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يف ندوة وطنية حول مشروع القانون-اإلطار رقم  51.17املتعلق بمنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي

الدعوة إلى تبني منظومة متكاملة إلصالح قطاع التعليم
األخ أمزازي :مشروع القانون اإلطار رقم  51.17يعد أول قانون -إطار سيعتمد
في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي
الرباط /صليحة بجراف

دع��ا املتدخلون ف��ي ن��دوة وطنية نظمها
مجلس ال��ن��واب أول أم��س ب��ال��رب��اط حول
مشروع القانون-اإلطار رقم  51.17املتعلق
مبنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
حتت شعار «من أجل تعبئة مجتمعية حول
اإلص��ل��اح» ،إل���ى تبني منظومة متكاملة
إلصالح قطاع التعليم.
وأك����د امل��ت��دخ��ل��ون أن ق��ض��اي��ا ال��ت��رب��ي��ة
والتكوين ال ترتبط فقط بقطاع معني ،بل
حت��ت��اج إل��ى تعبئة مجتمعية ،موضحني
أنها مسؤولية جماعية ومشتركة وال ميكن
القيام بها من طرف دون اآلخر.
وأجمع املشاركون على أن ه��ذا ال��ورش
معقد وصعب ،ويحتاج إلى تعبئة واسعة،
على غ��رار باقي اإلصالحات الكبرى التي
تتطلب انخراط املجتمع بأكمل .

املشروع يكرس مبدأ الشمولية
يف تفعيل اإلصالح

من جهته ،اعتبر األخ سعيد أمزازي ،وزير
التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العالي والبحث العلمي ،أن مشروع القانون
اإلطار رقم  51.17املتعلق مبنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي يعد أول قانون-
إطار سيعتمد في تاريخ التشريع املغربي في
مجال التربية والتكوين والبحث العلمي،
قائال «:املشروع يكرس مبدأ الشمولية في

تفعيل اإلصالح».
وبعد أن سجل الوزير أن املشروع يروم
ترسيخ دور املدرسة في حتقيق الوظائف
واأله��داف األساسية لهذه املنظومة ،أبرز
أهدافه األساسية التي تتمثل في ترسيخ
الثوابت الدستورية لألمة ،والتربية على
القيم الوطنية وال��ك��ون��ي��ة م��ن أج��ل جعل
امل��ت��ع��ل��م متشبثا ب����روح االن��ت��م��اء للوطن
ومعتزا ب��رم��وزه ومتحليا ب��روح امل��ب��ادرة،
إلى جانب تعميم التعليم مبقومات اجلودة،
ومتمكنا من اللغات الرسمية واألجنبية،
وق��ادرا على اإلسهام في التنمية املتوازنة
واملنصفة ،وتعزيز متوقع البالد في مصاف
البلدان الصاعدة ولبلوغ هذه الغايات.
وتابع الوزير أن املشروع يحدد مجموعة
من التدابير اجلوهرية لإلصالح ،املتمثلة
أساسا في العناية بالطفولة املبكرة ،من
خ�لال إرس���اء التعليم األول���ي وفتحه في
وج��ه جميع األط��ف��ال امل��ت��راوح��ة أعمارهم
م��ا بني4و 6س��ن��وات ،وال��ش��روع ف��ي دمجه
تدريجيا ف��ي التعليم االب��ت��دائ��ي ،مشيرا
إل����ى أن����ه ب��ع��د االن���ت���ه���اء م���ن ت��ع��م��ي��م ه��ذا
املقتضى يتم العمل على إدراج فئة أطفال
ث�لاث سنوات ،ومحاربة الهدر واالنقطاع
امل��درس��ي�ين وإع��ط��اء األول���وي���ة وااله��ت��م��ام
لألوساط القروية وشبه احلضرية واملناطق
ذات اخلصاص ،من أجل جتاوز التفاوتات
املجالية التي تعترض حتقيق اإلنصاف في

