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انشغاال أساسيا  خصوصا التربية ما قبل المدرسيةو، عموما الطفولة في سنواتها االولى تربية شكلت

ضمن كافة اإلصالحات التي عرفتها  األولي بمكانة خاصة حيث حظي التعليمبالمغرب منذ عقود. 

 المنظومة التربوية المغربية. 

هذا يظل ، من االضطالع الكامل بالتعليم األولي ة التربية الوطنيةوزارموارد كافية تمكن  في غيابو

الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية او عن القطاع الخاص مبادرات القطاع مجاال للعديد من ال

 وجمعيات المجتمع المدني.

  المتوفرة.البالغين سن التمدرس بالتعليم االولي فقط يلجون احدى البنيات  األطفال فان تلثي ولإلشارة

  سللة منها:بعض األطرح  البد من، يةالوضع أمام هذه

 القطاع؟هم المتدخلون في هذا  نم  

 للقطاع؟المرصودة  ما هي الموارد  

 والنوعية؟هي النتائج الكمية  ما  

 والمادية؟ ربويةما هي االحتياجات الت  

 واالجتماعية  يةجالالفوارق المو اتأمام التباين اتخاذها يجبهي اإلجراءات التي  ما

 المالحظة؟

في خمسة فصول  اعتماد تصميم من وغيرها. وسيتم ألسللةا هذه علىهذه الدراسة محاولة اإلجابة  تروم

 هي: صياغة التقرير النهائي،

I- ؛المنهجيةالمقاربة ، والمهام واألنشطة والنتظاراتاو، اإلشكالية، ق العاماالسي 

II-  واستخالص نتائجها.نامية أخرىمتقدمة ون نماذج من بلدا تشملمقارنة دراسة ، 

III-  من خالل : القائمةالوضعية تشخيص 

الوطني  يينالمستو على المنجزةوتحليل أهم نتائج الدراسات والتقارير  )األدبيات وثائقية دراسة -

 ؛(هالمتدخلة في، واألطراف على القطاع والتنظيمي، والوصاية التشريعيوالدولي، واإلطار 

 ؛الجنس( حسبتوزيع الالعرض والطلب، والتغطية الجغرافية، و خالل )منالكمية  لمعطياتل اتحلي -

، االستقبال اتبني، ونوعية والنماذج طرائقال، البرامج واالستقبال )بنياتالنوعية  لمعطياتتحليل ا -

 ...(، الخ لترابيةوالجماعات االجمعيات والشركاء ونوعية تدخل ، ا وإقليميامركزي المتبعنوعية التدبير و

وزارة األوقاف والشؤون  الوطنية،التربية  )وزارةكل منها  ةومساهم الحكومية المتدخلة قطاعاتال -

األعمال االجتماعية  :، وغيرهاالشباب والرياضة ووزارة الوطنيلتعاون ل اإلدارة العامة، اإلسالمية

 المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيلة البنكمؤسسة ، مؤسسة البنك الشعبي ،للقوات المسلحة الملكية

FBMCE ()الخ ... مدرسة. كم) 

سيناريوهات ال، وومتفق بشأنها مندمجة ، والحاجة إلى استراتيجيةالعوائقو )الدعاماتالتطوير آفاق  -

 (الممكنة

IV-  وتوصياتاستنتاجات 

V- المالحق  

 

 

I-  ،المنهجية والمقاربة ةاإلشكاليالسياق 
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من طرف خاصة المغرب خالل السنوات العشر الماضية بعن التعليم  المنجزةتقارير ال فخلصت مختل

 معمم تعليم أولي الملحة إلرساء ضرورةال، إلى ، واليونسكو، والبنك الدوليالمجلس األعلى للتعليم

 لمن خال ة وذلكاالبتدائي للمرحلة األطفال تهيئالذات من شأنها  باعتباره مرحلة قائمة ؛وذي جودة

نشطة الحسحركية والتربية األعلى  ة والتركيزوياللغ هومهاراتالكفايات األساسية للطفل تنمية  استهداف

 .إلى أوجه القصور وضعف األداء الذي ميز هذا القطاع ولم يفت هذه التقارير اإلشارة .ةيالفن

ينطلقون في يم االبتدائي من التعل السنة األولى يلجوناألطفال المغاربة الذين  ويمكن اليوم القول بأن

جودة،  ذياولي تعليم استفادوا من سبق لهم أن أوللك الذين بحظوظ متفاوتة لفائدة  الدراسية مسيرتهم

 االجتماعية. حياتهمفي ومسيرتهم الدراسية  للنجاح في أكبرفرص  علىيتوفر هؤالء  حيث

ستثمار وفت  بنيات جديدة أخرى يظل قانون السوق الموجه الرئيسي الختيار مناطق االمن جهة و

التي المحدودة  الطاقة االستيعابية وبسبب .نظرا لهيمنة القطاع الخاص وتحديد كلفة التمدرس لالستقبال

تجد نفسها امام عرض  العمومي. وهكذا فان المناطق القروية والهامشيةالقطاع  ؤسساتم توفرها

  للتمدرس بعيدا عن تلبية حاجياتها الملحة.

 التالية:المفارقة  التعليم األوليلة واجه مرحوت

. جودة التعليم في المغرب ورافعة لتطويرهلتحقيق  امفتاحتعد  التربية ما قبل المدرسيةيتفق الجميع على أن 

 .يزال غير كاف وتعميمه ماالتعليم األولي  جودةبموضوع غير أن االهتمام 

  الدراسة:أهداف أ( 

منظمة مع  الوطنية بتعاونوزارة التربية  ت بطلب منأنجزهذه الدراسة التي  أهدافتتجلى 

في  لقائمةا تجاربللتعليم األولي وكذا في تقييم ال االستشرافيةحالية والخريطة ال تحديدفي اليونيسيف، 

 وذلك كالتالي: هذا المجال

 ؛ راهنة للتعليم األوليال يةوضعلل إعداد تشخيص -

  بالمغرب؛للتعليم األولي  رافيةالخريطة االستشحالية والخريطة ال تحديد -

 مدرس؛ تمرحلة ما قبل اللتحليل النماذج القائمة  -

 .ما قبل التمدرستقييم المكاسب التي تحققت في مرحلة  -

  :العمل منهجيةب( 

 رأساسا على العناص تنبني منهجيةاعتماد مقاربة تم ومن اجل االستجابة لالنتظارات المطروحة 

