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الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب
 مراكش - ٢٩ فبراير ٢٠٢٠

آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خالل أجرأة القانون اإلطار ١٧/٥١ 
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يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
من الخصوصية  المدرسة  تطوير  "آفاق  لمدارسة   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  السبت 
الراهنة في القانون اإلطار ١٧/٥١"، ومناقشة عدد من القضايا   خالل أجرأة 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 
.ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

ومالحظاتها رأيها  إبداء  سياق  في  الملتقى  لموضوع  الرابطة  اختيار   ويأتي 
ببالدنا، والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي  المبادرات   حول 
وتنظيميا قانونيا  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل   واقتراح 
العاملين حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل  عالقته  في   واجتماعيا 

.والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

.وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته

 وتقترح الرابطة  في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص 
.والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

 وستعرف الجلسة االفتتاحية للملتقى مشاركة السيد وزير التربية الوطنية
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

.والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

بواقع المرتبطة  األساسية  القضايا  مناقشة  على  الملتقى   وسيعكف 
للمدرسة األساسية  المكونات  أحد  باعتباره  الخصوصي  المدرسي   التعليم 
 المغربية، والوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد
 الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون
مكونات بين  والتكامل  والتفاعل  االنسجام  لتعزيز  السبل  وأنجع   اإلطار 
إكراهات لتجاوز  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة  المغربية،   المدرسة 
 ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية

 .ببالدنا

 كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما
الموارد تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم   مقتضيات 
المنهاج مستجدات  وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء   البشرية 
 الدراسي: المرتكزات واالنتظارات، ورابعهما النصوص التشريعية والتنظيمية
للتعليم والمالي  المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم   المتعلقة 

.الخصوصي بالقانون اإلطار

 وللتذكير فقد انخرطت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بصفتها جمعية

جميع في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى  مهنية   وطنية 
 االستحقاقات الخاصة  بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب،

 كانت آخرها المشاركة اإليجابية و الفعالة

 في النقاش الكبير والجاد حول مشروع القانون اإلطار رقم٥١,١٧ المتعلق
.بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي

المبادرات   وتقديم  المالحظات  وإبداء  بالرأي  الرابطة  وممثلو  أطر   وشارك 
والحلول البدائل  واقتراح  التعليمي،  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى   التي 
عالقته في  واجتماعيا،  وتنظيميا  قانونيا  تأهيله  بهدف  القطاع   لمشاكل 
خدمات من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان  والتوظيف   بالتشغيل 
 المدرسة التي يستثمر فيها الخواص، في تكامل مع المجهودات التي تقوم
األوراش من  باعتباره  جودته،  من  والرفع  التعليم  لتعميم  الحكومية   بها 

.الكبرى لمستقبل المغرب
اإلطار القانون  مشروع  في  ورأيها  الرابطة  مقترح  تقديم  جاء   ذلك   لكل 
عكفوا الذين  المهنيين  والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات   ضمن 
المجلس الرؤية االستراتيجية من طرف   على مناقشة المشروع، منذ إعداد 
 األعلى للتربية والتكوين، وتكليف جاللة الملك لرئيس الحكومة سنة ٢٠١٥
 بصياغة قانون إطار يحدد رؤية اإلصالح على المدى البعيد، وقبل عرضه على
 الجهاز التشريعي البرلمان سنة ٢٠١٨..حيث جاء مقترح الرابطة  نتيجة نقاش
مكاتبها لمختلف  ميدانية  وزيارات  جوالت  بعد  تمت  ومشاورات   واسع 
 الجهوية عبر ربوع المملكة، قصد االستماع لممثلي الجمعية في جهاتهم
حول ومقترحاتهم  مالحظاتهم  واستالم  ومدنهم   ومناطقهم 

 .المشروع

 وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون ـ إطار رقم
 ٥١,١٧ للتربية و التكوين والبحث العلمي شهرغشت ٢٠١٩، ونوهت بتأكيده
 على مبدإ التعاقد االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة
االتفاقات يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص  (كما  والتكوين   التربية 
 السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل االتفاق اإلطار سنة ٢٠٠٧ بين

.الحكومة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي
التزامها باالنخراط الشامل لتحقيق األهداف المنصوص الرابطة   كما تجدد 

.عليها في المادة ٤ في إطار احترام الثوابت الدستورية

 وتعلن مواصلتها القيام بواجبها كشريك في عملية اإلصالح، واقتراح كل
مجال في  القطاعية  والبرامج  السياسات  التقائية  ضمان  شأنه  من   تدبير 
هذه مطابقة  ودراسة  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم   التربية 
 السياسات والبرامج لالختيارات االستراتيجية إلصالح المنظومة، واالستمرار
التشريعية النصوص  إلعداد  والمقترحات  المالحظات  وتقديم  التشاور   في 
آلية منه  يجعل  الذي  بالشكل  االطار،  القانون  لتطبيق  الالزمة   والتنظيمية 

.شاملة وفعالة ومنصفة، متوازنة وعملية
الخاص التعليم  لقطاع  كممثل  استعدادها،  على  أخرى  مرة   وتؤكد 
االطار، القانون  مقتضيات  لتنزيل  القانوني  النقاش  تطوير  في   المساهمة 

 .وتوفير شروط نجاحها والتزامات األطراف بما يتم تحديده

 رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعقد جمعها العام للحسم في مقترحات
 استكمال القوانين الخاصة بالتربية والتعليم

بالغ صحفي
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 انطلق الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، اليوم
 السبت، بمراكش، بهدف دراسة آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خالل
 أجرأة القانون اإلطار الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي، ومناقشة عدد
بالقطاع البشرية  الموارد  كتأهيل  والمستقبلية  الراهنة  القضايا   من 
الدراسي، المنهاج  ومستجدات  الخصوصي،  التعليم  بجودة   واالرتقاء 

والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

 وفي كلمته االفتتاحية، قال عبد السالم عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص
رؤية لتنزيل  قانون  أول  باعتباره  سابقة  يعتبر  اإلطار  ”قانون  إن   بالمغرب، 

استراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين

ناجح تنزيل  في  دورنا  عن  يسائلنا  المغربية  المدرسة  ”واقع  أن   وأضاف 
الخصوصي يؤكد يوما بعد التعليم  لرؤية اإلصالح، خاصة أن قطاع   وفعال 

يوم مكانته ضمن المدرسة المغربية وتنويع العرض التربوي

 وتابع: ”التعليم الخصوصي يعتبر ثاني مشغل بعد القطاع الفالحي مما يبرز
مكانته االجتماعية واالقتصادية التي تتعزز سنة بعد أخرى

التربوية تشكل مصدر قلق الساحة  التي تميز  الكبرى  ”التحوالت  أن   وأوضح 
 للمستثمرين في القطاع، خاصة في غياب تعاطي مسؤول وجاد مع الوضع

من قبل الجهات الوصية

 ولفت إلى أن ”القلق السائد للمستثمرين في القطاع يستند إلى تجاب سابقة
 .”طبعها عدم وفاء الدولة بالتزاماتها

واقعي تنزيل  ضمان  أجل  من  الالزمة  التدابير  في  ”التفكير  إلى   ودعا 
التعثرات لمعالجة  الكفيلة  السبل  وتحديد  اإلطار،  قانون   لمقتضيات 
 واالختالالت من أجل إرساء مدرسة جديدة ومنفتحة تتوخى تأهيل الموارد
 البشرية ضمن مقاربة يتحمل فيها الجميع كل حسب موقعه المسؤولية

الملقاة على عاتقه

التنزيل في  تساعد  عملية  اقتراحات  ستقدم  ”الرابطة  أن  إلى  عمور   وأشار 
ترسيخ في  حاسم  بشكل  واإلسهام  اإلطار  القانون  لمقتضيات   األمثل 

مدرسة الجودة

الحكومة رئيس  ومستشار  السابق  الوزير  الصمدي  خالد  اعتبر  جانبه،   من 
 المكلف بالتعليم والبحث العلمي، أن ”الملتقى ينعقد في مرحلة مفصلية
 وفي سياق تحول عميق تعيشه منظومة التربية والتكوين بعد صدور أول

قانون إلصالحها متسم بالتعاقد واإللزام واالستمرارية

 وقال الصمدي، في كلمته في الجلسة االفتتاحية بالملتقى، إن ”الحكومة
المناخ توفر  التي  برنامجها  في  المعلنة  األهداف  تحقيق  على   تعمل 
الهشة، للفئات  الدعم االجتماعي  التعليم، في مقدمتها   المناسب إلصالح 
مساطر وتبسيط  المقاولة  وتشجيع  التنموية،  لألوراش  العادل   والتوزيع 
وربط عام-خاص،  الشراكة  وتشجيع  لتحفيزها،  إجراءات  وسن   إحداثها 
عن العزلة  وفك  األعمال  مناخ  وتسهيل  الشغل،  سوق  بحاجة   التكوين 

العالم القروي

 ولفت إلى أن ”اإلجراءات الحكومية تعتبر الحاضنة الطبيعية لإلصالح التربوي
التمدرس لتعميم  حقيقية  عوائق  تشكل  قريب  عهد  إلى  كانت  أن   بعد 

وارتفاع نسبة الهدر المدرسي

 ولتنزيل مقتضيات قانون اإلطار، أوضح الصمدي أنه ”تم إحداث لجنة خاصة
اإلجراءات مجموع  حصر  بمهمة  تضطلع  الحكومة  رئيس  رئاسة   تحت 
 والتدابير المطلوبة لتطبيق القانون اإلطار، ومواكبة وتتبع إعداد النصوص
في المحددة  األهداف  تنفيذ  وتتبع  المطلوبة،  والتنظيمية   التشريعية 

القانون داخل اآلجال القانونية المحددة لها

 وتابع موضحا: ”اللجنة عقدت اجتماعها األول بتاريخ ٢٥ دجنبر ٢٠١٩ ساهم
 في بلورة لوحة قيادة شاملة إلخراج كل النصوص التطبيقية في غضون ٣

.”سنوات، ومنه القانون المتعلق بتنظيم القطاع الخاص
 وشدد على أن ”المقاربة التشاركية تعد الباب الطبيعي الذي ستلج منه كل

الترسانة الطبيعية

تتمحور مداخالت  خمس  تقديم  عشر  الحادية  دورته  في  الملتقى   ويعرف 
الموارد و“تأهل  اإلطار“،  بالقانون  الخصوصي  التعليم  ”مقتضيات   حول 
و“مستجدات الخصوصي“،  التعليم  قطاع  بجودة  لالرتقاء  آلية   البشرية 
لاللتزامات ضمان  والتنظيمية  التشريعية  و“النصوص  الدراسي“،   المنهاج 
الخصوصي للتعليم  والمالي  المادي  و“التحفيز  اإلنصاف“،  مبدأ   وتحقيق 

