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 بالغ توضيحي
 

ثر ما تداولته بعض الكتب المدرس ية  تضمين بخصوص ومواقع التواصل االجتماعي الورقيةالجرائد  على ا 
فا ن وزارة  ،"بين الجنسين التسامح والمساواةوترسخ عدم العنف ضد النساء والفتيات تشجع على مضامين "

، تقدم للرأ ي العام الوطني منها تنويراالعلمي، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 
 : التوضيحات التالية

لتفعيل االختيارات التربوية الموجهة للمناهج، تم اعتماد التربية على القيم كمدخل بيداغوجي مركزي لمراجعة مناهج  -
عال في  نها كمرتكزات بابتةالتربية والتكوين وال عداد وتأ ليف الكتب المدرس ية المقررة، انطالقا من القيم التي تم ا 

سالمية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثلة في  الهوية الحضارية ومبادئها ال خالقية والثقافيةو  قيم العقيدة اال 
نسان ومبادئها الكونية؛و  المواطنةو   حقوق اال 
شكل خاص في البرامج لمساواة ب بشكل عام ومقاربة النوع وا، فقد تم تصريف التربية على القيم لما تم تداوله اخالف -

وفق مقاربة مندمجة ومس تعرضة أ و ما يعرف بمقاربة  ،وفي الممارسات التربوية ن الكتب المدرس يةالدراس ية ومت
(، حيث تم ا دراج عدة مفاهيم وقضااي ومضامين ذات الصلة نسانيةت والمواد االجتماعية واال  )اللغا المواد المتظافرة

نسان والمواطنة والمناصفة والمساواة بين الجنسينبترس يخ وتكريس قيم حقوق   .ونبذ العنف بش تى أ شكاله اال 
محورة منهاج التربية على المواطنة حول مفاهيم حقوقية وقيمية تعتبر قيما مركزية عليا في في  وتجلى هذا التصريف

نسان وهي : الحريةفكر و  م. السل ،الديمقراطية ،امحالتس، التضامن، العدل، المساواة، الكرامة، ثقافة حقوق اال 
وتتبنى السلم ليات والقيام ابختيارات تنبذ التمييز وتؤمن ابلمساواة والوعي ابلحقوق والواجبات والمسؤ وتروم تنمية 

 في تدبير النزاعات لدى الناش ئة؛
ظومة لقيم المرجعية للمناحترامها ل  منظوربتنقيح شامل لجميع الكتب المقررة من  4102قامت الوزارة س نة  -

صدار  عنوقد أ سفرت هذه العملية ، 4100المتضمنة في دس تور المملكة الصادر في يوليوز  التربوية كتااب  021ا 
شارات  ز بين الجنسين أ و كل أ شكال تكرس عدم المساواة أ و التمييمدرس يا منقحا وخاليا من أ ي مضامين أ و ا 

طار تروم ترس يخ التربية على القيم والمواطنة وتفعيل مقاربة النوع . العنف كما تم ا دراج بنود في دفتر التحمالت اال 
سـواء مـن حيث المتـن أ و الشكـل أ و  ،والمساواة بين الجنسين، واالهتداء بها في ا عداد الكتاب المدرسي

  : ال س ناد. وهي كالآتي
o  مدونة ال سرة والمبادئ والحقوق دس تور المملكة و ضمنة في المت للمقتضيات احترام الكتاب المدرسي

فراد والجماعات والمعاهدات والمواثيق الدولية المصاد  المغربية، ق عليها من لدن المملكةالمعترف بها لل 
نسان كو   .التسامح والمساواة والكرامةالمبادئ ال ساس ية لحقوق اال 
o  نصاف ل المتعلم)ة( دعم كتاب أ و كراسة والمساواة ومساهمته في نبذ العنف بكل أ شكاله مبادئ اال 

 النمطية االختزاليةالصور  وتحريره من، )العنف المدرسي، العنف ضد النساء، العنف ضد ال طفال...(
بنيات المجتمع وخلوه من  في تحديث التعليمية والتربوية اسهام المنظومةوالصيغ الجاهزة التي تعوق 

التمييز على  الجنسين وعدمبين  مبدأ  المساواةمراعاة ، فضال عن يسهأ شكال الميز أ و ما يوحي على تكر 
 الشخوص في الصور والرسوم والمتن. مس توى تمثيلية

  
ذ تقدم هذه التوضيحات نهاوالوزارة ا  في مجال تعزيز حقوق  والدوليةالوطنية  ابلتزامات المملكة وفاءهاتؤكد  ، فا 

صالح التربوي كمبدأ  االنسان وخصوصا المساواة بين الجنسين  دماج هذه  ،أ ساسي من مبادئ اال  وذلك من خالل ا 
ممارساتها، كما تظل الوزارة منفتحة على اقتراحات المجتمع المدني التي من شأ نها و المقاربة في س ياس تها وبرامجها 

 تعزيز هذه المبادئ داخل البرامج والكتب المدرس ية.


