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في كلمة خالل افتتاح اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار« :الجامعة المتجددة »

رهن إشارة الفاعلين
التربويين وأولياء التالميذ

إجناح الرهانات التي تواجهها اجلامعة الوطنية يستدعي إعادة النظر
وزارة التربية الوطنية
في الوضعية احلالية للمؤسسات اجلامعية ذات اإلستقطاب املفتوح

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي
والبحث العلمي األخ سعيد أمزازي ،أول أمس ،مبراكش ،
أن إجناح الرهانات التي تواجهها اجلامعة الوطنية اليوم
 ،يستدعي إعادة النظر في الوضعية احلالية للمؤسسات
اجلامعية ذات االستقطاب املفتوح.
وق��ال في كلمة خ�لال افتتاح أشغال اللقاء البيداغوجي
الوطني حتت شعار «اجلامعة املتجددة  :اإلج��ازة رهان
للتأهيل األكادميي واالن��دم��اج املهني»  ،املنظم على مدى
يومني « ،إن اجن��اح ال��ره��ان��ات التي تواجهها اجلامعة
الوطنية اليوم  ،خاصة فيما يتعلق بضرورة ربط التكوينات
بحاجيات س��وق الشغل وتيسير ان��دم��اج اخلريجني في
احل��ي��اة العملية  ،يستدعي منا حتما إع���ادة النظر في
الوضعية احلالية للمؤسسات اجلامعية ذات االستقطاب
املفتوح وذل��ك من خ�لال بلورة تصور شمولي ميكن من
االرتقاء بهذه املؤسسات «.
ويتيح أيضا  ،يضيف الوزير « ،حتويل هذه املؤسسات
التي طاملا أنتجت العديد من النخب الوطنية من سياسيني
وعلماء ومثقفني ومفكرين  ،إل��ى مركز ق��وة مبنظومتنا
التعليمية  ،وك��ذا جت��اوز حالة الشعور ب��اإلح��ب��اط التي
يعيشها األس��ات��ذة الباحثون أم��ام ضغط األع��داد الهائلة
واملتزايدة للطلبة التي تغص بها مدرجات وقاعات الدراسة
ب��ه��ذه امل��ؤس��س��ات ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع���دم حتقيق األه���داف
املنشودة واملرتبطة بجودة املستوى املعرفي لهؤالء الطلبة».
وأبرز أن التدابير واإلجراءات الواردة في خارطة الطريق
التي ح��دده��ا صاحب اجل�لال��ة امللك محمد ال��س��ادس في
خطابه األخير ،
وت���وج���ه���ات ال���رؤي���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل�ل�إص�ل�اح  ،وك���ذا
مساهمة جميع الفاعلني من مسؤولني وأساتذة باحثني
ب��اجل��ام��ع��ات ال��ع��م��وم��ي��ة حت��ض��ي��را ل��ه��ذا ال��ل��ق��اء الهام،
شكلت سندا قويا في هندسة اخلطوط العريضة األولية
لهذا التصور ال��ذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية .
وتتمثل هذه احملاور  ،يوضح الوزير  ،في اقرار نظام ناجع

وفعال في نظم التوجيه وحتسني مدخالت مؤسسات التعليم
العالي ذات االستقطاب املفتوح قائم على املواكبة املبكرة ،
وبلورة منظور جديد لهذه املؤسسات اجلامعية من خالل
اعادة تنظيم وهيكلة هذه املؤسسات واعتماد تخصصات
جديدة تراعي متطلبات املرحلة وتطور املهن وكذا تنويع
العرض التربوي مبا يستجيب ملتطلبات التنمية االقتصادية
واالجتماعية وحاجيات سوق الشغل املتجددة واملتحولة.
كما تهم ه��ذه احمل��اور ارس��اء هندسة بيداغوجية جديدة
خاصة بسلك اإلج���ازة ب��دءا م��ن تغيير تسمية «اإلج���ازة
ف��ي ال���دراس���ات األس��اس��ي��ة « وإع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي الغالف
الزمني لوحدات التخصص ووح��دات املهارات احلياتية
والذاتية والتخلي عن التكوينات التقليدية املنغلقة على
نفسها وتفعيل نظام اكتساب الوحدات من أجل املواءمة
م��ع األنظمة املعمول بها حاليا على املستوى ال��دول��ي ،
فضال عن مأسسة تصور واض��ح ومندمج لكيفية تطوير
الكفايات احلياتية والذاتية للطلبة باجلامعات املغربية
ووض��ع برنامج إج��ب��اري للتأهيل في اللغات األجنبية .
كما تطرق الوزير لعدد من األوراش االصالحية ملنظومة
التعليم العالي والبحث لعلمي التي ستباشرها الوزارة
وفي مقدمتها ترسيخ استقاللية اجلامعة وحترير طاقاتها
وتخويلها كامل الصالحيات للقيام مبهامها  ،وإصالح
سلكي املاستر والدكتوراه والتأهيل اجلامعي وارساء نظام
فعال للدراسة بهذين السلكني  ،فضال عن اي�لاء الوزارة
اهتماما بالغا للورش االجتماعي من خالل مجموعة من
اخلطوات املهمة التي تعتزم القيام بها.
كما دعا إلى احداث قطيعة مع التراكمات السلبية التي عرفها
نظام االستقطاب املفتوح من خالل تظافر جهود اجلميع
من أجل اقتراح وبلورة منوذج جديد لهذه املؤسسات ينبع
من إرادة جماعية حقيقية ويساير التطورات التي تشهدها
منظومات التعليم العالي عبر العالم مما سيعيد املنظومة
التعليمية الوطنية إلى موقعها الطبيعي كرافعة لتأهيل
الرأسمال البشري واملساهمة في بناء مجتمع واقتصاد املعرفة.