بالقانون اإلطار

 كما يعرف تنظيم أربع ورشات ينتظر أن تنبثق عنها توصيات الملتقى تهم
المهني“، األداء  وجودة  نجاعة  من  للرفع  البشرية  الموارد   ”تأهيل 
 و“المرتكزات واالنتظارات للمستجدات المنهاج الدراسي“، ”رهانات التشريع
تعميم مجهود  في  للمساهمة  كآلية  ”التحفيز  الخصوصي“،   للتعليم 

التعليم اإللزامي

 تجدر اإلشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون
بهيئة ألف   ٧٠ بين  موزعين  ألف   ١٣٥ من  أزيد  ويشغل  وتلميذة،   تلميذ 
عدد ويصل  الخدمات،  بهيئة  ألف  و٤٠  اإلدارة  بهيئة  ألف  و٢١   التدريس 

.مؤسساتها ٥٢٠٠ مؤسسة تعليمية خصوصية
وطنية جمعية  بصفتها  انخرطت  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  أن   يذكر 
االستحقاقات جميع  في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى   مهنية 
آخرها  كانت  بالمغرب،  التربوية  المنظومة  إصالح  في  بالمساهمة  الخاصة 
مشروع حول  والجاد  الكبير  النقاش  في  الفعالة  و  اإليجابية   المشاركة 
والتكوين التعليم  و  التربية  بمنظومة  المتعلق  رقم٥١,١٧  اإلطار   القانون 

والبحت العلمي

 وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي
 تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
 القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومة لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى

.لمستقبل المغرب

انطالق الملتقى الوطني للتعليم الخاص للجسم في مقترحات
أجرأة القانون اإلطار
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يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
من الخصوصية  المدرسة  تطوير  ”آفاق  لمدارسة   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  السبت 
الراهنة في  خالل أجرأة القانون اإلطار ١٧/٥١”، ومناقشة عدد من القضايا 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 

ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

ومالحظاتها رأيها  إبداء  سياق  في  الملتقى  لموضوع  الرابطة  اختيار   ويأتي 
ببالدنا، والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي  المبادرات   حول 
وتنظيميا قانونيا  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل   واقتراح 
العاملين حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل  عالقته  في   واجتماعيا 

والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته

 وتقترح الرابطة  في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص 
والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

 وستعرف الجلسة االفتتاحية للملتقى مشاركة السيد وزير التربية الوطنية
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

بواقع المرتبطة  األساسية  القضايا  مناقشة  على  الملتقى   وسيعكف 
للمدرسة األساسية  المكونات  أحد  باعتباره  الخصوصي  المدرسي   التعليم 
 المغربية، والوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد
 الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون
مكونات بين  والتكامل  والتفاعل  االنسجام  لتعزيز  السبل  وأنجع   اإلطار 
إكراهات لتجاوز  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة  المغربية،   المدرسة 
 ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية

ببالدنا
 

 كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما
الموارد تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم   مقتضيات 
المنهاج مستجدات  وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء   البشرية 
 الدراسي: المرتكزات واالنتظارات، ورابعهما النصوص التشريعية والتنظيمية
للتعليم والمالي  المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم   المتعلقة 

الخصوصي بالقانون اإلطار

 وللتذكير فقد انخرطت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بصفتها جمعية

جميع في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى  مهنية   وطنية 
االستحقاقات الخاصة  بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب، 

كانت آخرها المشاركة اإليجابية و الفعالة
 

 في النقاش الكبير والجاد حول مشروع القانون اإلطار رقم٥١,١٧ المتعلق
بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي

المبادرات   وتقديم  المالحظات  وإبداء  بالرأي  الرابطة  وممثلو  أطر   وشارك 
والحلول البدائل  واقتراح  التعليمي،  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى   التي 
عالقته في  واجتماعيا،  وتنظيميا  قانونيا  تأهيله  بهدف  القطاع   لمشاكل 
خدمات من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان  والتوظيف   بالتشغيل 
 المدرسة التي يستثمر فيها الخواص، في تكامل مع المجهودات التي تقوم
األوراش من  باعتباره  جودته،  من  والرفع  التعليم  لتعميم  الحكومية   بها 

الكبرى لمستقبل المغرب

اإلطار القانون  مشروع  في  ورأيها  الرابطة  مقترح  تقديم  جاء   ذلك   لكل 
عكفوا الذين  المهنيين  والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات   ضمن 
المجلس الرؤية االستراتيجية من طرف   على مناقشة المشروع، منذ إعداد 
 األعلى للتربية والتكوين، وتكليف جاللة الملك لرئيس الحكومة سنة ٢٠١٥
 بصياغة قانون إطار يحدد رؤية اإلصالح على المدى البعيد، وقبل عرضه على
 الجهاز التشريعي البرلمان سنة ٢٠١٨..حيث جاء مقترح الرابطة  نتيجة نقاش
مكاتبها لمختلف  ميدانية  وزيارات  جوالت  بعد  تمت  ومشاورات   واسع 
 الجهوية عبر ربوع المملكة، قصد االستماع لممثلي الجمعية في جهاتهم
حول ومقترحاتهم  مالحظاتهم  واستالم  ومدنهم   ومناطقهم 

المشروع
 

 وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون ـ إطار رقم
 ٥١,١٧ للتربية و التكوين والبحث العلمي شهرغشت ٢٠١٩، ونوهت بتأكيده
 على مبدإ التعاقد االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة
االتفاقات يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص  (كما  والتكوين   التربية 
 السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل االتفاق اإلطار سنة ٢٠٠٧ بين

الحكومة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي

التزامها باالنخراط الشامل لتحقيق األهداف المنصوص الرابطة   كما تجدد 
.عليها في المادة ٤ في إطار احترام الثوابت الدستورية

 وتعلن مواصلتها القيام بواجبها كشريك في عملية اإلصالح، واقتراح كل
مجال في  القطاعية  والبرامج  السياسات  التقائية  ضمان  شأنه  من   تدبير 
هذه مطابقة  ودراسة  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم   التربية 
 السياسات والبرامج لالختيارات االستراتيجية إلصالح المنظومة، واالستمرار
التشريعية النصوص  إلعداد  والمقترحات  المالحظات  وتقديم  التشاور   في 
آلية منه  يجعل  الذي  بالشكل  االطار،  القانون  لتطبيق  الالزمة   والتنظيمية 

.شاملة وفعالة ومنصفة، متوازنة وعملية
الخاص التعليم  لقطاع  كممثل  استعدادها،  على  أخرى  مرة   وتؤكد 
االطار،  القانون  مقتضيات  لتنزيل  القانوني  النقاش  تطوير  في  المساهمة 

.وتوفير شروط نجاحها والتزامات األطراف بما يتم تحديده

رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعقد جمعها العام للحسم في مقترحات
استكمال القوانين الخاصة بالتربية والتعليم 
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يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
من الخصوصية  المدرسة  تطوير  ”آفاق  لمدارسة   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  السبت 
الراهنة في القانون اإلطار ١٧/٥١�، ومناقشة عدد من القضايا   خالل أجرأة 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 
.ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

ومالحظاتها رأيها  إبداء  سياق  في  الملتقى  لموضوع  الرابطة  اختيار   ويأتي 
ببالدنا، والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي  المبادرات   حول 
وتنظيميا قانونيا  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل   واقتراح 
العاملين حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل  عالقته  في   واجتماعيا 

والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته

 وتقترح الرابطة في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص
والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

 وستعرف الجلسة االفتتاحية للملتقى مشاركة السيد وزير التربية الوطنية
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

بواقع المرتبطة  األساسية  القضايا  مناقشة  على  الملتقى   وسيعكف 
للمدرسة األساسية  المكونات  أحد  باعتباره  الخصوصي  المدرسي   التعليم 
 المغربية، والوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد
 الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون
مكونات بين  والتكامل  والتفاعل  االنسجام  لتعزيز  السبل  وأنجع   اإلطار 
إكراهات لتجاوز  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة  المغربية،   المدرسة 
 ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية

ببالدنا

 كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما
الموارد تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم   مقتضيات 
المنهاج مستجدات  وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء   البشرية 
 الدراسي: المرتكزات واالنتظارات، ورابعهما النصوص التشريعية والتنظيمية
للتعليم والمالي  المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم   المتعلقة 

الخصوصي بالقانون اإلطار

جمعية بصفتها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  انخرطت  فقد   وللتذكير 
 وطنية مهنية تعنى بقطاع التعليم، منذ تأسيسها، في جميع

 االستحقاقات الخاصة بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب،
كانت آخرها المشاركة اإليجابية و الفعالة

.
 في النقاش الكبير والجاد حول مشروع القانون اإلطار رقم٥١,١٧ المتعلق

بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي

 وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي
 تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
 القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومية لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى

لمستقبل المغرب

اإلطار القانون  مشروع  في  ورأيها  الرابطة  مقترح  تقديم  جاء  ذلك   لكل 
عكفوا الذين  المهنيين  والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات   ضمن 
المجلس الرؤية االستراتيجية من طرف   على مناقشة المشروع، منذ إعداد 
 األعلى للتربية والتكوين، وتكليف جاللة الملك لرئيس الحكومة سنة ٢٠١٥
 بصياغة قانون إطار يحدد رؤية اإلصالح على المدى البعيد، وقبل عرضه على
 الجهاز التشريعي البرلمان سنة ٢٠١٨..حيث جاء مقترح الرابطة نتيجة نقاش
مكاتبها لمختلف  ميدانية  وزيارات  جوالت  بعد  تمت  ومشاورات   واسع 
 الجهوية عبر ربوع المملكة، قصد االستماع لممثلي الجمعية في جهاتهم
حول ومقترحاتهم  مالحظاتهم  واستالم  ومدنهم   ومناطقهم 

المشروع

 وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون ـ إطار رقم
 ٥١,١٧ للتربية و التكوين والبحث العلمي شهرغشت ٢٠١٩، ونوهت بتأكيده
 على مبدإ التعاقد االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة
االتفاقات يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص  (كما  والتكوين   التربية 
 السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل االتفاق اإلطار سنة ٢٠٠٧ بين

الحكومة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي

التزامها باالنخراط الشامل لتحقيق األهداف المنصوص الرابطة   كما تجدد 
عليها في المادة ٤ في إطار احترام الثوابت الدستورية

 وتعلن مواصلتها القيام بواجبها كشريك في عملية اإلصالح، واقتراح كل
مجال في  القطاعية  والبرامج  السياسات  التقائية  ضمان  شأنه  من   تدبير 
هذه مطابقة  ودراسة  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم   التربية 
 السياسات والبرامج لالختيارات االستراتيجية إلصالح المنظومة، واالستمرار
التشريعية النصوص  إلعداد  والمقترحات  المالحظات  وتقديم  التشاور   في 
آلية منه  يجعل  الذي  بالشكل  االطار،  القانون  لتطبيق  الالزمة   والتنظيمية 

شاملة وفعالة ومنصفة، متوازنة وعملية
.

