بالغ حصفي
انطلقت يوم االثنني  19ش تنرب  2016ادلراسة الفعلية مبختلف املؤسسات التعليية اب ألسالك الثالثة ،حيث التحق
 6.951.351تلميذا وتلميذة بفصوهلم ادلراس ية.
وقد بلغ عدد التالميذ اجلدد ابلس نة ا ألوىل من التعلمي الابتدايئ  702.334تلميذا وتلميذة بنس بة زايدة  %3.4مقارنة
مع الس نة املاضية ،مهنم  320.460ابلوسط القروي و 140.728ابلتعلمي اخلصويص.
وعرف العرض املدريس هذه الس نة احداث  88مؤسسة تعليية ،مهنا  41مدرسة ابتدائية ،من بيهنا  3مدارس
جامعاتية و 35اثنوية اعدادية و 12اثنوية تأأهيلية.
أأما خبصوص ادلمع الاجامتعي ،فقد عرفت املبادرة امللكية "مليون حمفظة" اس تفادة  4.182.504مس تفيدا ومس تفيدة،
تشلك االانث مهنم نس بة  ،%47بلكفة اجاملية قدرها 390مليون درمه .كام ارتفع هذه الس نة عدد املس تفيدين من برانمج ادلمع
املايل املبارش "تيسري" ليصل اىل  860.100مس تفيدا ومس تفيدة و 526400أأسة ،بلكفة اجاملية بلغت  777مليون درمه.
ويرتقب أأن يس تفيد  1.416.888تلميذا وتلميذة من االطعام املدريس و 165.125من السكن ابدلالليات ،تشلك
االانث مهنم .%46
ويف جمال املوارد البرشية تعززت هيئة التدريس ب  9583أأس تاذا جديدا من خرجيي املراكز اجلهوية ملهن الرتبية
والتكوين ،ليصل العدد االجاميل للمدرسات واملدرسني اىل  210.367مهنم  113.077أأس تاذ(ة) للتعلمي الابتدايئ و50.566
أأس تاذ(ة) للتعلمي الثانوي االعدادي و 46.724أأس تاذ(ة) للتعلمي الثانوي التأأهييل.
وسعيا مهنا اىل تذليل الصعوابت املتعلقة بتدبري اخلصاص يف أأطر التدريس والراجع اب ألساس اىل احاةل حوايل 16172
من نساء ورجال التعلمي عىل التقاعد مهنم  6700طلبوا احالهتم عىل التقاعد النس يب الس تكامهلم  30س نة من اخلدمة  ،يف حني
مت توفري فقط  9342من ا ألساتذة وا ألساتذة املتدربني ،اختذت الوزارة عدة اجراءات اس تثنائية من أأجل ضامن حق المتدرس
لاكفة التلميذات والتالميذ من بيهنا  :اعادة انتشار املدرسني عرب اجراء معلية "تدبري الفائض واخلصاص"  ،ترش يد اخلرائط
الرتبوية  ،تلكيف أأساتذة التعلمي الثانوي بتدريس املواد املتجانسة واللجوء عند الاقتضاء اىل الساعات االضافية من طرف
ا ألساتذة النظاميني.