 :التالية

 أخرى؛ بلدان لتجاربة مقارنة إجراء دراس -

 ؛وخارجهالمغرب ب المنجزة المتعلقة بالتعليم األوليمختلف األدبيات تحليل  -

 الكبر،الدار البيضاء  ،زعير-زمور-سال-)الرباط جهات (4)أربع في  القيام ببحوث ميدانية -

ان من سك ٪40 ،وتمثل هذه المناطق األربع .درعة(سوس ماسة ، مراكش تانسيفت الحوز

 الذين هم في سن من األطفال ٪46.9تمثل ، كما للتخطيط(السامية  )المصدر: المندوبيةالمغرب 

بوزارة التربية  إلحصاء والتخطيطاو مديرية االستراتيجية المصدر:االولي )بالتعليم مدرس تال

 .والتكوين المهني( الوطنية

 .المطلوبةالنجاعة ان يحقق  هذه المقاربةمن شان اختيار و

  الرهانات: ج(
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مع  الوصول اليهاكن التي يمتلك و معطيات المتوفرةالتحقق من الإلى  البحث الميداني هدفي -

  توضيحها واغنائها.

 .تحسين وتطوير القطاعل عمليةمقترحات قاعدة  إعداد -

 سوف يتم تحليل الجوانب الرئيسية التالية:

والتكوين  وزارة التربية الوطنية)مركزية العلى مختلف المستويات  التعليم األوليقطاع  تدبير -

، الجماعات الترابيةو الخارجية هامصالح( و،المعنيةالحكومية األخرى  قطاعاتلوا المهني

 ؛والجمعيات الحكومية،والمؤسسات والمنظمات غير 

 والطلب؛العرض  -

 المدرسية؛ما قبل التربية تمويل أنماط  -

 (؛ في الوقت الراهنمنهاج دراسي رسمي  إلىطاع يفتقر )مع العلم أن الق المناهج المستعملة -

 .ومستوى المؤهالت المتوفرة لديهم المربيات والمربين تشغيل وتكوين -

 مالحظة هامة:

لب مقارنة مصادر المعلومات من تط، ةصعوبة الحصول على بيانات موثوقكذا العمل و إن حجم

مستوى الدقة والواقعية يسم  باعتمادها لبناء  في نتائج الوصول الى من أجلالخبراء وتنويعها  طرف

 استراتيجية مستقبلية لتعميم التعليم االولي.

II-  المقارنة: 

II .1 التي وقع عليها االختيار البلدان 

هي تتكون المجموعة األولى من تالث بلدان ذات مستوى اقتصادي قريب من مثله بالمغرب و

يقي ناطق ط وشمال افريقيا( وبوركينا فاصو )بلد افراألردن )بلد عربي من منطقة الشرق األوس

 باللغة الفرنسية( وشيلي )بلد من أمريكا الجنوبية ناطق باللغة االسبانية(.

 مع اإلشارة الى ان الناظمين التعليميين لكل من األردن وشيلي حققا تقدما ملموسا.

المتطور. دا ذات النظام التربويوتتكون المجموعة الثانية من سبع بلدان متقدمة من بينها فلن      

 II. 2 البلدانهذه بالمتعلقة  لمعطياتتحليل ا : 

مقارنة مع ذكور ال نسب، وبالتعليم األوليوالصافية  الخاممن خالل المقارنة بين معدالت االلتحاق 

الذين  السنة األولى من التعليم االبتدائياألطفال المسجلين في  حصة القطاع الخاص ومعدالتناث، واإل

فنلندا،  من مشكل الصنف االول :من البلدانصنفان  برز سبق لهم االستفادة من التعليم األولي؛ فقد

الخصوصي التعليم األولي  نسبة، وفرنسا، والسويد، والواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا، حيث كنداو

فإن حصة ، اليابان( استثناء)بمن بقية البلدان  المكون الصنف الثانيأما في . العمومي ها فيأقل من

 مرتفعة. وهذه البلدان بالذات تجد صعوبة في تعميم هذا النوع من التعليم.  جدتدخل الخواص 

السنة األولى من التعليم األطفال الملتحقين ب وكذا نسب لخاما نسب التمدرس وتجدر اإلشارة إلى أن

منطقة ل المنتمي األردنب النسب المسجلةق وتف ،بالمغرببعد االستفادة من التعليم األولي  االبتدائي

 ذكره.وشمال إفريقيا كما سبق  الشرق األوسط

ل المعطيات الدولي النظام التربوي األردني متقدما عن مثيله بالمغرب. في حين نالحظ من خال يعتبر البنك

حة القائلة بان االطرو باألردن. وهذه النتيجة تعاكس مثيلتهاعن  فوقالسابقة ان النتائج المسجلة بالمغرب تت

روحة تبقى التعليم االولي ييسر التمدرس بالتعليم االبتدائي ويساهم في تحسين جودته. غير ان هذه االط

 صحيحة ومؤكدة في حالة باقي البلدان المتقدمة موضوع الدراسة.
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لحسن سير  سبةهامة بالنثالثة عوامل  باالستناد إلىبعض البلدان المختارة  وعند القيام بتحليل يشمل

 ، نالحظ ما يلي:البشرية(الموارد وبرامج ال، وروالتسيي التمويل) التعليم االولي في مرحلةالتربوية  يةالعمل

 ؛الطفلشخصية  بناءو التفت تركز على أنشطة و المحتويات برامجال تتجنب كافة -

 ىخرأتخلت في حين . يحظى تمويل التعليمين االولي واالبتدائي بنفس العناية لدى بعض البلدان-

 الجمعوي؛القطاع الخاص والنسيج  االولي لفائدةعن التعليم 

  بالجودة حينما يتم من طرف الدولة. الموارد البشرية تكوين يتميز -

II. 3 المستفادة من المقارنة  الدروس 

 عميموت تطويرلسيناريوهات  ابراز وتدقيق أجل لقد أتاحت هذه المقارنة استخالص دروس مفيدة من

 :اهمها يليفيما  نورد األولي بالمغرب. التعليم

ة والهيلات والقطاع الخاص والجمعيات وميمن قبل المؤسسات العميتم  التعليم األوليرتدبي -