الخاص التعليم  لقطاع  كممثل  استعدادها،  على  أخرى  مرة   وتؤكد 
االطار، القانون  مقتضيات  لتنزيل  القانوني  النقاش  تطوير  في   المساهمة 

.وتوفير شروط نجاحها والتزامات األطراف بما يتم تحديده

رابطة التعليم الخاص بالمغرب تستعد لتنظيم ملتقاها الوطني
الحادي عشر

7

٢٧ فبراير، ٢٠٢٠ 



8

cap24.tv



يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
من الخصوصية  المدرسة  تطوير  ”آفاق  لمدارسة   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  السبت 
الراهنة في  خالل أجرأة القانون اإلطار ١٧/٥١”، ومناقشة عدد من القضايا 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 
.ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

ومالحظاتها رأيها  إبداء  سياق  في  الملتقى  لموضوع  الرابطة  اختيار   ويأتي 
ببالدنا، والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي  المبادرات   حول 
وتنظيميا قانونيا  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل   واقتراح 
العاملين حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل  عالقته  في   واجتماعيا 

والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية
.

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته

 وتقترح الرابطة  في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص
والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

 وستعرف الجلسة االفتتاحية للملتقى مشاركة السيد وزير التربية الوطنية
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

بواقع المرتبطة  األساسية  القضايا  مناقشة  على  الملتقى   وسيعكف 
للمدرسة األساسية  المكونات  أحد  باعتباره  الخصوصي  المدرسي   التعليم 
 المغربية، والوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد
 الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون
مكونات بين  والتكامل  والتفاعل  االنسجام  لتعزيز  السبل  وأنجع   اإلطار 
إكراهات لتجاوز  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة  المغربية،   المدرسة 
 ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية

ببالدنا

 كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما
الموارد تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم   مقتضيات 
المنهاج مستجدات  وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء   البشرية 
 الدراسي: المرتكزات واالنتظارات، ورابعهما النصوص التشريعية والتنظيمية
للتعليم والمالي  المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم   المتعلقة 

الخصوصي بالقانون اإلطار

 وللتذكير فقد انخرطت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بصفتها جمعية

جميع في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى  مهنية   وطنية 
 االستحقاقات الخاصة  بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب،

كانت آخرها المشاركة اإليجابية و الفعالة
.

 في النقاش الكبير والجاد حول مشروع القانون اإلطار رقم٥١,١٧ المتعلق
بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي

 وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي
 تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
 القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومية لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى

لمستقبل المغرب

اإلطار القانون  مشروع  في  ورأيها  الرابطة  مقترح  تقديم  جاء   ذلك   لكل 
عكفوا الذين  المهنيين  والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات   ضمن 
المجلس الرؤية االستراتيجية من طرف   على مناقشة المشروع، منذ إعداد 
 األعلى للتربية والتكوين، وتكليف جاللة الملك لرئيس الحكومة سنة ٢٠١٥
 بصياغة قانون إطار يحدد رؤية اإلصالح على المدى البعيد، وقبل عرضه على
 الجهاز التشريعي البرلمان سنة ٢٠١٨..حيث جاء مقترح الرابطة  نتيجة نقاش
مكاتبها لمختلف  ميدانية  وزيارات  جوالت  بعد  تمت  ومشاورات   واسع 
 الجهوية عبر ربوع المملكة، قصد االستماع لممثلي الجمعية في جهاتهم
حول ومقترحاتهم  مالحظاتهم  واستالم  ومدنهم   ومناطقهم 

المشروع

 وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون ـ إطار رقم
 ٥١,١٧ للتربية و التكوين والبحث العلمي شهرغشت ٢٠١٩، ونوهت بتأكيده
 على مبدإ التعاقد االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة
االتفاقات يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص  (كما  والتكوين   التربية 
 السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل االتفاق اإلطار سنة ٢٠٠٧ بين

الحكومة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي

التزامها باالنخراط الشامل لتحقيق األهداف المنصوص الرابطة   كما تجدد 
.عليها في المادة ٤ في إطار احترام الثوابت الدستورية

 وتعلن مواصلتها القيام بواجبها كشريك في عملية اإلصالح، واقتراح كل
مجال في  القطاعية  والبرامج  السياسات  التقائية  ضمان  شأنه  من   تدبير 
هذه مطابقة  ودراسة  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم   التربية 
 السياسات والبرامج لالختيارات االستراتيجية إلصالح المنظومة، واالستمرار
التشريعية النصوص  إلعداد  والمقترحات  المالحظات  وتقديم  التشاور   في 
آلية منه  يجعل  الذي  بالشكل  االطار،  القانون  لتطبيق  الالزمة   والتنظيمية 

.شاملة وفعالة ومنصفة، متوازنة وعملية
الخاص التعليم  لقطاع  كممثل  استعدادها،  على  أخرى  مرة   وتؤكد 
االطار، القانون  مقتضيات  لتنزيل  القانوني  النقاش  تطوير  في   المساهمة 

.وتوفير شروط نجاحها والتزامات األطراف بما يتم تحديده

رابطة التعليم الخاص تعقد جمعه عاما للحسم في مقترحات استكمال
القوانين الخاصة بالتربية والتعليم 
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يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
من الخصوصية  المدرسة  تطوير  ”آفاق  لمدارسة   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  السبت 
الراهنة في القانون اإلطار ١٧/٥١�، ومناقشة عدد من القضايا   خالل أجرأة 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 
.ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

ومالحظاتها رأيها  إبداء  سياق  في  الملتقى  لموضوع  الرابطة  اختيار   ويأتي 
ببالدنا، والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي  المبادرات   حول 
وتنظيميا قانونيا  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل   واقتراح 
العاملين حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل  عالقته  في   واجتماعيا 

والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

وتوسيع انتشاره والرفع من جودته

 وتقترح الرابطة  في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص
والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

 وستعرف الجلسة االفتتاحية للملتقى مشاركة السيد وزير التربية الوطنية
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

بواقع المرتبطة  األساسية  القضايا  مناقشة  على  الملتقى   وسيعكف 
للمدرسة األساسية  المكونات  أحد  باعتباره  الخصوصي  المدرسي   التعليم 
 المغربية، والوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد
 الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون
مكونات بين  والتكامل  والتفاعل  االنسجام  لتعزيز  السبل  وأنجع   اإلطار 
إكراهات لتجاوز  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة  المغربية،   المدرسة 
 ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية

ببالدنا

 كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما
الموارد تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم   مقتضيات 
المنهاج مستجدات  وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء   البشرية 
التشريعية النصوص  ورابعهما  وواالنتظارات،  المرتكزات   الدراسي: 
والمالي المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم  المتعلقة   والتنظيمية 

للتعليم الخصوصي بالقانون اإلطار

جمعية بصفتها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  انخرطت  فقد   وللتذكير 
 وطنية مهنية تعنى بقطاع التعليم، منذ تأسيسها، في جميع

 االستحقاقات الخاصة  بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب،
كانت آخرها المشاركة اإليجابية و الفعالة

 في النقاش الكبير والجاد حول مشروع القانون اإلطار رقم٥١,١٧ المتعلق
بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي

 وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي
 تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
 القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومة لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى

لمستقبل المغرب

اإلطار القانون  مشروع  في  ورأيها  الرابطة  مقترح  تقديم  جاء   ذلك   لكل 
عكفوا الذين  المهنيين  والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات   ضمن 
المجلس الرؤية االستراتيجية من طرف   على مناقشة المشروع، منذ إعداد 
 األعلى للتربية والتكوين، وتكليف جاللة الملك لرئيس الحكومة سنة ٢٠١٥
 بصياغة قانون إطار يحدد رؤية اإلصالح على المدى البعيد، وقبل عرضه على
 الجهاز التشريعي البرلمان سنة ٢٠١٨..حيث جاء مقترح الرابطة  نتيجة نقاش
مكاتبها لمختلف  ميدانية  وزيارات  جوالت  بعد  تمت  ومشاورات   واسع 
 الجهوية عبر ربوع المملكة، قصد االستماع لممثلي الجمعية في جهاتهم
حول ومقترحاتهم  مالحظاتهم  واستالم  ومدنهم   ومناطقهم 

المشروع

 وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون ـ إطار رقم
 ٥١,١٧ للتربية والتكوين والبحث العلمي شهرغشت ٢٠١٩، ونوهت بتأكيده
 على مبدإ التعاقد االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة
االتفاقات يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص  (كما  والتكوين   التربية 
 السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل االتفاق اإلطار سنة ٢٠٠٧ بين

الحكومة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي

التزامها باالنخراط الشامل لتحقيق األهداف المنصوص الرابطة   كما تجدد 
مواصلتها وتعلن  الدستورية.  الثوابت  احترام  إطار  في   ٤ المادة  في   عليها 
شأنه من  تدبير  كل  واقتراح  اإلصالح،  عملية  في  كشريك  بواجبها   القيام 
والتعليم التربية  مجال  في  القطاعية  والبرامج  السياسات  التقائية   ضمان 
والبرامج السياسات  هذه  مطابقة  ودراسة  العلمي  والبحث   والتكوين 
 لالختيارات االستراتيجية إلصالح المنظومة، واالستمرار في التشاور وتقديم
الالزمة والتنظيمية  التشريعية  النصوص  إلعداد  والمقترحات   المالحظات 
وفعالة شاملة  آلية  منه  يجعل  الذي  بالشكل  االطار،  القانون   لتطبيق 

ومنصفة، متوازنة وعملية

الخاص التعليم  لقطاع  كممثل  استعدادها،  على  أخرى  مرة   وتؤكد 
االطار، القانون  مقتضيات  لتنزيل  القانوني  النقاش  تطوير  في   المساهمة 

