام بذوي  -

 تراجع األدوار االجتماعية لألسرة؛ -

 ضعف استثمار الطاقات الشبابية في تنمية املجتمع؛ -

 البعد التكنولوجي:

 ضعف في مستوى تملك التكنولوجيا وإنتاج املعرفة؛ -

 ضعف في التوظيف اإليجابي للتكنولوجيات الرقمية؛ -

 تكوين وتأهيل الكفاءات في املجال التكنولوجي؛ضعف االستثمار في  -

 قلة املخططات في مجال التنمية التكنولوجية. -

 البعد االقتصادي:

 عدم مالءمة مخرجات التربية والتكوين ملتطلبات االقتصاد الوطني؛ -

 هيمنة القطاع األولي على النسيج االقتصادي الوطني؛ -

 ضعف االستثمار في القطاع الثانوي؛ -

 االستثمار في املورد البشري أولوية استراتيجية عند وضع املخططات القطاعية؛ عدم اعتبار -

 ضعف القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني )القيمة املضافة(؛ -
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 استنزاف مؤهالت االقتصاد الوطني بسبب هجرة األدمغة؛  -

 تفش ي اقتصاد الريع وتقويضه لالقتصاد املهيكل املنتج؛ -

 مناحي االقتصاد الوطني. بعضيفة في تغييب مقومات املنافسة الشر  -

 االيكولوجي:البعد 

 غياب مخططات مندمجة للحفاظ على الثروات الطبيعية؛ -

 موسمية حمالت التوعية بأهمية الحفاظ على املجال اإليكولوجي؛  -

  قلة الفضاءات الخضراء في الحواضر؛ -

 ضعف السياسات الهادفة إلى الحد من التلوث الصناعي؛ -

 العقالني للثروة السمكية.عدم االستغالل  -

 البعد السياس ي:

 ضعف التأطير السياس ي ألفراد املجتمع؛ -

 هيمنة املال على السياسة؛و  تفش ي الفساد السياس ي -

 تدخل اإلدارة في هندسة املشهد السياس ي؛ -

 تراجع الوازع األخالقي في املمارسة السياسية؛ -

 ضعف الديمقراطية الداخلية لدى األحزاب والنقابات؛ -

 فك االرتباط بين السياس ي والنقابي؛عدم  -

 عدم تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة؛ -

 سوء تدبير الشأن العام؛   -

 ضعف تأثير املجتمع املدني في بلورة السياسات العمومية؛ -

 :األمنيالبعد 

 ضعف احترام القوانين وحقوق اإلنسان؛ -

 الحريات؛  وضماناملقاربة األمنية  صعوبة التوفيق بين -

 ظاهرة التهرب الضريبي؛ تفش ي -

 اإلجرام بشتى أنواعه، ...؛، توسع ظواهر مشينة مثل تجارة املمنوعات -

 ؛تجاوزات في مجال املعمار وفي احتالل امللك العاماستمرار ال -
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البعد القيمي:

 تراجع دور األسرة واملدرسة في التربية على قيم املجتمع؛  -

 عليه؛ضعف االهتمام باملوروث الثقافي والحفاظ  -

 تراجع قيم املجتمع املغربي األصيلة؛ -

غياب استراتيجيات لتكريس الهوية الثقافية املغربية املوحدة؛  -

 املعامالت؛تفش ي ظاهرة الرشوة في مختلف  -

 طغيان ثقافة املطالبة بالحقوق على القيام بالواجب؛ -

جميع الدول في مختلف  اليوم مجموعة كبيرة من التحديات التي يفرضها مجتمع املعرفة على إذن نعيش

منها ما طفا  ،املجاالت. كما يتميز املناخ العاملي بتفش ي عدد من األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

على السطح بشكل بارز وأصبح حديث الرأي العام بحكم األضواء املسلطة عليه من طرف وسائل اإلعالم، 

والتي ما فتئت  ،رف املنظمات املتخصصةطالتقارير املنجزة من ومنها ما زال طي الدراسات العلمية املعمقة و 

، آخرها املجال الصحي تدق ناقوس الخطر حول ما يتهدد مستقبل اإلنسانية من أخطار في مجاالت متعددة

التي  ،الحراكات االجتماعيةألقت . من جهة أخرى مع تفش ي وباء كورونا واجتياحه العديد من دول العالم

ل املجال و وبدأ تأثيرها يط ،بظاللها على الساحة السياسية املغربية ،محيطنا اإلقليميويعرفها عرفها 

وربما خلف في املدى املتوسط تأثيرات اجتماعية يصعب التكهن بنتائجها. كل ذلك ينعكس  ،االقتصادي

ت االجتماعية بالتأكيد على املجتمع املغربي الذي عرف في العشرين سنة األخيرة الكثير من التحوال 

ببالدنا،  بالتنميةواالقتصادية الهامة التي تفرض التفكير بعمق في وضع استراتيجية مستقبلية للنهوض 

 .ةالقائم ةالتنموي املبادرات قصور اإلجماع الوطني الحاصل حول خاصة مع 
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 الشروط املنهجية: استشراف املستقبل واإلملام باالتجاهات الغالبة

ينبغي أن توجهه مرجعيات البلد التي تحدد مرتكزاته األساسية  البالدغني عن البيان أن استشراف مستقبل 

واختياراته الكبرى وعلى رأسها دستور البالد، باإلضافة إلى بعض الدراسات ذات الطابع االستشرافي مثل 

والدراسة املستقبلية للمندوبية  ،«2025سنة من التنمية البشرية في املغرب وآفاق  50تقرير الخمسينية "

للتربية والتكوين  2030ستراتيجيا ا، ودراسة جمعية أماكن حول "2030السامية للتخطيط حول مغرب 

وعن  ،يمكن له أن يستغني عن دراسة معمقة للواقع الحاليال باملغرب". وبما أن أي استشراف للمستقبل 

فإن االنطالق من  غرب أن تبناها في املاض ي والحاضر،باالختيارات التنموية التي سبق للممعرفة واعية 

  الواقع التنموي املغربيخالصات التقارير الوطنية والدولية حول 
ً
 .يعتبر ضروريا

 

 االعتبارات الذاتية واملوضوعية

، وبلورة نموذج في املغرب التنموي ستقبل املالتطرق إلشكالية فرضت عدة اعتبارات  وهكذا فإن هناك

 أهمها:من نذكر  شاملة ومستدامة ومنصفة،يضمن تنمية 

توفر املغرب على استراتيجيات قطاعية في مجاالت حيوية مثل الفالحة والصناعة والطاقة   •

من ثمار بالشكل املطلوب جعل املواطن يستفيد على اإلدارات الوصية مختلف غير أن عجز  والرقمي،

بلورة استراتيجية وطنية مندمجة تضمن التقاء ، وعدم النجاح في من جهة تطبيق هذه االستراتيجيات

الجهود  ااملغرب زمام املبادرة التنموية وضيعأفقدا  ،من جهة أخرى  هذه االستراتيجيات القطاعية

هامشية لم تفد في وضع سكة التنمية الشاملة واملستدامة واملنصفة على اعتبارات واإلمكانات في 

يستشرف مستقبل  نموذج تنموي جديدالش يء الذي يقتض ي بالضرورة التفكير في السكة الصحيحة. 

ويستحضر جميع متغيرات املعادلة التنموية من أجل بلورة حلول ناجعة لإلشكاالت  ،جيل على األقل

 ؛املبادرات التنموية الوطنيةعاني منها ال تزال تالتي 

العديد من  االستقالل إلى اليوم، تظل التي راكمتها بالدنا منذرغم مجموعة من املكتسبات   •

وتضعف ثقة املواطن في قدرته على تحقيق  ،النموذج التنموي الوطنيتعيق تحقيق أهداف  االختالالت

 ؛بين األمم الطموح املجتمعي املشترك املتمثل في تبويء املغرب املكانة الحضارية التي يستحق

الدولية جتمعات املاالستجابة ملتطلبات وشروط التموقع الالئق باملجتمع املغربي على خارطة   •

 وتتحقق غاياته في أفق  نموذج تنموي جديدعلينا التفكير في بناء  املتقدمة يحتم
ً
جنى ثماره تدريجيا

 
ت
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 .21لقرن منتصف ا

التي العقبات وتجاوز  االستشرافأدوات ب نموذج تنموي مستقبلي اإلملاميتطلب التفكير في من جهة أخرى، 

، واالبتعاد التدبير االستعجالي للمشاكل اآلنية وهكذا ينبغي تفاديتعيق أي محاولة الستشراف املستقبل. 

، والعمل رؤية على املدى البعيد والظرفية، والحرص على تبنياملصالح الذاتية  علىهاجس املحافظة عن 

ر معطيات ذات يتوف، و اإلملام بالتحوالت الكبرى التي يعرفها العالم من حولنا وتلك التي يعرفها املجتمع على

رفع التحديات املرتبطة  ، مع اإلصرار علىتلف املجاالتخاملؤشرات الدالة في ممنحى صدقية حول 

 القدرة على تدبير التغيير.امتالك باملنظومات املركبة و 

 

 املقومات الضرورية

من املقومات نذكر  على مجموعة االرتكازمن هنا يتضح أن التفكير في أي نموذج تنموي مستقبلي يقتض ي 

 أهمها:من 

 التنمية الشاملة واملستدامة؛التفكير االستراتيجي على املدى البعيد في ميدان   •

 املالحظة في السياق الغالبة اإلملام باالتجاهات   •
ً
  التنموي دوليا

ً
 ؛ووطنيا

 ؛التنموية الوطنيةاالتجاهات على املنظومة  هاته أثر معرفة  •

 .ومتكامل من خالل بلورة نموذج تنموي جديد استباق التطورات املستقبلية والتأثير فيها •

  ،الغالبة تعلق باالتجاهاتيما فيأهم هذه املقومات على اإلطالق  تجلىوت
ً
باملنحى الذي  والتي يعبر عنها عموما

املراد إجراؤه. وفي هذا اإلطار يمكن القول بأن  باالستشرافتأخذه املؤشرات الدالة في املجاالت املعنية 

بناء على الرصد العلمي الدقيق لتطور  الغالبة التوقعات هي املرتكز الذي يعتمد عليه لتحديد االتجاهات

 العوامل املؤثرة في األحداث املرصودة. وتلعب القدر 
ً
  ة على التأثير في االتجاهات دورا

ً
في تحديد مآالتها  كبيرا

ويمكن اعتبار مجال التربية أفضل ما ينطبق  ،بالشكل الذي يستجيب ملالمح املستقبل الذي نطمح إليه

  أحدغير خاف على و . ، وحتى قلبهاالغالبة االتجاهاتللتحكم في الطبيعي املجال عليه ذلك بل هو 
ً
 أن أمما

مسارها التاريخي بفضل نظامها التربوي الذي أسست لبناته برؤية مستقبلية مبنية على دراسة عديدة غيرت 

وعملت على تغيير مسار الرياح السلبية في االتجاه الذي  ،استفادت من الرياح اإليجابية الغالبة لالتجاهات

  يخدم مشروعها النهضوي.

وضح أهم مرتكزاتها، يحاول أن يأطروحة التنمية القائمة على التربية و  التقرير اتبنى هذيمن هذا املنطلق و 
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ليس فقط  ،إرساء نموذج تنموي جديد يرتكز على التربية وعلى املعرفةوأهم التدابير االستراتيجية الكفيلة ب

 
ً
هاناتها كمحرك ملقوماتها وعامل حاسم في ربح ر  كأساس تستند إليه التنمية الشاملة واملستدامة، ولكن أيضا

 ؟التقرير الكن قبل ذلك ما نعني بالنموذج التنموي في هذ على املدى البعيد.

 

 ومرتكزاته املأمول  النموذج التنموي  مفهوم

بقى ت تنموي جديد نموذج، تبين أن بلورة في خضم التحوالت التي عرفها املجتمع املغربي ومجتمعات املحيط

بمداخل تروم  بناء هذا النموذجتم ي، على أن والحيوي  امللحرقى إلى صف املطلب تأهمية قصوى، بل  تذا

 اتطوير اللحمة املجتمعية على أسس جديدة وصلبة قوامها التنمية الشاملة والعدالة االجتماعية، وتتغي

 دون أن يكون هناك اختالف يذكر 
ً
تحقيق ذلك الطموح الجماعي الذي يتم التعبير عنه بصيغ مختلفة شكال

 أزمة واقع املسار املجتمعي وإفرازاته اآلنية كما انعكاساته املستقبلية. على مستوى تمثل

  -يتمثل في ضرورة جعل املجتمع املغربي النموذج التنموي املقترحإن األساس الذي تنبني عليه فكرة 
ً
أفرادا

 من ماضيه بإشراقاته -وجماعات
ً
 لواقعه اآلني ، واعتبار وإخفاقاته ومن خالله الدولة املغربية، يعي، انطالقا

ً
ا

 من مالمح يمكن القول بعدم وضوحها، أن السبيل للرقي يتطلب سلك مسار 
ً
وما يرتسم لهذا الواقع مستقبال

وذلك عبر تنمية الوعي  ،يبدأ بتنمية وترسيخ ثقافة االنخراط في بلورة القرارات املرتبطة بتدبير الشأن العام

بأن تدبير الشأن العام الذي يخدم املصلحة العامة، هو بالضرورة شأن جميع املواطنات واملواطنين. وذلك 

من منطلق أن املصلحة العامة هي وحدها الكفيلة بجعل األفراد يحققون ذواتهم في تناغم مع قيم الكرامة، 

لصدق، واحترام الذات واآلخر، والديموقراطية، والتعايش .... والعدالة، والحرية، والتضامن، وااللتزام، وا

 تتمثل بالخصوص في: النموذج التنموي ويمكن اعتبار أن مرتكزات ومنطلقات هذا 

 غنى الرصيد التاريخي للمغرب؛ -أ

 وحدة الهوية الثقافية املغربية؛ -ب

 تبوء اإلسالم مكانة الصدارة في الهوية املغربية؛ -ت

 لهوية املغربية؛تعدد الروافد املشكلة ل -ث

 اإلجماع على الوحدة الوطنية والترابية للدولة املغربية؛ -ج

 تنوع املجال الجغرافي؛ -ح

 توفر الثروات الطبيعية؛ -خ

 تميز املوقع الجيوستراتيجي؛  -د
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 غنى العالقات الخارجية؛ -ذ

 هرم سكاني شاب؛ -ر

 والتطلعات املتزايدة للشباب؛ ةاملجتمعي الدينامية -ز

 واعدة. توفر بنيات ألقطاب تكنولوجية -س

، نهجنا مقاربة شمولية ومندمجة تعتمد محاور اعتبرناها أساسية. وسيتم التطرق النموذج بلورةألجل و 

 متعددة متفاعلة فيما بينها في إطار 
ً
حصرها  نسقي، تمإلى هذه املحاور وفق منهجية علمية تستحضر أبعادا

 في:

البعد االقتصادي ** البعد التكنولوجي ** البعد * االجتماعي *البعد 

 .القيميالبعد * * البعد األمني**  السياس يالبعد اإليكولوجي ** 

 وتمتد أجندتها إلى سنة  17لقد توافق كبار العالم وأقنعوا باقي الدول بخطة للتنمية املستدامة تضم 
ً
هدفا

تلك األهداف ضمان األمن والسالم واملساواة والصحة والتعليم والشغل لجميع  شأن تحقيق، ومن 2030

أبناء اإلنسانية، وتأمين عيشهم في بيئة سليمة تتميز بتوفر املاء الكافي والطاقة النظيفة والبنيات األساسية 

الصناعة  واملدن املستدامة واملناخ الصحي، مع تضامن الجميع من أجل تحقيق نمو اقتصادي يرتكز على

 واالبتكار، وتكريس قيمة املسؤولية في اإلنتاج وفي االستهالك، وضمان التنوع اإليكولوجي، وحماية املحيطات.