 ؛الجمعيات الترابيةالدولة و مراقبةوالمنظمات غير الحكومية تحت 

 .وبلجيكاسا واليابان فرن مثلالزامية التكوين األساسي للمربين في البلدان المتقدمة  -

 للطفل االجتماعية والعاطفية نشلةمصممة لتعزيز التطور اللغوي والمعرفي والتالتربوية برامج ال -

مع العالم  نسجمالموالتفاعل  مما يساعده على بناء شخصيته،تجارب الحياة بعض من خالل اللعب و

 الحسحركي.والتعبير  المحيط

 المحيط؛التواصل مع  -

 بنيات التحتية واختيار الوسائل التربوية يتمان لتيسير انجاز الوظائف التربوية السالفة.تصميم ال -

 وهي:، أعاله المشار إليهابين البلدان المقارنة ثالثة دروس أساسية أخرى يمكن استخالصها من هناك 

 6إلى وحتى سنوات  5إلى  3من )، التعليم االوليمرحلة لفترة أطول  تخصص البلدان المتقدمة• 

وفي هذا الصدد يحظى . نمو الطفلأساسيا في دورا لعب كون هذه المرحلة ت استنادا إلى، (سنوات

 تكوين مربي التعليم االولي بنفس االهتمام الذي توليه هذه البلدان لتكوين معلمي التعليم االبتدائي.

االبتدائي، فإنه ب لتمدرسلوإن كان التعليم األولي يعتبر شرطا مسبقا حتى  البلدان،بالنسبة لهذه • 

 .طرائقهز بفلسفته وأهدافه ويتمي

يعد األنسب لهذه الفترة و في العملية التربوية؛يعتبر اللعب في جميع الحاالت نشاطا بنيويا • 

 العمرية. 

III-  الوضعية الراهنةنتائج تشخيص  

III .1 -  دراسة الوثائقمن خالل  

 : التاليين ساسييناألمحورين المراعاة ب وليللتعليم األوثائقي التحليل التم إجراء 

 والتنظيمية؛ المرجعيات التشريعية  -

 الدراسات والتقارير الوطنية والدولية.  -

III ..1.1 قانونية والتنظيميةالمرجعيات ال 

الحكومية  القطاعاتالصادرة عن تم التركيز في المقام األول على النصوص القانونية والتنظيمية 

التربية الوطنية، وزارة األوقاف والشؤون  )وزارة: التعليم األولي مجالمتدخلة في الاألربعة 

العرض على  ويقتصر هذا. والرياضة(وزارة الشباب  واألسر،وزارة التضامن االجتماعي اإلسالمية، 

 نص والجانب األساسي من محتواه.التذكير بال
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 الجانب األساسي النص التشريعي القطاع

 الوطنية وزارة التربية

من  15 بتاريخ 1.00.201الظهير الشريف رقم  -

( بإصدار القانون رقم 2000مايو  19) 1421صفر 

 )انظر الملحق(.  00/05

من ربيع األول  29 2.00.1014المرسوم رقم  -

  .(2001يونيو  22) 1422

 ( 2001نوفمبر  23) 01-2071رقم:  القرار -

وليو ي 22من  1535.03رقم  القرار الوزاري -

2003. 

  الجوانب القانونية لمرحلة التعليم األوليتحديد  -

  00/05تطبيق القانون رقم  -

 التعليم األوليإعادة تنظيم مرحلة  -

لفت  مؤسسة للتعليم األولي د الشروط الالزمة يحدت -

 العاملة به الموارد البشرية وكذا جانبية

وزارة األوقاف والشؤون 

 اإلسالمية

من ذي  15صادر في  1.02.09قم ظهير شريف ر -

 ( 2002يناير  29) 1422القعدة 

  شأن التعليم العتيق. في 13.01بتنفيذ القانون رقم

 2) 1426شوال  29 ؛2.05.1273المرسوم -

 (.2005ديسمبر 

 .2006مايو  3من  874.06رقم  القرار الوزاري -

الذي هو بمثابة القانون  13.01تنفيذ القانون رقم  -

 . للتعليم العتيقاألساسي 

بشأن حالة التعليم  01/131ألغراض القانون رقم -

 التقليدي. 

 العتيقالتعليم تحديد الشروط الالزمة لفت  مؤسسة  -

 وكذا جانبية الموارد البشرية العاملة به

 وزارة الشباب والرياضة

 1429شوال  20، 77-08-1رقم  الظهير الشريف -

  .(2008نوفمبر  20)

من جمادى  فبراير 5-678-08-2قم المرسوم ر -

 (2009مايو  21) 1430األولى 

الذي هو بمثابة القانون  40-04تنفيذ القانون رقم  -

 حضانات الخاصة لل األساسي

بمثابة القانون  40-04تطبيق أحكام القانون رقم  -

 األساسي للحضانات الخاصة

وزارة التضامن 

 االجتماعي واألسرة

 5من و 1423ربيع  1 172-02-1الظهير رقم 

  .2002سبتمبر 

 30المؤرخ  154-06-1الظهير الشريف رقم  -

 .(2006نوفمبر  22) 1427شوال 

رعاية األطفال بالمتعلق  15-01رقم تنفيذ القانون  -

 المتخلى عنهم. 

بشأن شروط فت  وإدارة  14-05تنفيذ القانون رقم  -

 مؤسسات الرعاية االجتماعية.

 

الحماية ينص على الذي  (2011الدستور الجديد ) مقتضياتب التشريعيةالنصوص  هذه وتعززت

الحق في التعليم واجب على  كما ينص على أنلألطفال القانونية واالعتبار االجتماعي والمعنوي 

 .(34فصل وال 32)الفصل . األسرة والدولة

تغطي جميع ي عليم األولالمعنية بالتالحكومية األربعة  لقطاعاتاالتنظيمية الصادرة عن النصوص إن 

تطبيق هذه كيفية تكمن في إال أن اإلشكالية المطروحة  مدرس.تفلات األطفال في سن ما قبل ال

تدخل وزارة التربية يحد من ؛ 00/05القانون بنود عدم تطبيق ف، على سبيل المثالوالنصوص القانونية. 