.وتوفير شروط نجاحها والتزامات األطراف بما يتم تحديده

رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعقد جمعها العام
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 ستنظم رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ملتقاها الوطني الحادي عشر، يوم
من الخصوصية  المدرسة  تطوير  ”آفاق  لمدارسة   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  السبت 
الراهنة في  خالل أجرأة القانون اإلطار ١٧/٥١”، ومناقشة عدد من القضايا 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 
.ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

ومالحظاتها رأيها  إبداء  سياق  في  الملتقى  لموضوع  الرابطة  اختيار   وجاء 
ببالدنا، والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي  المبادرات   حول 
وتنظيميا قانونيا  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل   واقتراح 
العاملين حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل  عالقته  في   واجتماعيا 

والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته

 وتقترح الرابطة في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص
والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

الوطنية التربية  وزير  مشاركة  للملتقى  االفتتاحية  الجلسة   وستعرف 
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

 وسيقف الملتقى على مناقشة القضايا األساسية المرتبطة بواقع التعليم
المغربية، للمدرسة  األساسية  المكونات  أحد  باعتباره  الخصوصي   المدرسي 
الفرص ورصد  بالقطاع،  البشرية  للموارد  والمستقبلية  الراهنة   والوضعية 
 المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون اإلطار
المدرسة مكونات  بين  والتكامل  والتفاعل  االنسجام  لتعزيز  السبل   وأنجع 
ومشاكل إكراهات  لتجاوز  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة   المغربية، 

التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية بالبالد

محاور: خمسة  تتناول  دراسية  حلقات  تنظيم  أيضا  الملتقى   وسيعرف 
تأهيل وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم  مقتضيات   أولهما 
مستجدات وثالثهما  الخصوصي  التعليم  بجودة  لالرتقاء  البشرية   الموارد 
التشريعية النصوص  ورابعهما  واالنتظارات،  المرتكزات  الدراسي:   المنهاج 
والمالي المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم  المتعلقة   والتنظيمية 

للتعليم الخصوصي بالقانون اإلطار

جمعية بصفتها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  انخرطت  فقد   وللتذكير 
جميع في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى  مهنية   وطنية 
 االستحقاقات الخاصة بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب،

.كانت آخرها المشاركة اإليجابية والفعالة

 رابطة التعليم الخاص تعقد جمعها العام الستكمال القوانين الخاصة
بالتربية والتعليم
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 تعتزم رابطة ”التعليم الخاص بالمغرب“، تنظيم ملتقاها الوطني الحادي عشر، بعد غد
القانون أجرأة  خالل  من  الخصوصية  المدرسة  تطوير  ”آفاق  دراسة  أجل  من   السبت، 
الموارد تأهيل  مقدمتها  في  الراهنة  القضايا  من  عدد  ومناقشة   ،”١٧/٥١  اإلطار 
 البشرية واالرتقاء بجودة التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز

المادي والمالي للتعليم الخصوصي

الذي العام،  الجمع  أن  لها،  بالغ  في  بالمغرب“،  الخاص  ”التعليم  رابطة   وكشفت 
العالي والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  أمزازي،  سعيد   سيحضره 
 والبحث العلمي، يأتي من أجل ”إبداء رأيها ومالحظاتها حول المبادرات التي تسعى إلى
القطاع لمشاكل  والحلول  البدائل  واقتراح  ببالدنا،  والتعليمي  التربوي  الحقل   تطوير 
 لتأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا في عالقته بالتشغيل والتوظيف، وضمان حقوق

العاملين والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية

 وشددت الرابطة على ”استعدادها للمساهمة في تنزيل القانون اإلطار وإنجاح أهدافه
 المبنية على اإلنصاف وتكافؤ الفرص واالرتقاء بالفرد والمجتمع، وذلك انطالقا من
 كونها شريكا رئيسيا، إلى جانب باقي الفاعلين من جهات حكومية وأكاديمية وممثلي
 آباؤ وأولياء التالميذ، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع انتشاره والرفع

من جودته

“ رابطة ”التعليم الخاص بالمغرب“ تعقد جمعها العام لمناقشة
”القوانين الخاصة بالتربية والتعليم 
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انطالق الملتقى الوطني للتعليم الخاص للحسم في مقترحات
أجرأة القانون اإلطار

17

١ مارس ٢٠٢٠

 انطلق الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، اليوم
 السبت، بمراكش، بهدف دراسة آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خالل
 أجرأة القانون اإلطار الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي، ومناقشة عدد
بالقطاع البشرية  الموارد  كتأهيل  والمستقبلية  الراهنة  القضايا   من 
الدراسي، المنهاج  ومستجدات  الخصوصي،  التعليم  بجودة   واالرتقاء 
االفتتاحية، قال  وفي كلمته  الخصوصي.  للتعليم  المادي والمالي  والتحفيز 
 عبد السالم عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن ”قانون اإلطار
 يعتبر سابقة باعتباره أول قانون لتنزيل رؤية استراتيجية إلصالح منظومة
المغربية يسائلنا عن دورنا المدرسة   التربية والتكوين“.�وأضاف أن ”واقع 
الخصوصي التعليم  قطاع  أن  خاصة  اإلصالح،  لرؤية  وفعال  ناجح  تنزيل   في 
العرض وتنويع  المغربية  المدرسة  ضمن  مكانته  يوم  بعد  يوما   يؤكد 

التربوي

 وتابع: ”التعليم الخصوصي يعتبر ثاني مشغل بعد القطاع الفالحي مما يبرز 
أن وأوضح  أخرى“.  بعد  سنة  تتعزز  التي  واالقتصادية  االجتماعية   مكانته 
 ”التحوالت الكبرى التي تميز الساحة التربوية تشكل مصدر قلق للمستثمرين
قبل من  الوضع  مع  وجاد  مسؤول  تعاطي  غياب  في  خاصة  القطاع،   في 
القطاع في  للمستثمرين  السائد  ”القلق  أن  إلى  ولفت  الوصية“.   الجهات 
إلى ودعا  بالتزاماتها“.  الدولة  وفاء  عدم  طبعها  سابقة  تجاب  إلى   يستند 
 ”التفكير في التدابير الالزمة من أجل ضمان تنزيل واقعي لمقتضيات قانون
 اإلطار، وتحديد السبل الكفيلة لمعالجة التعثرات واالختالالت من أجل إرساء
مقاربة ضمن  البشرية  الموارد  تأهيل  تتوخى  ومنفتحة  جديدة   مدرسة 
على الملقاة  المسؤولية  موقعه  حسب  كل  الجميع  فيها   يتحمل 
في تساعد  عملية  اقتراحات  ستقدم  ”الرابطة  أن  إلى  عمور   عاتقه“.�وأشار 
في حاسم  بشكل  واإلسهام  اإلطار  القانون  لمقتضيات  األمثل   التنزيل 
السابق الوزير  الصمدي  خالد  اعتبر  جانبه،  من  الجودة“.  مدرسة   ترسيخ 
 ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالتعليم والبحث العلمي، أن ”الملتقى
منظومة تعيشه  عميق  تحول  سياق  وفي  مفصلية  مرحلة  في   ينعقد 
 التربية والتكوين بعد صدور أول قانون إلصالحها متسم بالتعاقد واإللزام
 واالستمرارية“. وقال الصمدي، في كلمته في الجلسة االفتتاحية بالملتقى،
 إن ”الحكومة تعمل على تحقيق األهداف المعلنة في برنامجها التي توفر
للفئات االجتماعي  الدعم  مقدمتها  في  التعليم،  إلصالح  المناسب   المناخ 
وتبسيط المقاولة  وتشجيع  التنموية،  لألوراش  العادل  والتوزيع   الهشة، 
عام-خاص، الشراكة  وتشجيع  لتحفيزها،  إجراءات  وسن  إحداثها   مساطر 
العزلة وفك  األعمال  مناخ  وتسهيل  الشغل،  سوق  بحاجة  التكوين   وربط 
الحاضنة تعتبر  الحكومية  ”اإلجراءات  أن  إلى  ولفت  القروي“.  العالم   عن 
عوائق تشكل  قريب  عهد  إلى  كانت  أن  بعد  التربوي  لإلصالح   الطبيعية 

.”حقيقية لتعميم التمدرس وارتفاع نسبة الهدر المدرسي

 ولتنزيل مقتضيات قانون اإلطار، أوضح الصمدي أنه ”تم إحداث لجنة خاصة
اإلجراءات مجموع  حصر  بمهمة  تضطلع  الحكومة  رئيس  رئاسة   تحت 
 والتدابير المطلوبة لتطبيق القانون اإلطار، ومواكبة وتتبع إعداد النصوص
في المحددة  األهداف  تنفيذ  وتتبع  المطلوبة،  والتنظيمية   التشريعية 

 القانون داخل اآلجال القانونية المحددة لها“.�وتابع موضحا: ”اللجنة

 عقدت اجتماعها األول بتاريخ ٢٥ دجنبر ٢٠١٩ ساهم في بلورة لوحة قيادة
 شاملة إلخراج كل النصوص التطبيقية في غضون ٣ سنوات، ومنه القانون
 المتعلق بتنظيم القطاع الخاص“.�وشدد على أن ”المقاربة التشاركية تعد
 الباب الطبيعي الذي ستلج منه كل الترسانة الطبيعية“.�ويعرف الملتقى في
”مقتضيات حول  تتمحور  مداخالت  خمس  تقديم  عشر  الحادية   دورته 
 التعليم الخصوصي بالقانون اإلطار“، و“تأهل الموارد البشرية آلية لالرتقاء
الدراسي“، المنهاج  و“مستجدات  الخصوصي“،  التعليم  قطاع   بجودة 
مبدأ وتحقيق  لاللتزامات  ضمان  والتنظيمية  التشريعية   و“النصوص 
اإلطار“. بالقانون  الخصوصي  للتعليم  والمالي  المادي  و“التحفيز   اإلنصاف“، 
 كما يعرف تنظيم أربع ورشات ينتظر أن تنبثق عنها توصيات الملتقى تهم
المهني“، األداء  وجودة  نجاعة  من  للرفع  البشرية  الموارد   ”تأهيل 
 و“المرتكزات واالنتظارات للمستجدات المنهاج الدراسي“، ”رهانات التشريع
تعميم مجهود  في  للمساهمة  كآلية  ”التحفيز  الخصوصي“،   للتعليم 