 وقد شكلت هذه الخطة بالفعل خلفية نظرية للرؤى االستراتيجية الوطنية لبعض الدول. وهي تحمل 
ً
أفكارا

تدام يتجاوز ضيق أفق النموذج الذي يتأسس أجل بلورة نموذج تنموي شامل ومس بها مناالستئناس  يمكن

جميع الدول في وضع مخططاتها االستراتيجية، إلى أبعاد  ظل هاجساالقتصادي الذي  مؤشر النموعلى 

أخرى أهمها البعد االجتماعي. وذلك من منطلق أن التنمية ال يمكنها أن تتحقق في شموليتها إال إذا شاركت 

واستفاد من ثمارها جميع األفراد بغض النظر عن خلفياتهم االجتماعية.  في تحقيقها مختلف شرائح املجتمع

 في إعاقة نهضة األمم على املدى املتوسط، 
ً
 أساسيا

ً
وهذا ما يطرح بحدة مسألة عدم املساواة بوصفها عامال

 في تقويض هذا النمو على ا
ً
 جوهريا

ً
ملدى بما في ذلك تلك التي تستطيع تحقيق نمو اقتصادي مناسب، وعامال

والتي من املمكن أن تفض ي إلى هزات  ،البعيد بفعل االنعكاسات االجتماعية السلبية التي قد تتسبب فيها

 للمجتمعات املعنية. 
ً
 سياسية بارتدادت ثقافية يكون أثرها مدمرا

، والذي يمكن تعريفه بمجموع االختيارات االقتصادية واالجتماعية املأمول لذلك فالنموذج التنموي 

والسياسية التي تتبناها الدولة من أجل بناء مجتمع متضامن واقتصاد قوي ودولة عادلة، ينبغي أن يكون 

 على تقويم جميع االختالالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي أكدتها مختلف التقارير 
ً
قادرا
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والدولية، مع إنتاج سياسات عمومية ناجعة ومندمجة تستند إلى رؤية وطنية جامعة تحدد أولويات الوطنية 

 . 2050األمة املغربية في أفق 

يستند هذا املنظور إلى فرضية مفادها أن بناء املجتمعات القوية من بناء اإلنسان القوي، وأن بناء الدول 

ماعية وللتآزر املستدام بين الدولة واملجتمع. يترتب عن ذلك القوية من بناء األسس الضامنة للعدالة االجت

 مجموعة من االختيارات تنتظم وفق منظومة تنموية خماسية األضالع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم بمعارف  •
 
تستند إلى أرضية صلبة قوامها اإلنسان املتمكن من كفايات النهوض االقتصادي، وامل

 الحضاري؛التمكين التكنولوجي، واملتشبع بقيم السمو 

وأحزاب  العدالةوتقوم على ثالثة ركائز أساسية تتمثل في ديمقراطية تشاركية قوامها دولة الحق و  •

قوية ومجتمع مدني مستقل، وتربية ناجعة تمكن اإلنسان املغربي من تحقيق مخرجات النموذج 

جتمع دون فوارق التنموي بالفعالية التامة، واقتصاد دامج يحقق الرفاهية املطلوبة لجميع أفراد امل

 صارخة ال اجتماعية وال مجالية؛

 وترمي إلى تحقيق أهداف املجتمع املتضامن واالقتصاد القوي والدولة العادلة. •
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 استخالص الدروس من التاريخ

لقد ساهم املسار التاريخي للدولة املغربية منذ نشأتها، على مر القرون، في تحديد شخصية املجتمع املغربي 

التي كرست مجموعة  والسلبية ،زال عبقها يراود األرجاءي التي ال الدولة القائمة، بمميزاتها اإليجابيةومالمح 

. وفي هذا السياق نرى أن إبراز أهم من النواقص التي أثرت في منحى التطور الحضاري بمعناه الحديث

 من أجل إعداد املحطات واألحداث التاريخية من زاوية مختلف األبعاد التي تم اعتمادها من
ً
النموذج هجيا

، أمر سيساهم ال محالة في تسليط الضوء على أهم العوامل وامليكانيزمات التي كانت وراء التنموي املقترح

مجموعة من األحداث والوقائع، التي أثرت في تشكيل هذه الشخصية بهدف استخالص العبر ومن أجل 

   . وحتى يتسنى اإلملام بأهمللنموذجالبناء الواعي 
ّ
ن ما طبع هذا املسار نورد بعض العناصر املوجهة التي سيمك

، دون أن نخوض في هذا التفكير بسطها في إطار سياق تاريخي مركز من توضيح كل ما يتعلق باألبعاد الستة

 :  التقرير االذي يخرج عن النطاق الذي حددناه لهذ

 البعد السياس ي البعد االقتصادي البعد االجتماعي

 االجتماعية الحركية -

 الفاعلون االجتماعيون  -

 منظومة التربية والتكوين -

 منظومة الصحة -

 إعداد التراب الوطني  -

 اإلدماج االجتماعي -

  والفنون  املعمار والثقافة -

   املاكرو اقتصاديةالسياسة  -

السياسة االقتصادية منذ  -

  االستقالل

 التنافسية االقتصادية -

 إعداد التراب الوطني  -

 األمن الغذائي -

 

 ةالسياسيو اإلسالم  -

 الفاعلون السياسيون  -

 الالمركزية والالتمركز -

 القضاء -

حقوق و  الديمقراطية -

 اإلنسان

 اإلصالح اإلداري  -

 البعد اإليكولوجي البعد القيمي البعد التكنولوجي

إنتاج التكنولوجيا  -

 والتحكم فيها

 العلمي والتقنيالبحث  -

 تطور منظومة القيم   -

  تحديثجدلية التقليد/ال -

 األسرة  -

حقوق النساء واألطفال  -

 والشباب وذوي اإلعاقة

 التدين -

 املنظومات البيئية البرية  -

املنظومات البيئية للمياه  -

 القارية 

املنظومات البيئية البحرية  -

 والساحلية
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 موجهةمرجعية فكرية النموذج التنموي املأمول: خيارات كبرى في إطار 

واستراتيجيات ناجعة من  ،أو اإلطار النظري املؤطر ،إن ثمة ضرورة ملحة تتمثل في اعتماد مرجعية مالئمة

أجل إرساء إقالع تنموي والحفاظ على وتيرة ترقى إلى تحقيق التطلعات للتنمية الشاملة والعدالة 

  إطارااالجتماعية، من خالل جعل منظومة قيم املجتمع املغربي األصيل، 
ً
تتبلور وتنفذ في حدوده كل  مرجعيا

 للمغرب باعتباره الغاية املثلى.  التنموي  النموذجق االستراتيجيات والخطط واملشاريع الهادفة إلى تحقي

 
ً
وفي سياق دولي متقلب، يجعل الدول املتقدمة األكثر استفادة من الفرص التي تتيحها العوملة وأقل تضررا

من غيرها على املديْين املتوسط والبعيد من األزمات املرحلية، فإن عدم استغالل الفرص املتاحة وتكييفها 

لد من جهة، وعدم تبصر املخاطر واتخاذ االحتياطات الالزمة إزاءها، قد يقود إلى تقويض كل مع واقع الب

 ،بسلبياته الجهود التنموية مهما حسنت النوايا وتطورت األدوات، وبالتالي تكريس الوضع االجتماعي القائم

 والخضوع ملخططات الهيمنة االقتصادية والجيوستراتيجية داخل املحيط الجهوي وكذا الدولي. 

 

 اإلطار املرجعي املوجه مرتكزات

هذا اإلطار املرجعي فيما سلف ذكره كمنطلقات يجب إخضاعها للتمحيص والتدقيق  مرتكزاتتتحدد 

والتطوير، عبر التقاسم املوسع واملفتوح على كل الفاعلين، في إطار منتدى فكري أكاديمي دعائمه مقومات 

 الحضارة املغربية واملوقع الجغرافي للبالد ورأسمالها البشري.

ا انفتاح املغرب وتفاعله مع مكونات نذلك التنوع والثراء الذين منحهما لولعل من بين أهم تلك املقومات 

الثقافات اإلفريقية واملتوسطية والعربية واألمازيغية، واللذين يشكالن قاعدة صلبة إلحداث دينامية الوعي 

في سياق التعددية الفكرية وبانسجام مع  ،بالذات املغربية واملساهمة في صناعة املستقبل وإنتاج املعرفة

 .املغربي الحمولة القيمية للمجتمع

  التنموي  النموذجإن 
ً
املستدامة على رسم طريق واضح للتنمية الشاملة  املنشود ينبغي أن يكون قادرا

لن يكون والعدالة االجتماعية في إطار القيم املشتركة للمجتمع املغربي، كما أسلفنا. ونعتقد أن هذا الطريق 

 
ً
  إال طريقا

ً
 النموذجبين طرفي نقيض يمثلهما الفكر الليبرالي العلماني والفكر اإلسالمي املحافظ. إذ أن  ثالثا

ألي بلد ال يمكنه أن ينسلخ من تاريخه ومقومات حضارته كما ال يمكنه أن يولي ظهره للتراث  التنموي 

ار من التفاعل اإليجابي دون استالب مهين وال اإلنساني وما أنتجته اإلنسانية من ثقافة وحضارة، في إط

أنانية زائدة. إنه طريق يعيد للشخصية املغربية اعتزازها بموروثها الثقافي وبحضارتها الضاربة في أعماق 
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التاريخ، ويحررها من عقدة التبعية لآلخر املهيمن، ويكسبها الثقة في القدرات الذاتية التي يمكن أن تتطور 

 الحضاري من كرامة وعدالة وحرية مسؤولة. اإلنتاجإن توفرت لها شروط  ،اآلخروتتفوق على هذا 

 

 أمول الخطوط العريضة للنموذج التنموي امل

فيمكن تلمسها من خالل بعض  الجديد التنموي  للنموذجأما مالمح هذا املسار والخطوط العريضة 

 : السبعةاملرتبطة باألبعاد  الخيارات

 البعد االجتماعي: 

الحرص على تحسين الخدمات ذات الصبغة االجتماعية )صحة، تعليم، سكن، شغل( وربطها  -

 ؛ النموذج ومحرك لهكمنبت لهذا  على التربية التركيزمع  ،للنموذج التنموي املغربيبالقيم الكبرى 

بشتى أنواعه من خالل نهج مقاربة مندمجة ال تغلب البعد  الفسادالقضاء التدريجي على ظواهر  -

 ؛ وخاصة البعد التربوي  مني على باقي األبعاداأل 

التقليص من الفوارق االجتماعية واملجالية من خالل نهج سياسة تنموية شاملة وعادلة تساعد  -

 ؛بالفئات الهشةعلى إرساء مقومات التماسك االجتماعي عبر االهتمام املتزايد 

 دعم األدوار االجتماعية لألسرة وحماية حقوق أفرادها؛ -

تنظيم األنشطة الثقافية والفنية ر الطاقات الشبابية في تنمية املجتمع من خالل استثما -

 والرياضية؛

  صون املعمار املغربي وتطويره. -

 البعد التكنولوجي:

 ؛سن سياسة واضحة للتنمية التكنولوجية تمكن البلد من امتالك ناصية التكنولوجيا -

 ؛التكنولوجياالستثمار في تكوين وتأهيل الكفاءات في املجال  -

 اإليجابي للتكنولوجيات الرقمية؛ مع االستثمارالتحكم في أدوات إنتاج املعرفة  -

 البعد االقتصادي:

 التخطيط املحكم ملنظومة التكوين من أجل مالءمة مخرجاتها ملستلزمات االقتصاد الوطني؛ -

مع التركيز  ،اتيزيادة االستثمار في القطاع الصناعي دون إهمال القطاع الفالحي والقطاع الخدم -

 ؛على القطاعات التي تمنح ميزة تنافسية لالقتصاد الوطني
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 تحفيز املوارد البشرية على املردودية وربطها وجدانيا بالوطن وثقافته؛ -

 حاربة اقتصاد الريع.مإرساء مقومات املنافسة الشريفة في كل مناحي االقتصاد الوطني و  -

 االيكولوجي:البعد 

وضع مخططات مندمجة للحفاظ على الثروات الطبيعية وترشيد استغاللها ترتكز على التربية  -

 على قيم الحفاظ على املجال اإليكولوجي؛ 

إرساء السياسات الهادفة إلى الحد من التلوث الصناعي ومن الظواهر املضرة بالبيئة وإلى إنشاء  -

 الفضاءات الخضراء في الحواضر؛

 البعد السياس ي:

 السياس ي ألفراد املجتمع وضمان الحريات السياسية والنقابية وحرية التعبير؛ ة التأطيرتقوي -

 محاربة الفساد السياس ي والتزام اإلدارة الحياد في هندسة املشهد السياس ي؛ -

 التفعيل الحقيقي ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة؛ -

 ؛املغربي التنموي  النموذججعل تدبير الشأن العام في خدمة  -

 ؛وفي تقييمها املدني في بلورة السياسات العمومية دور املجتمعية تقو  -

 البعد القيمي:

 دعم دور األسرة واملدرسة في التربية على قيم املجتمع؛  -

 االهتمام باملوروث الثقافي والحفاظ عليه؛ -

 وضع استراتيجيات لتكريس الهوية الثقافية املغربية املوحدة؛  -

 بالحقوق والقيام بالواجبات؛خلق التوازن بين املطالبة  -
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 واستراتيجيات عشرية 2050النموذج التنموي املأمول: رؤية تستشرف أفق 

لبلوغ ما نطمح إليه من تنمية شاملة الكفاءات يبدو من الصعب املراهنة على ما نتوفر عليه اليوم من رصيد 

للتربية والتكوين والبحث العلمي لن  ومستدامة لبلدنا. فاملؤهالت البشرية التي تنتجها املنظومة الوطنية

تمكننا، ولو وفرنا لها الشروط املثلى لإلنتاج، من مراكمة ما يكفي من الثروة لبلوغ مصاف الدول ذات الدخل 

أحدهما على مدى عشر  ،املرتفع. لذلك فالنموذج التنموي الجديد ينبغي أن يروم تحقيق هدفين مترابطين

سنة، على أمل بلوغ الطموح التنموي املنشود بعد ثالثين سنة. وهذا على مدى عشرين واآلخر سنوات 

تنقسم إلى ثالث استراتيجيات عشرية. ونقترح أن تكون التربية هي  2050يقتض ي وضع رؤية وطنية في أفق 

خاصة إذا كانت هذه  ،على أساس اعتبار اإلنسان املحرك األساس لكل تنمية ،عماد كل هذه االستراتيجيات

 ، كما ذكرنا، تتجاوز البعد االقتصادي الضيق لتشمل كل األبعاد اإلنسانية.األخيرة

قيد  ةالتنموي املبادراتضمن  املرصودةويمكن احترام مبدأ التدرج في املعالجة الشمولية لالختالالت 

، حيث تسمح هذه 2050تغطي الفترة التي تفصلنا عن  عشريةاستراتيجيات  من خالل اعتماد ،التصريف

على املدى البعيد مع تركيز أكثر على املدى املتوسط، ومن جهة االستراتيجي التخطيط ربة من جهة باملقا

أو التنفيذ أو حتى اإلجرائي قد تظهر على مستوى التخطيط تدارك االختالالت التي أخرى االحتفاظ بإمكانية 

للنموذج التنموي املأمول،  التاماإلرساء تراكمية من أجل  ثالث مراحل ، نقترحهكذاو إدراج عوامل مستجدة. 

فمرحلة إرساء ، إرساء دينامية التغييرمرحلة  ثم ،تهييئ األرضيةو  تدارك الخصاص وتتمثل في مرحلة

 .النموذج التنموي املبني على التربية

 

 تهييئ األرضيةو تدارك الخصاص من أجل  :2030 أفقالعشرية األولى في  ستراتيجيةاال  -1

 ترمي هذه 
ً
إلى تحسين شروط إنتاج الثروة من خالل مواصلة سياسة تحسين مناخ  االستراتيجية أساسا

األعمال، وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية من خالل إرساء عدالة ضريبية والتمييز اإليجابي للفئات 

خ سياس ي واملناطق الهشة بهدف تحسين مؤشر جيني، وتطبيق قواعد الديمقراطية من خالل إرساء منا

 
ً
الشروط املالئمة لتحقيق إنجازات تنموية، لكنها لن  تهييئعلى  إيجابي. ورغم أن هذه التدابير ستساعد كثيرا

 
ً
  تجدي نفعا

ً
على مستوى العائد التنموي إال بإصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على  كثيرا

أي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين املنهي. ويبقى الهدف من هذا اإلصالح  ،مستوى حلقاتها النهائية

هو تدارك الخصاص على مستوى الكفايات "التنموية" عبر تفعيل "مدن املهن والكفاءات" في مجال التكوين 
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تشكل قاطرة  ،املنهي، وإرساء مسارات التميز في التعليم العالي، وإحداث مدينة للبحث العلمي واالبتكار

 للبحث العلمي في املغرب. 