وينظم هذا اللقاء  ،من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العالي والبحث العلمي حتت الرعاية
السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس  ،في إطار
تنفيذ التعليمات امللكية السامية الواردة في خطابي عيد
العرش املجيد وذكرى ثورة امللك والشعب لسنة .2018
ومتيزت اجللسة االفتتاحية لهذا اللقاء بحضور وازن
لعدد من الوزراء والشخصيات البارزة وكذا مشاركة مكثفة
للجامعات العمومية الوطنية ممثلة برؤساء اجلامعات
ونوابهم املكلفني بالشؤون البيداغوجية وعمداء مؤسسات
االستقطاب املفتوح ونوابهم املكلفني بالشؤون البيداغوجية
واألس��ات��ذة الباحثني ورؤس���اء الشعب ومنسقي مسالك
االج��ازة األساسية واملهنية واإلداري�ي�ن بهذه املؤسسات
باإلضافة ال��ى ممثلي النقابات وال��ش��رك��اء االقتصاديني
واالجتماعيني
ويندرج هذا اللقاء في إطار ورش تطوير منظومة التعليم
العالي والبحث العلمي الذي أطلقته الوزارة في انسجام تام
مع توجهات الرؤية االستراتيجية لإلصالح 2030-2015
من أجل مدرسة االنصاف واجل��ودة واالرت��ق��اء  ،وك��ذا في
سياق يتميز بإجناز املجلس األعلى للحسابات لتقريرين
تقييميني ه��م��ا امل��ؤس��س��ات اجل��ام��ع��ي��ة ذات االستقطاب
املفتوح وخلصت الى ضرورة اصالح هذه املؤسسات من
أج��ل جت��اوز االش��ك��االت التي تعتريها واملرتبطة أساسا
باملردودية الداخلية واحلكامة واجلودة وقابلية االندماج
ف��ي س��وق الشغل وذل��ك حتضيرا إلط�لاق جيل جديد من
اإلجازة في إطار اعادة اعتماد املسالك.
ويروم هذا اللقاء دراسة ومناقشة جميع السبل واآلليات
الكفيلة بتنزيل محاور خارطة الطريق التي رسمها صاحب
اجلاللة امللك محمد السادس في خطابه األخير من أحل
م�لاءم��ة التكوينات م��ع حاجيات س��وق الشغل وتيسير
ان��دم��اج اخل��ري��ج�ين ف��ي احل��ي��اة العملية وخ��اص��ة بسلك
اإلجازة باملؤسسات اجلامعية ذات االستقطاب املفتوح الذي
يستقطب غالبية الطلبة باجلامعات العمومية الوطنية.
كما يهدف هذا اللقاء الى بلورة منظور جديد للمؤسسات
اجل��ام��ع��ي��ة ذات االس��ت��ق��ط��اب امل��ف��ت��وح وارس�����اء هندسة
بيداغوجية جديدة السيما بسلك اإلجازة وإعادة النظر في
التخصصات والتكوينات اجلامعية ملا يستجيب ملتطلبات
التنمية االقتصادية واالجتماعية وحاجيات سوق الشغل
امل��ت��ج��ددة وامل��ت��ح��ول��ة ومب��ا ينمي ع�ل�اوة على اجلوانب
املعرفية واألكادميية  ،الكفايات احلياتية والذاتية للطلبة
باشراك الفاعلني االجتماعيني واالقتصاديني في كل مراحل
بلورة مسالك التكوين  ،واقرار نظام ناجع ونشط للتوجيه
ق��ائ��م على امل��واك��ب��ة املبكرة وم��راع��اة م��ؤه�لات وميوالت
الطالب لتمكينه من بناء وحتقيق مشروعه الشخصي.
ويناقش اللقاء أربعة محاور رئيسية تتمثل في «التوجيه
ومدخالت االستقطاب املفتوح « و»وتنويع العرض التربوي
مع وضع منظور جديد للمؤسسات ذات االستقطاب املفتوح
« و»م��راج��ع��ة الهندسة البداغوجية بسلك اإلج����ازة» و»
الكفايات احلياتية والذاتية « ، .فضال عن تنظيم مائدتني
مستديرتني تناقشان مجموعة م��ن امل��واض��ي��ع احملورية
تتعلق مبالءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ونظام
اكتساب الوحدات.