التعليم اإللزامي

 تجدر اإلشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون
بهيئة ألف   ٧٠ بين  موزعين  ألف   ١٣٥ من  أزيد  ويشغل  وتلميذة،   تلميذ 
عدد ويصل  الخدمات،  بهيئة  ألف  و٤٠  اإلدارة  بهيئة  ألف  و٢١   التدريس 
التعليم رابطة  أن  يذكر  خصوصية.  تعليمية  مؤسسة   ٥٢٠٠  مؤسساتها 
بقطاع تعنى  مهنية  وطنية  جمعية  بصفتها  انخرطت  بالمغرب   الخاص 
في بالمساهمة  الخاصة  االستحقاقات  جميع  في  تأسيسها،  منذ   التعليم، 
و اإليجابية  المشاركة  آخرها  كانت  بالمغرب،  التربوية  المنظومة   إصالح 
رقم٥١,١٧ اإلطار  القانون  مشروع  حول  والجاد  الكبير  النقاش  في   الفعالة 
 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي. وشارك أطر
 وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي تسعى إلى
القطاع البدائل والحلول لمشاكل  التعليمي، واقتراح  التربوي  الحقل   تطوير 
بالتشغيل عالقته  في  واجتماعيا،  وتنظيميا  قانونيا  تأهيله   بهدف 
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومة لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى

.لمستقبل المغرب
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الخاصة القوانين  استكمال  مقترحات  في  الحسم  الخصوصي،  التعليم  رابطة   تعتزم 
 بالتربية والتعليم، يوم السبت المقبل، بالتزامن مع عقد الملتقى الوطني الحادي عشر

للرابطة

الحادي الوطني  الملتقى  عقد  إطار  في  الخصوصي  التعليم  لرابطة  العام  الجمع   ويأتي 
 عشر، الذي اختارت له الرابطة شعار: ”آفاق تطوير المدرسة الخصوصية، من خالل أجرأة
بجودة واالرتقاء  البشرية،  الموارد  تأهيل  قضية  لمناقشة   ،�١٧/٥١ اإلطار   القانون 
 التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي، والمالي للتعليم

الخصوصي

 وذكرت الرابطة، في بالغ صحفي لها، أن اختيار الموضوع جاء في سياق إبداء رأيها،
في والتعليمي  التربوي،  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي  المبادرات،  حول   ومالحظاتها 
وتنظيميا، قانونيا،  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل،  واقتراح   بالدنا، 
العاملين، حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل،  عالقته  في   واجتماعيا 

والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية

 وأبدت الرابطة رغبتها في المساهمة في تنزيل القانون اإلطار، وإنجاحه، مشيرة إلى
 أن أهداف القانون تنبني على اإلنصاف، وتكافؤ الفرص، واالرتقاء بالفرد، والمجتمع،
وأكاديمية، حكومية،  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلنى  رئيسيا  شريكا   باعتبارها 

وممثلي آباء وأولياء التالميذ

 ويشارك إلى جانب الرابطة في الملتقى المذكور أعضاء المكاتب الجهوية، واإلقليمية
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في  وممثلوها   للرابطة، 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة، والفرق

البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ، واألكاديميين، والتربويين

 وتحدث البالغ، عن مواكبة رابطة التعليم الخاص، إلعداد الرؤية االستراتيجية للمجلس
مواصلتها معلنة  اإلطار،  قانون  مشروع  صدور  وتثمينها  والتكوين،  للتربية   األعلى 
 أداء واجبها كشريك في عملية اإلصالح، وانخراطها في عرض اقتراحات، تساهم في

.إصالح منظومة التعليم

رابطة التعليم الخاص بالمغرب تحسم في مقترحات استكمال
القوانين الخاصة بالتعليم
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 أوضحت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أنها تسعى لتقديم اقتراحات عملية
 لتجاوز إكراهات و مشاكل التعليم المدرسي الخصوصي،و جعله يساهم في

جهود التنمية بالمغرب

 وأكدت الرابطة أنها تسعى لتعزيز ثقافة االشراك و فتح فرص المساهمة
 في النقاش القائم حول قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، بعد المصادقة

على القانون اإلطار للتربية والتكوين بالبرلمان

الخصوصي التعليم  بواقع  األساسية  القضايا  ستناقش  أنها  أكدت   الرابطة 
 في ملتقى سيحضره وزير التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني

سعيد أمزازي، نهاية األسبوع الحالي

التعليم مكانة  تعزيز  في  ترغب  أنها  الخصوصي  التعليم  رابطة   وأكدت 
 المدرسي الخصوصي  ووضعه كأحد المكونات األساسية للمدرسة المغربية
أداء لتطوير  اإلطار  القانون  مستجدات  خالل  من  المتاحة،  الفرص  رصد   و 

المدرسة المغربية

فاعلون يسائلون أمزازي حول وضعية التعليم الخصوصي بالمغرب
فى: ١٩ فبراير ٢٠٢٠
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يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
من الخصوصية  المدرسة  تطوير  "آفاق  لمدارسة   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  السبت 
الراهنة في القانون اإلطار ١٧/٥١"، ومناقشة عدد من القضايا   خالل أجرأة 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 
.ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

– عنها  صادر  صحفي  بالغ  حسب  الملتقى  لموضوع  الرابطة  اختيار   ويأتي 
 متوصل به - في سياق إبداء رأيها ومالحظاتها حول المبادرات التي تسعى
والحلول البدائل  واقتراح  ببالدنا،  والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير   إلى 
 لمشاكل القطاع لتأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف، 

.الخصوصية

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وعبرت 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

.وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته

للقطاع  ممثلة  مختلطة  لجنة  إحداث  اإلطار،  هذا  في  الرابطة    واقترحت 
.الخاص والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

 وستعرف الجلسة االفتتاحية للملتقى مشاركة السيد وزير التربية الوطنية
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

..والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

األساسية القضايا  مناقشة  على  البالغ  نفس  حسب  الملتقى   وسيعكف 
المكونات أحد  باعتباره  الخصوصي  المدرسي  التعليم  بواقع   المرتبطة 
للموارد والمستقبلية  الراهنة  والوضعية  المغربية،  للمدرسة   األساسية 
 البشرية بالقطاع، ورصد الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من
والتفاعل االنسجام  لتعزيز  السبل  وأنجع  اإلطار  القانون  مستجدات   خالل 
اقتراحات تقديم  إلى  إضافة  المغربية،  المدرسة  مكونات  بين   والتكامل 
وجعله الخصوصي  المدرسي  التعليم  ومشاكل  إكراهات  لتجاوز   عملية 

 .مساهما في جهود التنمية ببالدنا

 كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما
الموارد تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم   مقتضيات 
المنهاج مستجدات  وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء   البشرية 
 الدراسي: المرتكزات واالنتظارات، ورابعهما النصوص التشريعية والتنظيمية
للتعليم والمالي  المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم   المتعلقة 

.الخصوصي بالقانون اإلطار

جمعية  بصفتها  إنخارطها  على  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  وأكدت 
جميع في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى  مهنية   وطنية 
االستحقاقات الخاصة  بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب، 
الكبير والجاد حول النقاش  الفعالة في   كانت آخرها المشاركة اإليجابية و 
التعليم و  التربية  بمنظومة  المتعلق  رقم٥١,١٧  اإلطار  القانون   مشروع 

.والتكوين والبحت العلمي

المبادرات   وتقديم  المالحظات  وإبداء  بالرأي  الرابطة  وممثلو  أطر   وشارك 
والحلول البدائل  واقتراح  التعليمي،  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى   التي 
عالقته في  واجتماعيا،  وتنظيميا  قانونيا  تأهيله  بهدف  القطاع   لمشاكل 
خدمات من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان  والتوظيف   بالتشغيل 
 المدرسة التي يستثمر فيها الخواص، في تكامل مع المجهودات التي تقوم
األوراش من  باعتباره  جودته،  من  والرفع  التعليم  لتعميم  الحكومية   بها 

.الكبرى لمستقبل المغرب
اإلطار القانون  مشروع  في  ورأيها  الرابطة  مقترح  تقديم  جاء   ذلك   لكل 
عكفوا الذين  المهنيين  والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات   ضمن 
المجلس الرؤية االستراتيجية من طرف   على مناقشة المشروع، منذ إعداد 
 األعلى للتربية والتكوين، وتكليف جاللة الملك لرئيس الحكومة سنة ٢٠١٥
 بصياغة قانون إطار يحدد رؤية اإلصالح على المدى البعيد، وقبل عرضه على
 الجهاز التشريعي البرلمان سنة ٢٠١٨..حيث جاء مقترح الرابطة  نتيجة نقاش
مكاتبها لمختلف  ميدانية  وزيارات  جوالت  بعد  تمت  ومشاورات   واسع 
 الجهوية عبر ربوع المملكة، قصد االستماع لممثلي الجمعية في جهاتهم
حول ومقترحاتهم  مالحظاتهم  واستالم  ومدنهم   ومناطقهم 

 .المشروع

 وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون ـ إطار رقم
 ٥١,١٧ للتربية و التكوين والبحث العلمي شهرغشت ٢٠١٩، ونوهت بتأكيده
 على مبدإ التعاقد االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة
االتفاقات يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص  (كما  والتكوين   التربية 
 السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل االتفاق اإلطار سنة ٢٠٠٧ بين

.الحكومة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي
التزامها باالنخراط الشامل لتحقيق األهداف المنصوص الرابطة   كما تجدد 

.عليها في المادة ٤ في إطار احترام الثوابت الدستورية

 وأعلنت الرابطة حسب البالغ مواصلتها القيام بواجبها كشريك في عملية
والبرامج السياسات  التقائية  ضمان  شأنه  من  تدبير  كل  واقتراح   اإلصالح، 
ودراسة العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم  التربية  مجال  في   القطاعية 
إلصالح االستراتيجية  لالختيارات  والبرامج  السياسات  هذه   مطابقة 
 المنظومة، واالستمرار في التشاور وتقديم المالحظات والمقترحات إلعداد
بالشكل االطار،  القانون  لتطبيق  الالزمة  والتنظيمية  التشريعية   النصوص 

.الذي يجعل منه آلية شاملة وفعالة ومنصفة، متوازنة وعملية
الخاص التعليم  لقطاع  كممثل  استعدادها،  على  أخرى  مرة   وتؤكد 
االطار،  القانون  مقتضيات  لتنزيل  القانوني  النقاش  تطوير  في  المساهمة 

.وتوفير شروط نجاحها والتزامات األطراف بما يتم تحديده

رابطة التعليم الخاص بالمغرب تحسم في مقترحات استكمال القوانين
الخاصة بالتربية والتعليم
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يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
من الخصوصية  المدرسة  تطوير  ”آفاق  لمدارسة   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  السبت 
الراهنة في القانون اإلطار ١٧/٥١�، ومناقشة عدد من القضايا   خالل أجرأة 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 
.ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

 ويأتي اختيار الرابطة لموضوع الملتقى حسب بالغ توصلت به“ سياسي“ في
 سياق إبداء رأيها ومالحظاتها حول المبادرات التي تسعى إلى تطوير الحقل
القطاع لمشاكل  والحلول  البدائل  واقتراح  ببالدنا،  والتعليمي   التربوي 
والتوظيف، بالتشغيل  عالقته  في  واجتماعيا  وتنظيميا  قانونيا   لتأهيله 

.وضمان حقوق العاملين والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية
الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

وتوسيع انتشاره والرفع من جودته

 وتقترح الرابطة في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص
والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

 وستعرف الجلسة االفتتاحية للملتقى مشاركة السيد وزير التربية الوطنية
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين
..