الوطني و االرتقاء بأدوار املوارد البشرية
ولوج التعليم وتعميمه.
ك��م��ا س��ج��ل األخ أم�����زازي أن امل��ش��روع من خ�لال جتديد مهن التربية والتكوين،
يعتمد هندسة متكاملة ترتكز على مجموعة ومتكني املنظومة من موارد بشرية مؤهلة.
من احملاور األساسية تهم على اخلصوص
 املبادئ واأله��داف والوظائف األساسية مكسب تشريعي غري مسبوقللمنظومة ،وم��ك��ون��ات وهيكلة املنظومة ،من جهته ،سعد الدين العثماني ،رئيس
والولوج إلى املنظومة وآليات االستفادة احلكومة ،اعتبر م��ش��روع القانون اإلط��ار
من خدماتها ،عالوة على املناهج والبرامج املتعلق مبنظومة التربية والتكوين والبحث
وال��ت��ك��وي��ن��ات وامل����وارد البشرية ومتويل العلمي «املشروع اإلصالحي الهيكلي ،الذي
املنظومة.
يعد إخراجه ،بعد املصادقة عليه من قبل
وتابع الوزير أن هذا التوسع في قاعدة البرملان« ،مكسبا تشريعيا غير مسبوق»،
ال��ت��م��درس ،ستتم مواكبته ب��إع��م��ال مبدأ مبرزا أهمية هذا القانون الذي يرتكز على
التمييز اإليجابي لفائدة األوساط القروية ال��رؤي��ة االستراتيجية للتربية والتكوين
وشبه احلضرية واملناطق ذات اخلصاص ،2030 2015- ،وي���روم امل��س��اواة وتكافؤ
وك���ذا ب��دع��م مت���درس ال��ف��ت��ي��ات إل���ى جانب الفرص ،من جهة ،ومن جهة ثانية ضمان
األط���ف���ال ف���ي وض��ع��ي��ة ه��ش��ة ،م��س��ج�لا أن تعليم ذو جودة للجميع.
مشروع القانون-اإلطار يولي أيضا عناية
خاصة لتمدرس األطفال في وضعية إعاقة ،إصالح املدرسة املغربية يشكل
أو ف��ي وض��ع��ي��ات خ��اص��ة ،لتمكينهم من
رافعة حاسمة
حق التعلم ،واكتساب املهارات والكفايات
املالئمة لوضعيتهم ،و يسعى إلى تأهيل ف��ي ن��ف��س ال��س��ي��اق  ،ح��ك��ي��م بنشماش
وتنويع العرض التربوي للتكوين املهني ،رئ��ي��س مجلس امل��س��ت��ش��اري��ن ،ال���ذي أك��د
أن إصالح املدرسة املغربية يشكل رافعة
م��ن خ�ل�ال جت��دي��د ال��ت��ك��وي��ن��ات وتنويعها
ح��اس��م��ة ل��ل��م��ش��روع املجتمعي امل��واط��ن
وم�لاءم��ت��ه��ا بكيفية منتظمة م��ع حت��والت وال���دمي���ق���راط���ي ل��ل��م��غ��رب ول��ن��م��وذج��ه
النسيج االقتصادي وتطور املهن ،فضال التنموي املنشود ،قائال«:إن هذا املشروع
عن كونه مشروع يروم النهوض بالتعليم جاء ليحول أهم التوجهات والتوصيات
وبالبحث العلمي واالبتكار كرافعة أساسية االستراتيجية ل��رؤي��ة اإلص�ل�اح -2015
لتحقيق جودة التعليم ،وتنمية االقتصاد  2030إل���ى م��ق��ت��ض��ي��ات ،س��ت��ص��ب��ح ،بعد

املصادقة على صيغتها النهائية ،أحكاما
ملزمة للجميع ،شدد على ضرورة إحاطة
ه���ذا امل��ش��روع مب��ا ي��ل��زم م��ن الضمانات
الكفيلة بجعله مرجعية قانونية ومبثابة
إط���ار ت��ع��اق��دي وط��ن��ي جماعي م��ل��زم في
مجال إصالح منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي ،وسندا قانونيا للرافعات
وامل��س��ت��ل��زم��ات اجل��وه��ري��ة ل�لإص�لاح في
ال��رؤي��ة االستراتيجية ،ضمانا للتعبئة
ال��ش��ام��ل��ة م��ن أج���ل ت��ن��ف��ي��ذه ،وال��ن��ه��وض
بالتربية والتكوين والبحث العلمي».

إصالح الحقل الرتبوي
ال يمكن أن يكون قطاعيا

من جانبه ،حلبيب املالكي رئيس مجلس
النواب ،اعتبر أن إصالح احلقل التربوي
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي «م���ش���روع إص��ل�اح مجتمعي
بنيوي شامل».
وأوض��ح املالكي أن هذا اإلص�لاح يتطلب
تعبئة ك��اف��ة إم��ك��ان��ي��ات ال��دول��ة واملجتمع
تعبئة وطنية حقيقية ،ينخرط فيها اجلميع
بدون استثناء ،من حكومة وأحزاب ونقابات
وق��ط��اع خ���اص وم��ج��ت��م��ع م��دن��ي ونسيج
أسري.
إل���ى ذل���ك  ،أك���دت ب��اق��ي امل���داخ�ل�ات أن
مشروع القانون-اإل طار رقم  51.17يأتي
ليضع أول��وي��ة إص�ل�اح منظومة التربية
والتكوين في صدارة األولويات الوطنية.

المشروع يحدد مجموعة من التدابير الجوهرية لإلصالح منها إرساء التعليم
األولي وفتحه في وجه جميع األطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4و 6سنوات

