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  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومنتدى المواطنةوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومنتدى المواطنة

  التفاقية الشراكة من أجل تعزيز التعبئة المجتمعية وتنمية قيم المدرسة المغربيةالتفاقية الشراكة من أجل تعزيز التعبئة المجتمعية وتنمية قيم المدرسة المغربية  انطالق البرنامج السنويانطالق البرنامج السنوي
  

وزير  ،رشيد بن المختار السيد عطى

يوم  التربية الوطنية والتكوين المهني،

وطني بالمركز ال، 7171يناير  71

انطالق للتكوينات والملتقيات بالرباط، 

التفاقية الشراكة من أجل  البرنامج السنوي

تعزيز التعبئة المجتمعية وتنمية قيم المدرسة 

، التي تربط بين الوزارة وجمعية المغربية

 .منتدى المواطنة

في كلمته االفتتاحية  ،وأكد السيد الوزير

العديد هذا البرنامج الذي يشمل  أن ،بالمناسبة

من األنشطة والمشاريع والورشات، يأتي في 

سياق تفعيل مشاريع الرؤية االستراتيجية 

بتخليق ، خاصة ما تعلق منها 7101ـ  7172

 .سسات التعليميةالحياة المدرسية داخل المؤ

أن التغيير الحاصل  وأبرز السيد الوزير

على مستوى القيم والسلوك داخل المؤسسة 

 عما يحدثه بشكل معزول ينبغي أال ينظر إلي

أن  اعتبرداخل المجتمع ككل، ممن تغيير 

تعاني منها  تنامي بعض المظاهر السلبية التي

بتمثالت باألساس مرتبط المدرسة المغربية 

لمسألة القيم وألنماط العالقات السائدة  اداألفر

كما انه مرتبط بمدى التزامهم بمفهوم الحقوق 

 .رام اآلخروالواجبات واحترام الذات واحت

إلى ضرورة بلورة السيد الوزير،  ودعا

داخل كل مؤسسة وداخل كل قسم  ميثاق معتمد

مديرين  ،يعرف الجميعأن بموجبه يمكن 

وأساتذة وتالميذ دورهم ومسؤولياتهم، كما 

اآلباء واألمهات  دعا إلى ضرورة أن يتقاسم

مع المدرسة مسؤولية التصدي لبعض 

قيم المدرسة الظواهر المشينة المنافية ل

 .المغربية

عبد العالي مستور، اعتبر السيد  من جانبه

المدرسة إلى جانب  أنرئيس منتدى المواطنة، 

أدوارها المهنية واالقتصادية واالجتماعية 

وأدوارها في الترقية االجتماعية هي مؤسسة 

مجتمعية لتنمية القيم المشتركة قيم المواطنة 

يفة يجب أن أن هذه الوظ مشددا على ،المغربية

تؤطر تقع في قلب رؤية ووظيفة المدرسة وأن 

 .باقي الوظائف األخرى

اس الذي األسأن  في ذات الصدد،أوضح كما 

الشراكة بين منتدى المواطنة  بنيت عليه

ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هو 

المساهمة في التراكم الذي حققته المدرسة 

المقدمة من وإبراز هذا التراكم وجعله في 

خالل إعطاء المثال بالنماذج اإليجابية التي 

تشكل حافزا أساسيا ومدخال السترجاع ثقة 

 أ
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مسؤولية المجتمع حيال المدرسة المغربية، و