بواقع المرتبطة  األساسية  القضايا  مناقشة  على  الملتقى   وسيعكف 
للمدرسة األساسية  المكونات  أحد  باعتباره  الخصوصي  المدرسي   التعليم 
 المغربية، والوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد
 الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون
مكونات بين  والتكامل  والتفاعل  االنسجام  لتعزيز  السبل  وأنجع   اإلطار 
إكراهات لتجاوز  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة  المغربية،   المدرسة 
 ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية

ببالدنا

 كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما
الموارد تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم   مقتضيات 
المنهاج مستجدات  وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء   البشرية 
 الدراسي: المرتكزات واالنتظارات، ورابعهما النصوص التشريعية والتنظيمية
للتعليم والمالي  المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم   المتعلقة 

الخصوصي بالقانون اإلطار

جمعية بصفتها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  انخرطت  فقد   وللتذكير 
جميع في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى  مهنية   وطنية 
 ،االستحقاقات الخاصة بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب

كانت آخرها المشاركة اإليجابية و الفعالة

 في النقاش الكبير والجاد حول مشروع القانون اإلطار رقم٥١,١٧ المتعلق
بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي

 وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي
 تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
 القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومة لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى
 لمستقبل المغرب.�لكل ذلك جاء تقديم مقترح الرابطة ورأيها في مشروع
المهنيين والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات  ضمن  اإلطار   القانون 
من االستراتيجية  الرؤية  إعداد  منذ  المشروع،  مناقشة  على  عكفوا   الذين 
لرئيس الملك  جاللة  وتكليف  والتكوين،  للتربية  األعلى  المجلس   طرف 
المدى على  اإلصالح  رؤية  يحدد  إطار  قانون  بصياغة   ٢٠١٥ سنة   الحكومة 
جاء ٢٠١٨..حيث  سنة  البرلمان  التشريعي  الجهاز  على  عرضه  وقبل   البعيد، 
وزيارات جوالت  بعد  تمت  ومشاورات  واسع  نقاش  نتيجة  الرابطة   مقترح 
االستماع قصد  المملكة،  ربوع  عبر  الجهوية  مكاتبها  لمختلف   ميدانية 
واستالم ومدنهم  ومناطقهم  جهاتهم  في  الجمعية   لممثلي 

مالحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع

 وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون ـ إطار رقم
 ٥١,١٧ للتربية والتكوين والبحث العلمي شهرغشت ٢٠١٩، ونوهت بتأكيده
 على مبدإ التعاقد االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة
االتفاقات يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص  (كما  والتكوين   التربية 
 السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل االتفاق اإلطار سنة ٢٠٠٧ بين
التزامها الرابطة  تجدد  الخصوصي.�كما  التعليم  قطاع  وممثلي   الحكومة 
 باالنخراط الشامل لتحقيق األهداف المنصوص عليها في المادة ٤ في إطار
في كشريك  بواجبها  القيام  مواصلتها  وتعلن  الدستورية.  الثوابت   احترام 
السياسات التقائية  ضمان  شأنه  من  تدبير  كل  واقتراح  اإلصالح،   عملية 
العلمي والبحث  والتكوين  والتعليم  التربية  مجال  في  القطاعية   والبرامج 
 ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج لالختيارات االستراتيجية إلصالح
 المنظومة، واالستمرار في التشاور وتقديم المالحظات والمقترحات إلعداد
بالشكل االطار،  القانون  لتطبيق  الالزمة  والتنظيمية  التشريعية   النصوص 
وعملية.�وتؤكد متوازنة  ومنصفة،  وفعالة  شاملة  آلية  منه  يجعل   الذي 
الخاص المساهمة في التعليم   مرة أخرى على استعدادها، كممثل لقطاع 
شروط وتوفير  االطار،  القانون  مقتضيات  لتنزيل  القانوني  النقاش   تطوير 

.نجاحها والتزامات األطراف بما يتم تحديده

رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعقد جمعها العام للحسم في مقترحات
استكمال القوانين الخاصة بالتربية والتعليم
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يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
الخصوصية من المدرسة  المقبل ٢٩ فبراير، لمدارسة ”آفاق تطوير   السبت 
الراهنة في  خالل أجرأة القانون اإلطار ١٧/٥١”، ومناقشة عدد من القضايا 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 
.ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

 ويأتي اختيار الرابطة لموضوع الملتقى حسب بالغ لمكتبها التنفيذي توصل
حول ومالحظاتها  رأيها  إبداء  سياق  في  منه،  بنسخة  بوست   شمس 
واقتراح ببالدنا،  والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي   المبادرات 
 البدائل والحلول لمشاكل القطاع لتأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا في
 عالقته بالتشغيل والتوظيف، وضمان حقوق العاملين والمستفيدين من

خدمات المدرسة الخصوصية

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وعبرت 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته

 وتقترح الرابطة  في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص 
والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

الوطنية التربية  وزير  مشاركة،  للملتقى  االفتتاحية  الجلسة   وستعرف 
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

بواقع المرتبطة  األساسية  القضايا  مناقشة  على  الملتقى   وسيعكف 
للمدرسة األساسية  المكونات  أحد  باعتباره  الخصوصي  المدرسي   التعليم 
 المغربية، والوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد
 الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون
مكونات بين  والتكامل  والتفاعل  االنسجام  لتعزيز  السبل  وأنجع   اإلطار 
إكراهات لتجاوز  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة  المغربية،   المدرسة 
 ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية

ببالدنا

 كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما
الموارد تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم   مقتضيات 
المنهاج مستجدات  وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء   البشرية 
 الدراسي: المرتكزات واالنتظارات، ورابعهما النصوص التشريعية والتنظيمية
للتعليم والمالي  المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم   المتعلقة 

الخصوصي بالقانون اإلطار

جمعية  بصفتها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  انخرطت  فقد  وللتذكير 
 وطنية مهنية تعنى بقطاع التعليم، منذ تأسيسها، في جميع

االستحقاقات الخاصة  بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب، 
كانت آخرها المشاركة اإليجابية و الفعالة

 
 في النقاش الكبير والجاد حول مشروع القانون اإلطار رقم٥١,١٧ المتعلق

بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي

المبادرات   وتقديم  المالحظات  وإبداء  بالرأي  الرابطة  وممثلو  أطر   وشارك 
والحلول البدائل  واقتراح  التعليمي،  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى   التي 
عالقته في  واجتماعيا،  وتنظيميا  قانونيا  تأهيله  بهدف  القطاع   لمشاكل 
خدمات من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان  والتوظيف   بالتشغيل 
 المدرسة التي يستثمر فيها الخواص، في تكامل مع المجهودات التي تقوم
األوراش من  باعتباره  جودته،  من  والرفع  التعليم  لتعميم  الحكومية   بها 

الكبرى لمستقبل المغرب

 لكل ذلك وفق نفس المصدر جاء  تقديم مقترح الرابطة ورأيها في مشروع
المهنيين والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات  ضمن  اإلطار   القانون 
من االستراتيجية  الرؤية  إعداد  منذ  المشروع،  مناقشة  على  عكفوا   الذين 
لرئيس الملك  جاللة  وتكليف  والتكوين،  للتربية  األعلى  المجلس   طرف 
المدى على  اإلصالح  رؤية  يحدد  إطار  قانون  بصياغة   ٢٠١٥ سنة   الحكومة 
جاء ٢٠١٨..حيث  سنة  البرلمان  التشريعي  الجهاز  على  عرضه  وقبل   البعيد، 
وزيارات جوالت  بعد  تمت  ومشاورات  واسع  نقاش  نتيجة  الرابطة    مقترح 
االستماع قصد  المملكة،  ربوع  عبر  الجهوية  مكاتبها  لمختلف   ميدانية 
واستالم ومدنهم  ومناطقهم  جهاتهم  في  الجمعية   لممثلي 

مالحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع

 وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون ـ إطار رقم
 ٥١,١٧ للتربية و التكوين والبحث العلمي شهرغشت ٢٠١٩، ونوهت بتأكيده
 على مبدإ التعاقد االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة
االتفاقات يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص  (كما  والتكوين   التربية 
 السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل االتفاق اإلطار سنة ٢٠٠٧ بين

الحكومة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي

التزامها باالنخراط الشامل لتحقيق األهداف المنصوص الرابطة   كما تجدد 
عليها في المادة ٤ في إطار احترام الثوابت الدستورية

عملية في  كشريك  بواجبها  القيام  مواصلتها  الوقت،  نفس  في   وأعلنت 
والبرامج السياسات  التقائية  ضمان  شأنه  من  تدبير  كل  واقتراح   اإلصالح، 
ودراسة العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم  التربية  مجال  في   القطاعية 
إلصالح االستراتيجية  لالختيارات  والبرامج  السياسات  هذه   مطابقة 
 المنظومة، واالستمرار في التشاور وتقديم المالحظات والمقترحات إلعداد
بالشكل االطار،  القانون  لتطبيق  الالزمة  والتنظيمية  التشريعية   النصوص 

الذي يجعل منه آلية شاملة وفعالة ومنصفة، متوازنة وعملية

الخاص التعليم  لقطاع  كممثل  استعدادها،  على  أخرى  مرة   وأكدت 
االطار،  القانون  مقتضيات  لتنزيل  القانوني  النقاش  تطوير  في  المساهمة 