 األولي.تطوير التعليم ويعوق الوطنية 

 األولي.القطاعات المعنية بالتعليم التنسيق بين  غياب تترتب علىرى مشاكل أخكما أن هناك 

III ..1.2- تقاريرالدراسات و ال 

التي ركزت  ديد من الهيلات الوطنية والدوليةالع بالعناية الفائقة صغرىالطفولة ال تربيةمجال  حظيلقد 

في تعليم أولي األطفال من  فادةعن است اإليجابي المترتبأساسا على السعي الى المزيد لإلقناع بالوقع 

  مبكرة.مرحلة 

 على المستوى الدوليالدراسات والتقارير المنجزة أ/ 

"االستثمار في مرحلة الطفولة  الصغرىالطفولة ب العنايةحول دليال  (2012البنك الدولي )نشر  -

للمدرسة وإعداده الطفل  نمو الخبراء،مجموعة من  أعدتههذا الدليل، الذي ويلخص  ."الصغرى

 واللغوية والمعرفية والعاطفية. الصحية :التاليةوللحياة من خالل المجاالت األربعة 

 في النمواالعتراف بحق كل طفل  تدعو جميع الدول الموقعة إلى( 1989اتفاقية حقوق الطفل ) -

 ( 27)المادة  والمعنوي واالجتماعي.والروحي البدني والعقلي 
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 .هطفالبأ جديرعالم إرساء من أجل  (2002) ولةالخطة الوطنية لحماية الطف -

بين على المساواة ركز على التعليم االبتدائي للجميع، وت (1990ف اإلنمائية لأللفية )األهدا -

 المرأة الجنسين واستقاللية

مؤسسة مرحلة ما قبل الهدف األول لأن "  (1994عن اليونسكو ))مياالري، غاستون  يعتبر -

 "لتطورهو تيسير امدرس تال

 على المستوى الوطنيالدراسات والتقارير المنجزة ب/ 

الوطني للتربية  ( التي كلفت بإعداد الميثاق2000ت اللجنة الخاصة للتربية والتكوين)أوص -

 تعميم التعليم األولي تدريجيا.ب والتكوين،

التعليم  صالح المناهج الدراسيةإلالخطوط العريضة  عند تحديده( 2001الكتاب األبيض ) خص -

 .ةخاص األولي بعناية

؛ عملللأربعة مجاالت  (2012-2009) البرنامج االستعجالي لوزارة التربية الوطنية تضمن -

تطوير المتعلق ب E1P1المشروع  من خالل ،مكانا بارزا للتعليم األوليمنه األول المجال  وأفرد

 التعليم.هذا 

 

 

 أتارت ،ي واكبت جل محطات اإلصالحاألولي والت التي اهتمت بقطاع التعليم والبحوثالدراسات  -

  :التالية المالحظات

على واقع التعليم األولي وعلى معيقات تطويره التي تتجلى  معظم هذه األعمال سلطت الضوء *

 المالية.الموارد البشرية والصعوبات  في تكويننقص الوالتنوع وعدم التجانس في 

النظريات  كذاوللتربية ما قبل المدرسية  سس العالميةمعظم هذه الدراسات بوضوح األدت أور *

 المتعلقة بها؛ من دون أن تقترح مقاربات مالئمة لتنمية التعليم األولي، التربوية األكاديمية

 السياق االجتماعي والثقافي للطفل المغربي. .وتتناسب 

أهداف واضحة م تدبير التعليم األولي من دون تقديل سيناريوهات الدراساتبعض اقترحت  *

 .هالتنفيذورؤية واقعية 

 /االجتماعيةالنفسية الكفايات كتلك المتعلقة بتقييمتناولها،  بعد يتم لم اخرى مواضيع أساسيةهناك لكن 

 .، وموضوع الميكانيزمات المتفاعلة في عملية التعلمالتعليم االوليواللغوية لألطفال عند نهاية مرحلة 

احدى السمات البارزة للمجهودات التي بدلت في مجال التعليم  لوثائقي الهاممع ذلك يشكل هذا اإلنتاج او

 . في السنوات الماضية االولي

 

III ..2  من خالل الجوانب الكمية 

 الوصية أعداد األطفال حسب الهيئة

 % سنوات 5-4أطفال  الوصاية

 59,7 685307 وزارة التربية الوطنية

 4 43310  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 2 24789 وزارة الشباب والرياضة

 2,3 26748 التعاون الوطني

 المصدر: الوزارات المعنية   
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مع مقارنة  ،ال تزال جد منخفضة المعنية األخرى حصة تدبير التعليم األولي لدى القطاعاتنالحظ أن 

 لقطاع الخاص. ل زارة التربية الوطنية بما فيها المؤسسات التابعةوحصة 

III .1.2 العرض والطلب 

 بنيات االستقبالاألطفال المسجلين ومن خالل  دالتربوي للتعليم األولي من خالل أعداالعرض يتحدد 

الذين هم في سن ما عدد األطفال  خاللمن  يتحددفإنه  . أما بالنسبة للطلب،المتوفرة والموارد البشرية

 .روريةالبشرية الض التحتية والموارد والبنيات، قبل التمدرس

وزارة المؤسسات التي تشرف عليها  أساسا من ،في التعليم األولي المؤسساتيين المتدخلينحصة تتشكل  -

 .ليديعلى مستوى التعليم األولي التق وخاصةالتربية الوطنية، 

ر منذ عام ولم يتطو. 2013-2012في  ٪ 59.7 منخفضة:ال زتالتمدرس بالتعليم االبتدائي ال  معدالت -

 هذا النوع من التعليم لفائدة األطفالتعميم من أجل لحكومة لقوية الرادة اإل، على الرغم من 2006/2005

فقد سجلت أكثر من ذلك، بل . بية والتكوينالميثاق الوطني للتر بذلك ىأوص، كما سنوات 5إلى  4من 

 .٪ 10 وصل إلى اكبير اتراجع

أي ما ، سنوات 5 – 4تراوح أعمارهم بين من األطفال الذين ت ٪ 40، ما يقارب 2013-2012برسم  -

 .لتعليم األوليغير مسجلين باطفل وطفلة  458000مجمله 

 .على مستوى التراب الوطني اوكيف اكم محدود وموزع بشكل غير متساو إن العرض -

 ٪ 25.5هذه النسبة ال تتجاوز و ،٪ 39.4 ال يتعدىلتحاق امعدل ب في المناطق القرويةبين تسجيل عجز  -