 

 إرساء دينامية التغييرمن أجل  :2040 أفقالعشرية الثانية في  ستراتيجيةاال  -2

ترمي هذه االستراتيجية إلى إحداث تحول عميق على مستوى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من 

. 51-17والتنزيل الناجع للقانون اإلطار  2030-2015خالل التطبيق الفعال والسليم للرؤية االستراتيجية 

تنضاف إلى اإلصالح السياس ي  ،على موارد بشرية مؤهلة 21إذا تم ذلك سيحصل املغرب في أربعينات القرن 

 .العشرية األولىستراتيجية اال بفعل واالجتماعي واالقتصادي الذي ستكون قد عرفته ثالثينات هذا القرن 

 

  نموذج تنموي مبني على التربية: من أجل إرساء 2050في أفق الرؤية الوطنية  -3

في شتى أنحاء املعمور  تعرفها،إن صعوبات نظام التربية والتكوين املغربي الذاتية تتقاطع مع تلك التي 

. إنه واقع حضارة بطبيعة الحال األنظمة التربوية التي هي موضوع مساءلة، حسب خصوصيات كل بلد

 العاطفية.اإلنساني اختارت ترجيح العقالنية عن باقي أبعاد الوجود 
ً
 بما في ذلك الواقعية والروحية وأيضا

 في حد ذاته، ولكن املشكل يكمن في االنحراف الذي جعل منه بداية ونهاية 
ً
إن الذكاء البشري ال يمثل مشكال

القائمة نابعة من كون طابع االستقاللية الذي يسم مختلف الوعي اإلنساني والعالم الواقعي. فاملشاكل 

أفرزت أزمة تمثالت بدل أن توطد القيم املشتركة، الش يء ، فردية كانت أو جماعية أو حتى ثقافية، التحوالت

 على كل ش يء. املعارف تطغىاملدرسة املتمحورة حول جعل  ما وهوالذي يفض ي إلى أزمة حس الصالح العام. 

بصيغة أخرى إن األمر يتعلق و ، 2050فعلى املغرب الشروع في تصميم وتطوير نظام تربوي طليعي ألفق  

 على املوروث يي ذيجب أن يقوم على الرصيد الثقافي للبلد وتنميته، والببناء جديد، 
ً
 مبنيا

ً
 أصيال

ً
منحه توجها

االستراتيجية من ذلك على آليات اليقظة ويجب أن يرتكز ك. من نوعهاإليجابي املستمد من تاريخ غني وفريد 

 والتي تحقق طفرة حضارية، في مجال 
ً
أجل االستلهام من أفضل البلدان وبوجه خاص من تلك األكثر ابتكارا

 .التكنولوجيات الرقميةالتعليم خاصة، وأساليب وممارسات عصر 

 لقيم وتوجهات وكفاءات ويجب أن يضع نصب عينيه تطوير اإلنسان واألمة، الواحد من خالل اآلخر، و 
ً
فقا

املهد إلى اللحد، ويحتاج إلى إعادة التوازن بين الرهانات والبنيات  فرد منمسار كل واألمر يعني . البلد

 إلى مهارات متجددة، في إطار 
ً
 .اقتصاد قوي ومجتمع متضامن ودولة عادلةوالطرائق استنادا

النموذج السائد ملنظومة التربية والتكوين هو ذلك الذي يتكون من املدرسة االبتدائية والثانوية إن 
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ً
 ،التقرير افي هذونقدم . دون أن نفكر في مساءلته اإلعدادية والثانوية التأهيلية والجامعة، والذي عمر طويال

  ،2050من خالل رؤيتنا للمنظومة في أفق 
ً
  نموذجا

ً
)ناجي، ستيتو، و عمي،  هو نموذج املدارس األربعة جديدا

2015). 

 

 التفتح مدارس -1

، وهذا يعني أننا، ننتقل من مستوى حضاري إلى آخر على 
ً
 حضاريا

ً
العاملي، سلم الحضارة إننا نعيش تحوال

مشروع حضاري قادر على اإلسهام في وهذا ما يسمح، من منظور استشرافي، ببناء . وعلى صعيد كل ثقافة

 . نتقالخلق حضارة جديدة، وبالتالي املشاركة الفعلية في هذا اال
ً
ولكي يتم هذا التحول يجب أن نولي اهتماما

 بالبراعم وأولي أمورهم
ً
ويمكن اعتبار . وبالتأكيد فاملغرب، بالنظر لثقافته املجتمعية، واع بهذا األمر. خاصا

 من أجل إنسان الغد، ولصيق بنبض املجتمع وجماعات القرب  ترحالنموذج التنموي املق
ً
 هاما

ً
استثمارا

، يعتمد ممارسات  .... املعنية من قبيل األسرة، والجماعات الترابية
ً
 واحد من املشاريع األكثر ابتكارا

ً
وهو أيضا

يات اللواتي ي-لذا فاملسألة تتطلب تشكيل هيئة شبه. ووسائل متقدمة ِّ
تقاسمن الغايات مهنية من املرب 

شريطة إرساء مركز خاص لتكوينهن وتملكهن الجماعي والدائم للكفايات واألهداف واملنهجيات واملمارسات، 

. كما أن هناك حاجة إلحداث وإرساء هياكل للحكامة بإشراك املسؤولين املحليين واآلباء واألمهات. الضرورية

وهذه أولوية لجذب . التنفيذ استراتيجياتع ويجب بطبيعة الحال أن يتحمل مجلس وطني مسؤولية وض

ويمكن إعداد خطة من . النسق القائمممانعة أركان في  التسبباهتمام قوى املجتمع الوطنية وتعبئتها دون 

وبالطبع، يجب العمل على ترجمة مرجعية القيم العامة . خمس سنوات تتضمن مواعد محددة وواضحة

 .واملؤشرات العامة املتصلة بحس الصالح العام إلى مرجعية للقيم الخاصةإلى خطاب يبرز هذه االنشغاالت، 

على مفاهيم وممارسات متقدمة يتم بناؤها عبر اعتماد تقاطع بين موارد خارجية وقدرة  إنها مدرسة تتأسس

طفي مشهود لها، وألن النمو العا" هيئة كفاءات إنسانية"املربيات على اإلعداد والتملك، التي تمنحهم صفة 

 .ربات البيوت بما في ذلك ،األمهاتاآلباء و ل التكوين و يتم داخل مؤسسة األسرة فينبغي أن يط

 

 التمرس مدارس -2

تسعى هذه املدارس إلى إكساب كفايات، في مجال الفنون والحرف، تلبي حاجات األمة في جميع القطاعات 

بطبيعة الحال على الفاعلين املحليين واملهنيين وينبغي . املهنية، وعلى صعيد جميع املستويات الجغرافية

 .لرد االعتبار للحرف ،االنخراط املباشر في البرامج واألهداف
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وتمثل وسيلة لجعل األطفال، واليافعين وحتى الكبار يكتسبون من جديد رغبة في تعلم املهن والفنون، 

األمر ال يتعلق بتدريس املعارف، فإن املطلوب وبما أن . بارتباط وثيق مع الحياة اليومية على جميع مستوياتها

 من مبدأ التطوع ومساهمة مختلف من الهيئات املهنية انتداب مدربين لإلشرا
ً
ف على التمرس، انطالقا

إن ذوي الخبرة من هؤالء املدربين لهم دراية . األطراف الفاعلة انسجاما مع املبادئ املؤطرة للمقاولة املواطنة

 .لتمرس بحكم ممارستهم العملية وتراكم التجربة لديهمكافية ببيداغوجيا ا

يمكن اعتماد سياسة إعادة تثمين تعلم الفنون والحرف من قبل لجنة مختصة بمساهمة هياكل الحكامة 

وال يجب أن ننس ى أن األمر يهم جميع مراحل التعليم من رياض األطفال وحتى . املعنية بالرهانات املطروحة

 التكوين مدى الحياة من خالل املصادقة على الخبرة املكتسبةالتعليم العالي، وأيض
ً
 .ا

ستكمل بتلقين املعارف في املدرسة الثالثة، فهذا سيكون في حد  على اعتبار أن تعلم الفنون واملهن يجب أن ي 

 سيجيب على انتظارات املواطنين 
ً
 وطنيا

ً
اء ويمكن إنش.... الفاعلين االقتصاديين، على حد سواءو ذاته رهانا

.لنشر أفضل املمارسات بين عموم املواطنين" جماعات املمارسة املهنية"

مدارس املعرفة والثقافة -3

فإذا كانت لها غايات خاصة تميزها، فهي . ستكون ثمرة تحول النظام املدرس ي والنظام الجامعي الحاليين 

معنية من قبل األولى سوى هامشيا، ولكن ليست . تهم جميع الفئات العمرية، وتتكامل مع املدرسة الثانية

-إن املعارف هي على حد سواء ثقافية  .من حيث درجة الطموح املعلن في حين أن املدرسة الرابعة تتخطاها

الثقافات، وعلى العالم وعلى -الثقافات واملتمازجة-على التخصصات متعددة ومنفتحة -التقليدي باملعنى

وهنا، حيث يكون تحول املؤسسات واملنهجيات أكثر وضوحا . كارجميع ثمار أعمال البحث وسيرورات االبت

قع يتميز بانتشار شبكة االنترنت وسهولة الولوج املشترك إلى املعرفة، وإلى املنابر الوطنية خاصة في وا

للمدرسين، على جميع املستويات، فإننا نسجل  غير مسبوق ورغم أن هذا التحول نتج عنه انفتاح . والدولية

 من املقاومة أكثر صالبة يمكن إرجاعها إلى هيمنة سلوك االمتثال الذي يشكل عقبة كبيرة في وجه 
ً
أشكاال

 .التجديد واالبتكار وروح املبادرة، الش يء الذي يستوجب التوفر على استراتيجيات التغيير املالئمة

 بناء على ونرى انه من الالزم تشكيل م
ً
جلس أعلى لالبتكار قبل تحديد مشروع التحول الذي سيتم الحقا

 .الجاذبية التي سيحدثها هذا املجلس وتجاربه

ولعل أحد املشاكل املعاصرة تتمثل في كون التعليم األكاديمي هيمن على الفكر التربوي برمته في النظم 

وهذا هو مصدر العديد من االختالالت، . يةالتقليدية على حساب التعليم التطبيقي والطرق البيداغوج
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 .واملشاكل املرتبطة باملكانة االعتبارية لهيئة التدريس

م املقاربة بالكفايات كبديل يهدف إكساب القدرة على التصرف في وضعيات معقدة بتوظيف واع  قدَّ
 
وت

 إلى املدرسة الث ،لجميع املوارد القابلة لالستثمار
ً
لكن ينبغي تكييفها حسب . انيةوهذه املقاربة تنتمي أصال

 .وفقا لتنظيم يتم تصوره حالة بحالة خصوصيات املدرسة الثالثة،

من الضروري أن تحافظ هذه املدرسة على بعض مكونات التعليم التقليدي، فيجب إعادة تنظيمه،  كانوإذا 

 
ً
ات، تعتمد مبدأ ويجب وضع هندسة جديدة للتخصص. ووضعه في املوقع الذي يالئمه في عالم جديد تماما

التكامل والتعاضد بين التخصصات التقليدية لتحقيق األداء املستهدف، الذي يعني هنا نشر املعرفة التي 

 .خاصيات عالم اليومتالئم 

 

 التمكن واملسؤولية مدارس -4

الش يء . إشعاع على املستويين الوطني والدولي بفضل إعدادها لنخبة البلدمصدر املدارس  هذه ستشكل

إعداد نخبة البلد في ف .خارج الحدود تمثلهالذي يبرر إرساء هذه املدارس والترويج للنموذج الوطني الذي 

وحتى تكون . كل املجاالت وعلى جميع املستويات يستدعي تكوينا متينا في مجال القيم املجتمعية والثقافية

إلنسانية، يجب أن تتضمن املرتبطة بالقيم اهذه املدارس نقطة التقاء متقدمة في مجال الفنون والثقافة 

 في مجاالت الفنون وعلوم التربية، وتحمل مختلف مسؤوليات القيادة والتدبير
ً
ويجب التأكيد .  كذلك تكوينا

على أنها ليست مدارس مهنية وال مدارس الكتساب املعارف، ولكنها مدارس تستهدف تنمية الفطنة، وضبط 

 الختياراته ومتطلبات  بالنموذج التنموي للبلدرس وترتبط هذه املدا .النفس والتحكم في الوضعيات
ً
وفقا

 .التنموي قيادة هذا املشروع 

إن مدرسة التمكن واملسؤولية تطرح العديد من الصعوبات، وذلك لكون التوفق في تطويرها مرتبط باإلرساء 

 جديدة فرضت إعادة النظر السليم للمدارس الثالث األخرى، وأيضا بسبب شبكة االنترنت التي فتحت 
ً
آفاقا

تفكير في املدارس األربعة كل الوهذه أحد األسباب التي تدعو إلى . في املنهجيات واملهن وكذلك في املؤسسات

وهناك سبب آخر هو  .يسمح بإرجاع املدرسة إلى حضن املجتمع بجميع مكوناتهبشكل واحدة على حدة 

املشروع التربوي الوطني إلى مضامين يسيرة التملك من قبل مختلف القدرة على ترجمة رسالة وفلسفة هذا 

 .األطراف بغض النظر عن درجة اهتمامهم

وتنظم تراتبيتها . وينبغي تنظيم هذه املدارس حسب مجاالت ثقافية يتم حصر حدودها من خالل حوار وطني

 العوامل املؤثرة في هذه املدارس هوومن . وفقا لوظيفة كل واحدة منها ضمن هذا املشروع الوطني املتكامل
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الدور الذي تلعبه شبكة األنترنت في الولوج إلى املعرفة، واعتماد بيداغوجيا تشاركية على األنترنت، ودور 

وينبغي اإلشارة هنا إلى اثنين من السمات . تمحور حول املواكبة أكثر من تلقين املعارفذي ياملدرسين ال

واملشاركة في املشاريع الدولية من  واملدرسينالنفتاح الدولي للبرامج الدراسية ا. الرئيسية جديرة باملالحظة

 . جهة، والولوج مدى الحياة لجميع املواطنين لهذه املدرسة

محلية ووطنية، وتأهيل املدرسين، والتشاور مع  بنياتوهذا املشروع يسعى إلنشاء مدارس على األنترنت، و 

 .النموذج التنموي املغربيكار وإرساء التعليم الثقافي في إطار أعضاء هيئة التدريس من أجل االبت

على القيم املالئمة لألمة  تركزإلحداث تحول ثقافي ومنهي لهيئة التدريس  تستراتيجيااتطوير كذلك وينبغي 

 
ً
وهذا يتطلب إعادة االعتبار للثقافة املتجذرة . من التركيز على شرعنة االدعاء القائل بعوملة قيم معينة بدال

 .لثقافة اآلخر ودون تنكر لها كذلكفي املجتمع املغربي دون استالب 

على منظومة قوية للتربية والتكوين والبحث العلمي مرتبطة بالتنمية في جميع  ال بد له أن يعتمدكل ذلك 

أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وداعمة لها في جميع املراحل ومحركة لديناميتها في كل زمان 

ارب بمنطق ، وهي بدورها ينبغي أن تقالتقرير اومكان. هذه املنظومة هي التي نشير إليها بالتربية في هذ

 التربوية املنظومةاالتجاهات الغالبة والرهانات املستقبلية املرتبطة بها مع تحديد انعكاساتها املمكنة على 

 .ة التي نعتبرها قوام النموذج التنموي املأمول الجديد
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 نموذج تنموي قوامه التربية: مستلزمات التنزيل وشروط النجاحنحو 

 الغالبة من أجل وضع السيناريوهات املمكنةمنهجية البناء: رصد االتجاهات 

 الواجب كسبها إن دراسة االتجاهات تمكن من اإلملام بالرهانات 
ً
وبالتالي وضع السيناريوهات  مستقبال

على ضوء التحديات املستقبلية التي تفرضها هذه الرهانات.  التنمية الشاملة واملستدامةاملمكنة ملستقبل 

األبعاد الديموغرافية باملرتبطة الغالبة الخطوط العريضة لالتجاهات رنا من زاوية نظفيما يلي نعرض و 

في مقتضب لبعض السيناريوهات املمكنة التطرق بشكل واالقتصادية واالجتماعية والبيئية واملجالية، مع 

 كل بعد من األبعاد.ضمن مجال التربية 

 البعد الديموغرافي

  االتجاهات: -

  1.05ستستقر في حدود الديموغرافي إذا اعتبرنا أن نسبة النمو 
ً
فإن عدد التالمذة سينتقل  ،باملائة سنويا

  40من 
ً
الوالدة . وسيعرف أمد الحياة عند 2030باملائة سنة  28إلى  باملائة من العدد اإلجمالي للسكان حاليا

 
ً
  تطورا

ً
  73بدل  2030سنة في  77ليصل إلى  مضطردا

ً
 . كما سيشهد سنة حاليا

ً
الساكنة  عدد في املغرب ارتفاعا

  18النشيطة حيث ستنتقل هذه الشريحة من 
ً
، وسيرتفع عدد الشيوخ 2030مليون سنة  23إلى  مليون حاليا

  3.5من 
ً
.  من جهة أخرى فالحركية التي يعرفها العالم على مستوى تنقل 2030مليون سنة  6إلى  مليون حاليا

. وهنا يمكن أن يحصل د كبيرة من املهاجرينأعداتوافد من احتمال تعرض املغرب إلى  األشخاص سترفع

العكس من ذلك تفش ي بأو  هفي إحداث تنوع ثقافي فياندماج هؤالء في مجتمع االستقبال واإلسهام بذلك 

 
ً
لألدمغة املغربية نحو آفاق  ظاهرة العنصرية، وفي املقابل من املحتمل أن تفرز حركية البشر هذه هروبا

 أخرى.