يهم جميع سمبرزا أن الجمعية مقبلة على برنامج 

مؤطرا  7711األكاديميات ويستهدف تكوين 

ها والنزاهة، كما أنمنشطا للتربية على المواطنة و

مواكبة تأسيس ستعمل على مرافقة وتأطير و

للتربية على المواطنة والنزاهة، بمعدل ناد  7711

، باإلضافة إلى تكوين في كل أكاديميةناد  711

 .لمدرسة المواطنة المغربية وسيط 7711

حول علمية تنظيم ندوة  هذا اللقاء وعرف

التعبئة المجتمعية 

وتنمية قيم 

المدرسة المغربية، 

يها كل من شارك ف

السيد عبد اللطيف 

مدير  ،اليوسفي

أكاديمية سابق 

والسيد  ،بالوزارة

مدير  ،فؤاد شفيقي

وسيرت  ،المناهج

أشغالها السيدة 

 .مفتشة عامة سابقة بالوزارة ،خديجة شاكر

أشارت  تقديمها ألرضية تأطيرية للنقاشوفي 

الوعي بوجود السيدة خديجة شاكر، إلى أن 

وع المجتمعي المدرسة في عمق المشر

وبارتباطها العضوي بتحوالت المجتمع 

وبانتظاراته يفترض بداهة االلتفاف حولها 

، متسائلة ودعمها من طرف جميع قوى المجتمع

عن األسباب التي حالت دون أن يكون هذا الدعم 

كما تساءلت  ،على الوجه المطلوب وبالقدر الكافي

منعزلة  تظل المدرسة عن األسباب التي جعلت

عن الكيفية التي و، يدة عن اهتمام المجتمعوبع

تحقيق التعبئة المجتمعية  من خاللها يمكن

الشاملة حول قيم المدرسة باعتبارها قيما تبني 

ماهية المرتكزات والمرجعيات التي ، والمستقبل

يمكن أن تستند عليها التعبئة المجتمعية حول قيم 

 .المدرسة المغربية

ى لها في التساؤالت صدقد وجدت هذه و

مداخلة المحاضرين حيث أشار السيد عبد اللطيف 

غياب الوعي الجمعي والمجتمعي اليوسفي إلى أن 

 وحيدال رهانالذي يجعل المدرسة العمومية ال

هو الذي صعب إنجاز الممكن للتنمية الشاملة 

لمجتمع مع المدرسة العمومية مصالحة حقيقية ل

 للترقي الثقافي السلم الضامنباعتبارها 

، كما أن هناك أسباب واالجتماعي واالقتصادي

القرار الذي جعل من المدرسة أخرى متعلقة ببقاء 

األولوية الوطنية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية 

بدون التزامات من كافة المؤسسات والجهات 

لقرار أن كان من المفروض بناء على هذا ا حيث

تصب جميع السياسات بمختلف الوزارات في 

باإلضافة إلى  ،اتجاه خدمة التربية وخدمة القيم

غياب سياسات حكومية مندمجة ومتمحورة حول 

 .التربية

وأضاف السيد اليوسفي، في نفس السياق، أن 

لجماعات لم يكن هما للحكومة وال لإصالح التعليم 

لنقابات االمحلية ومجالس الجهات واألحزاب و

الحديث عن ذرا، مؤكدا أن الجمعيات إال ناو

المدرسة المغربية 

المأهولة بقيم 

المواطنة ال ينفصل 

عن التعبئة 

وإن  ،الشاملة

موضوع تجديد 

التعبئة وحقنها 

بالنفس الوطني 

الضروري أمر 

حيوي في مسار 

اإلصالح لتوفير 

شروطه ولتوسيع دائرة حلفاء اإلصالح وحلفاء 

 .القيم

 السيد فؤاد شفيقي، مدير المناهج، أشارا فيم

 وثيقة على يحيلنا القيم مسالة عن الحديث أن إلى

 االختيارات وثيقة هي لإلصالح مرجعية

 التي الوثيقة وهي ،7111 لسنة والتوجيهات

 نصت على ضرورة للقيم عائالت أربع حددت

 الدين قيم: وهي ،المدرسة في بها االلتزام

 لألمة الحضاري البعد وقيم السمح، اإلسالمي
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 اإلنسان، حقوق قيم ثم المواطنة، وقيم المغربية،

 بشكل معها التعامل ثم الوثيقة هذه أن مستطردا

 بل أساسية قضايا في تحسم لم لكونها انتقائي

 اللجن أو الوزارة مسؤولية على األمر تركت

 .الموضوع هذا على لالشتغال المنتدبة

في  الوزارة مللع قراءة السيد شفيقي قدمكما 

ثالث  متوقفا عندمجال قيم المدرسة المغربية 

 الخطاباتو، المناهج هندسة: محاور هي

 الكتبفي و التربوية التوجيهات في الموجودة

 الفصول داخل الممارسة أخيرا ثم المدرسية،

 .المدرسية الحياة وداخل

، أشار السيد المدير المناهج هندسة محور فيف

أنجزتها المديرية بتعاون مع إلى أن دراسة علمية 

 أن إلىخلصت  خبراء جامعيين ستصدر قريبا،

 واإلصالحات والبرامج المناهج يمهندس

 يمكن مرجعية وثائق إلى حاجةيصطدمون بال

 الحارقة األسئلة عن أجوبة إليجاد عليها االعتماد

 داخل الجدل من الكثير تثير التيخاصة تلك 

خلصت  ،ذلكعلى النقيض من وفيما، ، المجتمع

الدراسة في محور الخطاب إلى وجود كم كبير 

 أدىوتنوع في الوثائق التأطيرية الشيء الذي 

لة إصالح المناهج أإلى نفس العائق في مس

 .والبرامج والكتب المدرسية

ورصدت الدراسة في المحور الثالث المتعلق 

 وداخل الفصول داخل الممارسةب

المعيش القيمي من  المدرسية الحياة

: خالل ثالث مجاالت اشتغال هي

العالقات التربوية الفصلية، الحياة 

المدرسية خارج الفصل، والعالقات 

مع المحيط والتي تتضمن البعد 

 .االجتماعي المحلي والجهوي

في ختام السيد فؤاد شفيقي ودعا 

 االستثمار عرضه إلى ضرورة

 يتيحها التي لإلمكانيات األمثل

تباره باع المؤسسة مشروع مفهوم

 للتخطيط مجربةالو ناجعةال ليةاآل

 وفي جماعي بشكل للمستقبل والنظر

 إلى دعا كما، األهداف وبنفس االتجاه نفس

 مجالس داخل تمثيلية من التالميذ تمكين ضرورة

 وضمان القرارات في للمشاركة المؤسسات تدبير

 .للجميع متساوية مواطنة

الذي امتد على ثالثة ، اللقاءهذا عرف وقد 

حول منظومة قيم تنظيم ورشات عمل  ،أيام

المدرسة المغربية وأدوار الحياة المدرسية، 

والشراكة بين المدرسة ومحيطها وشروط 

ومسؤوليات التعبئة المجتمعية، والتجربة 

المغربية في التربية على المواطنة وحقوق 

اإلنسان، وكذا برنامج التعبئة المجتمعية من أجل 

المغربية، ومخطط العمل  تمكين مدرسة المواطنة

التنفيذي السنوي التفاقية الشراكة بين وزارة 

التربية الوطنية والتكوين المهني ومنتدى 

 .المواطنة

منسقو البرامج  شارك في هذه الورشات

باألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومنسقو 

منتدى المواطنة على المستوى الجهوي وبعض 

 .األستاذات واألساتذة

السيد جلسة االفتتاح كل من فعاليات  وحضر

، والسيد الكاتب العام للوزارة ،يوسف بلقاسمي

التربوية خالد فارس، المفتش العام للشؤون 

  واإلقليميين وبعض المديرين المركزيين

 

 