 .وتوفير شروط نجاحها والتزامات األطراف بما يتم تحديده

 رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعقد جمعها العام للحسم
في مقترحات استكمال القوانين الخاصة بالتربية والتعليم
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 لتحوالت الكبرى التي تميز الساحة التربوية تشكل مصدر قلق للمستثمرين  
في القطاع

:خالد الصمدي الوزير السابق ومستشار رئيس الحكومة في التعليم
 الحكومة تعمل على تحقيق األهداف المعلنة في برنامجها لتوفير المناخ  

المناسب إلصالح التعليم
مجموع     لحصر  الحكومة  رئيس  رئاسة  تحت  خاصة  لجنة  إحداث   تم 

اإلجراءات والتدابير المطلوبة لتطبيق القانون اإلطار

 انطلق الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، اليوم
 السبت، بمراكش، بهدف دراسة آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خالل
 أجرأة القانون اإلطار الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي، ومناقشة عدد
بالقطاع البشرية  الموارد  كتأهيل  والمستقبلية  الراهنة  القضايا   من 
الدراسي، المنهاج  ومستجدات  الخصوصي،  التعليم  بجودة   واالرتقاء 

.والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي
 وفي كلمته االفتتاحية، قال عبد السالم عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص
رؤية لتنزيل  قانون  أول  باعتباره  سابقة  يعتبر  اإلطار  ”قانون  إن   بالمغرب، 

.”استراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين

ناجح تنزيل  في  دورنا  عن  يسائلنا  المغربية  المدرسة  ”واقع  أن   وأضاف 
الخصوصي يؤكد يوما بعد التعليم  لرؤية اإلصالح، خاصة أن قطاع   وفعال 

.”يوم مكانته ضمن المدرسة المغربية وتنويع العرض التربوي
 

 وتابع: ”التعليم الخصوصي يعتبر ثاني مشغل بعد القطاع الفالحي مما يبرز
.”مكانته االجتماعية واالقتصادية التي تتعزز سنة بعد أخرى

التربوية تشكل مصدر قلق الساحة  التي تميز  الكبرى  ”التحوالت  أن   وأوضح 
 للمستثمرين في القطاع، خاصة في غياب تعاطي مسؤول وجاد مع الوضع

.”من قبل الجهات الوصية
 ولفت إلى أن ”القلق السائد للمستثمرين في القطاع يستند إلى تجاب سابقة

.”طبعها عدم وفاء الدولة بالتزاماتها

واقعي تنزيل  ضمان  أجل  من  الالزمة  التدابير  في  ”التفكير  إلى   ودعا 
التعثرات لمعالجة  الكفيلة  السبل  وتحديد  اإلطار،  قانون   لمقتضيات 
 واالختالالت من أجل إرساء مدرسة جديدة ومنفتحة تتوخى تأهيل الموارد
 البشرية ضمن مقاربة يتحمل فيها الجميع كل حسب موقعه المسؤولية

.”الملقاة على عاتقه
التنزيل في  تساعد  عملية  اقتراحات  ستقدم  ”الرابطة  أن  إلى  عمور   وأشار 
ترسيخ في  حاسم  بشكل  واإلسهام  اإلطار  القانون  لمقتضيات   األمثل 

.”مدرسة الجودة
الحكومة رئيس  ومستشار  السابق  الوزير  الصمدي  خالد  اعتبر  جانبه،   من 
 المكلف بالتعليم والبحث العلمي، أن ”الملتقى ينعقد في مرحلة مفصلية
 وفي سياق تحول عميق تعيشه منظومة التربية والتكوين بعد صدور أول

.”قانون إلصالحها متسم بالتعاقد واإللزام واالستمرارية
 وقال الصمدي، في كلمته في الجلسة االفتتاحية بالملتقى، إن ”الحكومة
المناخ توفر  التي  برنامجها  في  المعلنة  األهداف  تحقيق  على   تعمل 
الهشة، للفئات  الدعم االجتماعي  التعليم، في مقدمتها   المناسب إلصالح 
مساطر وتبسيط  المقاولة  وتشجيع  التنموية،  لألوراش  العادل   والتوزيع 
وربط عام-خاص،  الشراكة  وتشجيع  لتحفيزها،  إجراءات  وسن   إحداثها 

 التكوين بحاجة سوق الشغل، وتسهيل مناخ األعمال وفك العزلة عن

.”العالم القروي

 ولفت إلى أن ”اإلجراءات الحكومية تعتبر الحاضنة الطبيعية لإلصالح التربوي
التمدرس لتعميم  حقيقية  عوائق  تشكل  قريب  عهد  إلى  كانت  أن   بعد 

.”وارتفاع نسبة الهدر المدرسي
 ولتنزيل مقتضيات قانون اإلطار، أوضح الصمدي أنه ”تم إحداث لجنة خاصة
اإلجراءات مجموع  حصر  بمهمة  تضطلع  الحكومة  رئيس  رئاسة   تحت 
 والتدابير المطلوبة لتطبيق القانون اإلطار، ومواكبة وتتبع إعداد النصوص
في المحددة  األهداف  تنفيذ  وتتبع  المطلوبة،  والتنظيمية   التشريعية 

.”القانون داخل اآلجال القانونية المحددة لها
 وتابع موضحا: ”اللجنة عقدت اجتماعها األول بتاريخ ٢٥ دجنبر ٢٠١٩ ساهم
 في بلورة لوحة قيادة شاملة إلخراج كل النصوص التطبيقية في غضون ٣

.”سنوات، ومنه القانون المتعلق بتنظيم القطاع الخاص
  

 وشدد على أن ”المقاربة التشاركية تعد الباب الطبيعي الذي ستلج منه كل
.”الترسانة الطبيعية

تتمحور مداخالت  خمس  تقديم  عشر  الحادية  دورته  في  الملتقى   ويعرف 
الموارد و“تأهل  اإلطار“،  بالقانون  الخصوصي  التعليم  ”مقتضيات   حول 
و“مستجدات الخصوصي“،  التعليم  قطاع  بجودة  لالرتقاء  آلية   البشرية 
لاللتزامات ضمان  والتنظيمية  التشريعية  و“النصوص  الدراسي“،   المنهاج 
الخصوصي للتعليم  والمالي  المادي  و“التحفيز  اإلنصاف“،  مبدأ   وتحقيق 

.”بالقانون اإلطار
 كما يعرف تنظيم أربع ورشات ينتظر أن تنبثق عنها توصيات الملتقى تهم
المهني“، األداء  وجودة  نجاعة  من  للرفع  البشرية  الموارد   ”تأهيل 
 و“المرتكزات واالنتظارات للمستجدات المنهاج الدراسي“، ”رهانات التشريع
تعميم مجهود  في  للمساهمة  كآلية  ”التحفيز  الخصوصي“،   للتعليم 

.”التعليم اإللزامي

 تجدر اإلشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون
بهيئة ألف   ٧٠ بين  موزعين  ألف   ١٣٥ من  أزيد  ويشغل  وتلميذة،   تلميذ 
عدد ويصل  الخدمات،  بهيئة  ألف  و٤٠  اإلدارة  بهيئة  ألف  و٢١   التدريس 

.مؤسساتها ٥٢٠٠ مؤسسة تعليمية خصوصية
وطنية جمعية  بصفتها  انخرطت  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  أن   يذكر 
االستحقاقات جميع  في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى   مهنية 
آخرها  كانت  بالمغرب،  التربوية  المنظومة  إصالح  في  بالمساهمة  الخاصة 
مشروع حول  والجاد  الكبير  النقاش  في  الفعالة  و  اإليجابية   المشاركة 
والتكوين التعليم  و  التربية  بمنظومة  المتعلق  رقم٥١,١٧  اإلطار   القانون 

.والبحت العلمي
 وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي
 تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
 القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومة لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى

.لمستقبل المغرب

انطالق الملتقى الوطني للتعليم الخاص للحسم في مقترحات
أجرأة القانون اإلطار
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بالمغرب، الخاص  التعليم  لرابطة  عشر  الحادي  الوطني  الملتقى   انطلق 
 اليومالسبت، بمراكش، بهدف دراسة آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من
الماضي، غشت  في  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  اإلطار  القانون  أجرأة   خالل 
البشرية الموارد  والمستقبليةكتأهيل  الراهنة  القضايا  من  عدد   ومناقشة 
المنهاج ومستجدات  الخصوصي،  التعليم  بجودة  واالرتقاء   بالقطاع 

الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي
.

 وفي كلمته االفتتاحية، قالعبد السالم عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص
رؤية لتنزيل  قانون  أول  باعتباره  سابقة  يعتبر  اإلطار  ”قانون  إن   بالمغرب، 

استراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين

 وأضاف أن ”واقع المدرسة المغربية يسائلنا عن دورنافي تنزيل ناجح وفعال
يوم بعد  يوما  يؤكد  الخصوصي  التعليم  قطاع  أن  خاصة  اإلصالح،   لرؤية 

مكانته ضمن المدرسة المغربية وتنويع العرض التربوي

ممايبرز الفالحي  القطاع  مشغلبعد  ثاني  يعتبر  الخصوصي  ”التعليم   وتابع: 
مكانته االجتماعية واالقتصادية التي تتعزز سنة بعد أخرى

التربوية تشكل مصدر قلق الساحة  التي تميز  الكبرى  ”التحوالت  أن   وأوضح 
 للمستثمرين في القطاع، خاصة في غياب تعاطي مسؤول وجاد مع الوضع

من قبل الجهات الوصية

 ولفت إلى أن ”القلق السائد للمستثمرين في القطاع يستند إلى تجاب سابقة
طبعها عدم وفاء الدولة بالتزاماتها

 ودعاإلى ”التفكير في التدابير الالزمة من أجل ضمان تنزيل واقعي لمقتضيات
من واالختالالت  التعثرات  لمعالجة  الكفيلة  السبل  وتحديد  اإلطار،   قانون 
ضمن البشرية  الموارد  تأهيل  تتوخى  ومنفتحة  جديدة  مدرسة  إرساء   أجل 
على الملقاة  المسؤولية  موقعه  حسب  الجميعكل  فيها  يتحمل   مقاربة 

عاتقه

التنزيل تساعدفي  عملية  اقتراحات  ستقدم  ”الرابطة  أن  إلى  عمور   وأشار 
ترسيخ في  حاسم  بشكل  واإلسهام  اإلطار  القانون  لمقتضيات   األمثل 

مدرسة الجودة

الحكومة رئيس  ومستشار  السابق  الوزير  الصمدي  خالد  اعتبر  جانبه،   من 
مفصلية مرحلة  في  ”الملتقىينعقد  أن  العلمي،  والبحث  بالتعليم   المكلف 
 وفي سياق تحول عميق تعيشه منظومة التربية والتكوين بعد صدور أول