 السيناريوهات املمكنة:  -

الثانوي  وعلى التعليمانخفاض الضغط الكمي على التعليم قد يمكن من التركيز على الجانب النوعي 

والتعليم العالي الذي سينتقل إليه الضغط الكمي الذي كان على التعليم االبتدائي. غير أن ارتفاع أمد الحياة 

كما أن حاجات التعلم مدى الحياة  ،لصحة والتقاعدسيرفع من كلفة الخدمات االجتماعية في مجال ا

سترتفع مما يحتم على أصحاب القرار املوازنة بين الحاجات االجتماعية والحاجات التربوية التي يمكن 

تحقيقها إذا تم استثمار الفرصة الديموغرافية املتمثلة في ارتفاع نسبة السكان النشيطين كرافعة للتنمية 

ئية تدعم خزينة الدولة وتمكنها بالتالي من رفع اإلنفاق العمومي على الخدمات االقتصادية وقوة جبا
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ً
بحركية البشر فالسيناريوهات املمكنة هي امليل نحو القولبة الثقافية من خالل  االجتماعية. وارتباطا

اح املدرسة أو على العكس من ذلك االتجاه نحو جعل املدرسة مؤسسة متعددة الثقافات. كما أن االنفت

التربوية في إطار أسواق جديدة للتربية  سياسة املناولةتلف املجاالت قد يدفع باملغرب إلى نهج خالدولي في م

 والتي قد تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية.

 البعد املجالي

 االتجاهات: -

 
ً
  الفرق املالحظ في املداخيل بين الفرد األكثر فقرا

ً
  والفرد األكثر غنى كبير جدا

ً
. كما يالحظ ويزداد اتساعا

 أيضا اتساع الهوة بين القرى واملدن وبين الجهات الفقيرة والهشة والجهات الغنية.

 السيناريوهات املمكنة:  -

  التربية تلعبالستثمار في التربية كقطاع منتج له دور كبير في تقليص هذه التفاوتات، ألن ايمكن 
ً
  دورا

ً
أساسيا

 العدالة االجتماعية.في التنمية االقتصادية و 

 البعد البيئي

  االتجاهات: -

 التلوث والتصحر وتهديد التنوع البيولوجي وارتفاع حرارة املناخ.

 السيناريوهات املمكنة:  -

 مدارس ثقافية. التربية على السلوك املدني. التربية على األخالق والدين والقيم.

 البعد االقتصادي

  االتجاهات: -

سوق عاملية مندمجة في مجال الشغل. كما أن  والهند والبرازيل. بروز ؟جديدة كالصين اقتصاديةقوى ظهور 

 يرفع من الطلب على املوارد البشرية املؤهلة. تطوير القطاعات املعتمدة على املعرفة

 السيناريوهات املمكنة:  -

مدارس مبدعة ومدارس متعلمة. مناهج جديدة تنمي الكفايات االقتصادية والكفايات املجردة مع التركيز 

تجاه تطوير البيداغوجيات الناجعة التي تنمي املعرفة اعلى تدريس اللغات. تشجيع البحث التربوي في 

 الفاعلة واملعرفة الفكرية واملعرفة العالئقية.
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 االجتماعيالبعد 

  هات:االتجا -

ارتفاع املستوى التعليمي، وارتفاع االستثمارات املوجهة إلى التربية، وارتفاع املستوى التعليمي للنساء مقارنة 

للنانو وارتباط الثورة الرقمية باالستعمال املشترك ( tech-net)مع الرجال. ظهور جيل "التيك نيت" 

والتحويل وتكنولوجيا املعلومات واالتصال )الشبكات الذكية والذكاء الصناعي  والبيو تكنولوجيا تكنولوجيا

طغيان النزعة الفردية وتدهور الشعور باالنتماء إلى الجماعة وظهور و  الجيني(. تحوالت في نظام األسرة

قليدية مجتمع الشبكات االفتراضية. أهمية كبيرة للتعبير عن الذات وجودة الحياة وأهمية أقل لألصول الت

التعبير املباشر عن و  للسلطة. ضعف املشاركة في االنتخابات وبروز أشكال جديدة للمشاركة السياسية

 يترجم بالضرورة بضعف السلطة املركزية.ال التوزيع الجديد للمسؤوليات غير أن الرأي في بعض القضايا. 

 السيناريوهات املمكنة:  -

 بين األسرة واملدرسة. االتجاه نحو سن تعاقداالتجاه نحو  املدرسة أوارتفاع حدة املطالبة واالحتجاج تجاه 

خوصصة التربية مع ما يترتب عن ذلك من وجود مدارس للنخبة ومدارس للمهمشين أو اإلبقاء عليها كخدمة 

رجحان كفة املساواة لفائدة النساء أو ظهور حركات رجالية عمومية مع مراقبة أكبر لإلنفاق التربوي. 

املالحقة الحثيثة الهادفة إلى املدارس التكنولوجية لبة باملناصفة وباالهتمام أكثر بتمدرس الذكور.  للمطا

. تعلم الرقمي أو التعلم الرقمي. شبكات التعلم والتعليم يةاالستباق تلك املنتهجة للمقاربة أوللمستجدات 

لداعمة للتنشئة االجتماعية. مدرسة املبدع. املدرسة "املالذ االجتماعي" ا-املشخصن. التلميذ املستهلك

األسرة واملدرسة. دعم سلطة املدرسة وسلطة املدرس مع دعم املدرسة املواطنة  نالقيم. مأسسة العالقة بي

 والديموقراطية املدرسية.

 

 4األولويات التربوية الداعمة للنموذج التنموي الجديد

 في الحضارة اإلنسانية 
ً
 مؤثرا

ً
إن الرؤية املؤسسة لهذا النموذج التنموي الجديد، تتمثل في جعل بلدنا عنصرا

بفضل نظام تربوي يساعد كافة املواطنات واملواطنين على تحقيق ذواتهم وإسهامهم في تطوير البلد. وهذه 

 من 
ً
حقائق الواقع القائم. لهذا فاملدرسة الرؤية تعبر في العمق عن الطموح في تحقيق غد أفضل انطالقا

 
ً
، تقوم بإعداد أجيال الغد بروح وطنية وثقافياالتي يأملها املجتمع ينبغي أن تكون مؤسسة دينامية اجتماعيا

                                                
 .2012والتي صدرت سنة  2030أماكن لمستقبل التعليم في المغرب في أفق أغلب األفكار الواردة في هذه الفقرة مستوحاة من رؤية جمعية  4
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تتأسس على غرس بذور القيم األصيلة من أجل تعزيز حس الصالح العام، وبحنكة قوامها إكساب معارف 

رفع مكانة البلد بين األمم. هذه املدرسة الجديدة تنبني على مقاربة تتبنى  وكفايات تثمر مواطنين قادرين على

مفهوم ''املدارس األربعة'' كإطار نظري عام وتخضع لتصميم موضوعاتي تم بناؤه وفق نموذج من خمسة 

كبرى تعتبر أساسية في هندسة أية منظومة للتربية والتكوين، ويمكن اعتماد مضامينها  محاور 

ر، يشمل املرجعيات املشتركة ويحدد كيفية مالءمتها مع مقومات بلدنا الثقافية منها كموجهات/إطا

 في وظائف  املحاور في منظومتنا. وتتمثل هذه  ةقتصادية، إلعادة نظر جذريالاو  واالجتماعية
ً
تحديدا

 تغال. املنظومة ومهامها، واملوارد التربوية، واملوارد البشرية، والحكامة والشراكة، وسيرورات االش

املحاور املنتظمة وفق هندسة تتكون  في العناصر اآلتية التربيةبناء على ما سبق يمكن إجمال أهم أولويات 

في سلم  يتضمن كل محور مجموعة من الدعائم التي نعتبرها أساسيةبحيث  ،السالف ذكرها خمسال

 األولويات الذي ينبغي أن تتبناه منظومة التربية والتكوين التي سيستند عليها النموذج التنموي املأمول.

 

 : مدرسة في خدمة النموذج التنموي املأمول الوظائف واملهام -أوال

 في شقين اثنين، من جهة إعداد الفرد كمواطن  النموذج املقترحَيعتبر 
ً
أن وظائف املنظومة تتحدد أساسا

للقيام بأدواره املجتمعية ومن جهة أخرى، تكوين الكفاءات الضرورية التي يتطلبها إرساء واستدامة اقتصاد 

عد التنشئة االجتماعي في ة وطني صلب وتنافس ي.  ومن هنا فمهامها تتضمن ثالث أبعاد، حيث يتجلى ب 

املنظومة بمهام التربية على القيم املشتركة، وعلى تعزيز الشعور باالنتماء للوطن، ودعم القيم  اضطالع

اإلنسانية املثلى. وعلى إعداد الشباب ملمارسة املواطنة املسؤولة، وتقليص أسباب اإلقصاء التي تهدد 

ولوية، في جميع استراتيجيات التصميم في إعطاء األ  التثقيفي: ويتجلىمستقبل الكثير من الشباب. والبعد 

عد  والتنفيذ، للتنمية الفكرية والثقافية والتمكن من املعرفة العامة ومن أدوات إنتاجها، باإلضافة إلى ب 

تمكين الشباب من أدوات االنخراط والنجاح في مسار دراس ي وعلى االندماج في  في واجبالتأهيل واملتمثل 

 ت مهنية.املجتمع من خالل إتقان مهارا

 

: ضمان التوازن بين حمولة القيم واملكتسبات منهاج وطني متكامل ومسارات تعليمية متنوعة

 الدراسية

يتأتى إال من خالل منهاج وطني متكامل ومسارات تعليمية متنوعة تستجيب عبر توجيه  املهام لنوإنجاز هذه 

األساس ي. وإذا كانت مهام املدرسة هي  تربوي معقلن الختيارات وقدرات الجميع، وبخاصة ما بعد التعليم
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إعداد أجيال الغد بحس مستقبلي. فال بد لها من العمل على غرس قيم في حدودها املثلى سواء كانت أخالقية 

أو اجتماعية. ولهذا ينبغي أن تمثل اإلجابة عن ''أي مجتمع نريد؟'' الخيط الناظم لتصورنا ملشروع املدرسة 

. أو الكفاياتغي بين حمولة القيم واملقومات الثقافية واملكتسبات من املعارف و والضامن للتوازن الذي نبت

قوة حضورها الرمزي لبصيغة أخرى مسألة الهوية وارتباطها بملمح خريج املنظومة. وإثارة مسألة الهوية يأتي 

دنا، نجد أنه قد في الذاكرة الجماعية ولوزنها القوي لدى جميع مكونات املجتمع.  وباالستناد إلى دستور بل

حدد مكونات وروافد هويتنا املغربية. وفي سياق الحديث عن مسألة الهوية، ال بد من اإلشارة إلى أن مقاربتها 

تمت من زاوية املقومات الثقافية أو ما يمكن تسميته بمرتكزات االنتماء، درء ألي فهم خاطئ للمسألة. وفي 

والتنازع، والتركيز على املكونات الثقافية املشتركة مع التحذير هذا يجب تجاوز أي تصور ينبني على االختالف 

 من استيراد مفاهيم تسعى إلجراء تطابق بين األمة والدولة واللغة، دون اعتبار الخصوصيات الوطنية. 

 

 مدرسة في خدمة الهوية الوطنية بأبعادها الدينية واللغوية والحضارية

دستور اململكة  -في الدين اإلسالمي  املتجلياملعتقد الديني  الديني يلعب، فعلى مستوى البعد للهوية أبعادهاو 

  -وصفها بالدولة اإلسالمية 
ً
 في بلورة الهوية الوطنية املغربية. لذا خص املشرع الدين اإلسالمي  دورا

ً
محوريا

س والترك بمكانة متميزة. وذلك باعتبار اإلسالم انتماء حضاري، يتجاوز مجال ما هو عربي، ليشمل الفر 

وبعض مجتمعات الشرق األقص ى. كما أنه يشكل مرجعية قيمية أخالقية يجب أن تنعكس من خالل 

. وهذا يتطلب التعامل مع الدين 
ً
 وعالئقيا

ً
 ووجدانيا

ً
املنظومة التربوية على التكوين املتوازن لألفراد روحيا

 .مع متطلبات العصر بتصور جديد، ويتم تناوله كمرتكز روحي ومنهج حياة قادر على التكيف

أما فيما يتعلق بالبعد اللغوي، فاللغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية إلى جانب اللغة األمازيغية، لغة 

حضارة وليست بلغة قومية. فقد كتب بها كل من أبي حامد الغزالي وابن رشد واملختار السوس ي. وهؤالء 

غة العربية بلسان قومها األصل، العرب. إن الدور االعتباري يعتبرون أمثلة معبرة تفند الطرح الذي يربط الل

للغة العربية ينبغي أن ينعكس في الحياة العامة على املستوى اإلعالمي والسياس ي وسوق الشغل... وفي 

فاعلة رسمية أو أكاديمية تدافع عن هذا  هيئةمختلف مناحي التواصل االجتماعي. لكن لألسف، في غياب 

رات أو اتجاهات تزعم تجديد هذه اللغة عبر املطالبة باعتماد اللغة الدارجة. وهؤالء هم الدور. برزت تيا

ممن يجهلون غنى وثراء اللغة العربية ودورها الكبير وإسهاماتها الهامة في  بالفرنكوفونيةباألساس املتعلقون 

ة، فهناك ضرورة التمييز بين الحضارة اإلنسانية وتشعب اللهجات الدارجة. أما فيما يتعلق باللغة األمازيغي

الثقافة األمازيغية واللغة األمازيغية. وبناء على ما أكده الدستور وترسخ في املعامالت االجتماعية، 
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 للناطقين بها فقط. 
ً
 فاألمازيغية ملك للمغاربة وال يجب اعتبارها ملكا

تواصل الحديثة أدى إلى انهيار وفي سجل اللغات األجنبية، هناك مبدأ راسخ يتجلى في أن انتشار وسائل ال

. وفي هذا اإلطار ال يمكن حجب موقع اللغة 
ً
 حضاريا

ً
الحدود بين الثقافات وهو بالتالي يتطلب انفتاحا

الفرنسية بصفتها "لغة انفتاح" في الحياة العامة والعملية للمغاربة. دون أن ننس ى دور لغات أخرى، خاصة 

على حضارات رائدة في مجال إنتاج املعرفة العلمية والتكنولوجية سواء  ، في االنفتاح األوسعاإلنجليزيةاللغة 

 من مكونات 
ً
 رئيسا

ً
الغربية منها أو الشرقية. ومن هنا فتعليم وتعلم اللغات األجنبية ينبغي أن يكون مكونا

استراتيجيات قطاع التربية والتكوين، بل يجب أن يكون من بين غاياتها جعل كل مواطن مغربي يتقن 

، إحدى اللغات األجنبية املتداولة عامليا. وهذا ما ينبغي أن تسعى إليه املدرسة الرسميتيننا ياإلضافة إلى لغتب

 في التعليم العام واألساس ي وتوفر له املوارد واملتطلبات الضرورية. 