 لفتيات.ل

 18826 أصل منف) دون تعويضها، بالوسط القرويمن سنة إلى أخرى،  أقسام التعليم األولي الغاءيتم  -

 قسم برسم السنة الدراسية 14012 إال لم يتبقى، 2006/2005 برسم السنة الدراسية قسم محدث

2013/2012) 

مختلف الجهات بين  عدم التنسيق نتيجة، اإلحصائية متباينة األساليب المستخدمة في جمع البيانات -

 .ير التعليم األوليببتدية المعنية اتالمؤسس

التعليم أطفال  إحصاءإلى إجمالي  ،سنوات 6أكثر من  كذاسنوات، و 4د األطفال أقل من اعدأيتم إضافة  -

 المدارس االبتدائية.بقد التحقوا  سنوات 5 – 4 أطفالوالحال أن عددا من ؛ األولي

 بها مختلف الجهات المعنية، تأكدتقوم التي  علقة بالتعليم األوليتماإلحصاءات الختلف مإجراء خالل  -

 .بعض التكرارتسجيل 

لتالي يتم ؛ وبابالكتاتيب العتيقة ويدرسون في ذات الوقتفي المدارس االبتدائية  هناك أطفال مسجلون -

 .هم مرتينإحصاؤ
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 يئاالستنتاج الجز

وبالتالي، فإن الخاص. القطاع  باالعتماد على ويظل رهينا اجعا؛تريعرف عرض التعليم األولي 

من ناحية أخرى، ال تزال من جهة، وبين الفتيات والذكور والحضرية  الفوارق بين المناطق القروية

 .لتعميمالالزمة لالحاجيات والتي ال تلبي  مجال التعليم األولياإلنجازات التي تحققت في قائمة رغم 

 المناطق الريفية.على مستوى أكبر تدهور للعرض  جيلهذا، وقد تم تس

III ..3 من خالل الجوانب النوعية 

ي واالولي تم تجميع المعطيات الضرورية لتحليلها لدى مديرية االرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوص

نب جاومديرية المناهج ومديرية تكوين األطر واالكاديميات والنيابات المعتمدة في هذه الدراسة الى 

ترابية مندوبيات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والشباب والرياضة والتعاون الوطني والجماعات ال

را لوفرة والجمعيات والمؤسسات وجمعيات أمهات واباء واولياء التالميذ وأساتذة التعليم االبتدائي. ونظ

ت الدراسة.المعطيات فقد تم اللجوء الى تركيبها مع ادراج التفاصيل ضمن ملحقا  

االولي مركزيا  إذا كانت وزارة التربية الوطنية تتوفر على البنيات اإلدارية المختصة لتدبير التعليم  -

ميا فان وجهويا ومحليا وكانت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تتوفر على هذه البنيات مركزيا وإقلي

االولي. باقي القطاعات الحكومية تقوم بتدبير ممركز لملف التعليم  

م االولي.ال تتوفر المندوبيات اإلقليمية في جميع الحاالت على اعتمادات مفوضة لتدبير التعلي  -  

يساهم بشكل أوصى أساتذة التعليم االبتدائي بضرورة إعادة تنظيم التعليم االولي وتصميم توجيهه ل  -

 أفضل في نجاح تمدرس األطفال بالمدرسة االبتدائية. 

III ..4 المتدخلينباقي الوصية وات القطاع  

الصدمة  وان. ةالمغربي ةالتعليمي المنظومةتطور تاريخ ب مرتبط على التعليم األوليالوصاية ان تنوع 

ترتب عنه  ،مزدوج ظهور تعليمإلى  افضتفي المجتمع المغربي  الفرنسية الحمايةالتي أحدثتها الثقافية 

ية الهيآت المؤسسات وإلى جانب. عصري واالخرتقليدي  أحدهماالتعليم األولي:  من عايش بين نوعينت

 .15كما هو مبين في الجدول  نماذج خاصة بهم يشتغلون وفقآخرون  الوصية هناك متدخلون

 التعليم األوليتوزيع أنواع  :15الجدول 

 نوع القطاع نوع المؤسسة الجهة الوصية

 وزارة التربية الوطنية

المجموعات المدرسية، المدارس 

، أقسام تقلة، الوحدات المدرسيةالمس

 التعليم األولي
  القطاع الخصوصي

  الكتاتيب ما قبل المدرسية

القطاع العمومي   األقسام المحدثة بالمدارس االبتدائية  

 زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
  الكتاتيب 

به العموميشالقطاع العمومي و    
  الكتاتيب القرآنية العتيقة

لتعاون الوطنيمؤسسة ا  
ض األطفال والحضاناتريا   

 وزارة الشباب والرياضة

الدولي التعاون مجال  الحضانات السفارات / المصال  الثقافية األجنبية   
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III ..5- التعليم األولي وتقييمانماذج 

III. 5...1  قصيرة نبذة تاريخية 

محطات تطور بين أبرز تو ،2017إلى 1912من الممتدة وجيزة الفترة ال يةالتاريخ ذةه النبغطي هذت

 . التعليم األولي

 : التطور التاريخي من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المغرب14الجدول 

 السنة الفترة التاريخية الموضوع

الحماية فترة عهد الحماية بالمغرب وبداية ظهور رياض األطفال بالمدن  1912 

1956/1937 الحركة الوطنية تنظيم التعليم العتيق  

1937/1956 ظهور المدارس اإلسالمية  

 تثبيت السلطات وتضارب الفلسقات التربوية
1956/1968 فترة االستقالل  

 1968/1973 المرحلة األولى لإلصالح

ما قبل المدرسيبناء وتوطيد أسس التعليم  لإلصالح الثانيةالمرحلة    1990/1995 

التعليم  نوتحديد سقبل االبتدائي إضفاء الطابع الرسمي على التعليم ما 

 األولي

يثاق إعداد مشروع إصالح المدرسة المغربية وبداية التفكير في إعداد الم

 الوطني للتربية والتكوين

إحداث اللجنة الخاصة 

 للتربية والتكوين
1995/1999 

على ساتي المؤس وإضفاء الطابعتنفيذ وتطبيق توصيات الميثاق الوطني 

بل المدرسيةق التربية ما  

ة الميثاق الوطني للتربي

 والتكوين
1999/2004 

نفيذ إلى تسريع ت هدفهاطلب وضع خطة استعجالية من طرف جاللة الملك 

 اإلصالح على مدى السنوات األربع المقبلة

طبيق لت غير الكافية النتائج

 الميثاق الوطني
2007/2008 

ية والتكوينالوطني للتربالميثاق  جديد لتنفيذإلعطاء نفس  المرجعياإلطار   2009/2012 البرنامج االستعجالي 