تضع الصيغ اإللكترونية
جلميع الدالئل املصاحبة
للكراسات اجلديدة

أع��ل��ن��ت وزارة ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة والتكوين
امل��ه��ن��ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث العلمي
أن����ه مت وض����ع ال��ص��ي��غ اإلل��ك��ت��رون��ي��ة جلميع
ال��دالئ��ل امل��ص��اح��ب��ة ل��ل��ك��راس��ات اجل��دي��دة ملواد
اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات
وال��ن��ش��اط العلمي ره��ن إش���ارة ك��اف��ة الفاعلني
التربويني وأولياء التالميذ ببوابتها الرسمية.
وذك��ر ب�لاغ ل��ل��وزارة ،أول أم��س ،أن��ه مت أيضا
وض����ع ب��ع��ض احل���وام���ل ال��ص��وت��ي��ة اخلاصة
ب��ك��ت��ب ال���ل���غ���ات ره�����ن إش���ارت���ه���م بالبوابة
ال��رس��م��ي��ة ل���ل���وزارة ()www.men.gov.ma
وأض��اف البالغ أن ه��ذا اإلج��راء يأتي مواصلة
لتفعيل امل���ش���روع امل��ت��ع��ل��ق ب��ت��ط��وي��ر النموذج
البيداغوجي ،وخصوصا ما يرتبط مبستجدات
املنهاج ال��دراس��ي للتعليم االبتدائي ،وك��ذا في
إطار مواكبة عملية حتيني الكتب املدرسية املقررة
باملستويني األول والثاني من التعليم االبتدائي،
والتي همت  23كتابا مدرسيا.
وأش��ار إل��ى أن��ه ميكن الولوج إل��ى ه��ذه الصيغ
اإللكترونية بالنقر على الشريط املتحرك حتت
ع��ن��وان «مستجدات املنهاج ال��دراس��ي للتعليم
االبتدائي  -دالئل األستاذة واألستاذ» ،كما ميكن
حتميلها.

لصيانة وتثمني الرتاث املادي والالمادي بمراكش

وزارة الثقافة واإلتصال ترصد اعتمادات مالية مهمة

كشف املندوب اجلهوي لوزارة الثقافة واالتصال جلهة مراكش آسفي  ،عز
الدين كارا ،أن الوزارة رصدت اعتمادات مالية مهمة لصيانة وتثمني التراث
املادي والالمادي مبراكش .
وق���ال ك���ارا  ،خ�لال ل��ق��اء نظم م��ؤخ��را باملدينة احل��م��راء ح��ول م��وض��وع «
م��راك��ش ..أي��ة حتديات جديدة بالنسبة للموروث الثقافي والفني « ،إن
حماية وصيانة ت��راث اجلهة بشقيه امل��ادي وال�لام��ادي يحظى باألولوية
ضمن املخطط امل��دي��ري ل����وزارة الثقافة واالت��ص��ال ال��رام��ي إل��ى صيانة
املوروث احلضاري املغربي وإعادة رد االعتبار ملعامله املعمارية والتراثية.
وأبرز  ،في هذا الصدد ،أن الوزارة وقعت في إطار مشروع مراكش احلاضرة
املتجددة على اتفاقيتني ،األول��ى بقيمة  50مليون دره��م ،والثانية بقيمة

تناهز  20مليون درهم ،وتهم بالدرجة األولى املباني التاريخية والنسيج
العتيق ملدينة مراكش ،إذ مت ترميم مجموعة من املعالم التاريخية املعمارية
وفق املعايير املتعارف عليها دوليا ،كما هو الشأن بالنسبة لقصر البديع
ال��ذي أضحى في حلة أصيلة تليق برمزيته التاريخية والتراثية ،واألمر
نفسه ينطبق على محيط جامع الكتبية الذي استفاد هو اآلخر من أشغال
ترميمية.
وأضاف أن أشغال ترميم الشطر الثاني من املعلمة التاريخية لقصر الباهية
وأس��واره متواصلة  ،باإلضافة إلى مشاريع أخرى مهمة كمشروع ترميم
املنارة ومشروع ترميم قبة املرابطني.
وأشار إلى أن وزارة الثقافة تعكف في الفترة احلالية على تنزيل مجموعة من

املشاريع األخرى في األيام املقبلة تستهدف ترميم األبواب واألسوار التاريخية
ملدينة مراكش ،مذكرا في هذا السياق ،بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع عمالة
مراكش لتنزيل مشروع مدينة الفنون بغالف مالي تصل قيمته حلوالي 60
مليون درهم تساهم فيه وزارة الثقافة واالتصال مببلغ يناهز  10ماليني درهم.
كما شدد عز الدين كارا  ،على صون الذاكرة التراثية اجلماعية من خالل
دراسة مشروع إحداث مركز للتوثيق بحي القزادرية باملدينة العتيقة ،ومركز
ثاني للتوثيق على درج��ة كبيرة من األهمية باملوقع األث��ري جلبل إيغود،
باإلضافة إلى مركز ثالث للتوثيق باملوقع األثري ألغمات يتضمن متحفا للقى
األثرية التي مت العثور عليها على امتداد سنوات من البحث األركيولوجي
باملنطقة.