وأما فيما يخص البعد الحضاري، يحيلنا الدستور على أن الهوية الوطنية للمملكة املغربية املوحدة بانصهار 

كل مكوناتها، العربية واإلسالمية، واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، نهلت في إطار تفاعلي من مقومات 

اإلفريقية واألندلسية والعبرية  لروافدفي اغنى في أكثر من مجال، وقد حددها  الروافد زادتهامجموعة من 

  واملتوسطية.
ً
وبالعودة إلى أهم املحطات في تاريخ املغرب األقص ى سنجد أن هذه الروافد لعبت بالفعل أدوارا

هامة في تشكل هذه الهوية. وعلى املنهاج الوطني ملدرسة الغد أن ييسر ألبنائنا في مرحلة ما من مسارهم 

ن اإلرث األندلس ي والسياقات التي أنتج فيها باإلضافة إلى إفرازاته على مستوى الدراس ي التعرف على مكنو 

التطور الحضاري للمغرب، كما على املدرسة أن تنفتح على ثقافة الصحراء وعاداتها، من شرق املغرب إلى 

ات الهوية أقص ى جنوبه. بل عليها أن تبرز اإلسهامات اإلفريقية التي تشاركنا بلدانها مقومات عدة من مقوم

على  في الحرفالوطنية، هذا باإلضافة إلى تثمين الحضور اليهودي في إبداعات الحضارة املغربية خاصة 

 سبيل املثال.

 

 مدرسة متصالحة مع قيم الحضارة اإلنسانية

، يجب الحرص على أال تكون املقومات التي ذكرنا منافية لقيم الحضارة اإلنسانية، ألن انطالقا مما سبق

 مشتركة يجب على مكونات ثقافتنا أن تنسجم معها في إطار التفاعل اإليجابي الذي يراعي هناك 
ً
قيما

الخصوصيات الوطنية. مع العلم أن هذه املقومات ليست شأن قطاع التربية والتكوين فقط وال يمكنه 

عنيين من التحكم فيها لوحده خاصة ما تعلق باملؤثرات الخارجية؛ بل شأن كل القطاعات والشركاء امل

 جماعات محلية وأحزاب... مع اضطالع الدولة بدور التحكيم والضبط املحكم املنوط بها.
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 مدرسة تحت املسؤولية املشتركة للدولة والجماعات الترابية

 من مداخل التنمية، وفي سياق الجهوية املتقدمة املرتقب إرساؤها، 
ً
 رئيسا

ً
وفي شق أصبح اليوم مدخال

 لكون مجتم
ً
ع املدرسة، بجميع فئاته، هو صانع املستقبل واملؤسس لألمن والسلم االجتماعيين؛ واعتبارا

فقد آن األوان أكثر من أي وقت مض ى لنهج المركزية هادفة ببرامج تعاقدية وأهداف محددة، تتجه على 

الخصوص نحو تنشيط الديمقراطية املحلية، وتقديم دعم مستديم للمدرسة، وتحويل بعض 

في إطار تعاقدات واضحة وملزمة وذلك بهدف تمكين املدرسة من التركيز  الترابيةماعات االختصاصات للج

 .التربوية والبيداغوجيةأكثر على مهامها 

 

 اإليجابي بين التربية والصحة التفاعلمدرسة تدعم 

ارتباط قوي بين الصحة والتربية كما أفادت مجموعة من الدراسات  هناك عاملوعلى صعيد آخر، 

السوسيولوجية. والتربية تعمل بشكل مباشر على تنمية السلوكات الفردية اإليجابية، سواء تجاه الذات أو 

وفي هذا الباب خلصت عدة دراسات أن كل  .تجاه املحيط. فاألسر املتعلمة تحرص أكثر على صحة أطفالها

 لتزايد االهتمام سنة تعلي
ً
م إضافية، تستفيد منها الساكنة، تساهم في تراجع اإلنفاق على الصحة نظرا

 في 
ً
 حاسما

ً
بالوقاية والرصد املبكر لألمراض. كما أثبتت دراسات دولية مختلفة بأن التربية تلعب دورا

 مردودية العمل والتنمية االقتصادية. 

 

 مدرسة تشكل دعامة قوية لالقتصاد الوطني

ويعتبر تحسين نتائج التعليم للجميع مصدر قوة هام للحفاظ على قدرة التنافسية االقتصادية. وهكذا فإن 

قدرة دولة ما أو مجموعة اقتصادية على املنافسة في اقتصاد املعرفة تتوقف على مدى قدرتها على تلبية 

فاملنظومات التربوية بحاجة  ،لذلكو . ثابتةالطلب من املهارات الرفيعة املستوى، الطلب الذي يتزايد بوتيرة 

عة وأكثر جاذبية، كما يجب عليها أن تكون أكثر فعالية ومرونة من أجل تحسين  إلى تطوير بيئات تعلم مشّج 

 نتائج التعليم.

 

 التربية األولية بمثابة مرحلة حاسمة في تكوين شخصية الفرد

سنوات حاسمة في تكوين مالمح الشخصية في باقي مراحل حياة األفراد، لذا فإن  6-3تعتبر املرحلة العمرية و 

 تستفيد من التعليم األولي. وتعتبر مرحلة التعليم  6-3الفئة العمرية 
ً
سنوات في جميع الدول املتقدمة تقريبا
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، ألن املطلوب منهم يتمثل في  األولي من منظور التربية، مرحلة صعبة تتطلب إشراف أطر مكونة
ً
 مالئما

ً
تكوينا

تكوين الشخصية وتيسير االندماج في املجموعة واالنفتاح على املحيط املباشر، أكثر منه تلقين معارف 

مدرسية قد ال تثير اهتمام وفضول الطفل.  لذا ولضمان املالءمة واالنسجام بين مرحلتي التعليم األولي 

أنه ينبغي على املدرسة التركيز بالنسبة لهذه الفئة على أهداف التعليم األولي والتعليم االبتدائي، نرى 

 املتعارف عليها في املنظومات التربوية الرائدة في مجال التعليم العمومي. 

 

 كفايات أساسية لجميع املتعلمين تضمن النجاح الفردي والنجاح الجماعي

ريجيها الكفايات األساس الضرورية للعيش في مجتمع وإذا كانت قدرة املنظومات التربوية على إكساب خ

حدد للمنظومة التربوية الكفايات 
 
معاصر مركب ومعقد تعتبر من بين املعايير الرئيسة للتصنيف. فال بد أن ت

 باألبعاد الثالثة 
ً
األساس الكفيلة بتحقيق األهداف التي تجعل املدرسة تلعب أدوارها كاملة. هكذا وارتباطا

ي وظائف املنظومة، فإن الجمعية تقدم الكفايات األساس وفق ثالث مجموعات متكاملة فيما املتضمنة ف

بينها والتي يحتاجها املتعلم لتحقيق النجاح )النجاح الفردي( في مساره الدراس ي وفي الحياة واملساهمة في 

الصادرة في املرجعية ة حسن سير املجتمع )النجاح الجماعي(. ودون الدخول في التفاصيل املتوفرة في الوثيق

، فالكفايات األساس التي على املنهاج الجديد (2015)ناجي، ستيتو، و عمي،  املوضوع عن جمعية أماكن

عد التنشئة االجتماعية في شقها القيمي  تنميتها لدى املتعلمات واملتعلمين تتوزع إلى كفايات مرتبطة بب 

عد  والعاطفي...، وكفايات مرتبطة بالبعد التثقيفي في ارتباطه باالنفتاح والتطوير، وكفايات مرتبطة بب 

.... التأهيل الذي يهم انخ
ً
 ومهنيا

ً
 راط األفراد في املجتمع اجتماعيا

 

 الرفع من فعالية املدرسة رهين بتحسين نسبة إنهاء التعليم الثانوي التأهيلي

العاطفي يمكن الجزم أن التعليم الثانوي يشكل مرحلة تعليمية وفي مجال تنمية القدرات املعرفية والنضج 

وازنة في املسار الدراس ي للتالميذ حيث يتحتم عليهم خاللها اتخاذ قرارات حاسمة لها انعكاسات مستدامة 

على املستويات الشخصية والتربوية واملهنية. ومن بين أهم مؤشرات الفعالية في مجال التربية، تعتبر نسبة 

الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي، والنسب املرحلية مؤشرات قيادة هامة توفر ملدبري الشأن التربوي  إنهاء

املادة الضرورية التي تمكنهم من تصحيح االختالالت عند بروزها. إال أن نسبة إنهاء مرحلة التعليم الثانوي 

منظومتنا التربوية. وفي هذا الباب فإننا من باملائة اليوم تعبر عن تدني مردودية  13التأهيلي التي ال تتعدى 

خالل هذا املشروع، املبني على استشراف املستقبل، نرى أن نسبة التالميذ الحاصلين على البكالوريا في أفق 
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 2028باملائة على اإلجازة في أفق  30باملائة من الشريحة العمرية املعنية.  ونسبة  55يجب أن تبلغ  2025سنة 

 . 2030أفق  املاستر فيلى باملائة ع 15و

 

 قدرة النسيج االقتصادي على استيعاب الخريجينبباملؤهالت االقتصادية و ربط مخرجات املدرسة 

 أن تحقيق األهداف الكمية ليست غاية في حد ذاتها بل يجب أن يتم ربطها باملؤهالت االقتصادية للبلد 
ً
علما

. وبالنسبة وقدرة النسيج االقتصادي على استيعاب الخريجين، و 
ً
 ونوعا

ً
املالءمة بين العرض والطلب كما

لهذه النقطة ينبغي االنطالق من القدرة الحالية الستجابة سوق الشغل للطلب والقيام بإسقاطات 

التي  البنيويةإحصائية وتحليلية تستحضر املتغيرات والتطورات التي تطرأ على بنية املهن، وعلى التحوالت 

. وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن املدرسة لوحدها ال يمكن أن تحدث تطال الصناعة والخدمات ج
ً
 ودوليا

ً
هويا

ثورة على مستوى املالءمة املطلوبة دون انخراط مختلف الفاعلين في هيكلة وتنظيم القطاعات املنتجة 

 بصفة عامة.

 

 وفق متطلبات اإلطار الوطني لإلشهاد تنويع مسارات التكوين والتعلم مدى الحياة

وحتى يتأتى تحقيق غايات التشغيل والحفاظ على التنافسية االقتصادية، ال بد للتصورات الناظمة 

لإلصالح من التفكير في تنويع مسارات التكوين والفرص املتعددة والتعلم مدى الحياة، ألن القرن الحادي 

ة سواء في مجال والعشرين من حيث متطلبات التكوين والتأهيل يتميز ببروز قطاعات صناعية مستجد

إنتاج املنافع أو الخدمات، مما أصبح يتطلب كفاءات نوعية وحاجة مستدامة لتحيين املؤهالت وتطوير 

الكفايات وفق خطط وسيرورة محكمة. الش يء الذي يحتم على املدرسة بذل جهود أكبر لكي يتسنى لها 

متابعة الدراسة بطريقة تضع رهن التالؤم املطلوب بين املسالك الدراسية ومداخل سوق الشغل وب تحقيق

إشارة املتعلم مسارات دراسية وأنظمة وطنية لإلشهاد محددة بشكل واضح ومنظمة وسهلة الولوج في إطار 

 التعلم مدى الحياة.

 

 وضع مقاربات نوعية لتعزيز اكتساب الكفايات العرضانية

التربية، ألن التنسيق بين مختلف والتعلم مدى الحياة يقتض ي انخراط جميع الفاعلين بمن فيهم مسؤولي 

املكونات في وضع السياسات في هذا املجال وتطبيقها ضرورية لتحقيق النجاح. وهو ال يعني بالضرورة إضافة 

لكن وضع مقاربات نوعية لتعزيز حب الدراسة وتحفيز األفراد على مواصلة  ،عناصر جديدة لبرامج اإلصالح



49 

 

 

التي تذكي لدى املتعلمين الحس النقدي والفضول العلمي واإلبداع التعلم. لهذا ينبغي تبني املمارسات 

 .واالبتكار والعمل الجماعي

 

 تعزيز تعلم العلوم والتكنولوجيا من أجل امتالك ناصية املستقبل

وتحبيبها إلى املتعلمين منذ التعليم  وفي هذا السياق هناك ضرورة ملحة لتعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا

األولي من خالل اللعب وأنشطة التفتح. إذن ينبغي على املنهاج تحديد أهداف واضحة لتعزيز تعلم العلوم 

 في 
ً
والتكنولوجيا لدى املتعلمين خاصة مع تراجع االهتمام في دراسة هذه املواد إلى درجة أصبحت تثير قلقا

التربوية، يجب إعادة النظر في املبدأ املتمثل في توجيه ثلثي املتعلمين في نهاية  بلدان عديدة.  وفي منظومتنا

السلك اإلعدادي بشكل قصري للشعب العلمية والتقنية وذلك من خالل إرساء استراتيجية من مدخلين. 

ي يستدمج أولهما إرساء البنيات املادية الالزمة لتقديم عرض مالئم في مسارات التكوين العلمي والتكنولوج

مكونا التطبيق والتجريب. وثانيهما، توفير مناهج تربوية واعتماد ممارسات بيداغوجية تفاعلية تجعل 

املتعلمين يحبون املواد العلمية والتكنولوجية منذ املراحل األولى للتعليم، الش يء الذي يجعل التوجيه نحو 

الستراتيجية للبلد واالستجابة لرغبات املتعلمين املسارات العلمية والتكنولوجية يزاوج بين تحقيق األهداف ا

 بشكل أكثر عقالنية. 

 

 إرساء مدرسة تضمن التوفيق بين مطلب اإلنصاف ومطلب الفعالية

وهناك مبدأ أساس ي يستوجب على واضعي السياسة التربوية واستراتيجيات التنزيل إدراج اآلليات وتوفير 

اإلنصاف والفعالية. ففي مجال التعليم وعلى خالف ما يتم الترويج املوارد الكفيلة بضمان تحقيقه. إنه مبدأ 

. فقد برهنت منظمة التعاون والتنمية 
ً
له من وجود تناقض بين اإلنصاف والفعالية يمكن تحقيقهما معا

االقتصادية على أن اإلنصاف والفعالية يتكامالن، خاصة فيما يتعلق بالتعليم األساس ي.  فالفشل الدراس ي 

ف ليس فقط للمعنيين به ولكن للمجتمع ككل إذا ما نظرنا إلى التكلفة العالية للدعم االجتماعي أمر مكل

املوجه للطبقات الفقيرة، في حين أن التدابير الفعالة وذات التكلفة املعقولة ملحاربة الفشل الدراس ي تبقى 

 مفيدة من حيث الفعالية واإلنصاف على حد سواء. 

 

 الدراس ي واملنهي  همسار  نحو  في توجيه املتعلمول والقدرات التوازن بين امليتحقيق 

إذن وعلى اعتبار أن من بين أهم أدوار املدرسة إعداد الفرد لالندماج في املجتمع بصفة عامة وبالحياة 
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العملية على وجه الخصوص، فإن عملية اإلعداد هذه تقتض ي أن يتاح لكل فرد الحق في االستفادة من 

، على مستوى املسار اختيار مجال 
ً
النشاط املنهي الذي يريده. لكن ممارسة هذا الحق ال بد أن تؤطرها قبليا

التكويني، ضوابط محددة وآليات تربوية وتنظيمية محكمة. وإال فإن الدور الذي يجب أن تقوم به املدرسة 

املتعلمين من حيث التوازن والضبط تجاه متطلبات النسيج االقتصادي، ومن حيث اإلنصاف تجاه 

وأسرهم، سيختل. وبالتالي ستساهم املدرسة في اهتزاز مكانتها أكثر في أعين أفراد املجتمع ومختلف مكوناته. 