ويف قطاع التكوين املهين ،س تحتضن  1964مؤسسة من مؤسسات التكوين املهين ما يفوق  492أألف متدراب
ومتدربة بنس بة زايدة بلغت  %18مقارنة مع  ،2015-2016مهنم  324أألف متدراب ومتدربة مبكتب التكوين املهين وانعاش
الشغل ،بنس بة تعادل  .%66كام بلغ عدد املتدربني اجلدد ابلتكوين ا ألساس املتوج بشهادة أأو دبلوم حوايل  345أألف متدراب
ومتدربة ،فامي بلغ عدد املكونني  20.335مكون ومكونة متثل النساء مهنم .%32
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وخبصوص التكوين املهين التأأهييل ،فريتقب أأن يصل عدد املس تفيدين من هذا المنط من التكوين مبكتب التكوين املهين
وانعاش الشغل ما يناهز  146أألف مسجال تطورا بنس بة .%40
وسيشهد ادلخول املدريس اجلديد مواصةل أأجر أأة املشاريع الاسرتاتيجية للوزارة يف اطار تفعيل الرؤية الاسرتاتيجية
لالصالح  ،2030-2015وال س امي توس يع جتريب التدبري املتعلق "مبسار اكتشاف املهن" ابملس توى اخلامس ابتدايئ وجتريبه
ابملس توى السادس ابتدايئ  ،وكذا احداث  6مسارات همنية جديدة ابلسكل االعدادي ومواصةل ارساء الباكلوراي املهنية وتوس يع
مسالكها لتصل اىل  22مسارا همنيا ،تشمل قطاعات همنية متعددة عىل املس توى الوطين اس تجابة لطلبات الرشاكء املعنيني ،كام
تضاعف االقبال عىل هذه املساكل املهنية للباكلوراي هذه الس نة مقارنة مع الس نة ادلراس ية املاضية ،حيث من املرتقب أأن يصل
عدد التالميذ املسجلني  28.000تلميذا وتلميذة.
أأما خبصوص برانمج حتسني املهناج ادلرايس للس نوات ا ألربع ا ألوىل من السكل الابتدايئ ،فسيمت توس يع جتربة هذا
الربانمج عىل مؤسسات جديدة ،وكذا تقوية تدريس اللغة العربية ابلسكل االعدادي من لالل تعممي "برانمج تمنية همارات
القراءة ابللغة العربية" ،و"تقوية اللغة الفرنس ية اب ألسالك التعليية الثالث" من لالل اعامتد مقاربة وعدة بيداغوجية جديدة يف
تدريسها وتعلمها.
كام س يعرف هذا ادلخول املدريس توس يع احداث مؤسسات التفتح مبعدل مؤسس تني جديدتني بلك أأاكدميية  ،اىل
جانب الاش تغال عىل جمال الارتقاء ابللغات الوظيفية (الفرنس ية ،االجنلزيية ،الاس بانية ،ا ألملانية ،االيطالية ،العلوم
،التكنولوجيات ،الثقافة املقاوالتية ،املهن وسوق الشغل) هبذه املؤسسات ،فضال عن احداث  23مركزا رايضيا جديدا ب23
مديرية اقليية ،مع مواصةل تفعيل أأدوار املراكز اجلهوية واالقليية ملناهضة العنف ابلوسط املدريس ودمع بنيات الرصد والتتبع
اجلهوية واالقليية جبميع الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.
اىل ذكل متزي ادلخول املدريس لهذه الس نة ابعامتد  147طبعة منقحة للكتب املدرس ية اليت خضعت ملراجعة شامةل
و أأدللت علهيا تعديالت بعد معلية رصد املضامني واحملتوايت يف الكتب املدرس ية املقررة غري املتالمئة ،بشلك رصحي أأو مضين،
مع املنظومة القيية املرجعية ،واحملددة يف :قيـم العقيدة االسالمية السمحة ،وقيـم الهوية احلضارية ومبادهئا ا أللالقية والثقافية،
وقيـم املواطنـة ،وقيـم حقوق االنسان ومبادهئا الكونيـة ،وكذا ابعامتد مهناج درايس جديد ملادة الرتبية االسالمية يف ا ألسالك
التعليية الثالث.
والوزارة اذ تقدم هذه املعطيات ،فاهنا تدعو اكفة الفاعلني الرتبويني والرشاكء الاجامتعيني واملؤسساتيني ومجيع فعاليات
اجملمتع اىل التعبئة من أأجل متكني اكفة ا ألطفال من حقهم يف المتدرس وكذا املسامهة الفعاةل يف الارتقاء ابملدرسة املغربية.
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