بحلول عام  ٪75 نسبةبلوغ  على بهدف التعليم األولي أهمية التركيز على

2017 

خطة التنمية على المدى 

(2013/2017)المتوسط  
2013… 

 

III .5 .2 األولي أنواع التعليم توزيع  

 واإلحصاء والتخطيطمديرية االستراتيجية )المصدر:  مدرس حسب نوع التعليمتتوزيع مؤسسات ما قبل ال

 (2012، طنيةبوزارة التربية الو

80,4%

10,1%

9,6%

                 Préscolaire Traditionnel

                Préscolaire Moderne

                  Préscolaire Public
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التعليم األولي "يسجل ، في حين ٪ 80.4معدل يساوي الجدول هيمنة التعليم األولي التقليدي بيبين هذا 

ليدي لي التقالتعليم األويبدو أن و. ٪9.6 أما نسبة التعليم األولي العمومي فال تتعدى، ٪10 "العصري

وتقريبه أكثر من التعليم التعليم هذا  تطوير ينبغيغير أنه الشرائية.  بالنظر الى قدرتها ناسب األسري

 . األولي العصري

III.3.5 نماذج التعليم األولي 

 أحيانا بسيطة وأخرى جيدة.تجهيزات بنيات االستقبال  -

 الطاقة االستيعابية غير محددة في غالب األحيان. -

 مؤطرات والمؤطرون في حاجة الى التكوين المستمر.ال -

 جيدة. في القراءة والكتابة  مال يشكل اللعب نشاطا أساسيا لألطفال غير ان مهاراته -

 

التعليم األولي التابع لوزارة 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية

بنيات استقبال مجهزة -  

المستمر. نيالتكوإلى  المربيات والمربين متوسطة ويحتاجون خبرة -   

 نسبة األطفال لكل مربي مقبولتان. والطاقة االستيعابية  -

 النموذج التعليمي المعتمد يحتاج إلى تحسين. -

 التعليم األولي التابع 

 لتعاون الوطنيلمؤسسة ا

 مجهزةبنيات استقبال  -

 المستمر نالتكويإلى  مربيات والمربين متباينة، ويحتاجونخبرات وجانبيات ال -

  .مربي مقبولتانلكل  األطفال نسبةو طاقة االستيعابيةال -

 تحسين. المعتمد يحتاج إلى  التعليميالنموذج  -

 

التعليم األولي التابع لوزارة 

 الشباب والرياضة

في غالب األحيان بنيات استقبال مجهزة -  

خبرة )أساتذة التعليم االبتدائي(،الذوي  من المربينمن المربيات و هيلة -   

تابعون للجمعيات ينقصهم التكوين ومربيات بون مر -   

نسبة األطفال لكل مربي مقبولتان.والطاقة االستيعابية  -  

رييحتاج المشروع التربوي المعتمد إلى تحسين وتطو  - 

التعليم 

األولي 

طنية العمومي
و
وزارة التربية ال

صاية 
و
ت 

ح
ي ت

ول
أل
 التعليم ا

  فضاءات متوسطة التجهيز وضيقة -

.عاليةنسبة األطفال لكل مربي غير محترمة و قة االستيعابيةالطا -  

المستمر نتكويالإلى  ات وجانبيات متباينة، ويحتاجونخبرربين الملمربيات ول -   

 األسر.لعدة اكراهات: ضعف البنيات التحتية والتجهيز باإلضافة الى رغبات المشروع التربوي يخضع  -

التعليم 

األولي 

التقليدي 

 الخصوصي

 مهيأة ومجهزة.فضاءات  -

 مستمر  إلى تكوبن ويحتاجون، لمربيات والمربين جانبيات متباينةل -

 االستقبال وحصة مربي لكل مجموعة أطفال، جيدة  طاقة -

 بة.التأطير والمراقيحتاج المشروع التربوي المعتمد إلى  -

التعليم 

األولي 

العصري 

 الخصوصي

إذ يتم جمع األطفال من – العموميةوي االحتياجات الخاصة بالمدارس أقسام خاصة لألطفال ذليست هناك  -

 الفضاء  بعض األحيان( في نفس سنة في 16مع أطفال يكبرونهم سنا )سنوات  4-5

. لذا، ةمالئم اتخصصة الستقبال هذه الفلة من األطفال قليلة جدا وغالبا ما تحتوي على تجهيزالمراكز الم -

 .مندمجةشاملة وة مقاربة تربوي في إطار داخل المدارس هاوجب إدماج

  مستمرالن يتكولل ، ينبغي تعزيزه بدوراتالمربين خبرة وتكوين أساس جيدلمربيات ول -

التعليم 

األولي 

الموجه 

بذوي 

 االحتياجات

 الخاصة

  أساس نجاح واستدامة هذه المشاريع الجماعيةإشراك المجالس تعتبر عملية  -

بالمنطقة(، على تحسيس المجالس الجماعية من أجل إيجاد وتوفير  تتدخل)عندما  تساعد مساهمة اليونيسيف

 تدخلةللجمعيات الم التدبيريةلتعزيز مهارات المربين ولتطوير القدرات والمعدات والتجهيزات الكافية، 

ت تمويالوباستخدام أوال  ذاتية مواردبمهمة تمويل المشروع من خالل تعبلة الشركاء  آنذاكيتكلف  -

ومراقبة  عمل، مع تتبعد أساليب اليوتحد ات والمربينتوظيف المربييتم  على اتر ذلك بعد ذلك. المانحين 

 تسييره إلى وزارة التربية الوطنية.بالمشروع الذي عادة ما يعهد 

 

 التعليم األولي الجماعاتي
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روي.القوجه الخصوص العالم  علىيهم ، 2000منذ عام  " مدارس. كم" تعليم مندمج ب   