ومن هنا نرى أنه على منظومة التربية والتكوين ببلدنا أن تروم، في إطار اإلصالح الشمولي املطلوب، االهتمام 

ليمية. بحيث يستوجب القطع مع نظام التوجيه املدرس ي بمكون التوجيه املدرس ي في جميع املستويات التع

القائم، واعتماد مداخل جديدة يكون محورها استشراف متطلبات التنمية والتطور التكنولوجي من جهة، 

 على بناء تمثالت 
ً
ومن جهة أخرى إعمال كل اآلليات وتسخير منهجيات حديثة ملساعدة املتعلم مبكرا

لنشاط اإلنساني، يعتبر فيها التوازن بين امليول والقدرات الذاتية بمثابة موضوعية حول مختلف مجاالت ا

 مقود لتوجيهه في املسار الذي ينبغي أن يسير فيه مشروعه الدراس ي واملنهي في املستقبل والحياتي بشكل عام.

ادة في وهنا نقترح إحداث مرصد أو آلية مؤسساتية تعنى بشكل علمي وعملي بإمداد القطاع بمؤشرات القي

. مؤشرات يعتمدها املسؤولون عن وضع 
ً
 وعامليا

ً
مجال تطور املهن واستشراف خريطة توزيع اإلنتاج جهويا

استراتيجيات التربية والتكوين في تحديد املرامي واألهداف الكمية، كما يعتمدها املسؤولون عن التدبير 

تطوير املناهج الدراسية وإعداد املادة التربوي والتقني في وضع وتعديل الهندسة البيداغوجية لألسالك و 

 اإلعالمية في مجال التوجيه املدرس ي، وغيرها من املكونات. 

 

 إرساء آلية الدعم االجتماعي ليس من قبل الدولة فحسب، وإنما من قبل مختلف شركاء املدرسة

صور جديد وهنا ال بد من اإلشارة كذلك، في سياق مقاربتنا ملفهوم اإلنصاف، إلى ضرورة إعداد ت

مختلفة ومتنوعة إلرساء آلية الدعم االجتماعي ليس من قبل الدولة فحسب، وإنما من قبل  لسيناريوهات

مختلف شركاء املدرسة. ألننا إذا انطلقنا من البنية االجتماعية الحالية للمجتمع املغربي، يمكننا أن نعتبر 

مقومات النجاعة، لن يكون ذا جدوى في غياب  أن كل ما يمكن أن يأتي به اإلصالح، مهما أسّرت مالمحه من

املؤسسات التعليمية والداخليات،  مجهودات معتبرة في مجال الدعم االجتماعي لألسر املعوزة، وبناء

 أن هذه املجهودات ال تدخل 
ً
وتحسين البنيات التحتية املحيطة باملؤسسات التعليمية واملؤدية إليها الخ. علما

بية والتكوين، وال تشكل جوهر مهامها، الش يء الذي يزكي ما نذهب إليه من ضمن اختصاصات قطاع التر 

 أن املدرسة شأن كل مكونات املجتمع والدولة، وهو ما يجب أن يؤمن به الكل. 
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 : توفير املستلزمات املنهاجية واملادية التي تضمن للمدرسة أداء وظائفهااملوارد التربوية -ثانيا 

 باملنهاج الذي  املحور يتناول هذا 
ً
املوارد التي تحتاجها املنظومة التربوية كي تقوم بوظائفها، وتؤدي مهامها بدءا

يحدد الكفايات واملعارف املستمدة من املشروع املجتمعي للبلد، وكيفية تنزيله من خالل البرامج والكتب 

 بالتجهيزات والبنايات وان
ً
تهاء بالدعم االجتماعي والنفس ي. املدرسية والوسائل واألدوات التعليمية، مرورا

وهذه املحاور تعد مفصلية، على اعتبار أن التكامل فيما بينها يمكن من إنتاج ملمح املواطن الذي يريده 

 املجتمع للقرن الواحد والعشرين. 

 

 املنهاج مظهر من مظاهر السيادة من واجب الدولة اإلشراف على إعداده

 من مظاهر السيادة للبلد، حيث بفضله ينتج الفرد الذي يسهم  وليس هناك جدال في اعتبار املنهاج
ً
مظهرا

لذا فمن واجب الدولة تأطير عملية  ....في رقيه، والذي يدافع عنه، ويمثله في مختلف املحافل الدولية، 

لة ملختلف مكونات   
ّ
إنتاجه باعتماد منهجيات تنطلق من حوار وطني تشارك فيه جميع األطراف املمث

املجتمع، من أجل بلورة الخطوط العريضة ملا يمكن من االستجابة للطلب املجتمعي. ويبقى على كاهل الدولة 

عي من طرف أي جهة وذلك عبر إحداث هيئة عليا للحسم في أن تضمن عدم التالعب بهذا الطلب املجتم

قضية املنهاج تعتمد في عملها على متخصصين في علم املنهاج وفي مختلف الحقول املعرفية. كما أن بناء 

منهاج وطني ال يمكن أن يتم في إطار منغلق عما يجري في بلدان أخرى، بمعنى أن االستئناس بالتجارب الدولية 

 ن مع مراعاة عدم السقوط في أي استالب أو نقل ال يراعي خصوصيات املجتمع.أمر حتمي لك

 

 منهاج وطني مؤطر ملناهج جهوية ملزمة بتطبيق توجيهاته

ولعله من البديهي في مجتمع يتميز بغنى مكوناته وروافده أن اإلطار العام الذي يحدد الخطوط العريضة 

 لتلبية حاجات ملنهاج وطني يجسد الطموحات الوطنية والقواس
ً
م املشتركة ملكونات املجتمع ليس كافيا

نوعية قد تكون حيوية لفئة أو جهة ما، لذا  يجب أن ينبثق عنه إطار خاص بمناهج جهوية يحدد املفاهيم 

املرتبطة بكل ما هو جهوي والسياقات الخاصة التي تبرر تطبيق هذا النوع من املناهج في إطار الثقة املتبادلة 

ي أن تسود بين الدولة والجهات الترابية، وبواسطة آليات دقيقة لتوزيع األدوار بين الدولة والجهة التي ينبغ

 واملؤسسة التعليمية وضبطها.
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 قابل للتحيين املستمر في سياق عالم متغيروفق معايير ثابتة لكنه منهاج 

اصفات خاصة مبنية على تملك وعلى صعيد آخر، فإننا نعيش في عالم متغير يقتض ي أن تتوفر في أفراده مو 

كفايات اإلبداع واالبتكار والفكر النقدي والتواصل الفعال والتكيف املستمر... وهذا يمثل دعوة بمثابة 

 إلزام، لوضع خطط التحيين الدوري للمنهاج.

وفيما يتصل باملضامين من املعلوم أنها تختلف من منظومة تربوية إلى أخرى حسب مرامي هذه األخيرة 

ياتها ومواردها. غير أن جلها يتفق على ضرورة احتواء املنهاج محاور ذات أبعاد تعليمية وتربوية، كمكون وبن

الهوية الوطنية، وحقوق اإلنسان والديمقراطية، واملحافظة على البيئة، واملقاربات التواصلية في تدريس 

ت العلوم االجتماعية بدل معلومات اللغات، واستعمال الرياضيات في بناء نماذج للقراءة، وتعليم سيرورا

 عنها، والرياضة والتربية الفنية.

 وبنظرة استشرافية تندرج ضمن سيرورة مبدأ التحسين املستمر، نشير إلى أن تطوير املنهاج وإصالحه 
ً
وأخيرا

، ولكنه عمل متواصل يصغي ويعكس التغييرات املستمرة التي تحدث في املجتمع 
ً
 مناسباتيا

ً
ليس تمرينا

ستمرار. ولذلك، فهو عبارة عن معطيات يتم الحصول عليها من خالل مراقبة وتقييم منتظمْين، يوفران با

 الحافز إلدخال مزيد من التحسينات على املنهاج.

 

 : إذا صلحت صلحت املدرسة وإذا فسدت فسد إصالحهااملوارد البشرية -ثالثا 

يعتبر املورد البشري املحرك الفعلي ألي منظومة تربية وتكوين، حيث أن أدنى خلل يصيبها يجعل عربة نقل 

املعرفة لألجيال القادمة تتعطل أو في أحسن األحوال تتأخر في بلوغ الهدف. وفي مجال التربية والتكوين يعتبر 

  .
ً
 واقتصاديا

ً
 اجتماعيا

ً
 جدا

ً
إبراز كل ما يتعلق  املحور ونرمي من خالل هذا التأخر في بلوغ األهداف مكلفا

باملوارد البشرية سواء من حيث توفيرها بالعدد الكافي وتأهيلها وتوزيع األدوار واملسؤوليات فيما بين مكوناتها 

 أو من حيث تحفيزها وتقويم أدائها وضمان انخراطها في عمليات اإلصالح.

ة على الثروة املادية وجعلها ذات قيمة أكبر، لكن هذا لن بفضل املوارد البشرية يمكن إضفاء طابع الجود

يتأتى سوى عبر توافر التكوين األساس واملمهنن، والتنمية املهنية )أو ما يصطلح عليه بالتكوين املستمر(، 

 وتقويم األداء املنهي، وربط التحفيز باملردودية.

الستراتيجية ألية مؤسسة، ألنه العنصر من هنا تأتي أهمية العنصر البشري ودوره في تحقيق األهداف ا

 حينما يتعلق األمر بالتربية والتكوين. ويتوزع املورد البشري على مستوى 
ً
 في اإلنتاجية، وخصوصا

ً
األكثر تأثيرا

 فئتين، املدرسون وهيأة اإلدارة التربوية. التعليمية إلىاملؤسسة 
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املركز على املهنة إلى النموذج األنكلوسكسوني املدرس وإمكانية االنتقال من النموذج الفرنكوفوني 

 املتمحور حول املنصب

 ال غنى عنه في إنجاح السياسات العمومية في 
ً
 حيويا

ً
بالنسبة للفئة األولى يعتبر املدرسون األكفاء عنصرا

الذي يركز على املهنة التي يمارسها املدرس طيلة  الفرنكفونيمجال التربية. وفي هذا املجال هناك النموذج 

حياته في إطار الوظيفة العمومية. وإذا كان يتميز باالستقرار واألمان بالنسبة للمدرس، فإنه في غياب التنمية 

 على أدائه. فيما النموذج 
ً
املهنية أو ضعفها تتراجع كفايات املدرس الش يء الذي ينعكس سلبا

 للتباري حسب معايير محددة ويتم التوظيف بنظام األنكلوسكسوني يركز عل
ً
ى املنصب الذي يكون مفتوحا

ضعف  لكن باملقابلالتعاقد ملدة زمنية معينة مما يعتبر إيجابيا في دفع املدرس إلى تحيين كفاياته، 

 دون إقبال الكفاءات الجيدة عليه.  
ً
 التنافسية بقطاع التربية والتكوين يحول عموما

 

 املتين للمدرسو ة رهين بالتكوين املمهنن إصالح املدرس

. وفي كلتا الحالتين، وباإلضافة إلى ضرورة ضمان تكوين بيداغوجي متين يؤهل املدرس للقيام برسالته النبيلة

ستراتيجي للمنظومة، فال يمكن ألي إصالح كان أن ينجح دون الحرص على وألن املدرسين يشكلون العمق اال 

 
ً
 مهنيا

ً
، وإشراكهم في جميع مراحل اإلصالح بحكم عالقتهم املباشرة باملتعلمين وتأثيرهم تكوينهم تكوينا

ً
متينا

في نتائج التعليم. لذلك البد لبلدنا من االنخراط في الدينامية العاملية الرامية إلى تحويل الوظيفة إلى مهنة 

 والولوج إلى مستوى املهننة. 

 

افية من أجل تشبيب   هيئة التدريس وفق معيار الكفاءة املهنيةاستثمار الفرصة الديمغر

ومن جهة أخرى، فالتغيير الذي يطال البنية الديموغرافية للهيئة، يؤشر على تحوالت في بنية العمر املنهي 

، الش يء الذي يستلزم فتح ورش 
ً
 مضطردا

ً
للمدرسين بحيث أن عدد املحالين على التقاعد سيعرف ارتفاعا

 عمال ما تمت اإلشارة إليه أعاله فيما يتعلق بالتكوين وبالتعاقد.تشبيب الهيئة، وهذه مناسبة إل 

 

 تأهيل اإلدارة التربوية للقيام بأدوارها الريادية

 لطبيعة تدخلها غير املباشر في 
ً
أما بالنسبة للفئة الثانية التي تضم مختلف هيئات اإلدارة التربوية، نظرا

توفير الشروط املالئمة واملستلزمات الضرورية لكي يقوم عملية التدريس ترتبط جودة أدائها بقدرتها على 

وذلك بالتأثير على عوامل من قبيل الدافعية املهنية وجاذبية بيئة العمل. ويسري  ،املدرس بعمله أحسن قيام
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دي على هذه الفئة ما تمت اإلشارة إليه فيما يتعلق بالتنمية املهنية، والتعاقد املبني على النتائج، والتحفيز املا

 واملعنوي.

 

  : الضمانة الحقيقية لتنفيذ التصورات اإلصالحيةالحكامة والشراكة -رابعا 

العناصر املندرجة في مجال التدبير اإلداري والتربوي، وإرساء استقاللية تدبير  املحور يتناول هذا 

املؤسسات، وتفعيل الالمركزية والالتمركز في أفق إرساء الجهوية املتقدمة، وتطوير أنظمة املعلومات 

مادات املالية، وأنظمة اتخاذ القرار، واستراتيجيات التتبع واملراقبة.  كما يشمل مصادر التمويل وتدبير االعت

وتدبير الشراكات. إن مؤشرات التدبير والحكامة تعتبر مادة أولية حيوية بالنسبة التخاذ القرارات 

والقرارات التدبيرية التصحيحية، وبطبيعة الحال فصواب القرارات يرتبط بشكل كبير بمدى  ستراتيجيةاال 

 وفرة املادة األولية وصفائها. 

 

 تعتمد معايير ومؤشرات ملزمة للجميع في إطار نظام وطني للجودةنحو مقاربة نسقية للحكامة 

 
ّ
برز الهدر املدرس ي من خالل مؤشرات االنقطاع عن الدراسة أو التكرار،  إال أنه وعلى سبيل املثال، عادة ما ي 

دون ربطه بمؤشرات النجاعة من قبيل الكلفة املالية والجهد املبذول من طرف جميع األطراف املعنية 

اربة نسقية تعتمد بطارية من لتحقيق األهداف املسطرة. أما الحكامة الجيدة فال بد أن تتم من خالل مق

املعايير واملؤشرات تكون بمثابة مرجع موحد وملزم لجميع الفاعلين واملتدخلين في حكامة املنظومة. ومن 

هذا املنطلق عملت عدة بلدان على اعتماد ما يسمى بنظام الجودة.  ويعتمد هذا األخير على مرجعية وطنية 

يع الفاعلين واملتدخلين، والتحكم في سيرورات االشتغال على للجودة من أجل نشر ثقافة الجودة لدى جم

جميع املستويات، وإرساء دينامية لتحسين التعلمات مبنية على استثمار نتائج البحوث والدراسات الوطنية 

 والدولية.

 

 ضرورة إلزام التعليم الخصوص ي بجميع أهداف املدرسة العمومية 

 معينة من خدمات التربية والتكوين في إطار ما يسمى وعلى صعيد آخر تحتضن عدة منظومات ترب
ً
وية صيغا

بالتعليم الخصوص ي. فبالنسبة لبلدنا وفي في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة املعالم وضعف آليات 

املراقبة والضبط أصبحنا نعيش في فسيفساء من مؤسسات التعليم الخصوص ي املحلي، واملستورد، 

رى دينية أو طائفية. وضعية تجعل من أي مالحظ أو دارس يتساءل عن الفرد ومدارس بعثات أجنبية وأخ
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 أن املنطق يحدد املستهدف في مواطن واحد، املواطن املغربي. 
ً
 املستهدف في كل حالة، علما

هذا املواطن الذي، بغض الطرف عن وسطه السوسيو اقتصادي، ينبغي أن يكتسب حدا أدنى من الكفايات 

ال تستطيع مع األسف املدرسة املغربية إكسابها إياه بشهادة نتائج التحصيل الدراس ي التي والقيم املشتركة 

 توفرها الدراسات الدولية في مجال التقويم.

 

 إرساء أنماط من التمويل والتدبير تحفظ للجميع الحق في التعليم

يعتمد تغييرات جذرية على لذا نرى أن إصالح منظومة التربية والتكوين في إطار مشروع استشرافي يجب أن 

، ألسرجميع انمط التمويل والتدبير باعتماد مداخل تكسر بعض املبادئ الجامدة، وفي نفس الوقت تحفظ ل

كل حقوقها في استفادة أبنائها من ولوج جميع املسارات التكوينية. وفي هذا املجال، ندعو  وخاصة املعوزة،

من تخفيف  يمكن -في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص-إلى إبداع نوع من التدبير املفوض للتعليم 

األعباء على ميزانية الدولة ومن تطوير أنماط تدبير جديدة، وتحسين جودة الخدمات العمومية املقدمة 

للمواطنين. أما الدولة فال بد من أن تحافظ على مسؤوليتها على قطاع التعليم وتتحول من مدبرة إلى مراقبة 

 وضابطة له. للقطاع 

يمكن أن تشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص حال ثالثا بين املدرسة العمومية الصرفة واملدرسة 

الخصوصية الصرفة، يتيح الفرصة لشريحة أوسع من املجتمع لالستفادة من خدمات القطاع الخاص بدل 

 أن يقتصر ذلك على الطبقات املحظوظة كما هو عليه الحال.

 

 : من أجل ضمان جودة التعلماتاملدرسة اشتغالسيرورات  -خامسا 

على مستوى هذا املحور على املؤسسة التعليمية كفضاء لتقديم خدمات تربوية لفئة  يركز النموذج

اقتصادي، -مستهدفة متنوعة على أكثر من صعيد. فهناك الوسط، واللغة األم، واملستوى السوسيو

التي تزيد من سقف املتطلبات التدبيرية واملادية  عناصر التنوعوالجنس واالنتماء الترابي إلى غير ذلك من 

  للمنظومة.

ويتعلق األمر بكل ما تقدمه املؤسسة التعليمية لروادها من تالميذ ومدرسين وأطر إدارية من خدمات وما 

ملوازية والرياضية والتثقيفية والفنية، والخرجات الدراسية، توفره لهم في مجال تنفيذ املنهاج واألنشطة ا

 والرحالت الترفيهية، وكل األنشطة التي يستفيد منها العاملون باملؤسسة وشركاؤها.
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 بيئة مالئمة للتحصيل الدراس ي تكون في خدمة التعلم ومشجعة على االبتكار

خالل  االبتكار منولهذا يجب توفير بيئة مالئمة للتحصيل الدراس ي تكون في خدمة التعلم، ومشجعة على 

جماليتها والراحة النفسية التي تتيحها لروادها. وال ينبغي أن يتم تصميم املؤسسات التعليمية بهدف 

انت حاجياته ومؤهالته استقبال فئة محددة من التالميذ بل يجب تصميمها بشكل يمكن كل فرد، كيفما ك

واستعداداته، من االستفادة التامة من خدماتها. ويجب مراعاة عامل الكلفة بحيث يتم تخفيض كلفة 

االستغالل والصيانة مع الحرص على أال تشكل االختيارات املعمارية التي تمليها اللحظة عبئا ثقيال على أجيال 

بغي توفير األمن في محيط املؤسسة وضمان االنضباط املستقبل. ولالستثمار األمثل لهذه الفضاءات ين

 داخلها.

 

 مبنية على الحق في املشاركة في تربية األبناء بناء عالقة وطيدة بين األسرة واملدرسة

ولألسرة دور بالغ األهمية في دعم هذه الخدمات وإقبال األبناء أكثر على التعلم، حيث يسجل أنه كلما اقترب 

ادت درجة رضاهم عنها ألنهم يعتبرون التربية أولى أولوياتهم. لهذا، فبناء عالقة وطيدة اآلباء من املدرسة ز 

 على تطوير أداء هذه 
ً
بين األسرة واملدرسة ودعم حقوق اآلباء في املشاركة في تربية أطفالهم يساعد كثيرا

 األخيرة وعلى تقوية املمارسة الديمقراطية.

 

 لفية مشروع املؤسسةإرساء ثقافة التدبير بالنتائج على خ

ومن أجل إرساء ثقافة التدبير بالنتائج وضمان قيادة فعالة ملنظومة التربية والتكوين يتعين إبرام تعاقدات 

على أساس مشاريع املؤسسات مقترحة من طرف مديري املؤسسات بتشاور مع الشركاء اآلخرين من آباء 

حدة املشاريع أن تتضمن التزامات كل طرف على وأولياء التالميذ، ومدرسين، ومنتخبين.... وعلى هذه 

األهداف التعليمية والتربوية على أساس خطط عمل دقيقة، مع توفير الوسائل واألدوات  لتحقيق

وامليزانيات الضرورية إلنجازها. ومن شأن هذا اإلجراء، تعزيز االستقاللية واملسؤولية وروح املبادرة 

طلب التدبير بالنتائج توفير إمكانية قياس اإلنجازات بصورة عملية يت فعال،والتجديد. ولكي تكون مثمرة 

 ومنتظمة وذلك من خالل مؤشرات اإلنجاز ولوحات قيادة مهيأة لهذا الغرض.

 

 دبير املوارد البشريةلتاإلطار املرجعي للوظائف والكفاءات إتقان توظيف املعطيات املرجعية: 

عتمد فيه على استثمار ما توفره مختلف الوثائق املرجعية والنصوص التشريعية  توظيف املعطيات، وي 
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والتنظيمية وقواعد املعطيات اإلحصائية، من موجهات تحدد كيفية اشتغال املؤسسة التعليمية لتوفير 

ثالث مرجعيات  خدمات تستجيب ملعايير مضبوطة ودقيقة.  وعلى سبيل املثال ال الحصر نشير هنا إلى

 ضرورية.

إلى  البشرية استنادافاإلطار املرجعي للوظائف والكفاءات يحدد مواصفات ووظائف ومهام وكفايات املوارد 

املرجعيات القانونية والتنظيمية. كما يعد ضروريا لتركيز االهتمام والجهود حول تلبية الحاجات الحقيقية 

هو معمول به في عدة  غرار مات األطر العاملة بالقطاع، وعلى للتكوين األساس واملستمر املوجه لجميع فئا

دول، ينبغي أن يحظى اإلطار املرجعي للوظائف والكفاءات بمرتبة تمده بالقوة القانونية في تدبير املوارد 

 البشرية. 

 

 املنظومةدبير لت الوطني لإلشهاداإلطار إتقان توظيف املعطيات املرجعية: 

 من مداخل اإلصالح، يساهم في جعل الشواهد الوطنية كما أن اإلطار الوطني 
ً
لإلشهاد الذي يعتبر مدخال

منسجمة في هندستها وفي الجسور التي تصلها بأنظمة أخرى للتربية والتكوين. وتوضع األطر الوطنية 

 ومصلحة املشغلين والهيئات املهنية والشركاء االجتما
ً
 وأخيرا

ً
عيين لإلشهاد، لتحقيق مصلحة املواطن أوال

وأنظمة التربية والتكوين.. وذلك ألن هذه األطر الوطنية لإلشهاد تمثل خريطة مترابطة بطريقة محكمة 

ملختلف أنواع الدبلومات والشهادات، على قاعدة معايير ومواصفات محددة. وهي باإلضافة إلى ذلك تيسر 

ظام املدرس ي بالعودة إلى التكوين، عملية تطوير مسارات التكوين الفردية، وتسمح للشباب الذين غادروا الن

بمرونة كبيرة، كما تفتح آفاق العودة إلى التكوين للكبار الذين لهم رغبة في ذلك. بل وتفتح لكل من يكتسب 

 تجربة نوعية في مجال منهي معين باب الحصول على إشهاد معياري يحدد الكفايات التي يتوفر عليها.

 

 جعيات تقييم املؤسسات لتطويرهامر إتقان توظيف املعطيات املرجعية: 

م املؤسسات التعليمية إلى تمكين املؤسسات من القيام بتشخيص دقيق لنقط ييفيما تهدف مرجعيات تق

القوة ومكامن الضعف لديها، ومن تحسين عملياتها ومنجزاتها، ومن نشر املمارسات الجيدة في مجال التربية 

 والتكوين. 

 

اقبة جهاز متين الحاجة إلى   يتمتع باالستقاللية للمر

حلقة أساسية ضمن السلسلة غايتها الرفع من جودة التربية في مفهومها الشامل. وهي مدخل املراقبة تعتبر 
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ضروري لعملية الضبط. كما تعد من أهم آليات التأكد من إنجاز األهداف املحددة وفق السياسات 

ماسة إلى جهاز متين يتمتع  املبتغى، فإن املنظومة في حاجةوالخطط املرسومة للمنظومة.  ولتحقيق هذا 

باالستقاللية الكاملة لالضطالع بدوره األساس املتمثل في التأطير واملصاحبة والتكوين والتنشيط والتقويم 

البيداغوجي والبحث التربوي، جهاز يقدم املشورة ويزود اإلدارة باملعلومات عما يجري فعليا في امليدان 

ويتعلق األمر بجهاز التفتيش. ففي الوقت الذي تضطلع  املالئمة؛املسؤولين على اتخاذ القرارات  ويساعد

فيه الوزارة في إطار االختصاصات املوكولة إليها بتحديد توجهات وأهداف السياسة التربوية، يوكل إلى 

مراعاة الخصائص الترابية األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمهمة تنفيذ هذه السياسة التربوية مع 

 ،
ً
 وإقليميا

ً
 وجهويا

ً
 لوظيفة املراقبة، من أن يعهد لجهاز التفتيش، مركزيا

ً
والسياقات املحلية. فال بد، تفعيال

بمهام املراقبة واالفتحاص ضمن نسق محكم التنظيم مستقل عن اإلدارة املسؤولة عن التدبير ومؤطر من 

 هيئةناك إذن ضرورة جد ملحة إلعادة صياغة مهام وكفايات طرف مفتشية عامة للتربية والتكوين. ه

التفتيش، وتطويرها ضمن املرجعيات التشريعية والتنظيمية والبيداغوجية والتكوينية، مع مالءمتها 

 ملتطلبات سيرورات االشتغال في شموليتها.

 

 الضبط في إرساء مناخ الثقة في املدرسة أهمية 

في التأكد من إنجاز األهداف املحددة فإن لوظيفة الضبط أهمية قصوى  إذا كانت وظيفة املراقبة تساهم

في إرساء مناخ الثقة في املدرسة لكونها تعكس مدى القدرة على تصحيح الوضعية في حالة عدم املطابقة. 

وهذه الوظيفة آلية من آليات تحقيق الجودة الشاملة ملنظومة التربية والتكوين، وهي تستدعي خبرة في 

 ت التكنولوجيا التربوية والتخطيط التربوي واملناهج والنصوص التشريعية والتنظيمية بشكل عام. مجاال 

 

 املؤسساتي من أجل إعادة النظر في توزيع املوارد التنسيق

 للتراتبية التنظيمية من أجل إعادة النظر في التوزيع القائم للموارد، سواء منها 
ً
ويتعلق األمر بالتدخل وفقا

كإعادة انتشار األطر التربوية( أو املادية بناء على نتائج عملية الضبط بشكل يمكن من تجاوز البشرية )

االختالالت املرصودة. وهذا يشترط إرساء مبدأ التنسيق الداخلي باملؤسسة بمبادرة من هذه األخيرة أو من 

ك التعليمي واملتواجدة خالل آلية يتم إحداثها في سياق إرساء شبكة تضم املؤسسات املنتمية لنفس السل

 في مجال جغرافي متقارب، أو من خالل املصالح اإلدارية للنيابة اإلقليمية.

ونجاح التنسيق يستند على تفعيل ودعم دور مجالس املؤسسة وإرساء كل اآلليات املتاحة من قبيل 
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املدني )جمعيات  الشراكات مع الفاعلين الخارجيين من سلطات محلية ومقاوالت، وهيآت وجمعيات املجتمع

اآلباء، جمعيات األطر الفاعلة في الحقل التربوي ...(  بهدف دعم األنشطة التربوية والتعليمية والعمل على 

 تحقيق إشعاع املدرسة.

 

  املواردتوحيد وتحسين منهجيات تنفيذ املنهاج الدراس ي وتطوير 

من االشتغال على مكونات املنهاج الدراس ي  والتنسيق،تمكن هذه الوظيفة في تكامل مع وظيفتي الضبط 

واملنهجيات والطرائق األكثر مالءمة لتنفيذها، وذلك بالعمل على توحيد وتحسين منهجيات تنفيذ املنهاج 

، سواء تعلق األمر بالوسائل التعليمية املعتمدة والتوظيف املعقلن للموارد املتاحة املواردالدراس ي وتطوير 

باإلضافة إلى تدبير الزمن املدرس ي وزمن التعلم، وكل االستراتيجيات املرتبطة بالصيانة  أو بعقلنة استثمارها،

 الوقائية للموارد والفضاءات التعليمية. 

 

 للمؤسسات قياس املردودية الداخلية

، التركيز على مختلف عناصر والتدبيري ويتم من خالل وظيفة التقويم التي تواكب سيرورة الفعل التربوي 

سيرورات االشتغال من أجل رصد مدى نجاعة العمليات التدبيرية واالستعمال األمثل للموارد املتاحة في 

تحقيق األهداف الكمية والنوعية التي تم تحديدها. ويتم وضع الحصيلة وقياس مردودية املؤسسة بشكل 

 عام.

 

 قدرة على استشراف املستقبل واختيار التوجهات املالئمة تنمية ال

قدرة املؤسسة على استشراف املستقبل واختيار التوجهات املالئمة، وإثراء الصيغ املعتمدة في التدبير  تقاس

من خالل سيرورة اشتغالها ومدى تلبية حاجات روادها، ويتم من خالل عملية االستشراف، اعتمادا على 

اتيجية على املدى مؤشرات النجاعة التربوية )نسب النجاح/التكرار/االنقطاع(، وضع مخططات إستر 

البعيد واملتوسط قصد ضمان تحقيق أهداف مشاريع املؤسسة. وتنطبق املبادئ الناظمة لالستشراف على 

العمليات التدبيرية التي تهم املوارد الذاتية للمؤسسة ومتطلباتها اآلنية واملستقبلية، كما تستحضر العوامل 

ال املختلفة.  ومشروع املؤسسة كاستشراف للمستقبل سيرورات االشتغ وفيالخارجية املؤثرة في املدخالت 

القريب، يقدم حلوال لإلشكاالت القائمة من خالل االتفاق الجماعي على رؤية مستقبلية تطل على ما بعد 

سنوات على األقل( يتم التخطيط لتفعيلها من خالل وضع مخطط استراتيجي تنبثق  3انتهاء سلك تعليمي )
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ال يمكن اعتبار مشروع الـمؤسسة شأنا خاصا باملؤسسة التعليمية، بل هو عنه مخططات عمل سنوية. و 

كذلك منطلق لبرمجة تدخالت هادفة إلى دعمه ومواكبته من طرف مختلف الفاعلين اإلقليميين في الشأن 

 التربوي.

 

 من املحركات الرئيسية لالبتكار
ً
 جعل االستشراف محركا

 من املحركات 
ً
الرئيسية لالبتكار، ينبغي على صناع القرار التربوي ورؤساء ولجعل االستشراف محركا

املؤسسات التعليمية إذكاء روح االبتكار والتجديد عند املدرس من خالل مساعدته على الثقة في قدراته 

وتشجيعه على نهج أسلوب الدعم املتبادل مع األقران والتعاون مع الباحثين. ويمكن إرساء نظام لتجريب 

يد املنبثقة من البحث التربوي امليداني. كما ينبغي التعريف بالبحوث لدى املدرسين وصناع مشاريع التجد

القرار التربوي وبناء قاعدة معطيات خاصة باملمارسات الجيدة وإطالق بحوث جديدة مرتبطة باإلشكاالت 

 امليدانية الكبرى.

 شروط النجاح: تنزيل عقالني للنموذج وفق منظور تشاركي

تضمن املرور  ،ينبغي أن يتم تنزيل النموذج التنموي املأمول عبر عدة مراحل ،ومهيكلضخم كأي مشروع 

. تهم املرحلة األولى تدقيق املشروع اإلطار للنموذج، وتهم املرحلة السلس والفعال من التصور إلى التطبيق

العمل اإلجرائية، في  الثانية وضع مخططات العمل االستراتيجية، بينما تهم املرحلة الثالثة وضع مخططات

حين تهم املرحلة الرابعة آليات الحكامة الضرورية لضمان التطبيق الجيد لجميع املخططات املتعلقة 

 بتطبيق النموذج على أرض الواقع.