؛ كما يشمل:للغة األمازيغيةاتعلم مبادئ منها مكونات عدة ويشمل هذا المشروع   

 .بناء وتجهيز األقسام 

 المنتمين لوزارة التربية  الذين هم من أساتذة التعليم االبتدائي تأطير المربيات والمربين

   العمومية.الوطنية بعد إدماجهم بالوظيفة 

ي نهاية مرحلة ما ف يجب اكتسابها ات التيللكفاي امرجعيا إطار، واعملي ياللحتوي دتربوية ت حقيبةاعتماد  -

وكذا المجاالت التعليمية وجذاذات األنشطة.مدرس، التقبل   

ة التعليم األولي التابع لمؤسس

ية البنك المغربي للتجارة الخارج

 للتربية والبيئة

لتعليم بهدف بية والتكوين والمجلس األعلى لنتائج اشغال اللجنة الخاصة للتر إثرعلى  2008تأسست سنة  -

ى تدبيره على تنمية التعليم االولي والمساهمة في تعميمه وتحسين جودته في المرحلة األولى على ان تتول

ادرة وتمول أنشطتها أساسا من طرف وزارة التربية الوطنية والمب المستوى الوطني في مرحلة تانية.

ة الداخلية(.الوطنية للتنمية البشرية )وزار  

داغوجيا بي اعتمادالطفل، من خالل حول  منظور تربوي متمحورعلى للمؤسسة التربوي  المرجع يرتكز -

الدعائم  ىحدإ ازدواجية اللغة في التعليم وتعتبر. اله المحرك الرئيسي اللعب يعتبرالمشروع حيث 

 االعاطفية أمرلوجية واالجتماعية وبناء شخصية الطفل من الناحية النفسية والفسيويعتبر كما األساسية. 

.اأساسي   

 معدة لهذا الغرض. تربوية حقيبةيتم استخدام  - 

سة التعليم األولي التابع للمؤس

ألوليالمغربية للنهوض بالتعليم ا  

 

إضافة نوعية.  – الحكومية القطاعاتالتي هي تحت وصاية  خارج تلك – هاته التعليم األولينماذج تعد 

من شأنها إغناء المقاربات المتواجدة وكذا تنويع مصادر  ،يةنظيمية، وتتمويلرية، وتدبييب أسالتنهج  حيث

 أمثلة لذلكم فهي تقدم. ها البشرية، ومقارباتها التربويةموارد، وذاته يصدق على فضاءاتهااألمر والتمويل. 

 تعميم.ال مشروع يرومأي عند بناء  واالستلناسمتابعة جديرة بال

 

 النماذج:الضعف والفرص والتهديدات التي تميز هذه نقاط القوة و

تربوية مقاربات مدني والمجتمع في حيوية الوقانونية، النصوص الوجود  في نقاط القوة تتجسد -

 مالئمة.

 الموارد البشرية.  تكوين ضعف، وعدم كفاية التمويل المنتظم ساسا فيأ تكمن نقاط الضعف -

والتي تحث على أعلى مستوى في الدولة  لتي تم اإلعراب عنهاا اإلرادة الصلبةفي الفرص تكمن  -

الميثاق تيحها ياإلمكانيات التي الستفادة من اوة وسعالجهوية المإرساء األطفال و تربيةحماية و على

 الجديد. الجماعي 

 .المربينهشاشة مهنة من  كذا، والمراقبمن تنامي التعليم األولي غير التهديدات أساسا تتشكل  -

 

 

 

 التعليقات التالية:اذج ما قبل المدرسة الواردة أعاله يتيح القيام بالتقييم النوعي للنم

  
 التدبير

المتغيرات 

 بنيويةال

الموارد 

 ةيالبشر
 التمويل

 البرامج واألنشطة

 المشروع التربوي

النم

وذ

ؤج 
الم

يساس
ت

و 
الن

ألوع 
ا

ل
 

يد عندما يعهد به إلى ج

بقى ية، لكنه كفأأطر 

بها ال باس 

انها في  غير

عدم التجانس 

على مستوى 

غير كاف 

لتغطية تكاليف 

 نقص في

 في التجهيزات وضعف
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 أساس غير موحد على

 مساطردالئل لل

حاجة الى 

 التطوير

الجانبيات 

والكفاءات 

 المهنية

 يعيق  غالبا ما التكوين، جيد أوليتعليم 

التي  الهادفة التوجيهاتتطبيق 

 تتضمنها الدالئل التربوية

و
الن

ي
ع الثان

 
 ببروزالسياق ال يسم  

 هذا البعد

ال تلبي 

متطلبات 

 التعليم االولي

المهمة تقوم ب

 لة إليهاوالموك

تعليم وحفظ رتكز على ي غير منتظم

 الكريم القران

 

المتغيرات  التدبير  

 الهيكلية

الموارد 

 البشرية

 البرامج واألنشطة التمويل

 المشروع التربوي

ي
ص

و
ص

خ
ج ال

وذ
النم

 

ع ا
و
الن

ث
لثال

 

بقى غير يجيد، لكنه 

دالئل على أساس  موحد

 مساطرلل

تضمن تعليما  مالئمة

إلى  في حاجة

التطوير 

 التأطيرو

تمويل ذاتي 

 كافي

تختار كل مؤسسة برامجها 

 وأنشطتها بكل حرية

ع
ع الراب

و
الن

يعهد به إلى أشخاص  

في هذا  غير مؤهلين

 المجال

تحتاج 

الفضاءات 

ات زوالتجهي

ة إلى يالتربو

 لتأهيلا

تباين على 

مستوى 

الجانبيات 

والكفاءات 

 المهنية

ال ذاتي تمويل 

تعليما  يضمن

 ذا جودةأوليا 

حاصل في النقص ال

 التجهيزات وكذا عدم تأهيل

بيق رية يعيق تطشالموارد الب

الهادفة التي  التوجيهات

 التربويةالدالئل  تتضمنها

 

 :التعليق

ه وزارة التربية الذي تعد ، وسيكون للمنهاجرة إلى تأهيلالمذكوالتعليم األولي جميع أنواع  تحتاج

فبإمكانها أن تعد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية اما . الوطنية، دور أكيد في هذا التحول اإليجابي

كما  ،اج المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنيةهالمنجزء من من خالل اعتماد برنامجها الخاص 