 املرحلة األولى: تدقيق املشروع اإلطار للنموذج

مع االختيارات والتوجهات الكبرى التي  ،يتضمن هذا التقرير تصورا عاما للنموذج التنموي املبني على التربية

أول خطوة في تنزيل هذا التصور هي تحويله إلى مشروع إطار يتم تدقيقه من خالل و توضح هذا التصور. 

 مجموعة من العمليات، أهمها:

: وضع سيناريو التطوير من خالل تحديد هندسة املشروع ومكوناته ومحاوره -أ

ت واالختيارات الكبرى إلى مشروع متكامل وتهدف هذه العملية إلى تحويل التوجها

 ؛يضم أهدافا ومكونات ومحاور تترابط فيما بينها بشكل نسقي
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: وتهدف هذه العملية إلى اإلطار املوضوعاتي الذي يحدد املشاريع الفرعيةوضع  -ب

استخراج املحاور الكبرى من املشروع اإلطار وتحويلها إلى مشاريع فرعية تمتثل هي 

 ؛ملشروعأيضا إلى منطق ا

: وتهدف هذه العملية تشكيل اللجان االستراتيجية التي ستقود املشاريع الفرعية -ت

إلى مأسسة قيادة املشاريع الفرعية من خالل تشكيل لجان وطنية استراتيجية 

تضم أساسا القطاعات الحكومية املعنية بكل مشروع فرعي دون إغفال مشاركة 

 ؛الهيئات ذات الصلة

اإلطار: وتهدف هذه  ريع الفرعية في انسجام مع املشروعاقتراح مضامين املشا -ث

العملية إلى تحديد املضامين التي يتكون منها كل مشروع فرعي مع مراعاة االنسجام 

 ؛ التام مع املشروع اإلطار للنموذج التنموي املأمول 

: وتهدف هذه العملية إلى استشارة الفاعلين امليدانيين للمصادقة على املضامين -ج

مقاربة تشاركية واضحة تروم االستشارة الفعلية لجميع األطراف املعنية تنفيذ 

 ؛حول مضامين كل مشروع فرعي، واملصادقة بالتالي على املشاريع الفرعية

النهائية  : وتهدف هذه العملية إلى الصياغةاملخطط اإلطار ومنهجية التملكوضع  -ح

املتعلقة قرارات الواتخاذ في ضوء اسشترة األطراف املعنية، لمشروع اإلطار ل

 ؛بمنهجية تملك املشروع اإلطار وباملرحلة املوالية

 املرحلة الثانية: وضع مخططات العمل االستراتيجية

بما أن النموذج التنموي املأمول يسعى إلى التنمية الشاملة واملستدامة لبلد بأكمله فال يمكن االكتفاء 

كوناته، بل ال بد من تحويل املشروع اإلطار إلى مخططات بتحويله إلى مشروع لضمان اإلملام بجميع م

استراتيجية وذلك بترجمة كل مشروع فرعي إلى مخطط استراتيجي إما قطاعيا أو متعدد القطاعات، وذلك 

 من خالل العمليات التالية:
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: وتهدف هذه العملية إلى التفكير وضع مخطط التواصل مع جميع األطراف املعنية -أ

اب القرار املعنيين بكل مشروع فرعي من أجل وضع املخطط املشترك بين أصح

االستراتيجي الذي يعني مجال تدخلهم وذلك تحت إشراف اللجان االستراتيجية 

 ؛السالف ذكرها التبي تشكلت في املرحلة األولى

: وتهدف هذه العملية إلى إشراك مخطط التعبئة والتنشيط املوجه للفاعلينوضع  -ب

تملك املخططات االستراتيجية والتفكير الجماعي في  جميع الفاعلين من أجل

 ؛كيفية التنزيل منذ البداية حتى يتسنى التفعيل الناجع لدينامية التغيير

املخططات تشكيل اللجان اإلجرائية املكلفة بإنجاز مختلف العمليات املحددة في  -ت

 ؛تحت إشراف اللجان االستراتيجية االستراتيجية

 مخططات العمل اإلجرائيةاملرحلة الثالثة: وضع 

تهدف هذه املرحلة إلى ضمان املرور الفعال من املخططات االستراتيجية إلى املخططات اإلجرائية وذلك عبر 

 تنفيذ العمليات التالية:

الترسانة القانونية تحديد وتهدف هذه العملية إلى : إرساء اإلجراءات التنظيمية -أ

واملوارد البشرية التي ينبغي أن تكون متوفرة واملوارد املالية والبنيات التنظيمية 

 ؛لتنفيذ كل مخطط إجرائي

: وتهدف هذه العملية إلى وضع سيناريوهات تنفيذية متعددة دراسة اإلنجازية -ب

واالختيار فيما بينها على أساس معيار اإلنجازية، مع تحقيق التوازن املمكن بين 

 ؛الطموح والواقعية

عملية إلى وضع توجيهات تؤطر إنجاز مختلف : وتهدف هذه الإنجاز العمليات -ت

العمليات من خالل إعداد دالئل مرجعية وبرمجة تدابير مواكبة بما في ذلك تأهيل 

 ؛املوارد البشرية إلنجاز املطلوب منها بكل فعالية
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: وتهدف هذه العملية إلى وضع مخطط للتقييم الدوري لجميع التقييم الدوري -ث

اقتراحات ارنة املنجز مع ما هو مخطط وبلورة املخططات يكون القصد منها مق

 لتطوير؛ل

 املرحلة الرابعة: آليات الحكامة

تعتبر هذه املرحلة حاسمة في نجاح النموذج التنموي املأمول ألن مجالها هو التطبيق العملي للتصور، من 

خالل بنيات الحكامة وسيرورتها، التي ينبغي أن تضمن التفعيل التام ملبادئ الفعالية واإلشراك والنزاهة 

 وربط املسؤولية باملحاسبة. ويتم ذلك عبر العمليات التالية: 

تحديد آليات إعداد : وتهدف هذه العملية إلى عدة الديمقراطية االنتخابيةة مراجع -أ

، والتي يتضمنها واتخاذ القرارات املتعلقة بالتوجهات العامة التي توجه التنمية

 ؛النموذج التنموي املأمول 

: الديمقراطية التمثيلية القطاعية بعالقة باللجان االستراتيجيةإعادة النظر في  -ب

لعملية إلى ضمان إشراك أقوى لألطراف املعنية في اتخاذ القرارات وتهدف هذه ا

من فهم أفضل  مما سيمكن االستراتيجية املتعلقة بالنموذج التنموي املأمول،

 ألدوار ممثلي القطاعات املعنية؛

: وتهدف هذه الديمقراطية التشاركية املحلية بعالقة باللجان اإلجرائيةتعزيز  -ت

تحديد مستوى وحقل الديمقراطية التشاركية املفضية إلى من  التمكن إلىالعملية 

يهيء لتعميم بنيات سالش يء الذي للمجتمع املدني، التملك الفعلي والفاعل 

 املشاركة؛ 

التكوين في مجال التقييم واإلبداع ألن املشاركة النشيطة في جميع املستويات ال  -ث

 ات التقييم واإلبداع؛تتطلب تعميم الخبرات التقنية بقدر ما تتطلب تنمية قدر 

 وتطويره؛ النموذجاإلجراءات والقواعد التي ينبغي احترامها في تدبير وضع  -ج
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 خاتمة

في التفكير في نموذج تنموي مغربي جديد، حاولنا أن نرسم  هذه مساهمة مكون من مكونات املجتمع املدني

معامله الكبرى انطالقا من تشخيص للمحددات األساسية للتنمية الشاملة واملستدامة، واعتمادا على رصد 

استشرافا ملستقبل نريده جميعا أن يكون و  ،ذات الصلةلالتجاهات الدولية والوطنية الغالبة في املجاالت 

ات بفضل ما أنعم هللا علينا من مؤهالت على رأسها العنصر البشري. وبما أن هذا األخير ال واعدا بالخير 

يمكنه أن ينتج ما يجعل املغرب من بين البلدان الصاعدة إال بتأهيله تأهيال جيدا وتشبعه بقيم املواطنة 

كأساس ال غنى عنه في وضع الصالحة، فإننا نعتبر أن النموذج التنموي املأمول ينبغي أن يعتمد على التربية 

  .2050سنة تصور تنموي يمتد إلى أفق 

إن الطموح إلى الرقي الحضاري والتقدم املادي ال يمكنه أن يتم من خالل املراهنة فقط على النمو 

لكن ربما تنقصه القيم اإلنسانية التي ترقى به إلى  ،االقتصادي، فذلك قد يعطي مغربا بثروة مادية كبيرة

مصاف الدول العادلة اجتماعيا واملبدعة ثقافيا واملتماسكة مجتمعيا. الش يء الذي يحتم علينا نهج مقاربة 

نسقية تستحضر األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية واإليكولوجية والقيمية 

، أهداف املجتمع املتضامن واالقتصاد القوي والدولة العادلة يحقق ة نموذج تنموي ، من أجل بلور واألمنية

لم بمعارف التمكين يو 
 
ستند إلى أرضية صلبة قوامها اإلنسان املتمكن من كفايات النهوض االقتصادي، وامل

اطية تشاركية قوم على ثالثة ركائز أساسية تتمثل في ديمقر ، ويالتكنولوجي، واملتشبع بقيم السمو الحضاري 

وأحزاب قوية ومجتمع مدني مستقل، وتربية ناجعة تمكن اإلنسان املغربي من  العدالةقوامها دولة الحق و 

تحقيق مخرجات النموذج التنموي بالفعالية التامة، واقتصاد دامج يحقق الرفاهية املطلوبة لجميع أفراد 

 .املجتمع دون فوارق صارخة ال اجتماعية وال مجالية

واستراتيجيات ناجعة من أجل إرساء إقالع تنموي والحفاظ  فكرية مؤطرةاعتماد مرجعية ب يتأتى إال ذلك لن

على وتيرة ترقى إلى تحقيق التطلعات للتنمية الشاملة والعدالة االجتماعية، من خالل جعل منظومة قيم 

  إطارااملجتمع املغربي األصيل، 
ً
تتبلور وتنفذ في حدوده كل االستراتيجيات والخطط واملشاريع الهادفة  مرجعيا

 إلى تحقيق النموذج التنموي للمغرب باعتباره الغاية املثلى. 

 
ً
وفي سياق دولي متقلب، يجعل الدول املتقدمة األكثر استفادة من الفرص التي تتيحها العوملة وأقل تضررا

د من األزمات املرحلية، فإن عدم استغالل الفرص املتاحة وتكييفها من غيرها على املديْين املتوسط والبعي

مع واقع البلد من جهة، وعدم تبصر املخاطر واتخاذ االحتياطات الالزمة إزاءها، قد يقود إلى تقويض كل 
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 ،بسلبياتهالجهود التنموية مهما حسنت النوايا وتطورت األدوات، وبالتالي تكريس الوضع االجتماعي القائم 

 الخضوع ملخططات الهيمنة االقتصادية والجيوستراتيجية داخل املحيط الجهوي وكذا الدولي. و 

يبدو من الصعب املراهنة على ما نتوفر عليه اليوم من رصيد الكفاءات لبلوغ ما نطمح إليه من جهة أخرى، 

ة للتربية والتكوين من تنمية شاملة ومستدامة لبلدنا. فاملؤهالت البشرية التي تنتجها املنظومة الوطني

والبحث العلمي لن تمكننا، ولو وفرنا لها الشروط املثلى لإلنتاج، من مراكمة ما يكفي من الثروة لبلوغ مصاف 

 ،الدول ذات الدخل املرتفع. لذلك فالنموذج التنموي الجديد ينبغي أن يروم تحقيق هدفين مترابطين

سنة، على أمل بلوغ الطموح التنموي املنشود بعد أحدهما على مدى عشر سنوات واآلخر على مدى عشرين 

 ثالثين سنة. 

تنقسم إلى ثالث استراتيجيات عشرية. ونقترح أن تكون التربية  2050وهذا يقتض ي وضع رؤية وطنية في أفق 

خاصة إذا كانت  ،على أساس اعتبار اإلنسان املحرك األساس لكل تنمية ،هي عماد كل هذه االستراتيجيات

 هذه األخيرة، كما ذكرنا، تتجاوز البعد االقتصادي الضيق لتشمل كل األبعاد اإلنسانية.

قيد  ةالتنموي املبادراتويمكن احترام مبدأ التدرج في املعالجة الشمولية لالختالالت املرصودة ضمن 

، حيث تسمح هذه 2050ن تغطي الفترة التي تفصلنا ع عشريةمن خالل اعتماد استراتيجيات  ،التصريف

على املدى البعيد مع تركيز أكثر على املدى املتوسط، ومن جهة االستراتيجي املقاربة من جهة بالتخطيط 

أو التنفيذ أو حتى اإلجرائي قد تظهر على مستوى التخطيط أخرى االحتفاظ بإمكانية تدارك االختالالت التي 

ل تراكمية من أجل اإلرساء التام للنموذج التنموي املأمول، هكذا، نقترح ثالث مراحو إدراج عوامل مستجدة. 

إرساء دينامية ثم مرحلة  ،2030ضمن استراتيجية  تهييئ األرضيةو  تدارك الخصاصوتتمثل في مرحلة 

 .2050ضمن رؤية  النموذج التنموي املبني على التربيةفمرحلة إرساء ، 2040ضمن استراتيجية  التغيير

يعتمد على منظومة قوية للتربية والتكوين والبحث العلمي مرتبطة بالتنمية في جميع كل ذلك ال بد له أن 

أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وداعمة لها في جميع املراحل ومحركة لديناميتها في كل زمان 

أن تقارب بمنطق ، وهي بدورها ينبغي التقرير اومكان. هذه املنظومة هي التي نشير إليها بالتربية في هذ

 التربوية املنظومةمع تحديد انعكاساتها املمكنة على  ،االتجاهات الغالبة والرهانات املستقبلية املرتبطة بها

 .ة التي نعتبرها قوام النموذج التنموي املأمول الجديد

 في الحض
ً
 مؤثرا

ً
ارة اإلنسانية إن الرؤية املؤسسة لهذا النموذج التنموي الجديد، تتمثل في جعل بلدنا عنصرا

بفضل نظام تربوي يساعد كافة املواطنات واملواطنين على تحقيق ذواتهم وإسهامهم في تطوير البلد. وهذه 

 من حقائق الواقع القائم. لهذا فاملدرسة 
ً
الرؤية تعبر في العمق عن الطموح في تحقيق غد أفضل انطالقا
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 وثقافيا، تقوم بإعداد أجيال الغد بروح وطنية التي يأملها املجتمع ينبغي أن تكون مؤسسة دينامية اجتم
ً
اعيا

تتأسس على غرس بذور القيم األصيلة من أجل تعزيز حس الصالح العام، وبحنكة قوامها إكساب معارف 

وكفايات تثمر مواطنين قادرين على رفع مكانة البلد بين األمم. هذه املدرسة الجديدة تنبني على مقاربة تتبنى 

األربعة'' كإطار نظري عام وتخضع لتصميم موضوعاتي تم بناؤه وفق نموذج من خمسة مفهوم ''املدارس 

كبرى تعتبر أساسية في هندسة أية منظومة للتربية والتكوين، ويمكن اعتماد مضامينها  محاور 

كموجهات/إطار، يشمل املرجعيات املشتركة ويحدد كيفية مالءمتها مع مقومات بلدنا الثقافية منها 

 في وظائف  املحاور في منظومتنا. وتتمثل هذه  ةية واالقتصادية، إلعادة نظر جذريواالجتماع
ً
تحديدا

 املنظومة ومهامها، واملوارد التربوية، واملوارد البشرية، والحكامة والشراكة، وسيرورات االشتغال. 

تضمن املرور  ،ينبغي أن يتم تنزيل النموذج التنموي املأمول عبر عدة مراحلومهيكل، كأي مشروع ضخم و 

. تهم املرحلة األولى تدقيق املشروع اإلطار للنموذج، وتهم املرحلة السلس والفعال من التصور إلى التطبيق

الثانية وضع مخططات العمل االستراتيجية، بينما تهم املرحلة الثالثة وضع مخططات العمل اإلجرائية، في 

ضمان التطبيق الجيد لجميع املخططات املتعلقة حين تهم املرحلة الرابعة آليات الحكامة الضرورية ل

 بتطبيق النموذج على أرض الواقع.
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