بخصوصيات  دون المساس، الذي هو بمثابة النظام األساسي للتعليم العتيق 13.01جاء في القانون رقم 

 العتيق.التعليم 

 سنوات، 5و 4غالبية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  يستقبلي ذالتقليدي ال التعليم األولي يعد تأهيل

والتي  فته المنخفضةنظرا لتكلتطوير هذا القطاع، تروم استراتيجية  ةأيبناء حيوي في بمثابة عنصر 

 غالبية األسر ذات الدخل المنخفض.تبقى في متناول 

IV- االستنتاجات والتوصيات 

IV.1 - االستنتاجات 

 الذي تحقق التقدم الكبير الوقوف علىمن المغرب ب للتعليم األولي ةالحالي يةتشخيص الوضعلقد مكن 

ذلك بفضل . وتواجههاالتي  مستعصيةالوالمشاكل  االختالالتد يحدمكن من تفي هذا المجال؛ كما 

ضوء المراجع الوطنية )الميثاق الوطني للتربية والتكوين على وجه  في والمثبطاتتحليل اإلنجازات 

 .يمغربلالقتصاد اليات متقدمة أو مماثلة اقتصادأخرى ذات بلدان  نماذج وانطالقا منالخصوص( 

تلك  معالمغرب قابلة للمقارنة إلى حد كبير في  تؤطر التعليم األوليالتي  القانونية النصوص إن

 .بباقي الدول المعتمدة
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 التدبيرو التربوية خريطةال بما فيهاالمغرب، التعليم األولي بإليها ستند يالتي الدعامات تحليل إن 

واقع  ، تضعنا أماموتعدد المتدخلينوالموارد البشرية والمناهج ة والتمويل والمتغيرات البنيوية مراقبالو

 عقد.م

كبيرة من بتفاوتات تميز ت، المغربب لتعليم األوليحالية لالخريطة أن الة من استنتاج سهذه الدراقد مكنت ل

على بتفاوتات  ع العمومي الذي ال يزال محدودا؛ ويتميزالقطالقطاع الخاص المهيمن وا األعداد بينحيث 

تراجعات كبيرة على مستوى معدل  تسجيلوالجنسين. وقد تم  الجهات واألقاليم توى االنتشار بينسم

تدخلين ، وفي مجال نسب ومعدالت التأطير وكذا كثرة الماللتحاق بالتعليم األولي، من سنة إلى أخرىا

 .ن يشتغلون بكيفية معزولةالذي

 وذي جودة: التي تعوق إرساء تعليم أولي معممالصعوبات ي، عدة عوامل تفسر ععلى المستوى النو

على أساس مبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة  منهاج مبني عدم وجودو األولي للتعليمغياب رؤية  -

 . أولوية ومدخال أساسيا للتعلماتاللعب  تعتبرالتي لهؤالء األطفال و

سر ذات من قبل األ أو تتطلب الكثير من التضحيات/غالبا ما تكون غير منتظمة و ،تمويلالمصادر  -

 الدخل المحدود.

 .في المجال ي جانبيات المربين مع ضعف في التكوين األساسالتباين الواض  ف -

 صعب.ال في مجال التعليم األولي، خصوصا بالوسط القروي ضعف تدخل -

 

غياب حمالت هادفة للتعبلة والتحسيس بأهمية مرحلة ما قبل التمدرس على المستوى الوطني، وذلك من  -

تدخل ذات األولوية وتصنيفها، وتحديد البرامج أجل ضمان تعليم أولي جيد لألطفال )تحديد مناطق ال

 المناسبة التي ينبغي اعتمادها لتلبية حاجيات األسر(.

 

 يلي:ما الفاعلة والنشيطة الجمعيات تقترح  المجال،وفي هذا 

 ؛المؤهلةلموارد البشرية عمومية وخصوصية لتكوين امراكز  إحداث -

 ؛م األوليمن أجل دعم تطوير التعلي بحوث ودراسات عدادإ -

 ؛تدبير التعليم األولي فيالجماعات الترابية إشراك  -

 ؛الوطنية والدولية غير الحكومية المنظماتتدخل ودعم  عقلنة -

 األولي؛التعليم  مجال مشاريع للشباب في الذاتي التشغيل تشجيع -

ر حول أهمية التعليم األموأولياء لفائدة آباء و طق القرويةتوعية في المناال التحسيس حمالتالقيام ب -

 .األولي

 

 

IV ..2 التوصيات 
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 تبعا. هذه الدراسة المنجزة في إطارالتحليالت الكمية والنوعية  نع المنبثقة التوصيات تم تجميعلقد 

 التالية:للمجاالت األربعة 

 المالية،الجوانب  -

 والتنظيمية؛الجوانب القانونية  -

 البشرية؛الموارد  كوينبرامج وتال -

 والتصور؛ؤية الر -

 

 

 الخالصة النهائية

من استراتيجية شاملة ومندمجة  إلعدادرضية األ بكيفية عامة إلى تهيئتهدف التوصيات المذكورة أعاله  

بعد وضعها، بمثابة وثيقة جامعة وموجهة هذه االستراتيجية، وستصب  . لتعليم األوليباأجل النهوض 

في الوقت الحالي أو في المتدخلين لصادرة عن باقي ا لمشاريعا لكلقطاعية والمشاريع ال لمختلف

 المستقبل. 

النجاح المدرسي واالجتماعي لألجيال في بشكل كبير اهم يسس تعميم التعليم األوليأن إلى تجدر اإلشارة و

مستقبلي في  التعليم األولي كمشروعم يقدللتذكير فقد تم تو. العاطلينوفي الحد من اعداد الخريجين القادمة 

 .1998سنة شهر أبريل من ، وذلك خالل المناظرة الوطنية للتشغيل المنعقدة بمراكش ال توفير الشغلمج

على جميع المستويات يمكن ختاما، يمكن القول بأن عملية التنسيق التي أظهرت هذه الدراسة أنها ضعيفة و

ستراتيجية لن يتم إال ذه االبلورة االستراتيجية المنتظرة، إذ إن تصريف هتصب  عنصرا أساسيا في أن 

 على رؤية مشتركةبناء 

 الوسائل الواجب تعبلتها لتطويره.  وكذا حوليتقاسمها الجميع حول التعليم األولي  