قانون إلصالحها متسم بالتعاقد واإللزام واالستمرارية

 وقال الصمدي، في كلمته في الجلسة االفتتاحية بالملتقى، إن ”الحكومة
المناخ توفر  التي  برنامجها  في  المعلنة  األهداف  تحقيق  على   تعمل 
الهشة، االجتماعيللفئات  الدعم  مقدمتها  في  التعليم،  إلصالح   المناسب 
مساطر وتبسيط  المقاولة  وتشجيع  التنموية،  لألوراش  العادل   والتوزيع 
وربط عام-خاص،  الشراكة  وتشجيع  لتحفيزها،  إجراءات  وسن   إحداثها 
عن العزلة  وفك  األعمال  مناخ  وتسهيل  الشغل،  سوق  بحاجة   التكوين 

العالم القروي

 ولفت إلى أن ”اإلجراءات الحكومية تعتبر الحاضنة الطبيعيةلإلصالح التربوي
التمدرس لتعميم  حقيقية  عوائق  تشكل  قريب  عهد  إلى  كانت  أن   بعد 

وارتفاع نسبة الهدر المدرسي

لجنة إحداث  أنه“تم  الصمدي  أوضح  اإلطار،  قانون  مقتضيات   ولتنزيل 
 خاصةتحت رئاسة رئيس الحكومة تضطلع بمهمة حصر مجموع اإلجراءات
 والتدابير المطلوبة لتطبيق القانون اإلطار، ومواكبة وتتبع إعداد النصوص
في المحددة  األهداف  تنفيذ  وتتبع  والتنظيميةالمطلوبة،   التشريعية 

القانون داخل اآلجال القانونية المحددة لها

 وتابع موضحا: ”اللجنة عقدت اجتماعها األول بتاريخ ٢٥ دجنبر ٢٠١٩ ساهم
 في بلورة لوحة قيادة شاملة إلخراج كل النصوص التطبيقية في غضون ٣

.”سنوات، ومنه القانون المتعلق بتنظيم القطاع الخاص
 وشدد على أن ”المقاربة التشاركية تعد الباب الطبيعي الذي ستلج منه كل

الترسانة الطبيعية

تتمحور مداخالت  خمس  تقديم  عشر  الحادية  دورته  في  الملتقى   ويعرف 
الموارد و“تأهل  اإلطار“،  بالقانون  الخصوصي  التعليم  ”مقتضيات   حول 
و“مستجدات الخصوصي“،  التعليم  قطاع  بجودة  لالرتقاء  آلية   البشرية 
لاللتزامات ضمان  والتنظيمية  التشريعية  و“النصوص  الدراسي“،   المنهاج 
الخصوصي للتعليم  والمالي  المادي  و“التحفيز  اإلنصاف“،  مبدأ   وتحقيق 

بالقانون اإلطار

الملتقى توصيات  عنها  تنبثق  أن  ينتظر  ورشات  أربع  تنظيم  يعرف   كما 
المهني“، األداء  وجودة  نجاعة  من  للرفع  البشرية  الموارد   تهم“تأهيل 
 و“المرتكزات واالنتظارات للمستجدات المنهاج الدراسي“، ”رهانات التشريع
تعميم مجهود  في  للمساهمة  كآلية  ”التحفيز  الخصوصي“،   للتعليم 

التعليم اإللزامي

 تجدر اإلشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون
بهيئة ألف   ٧٠ بين  موزعين  ألف   ١٣٥ من  أزيد  ويشغل  وتلميذة،   تلميذ 
عدد ويصل  الخدمات،  بهيئة  ألف  و٤٠  اإلدارة  بهيئة  ألف  و٢١   التدريس 

مؤسساتها ٥٢٠٠ مؤسسة تعليمية خصوصية

وطنية جمعية  بصفتها  انخرطت  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  أن   يذكر 
االستحقاقات جميع  في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى   مهنية 
آخرها  كانت  بالمغرب،  التربوية  المنظومة  إصالح  في  بالمساهمة  الخاصة 
مشروع حول  والجاد  الكبير  النقاش  في  الفعالة  و  اإليجابية   المشاركة 
والتكوين التعليم  و  التربية  بمنظومة  المتعلق  رقم٥١,١٧  اإلطار   القانون 

والبحت العلمي

 وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي
 تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
 القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومة لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى

.لمستقبل المغرب

انطالق الملتقى الوطني للتعليم الخاص للحسم في مقترحات
أجرأة القانون اإلطار
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ما هي رهانات الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب؟ 
سيحدث  الذي  اإلطار،  قانون  ضوء  في  الخصوصي  التعليم  تطوير  آفاق  سيناقش   الملتقى 
المراسيم خالل  من  وستظهر  المستويات،  كافة  على  التربوية  المنظومة  في   تغييرات 
 والقوانين التي ستنبثق عنه ألول مرة. ونحن كرابطة سنرى ما يمكن أن نساهم فيه ألجرأة
 قانون اإلطار على مستوى الدعم االجتماعي وتعميم التمدرس واالرتقاء بجودة المنظومة
 التعليمية. في المقابل سنناقش ما يمكن أن يستفيد منه القطاع من تحفيزات، ألننا دائما
وجود ورغم  الواقع،  في  األمر  هذا  يتحقق  أن  دون  التحفيزات  بتلقي  وعودا  نتلقى   كنا 
الذي اإلطار  القانون  خالل  تطبيقها.�ومن  يتم  لم  التي  واالتفاقات  النصوص  من   مجموعة 

.سيكون ملزم على الجميع، نأمل أن تلتزم الدولة بالتزاماتها اتجاه القطاع
 

ما هي أهم اإلكراهات التي يعانيها قطاع التعليم الخصوصي في المغرب؟ 
الخصوصي،  للتعليم  الدولة  للتربية والتكوين، مازلنا ال نعرف رؤية  القانون اإلطار  إقرار   رغم 
 فالوزارة تقول إن القطاع ملزم بااللتزام بمبادئ المرفق العمومي، وأن له حقوق والتزامات
 يتعين احترامها، لكن بالمقابل، يعاني القطاع من مجموعة من اإلكراهات تحتاج إلى تدخل
تحديد بعد  العمومي  التعليم  بأساتذة  باالستعانة  العمل  توقيف  في مقدمتها   مستعجل، 
الخصوصية المؤسسات  ستتلقاه  الذي  الدعم  شكل  اليوم  نعرف  وال  سنوات،  أربع   مهلة 
٤٠٠ بين  اليوم  تتراوح  التي  الدراسية  الرسوم  تحديد  سيتم  كيف  وأيضا  خاصة،  أطر   لتوفير 

وألف درهم، وكل ما يتعلق بتحفيز القطاع وشروطه

هل أنت متفائل بمستقبل التعليم الخصوصي؟ 
 قانون اإلطار الجديد يشكل بوصلة للمستقبل، نأمل أن يتم تنزيله بالشكل الصحيح **

.وتدارك النقائص التي تعترض القطاع

 عبد السالم عمور: ملتقى رابطة التعليم الخاص سيناقش انتظاراتنا
ومساهماتنا في أجرأة قانون اإلطار
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 انطلق الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، اليوم
 السبت، بمراكش، بهدف دراسة آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خالل
 أجرأة القانون اإلطار الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي، ومناقشة عدد
بالقطاع البشرية  الموارد  كتأهيل  والمستقبلية  الراهنة  القضايا   من 
الدراسي، المنهاج  ومستجدات  الخصوصي،  التعليم  بجودة   واالرتقاء 

والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

 وفي كلمته االفتتاحية، قال عبد السالم عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص
رؤية لتنزيل  قانون  أول  باعتباره  سابقة  يعتبر  اإلطار  ”قانون  إن   بالمغرب، 

استراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين

ناجح تنزيل  في  دورنا  عن  يسائلنا  المغربية  المدرسة  ”واقع  أن   وأضاف 
الخصوصي يؤكد يوما بعد التعليم  لرؤية اإلصالح، خاصة أن قطاع   وفعال 

يوم مكانته ضمن المدرسة المغربية وتنويع العرض التربوي

 وتابع: ”التعليم الخصوصي يعتبر ثاني مشغل بعد القطاع الفالحي مما يبرز
مكانته االجتماعية واالقتصادية التي تتعزز سنة بعد أخرى

التربوية تشكل مصدر قلق الساحة  التي تميز  الكبرى  ”التحوالت  أن   وأوضح 
 للمستثمرين في القطاع، خاصة في غياب تعاطي مسؤول وجاد مع الوضع

من قبل الجهات الوصية

 ولفت إلى أن ”القلق السائد للمستثمرين في القطاع يستند إلى تجاب سابقة
طبعها عدم وفاء الدولة بالتزاماتها

واقعي تنزيل  ضمان  أجل  من  الالزمة  التدابير  في  ”التفكير  إلى   ودعا 
التعثرات لمعالجة  الكفيلة  السبل  وتحديد  اإلطار،  قانون   لمقتضيات 
 واالختالالت من أجل إرساء مدرسة جديدة ومنفتحة تتوخى تأهيل الموارد
 البشرية ضمن مقاربة يتحمل فيها الجميع كل حسب موقعه المسؤولية

الملقاة على عاتقه

التنزيل في  تساعد  عملية  اقتراحات  ستقدم  ”الرابطة  أن  إلى  عمور   وأشار 
ترسيخ في  حاسم  بشكل  واإلسهام  اإلطار  القانون  لمقتضيات   األمثل 

مدرسة الجودة

الحكومة رئيس  ومستشار  السابق  الوزير  الصمدي  خالد  اعتبر  جانبه،   من 
 المكلف بالتعليم والبحث العلمي، أن ”الملتقى ينعقد في مرحلة مفصلية
 وفي سياق تحول عميق تعيشه منظومة التربية والتكوين بعد صدور أول

قانون إلصالحها متسم بالتعاقد واإللزام واالستمرارية

 وقال الصمدي، في كلمته في الجلسة االفتتاحية بالملتقى، إن ”الحكومة
المناخ توفر  التي  برنامجها  في  المعلنة  األهداف  تحقيق  على   تعمل 
الهشة، للفئات  الدعم االجتماعي  التعليم، في مقدمتها   المناسب إلصالح 
مساطر وتبسيط  المقاولة  وتشجيع  التنموية،  لألوراش  العادل   والتوزيع 
وربط عام-خاص،  الشراكة  وتشجيع  لتحفيزها،  إجراءات  وسن   إحداثها 

 التكوين بحاجة سوق الشغل، وتسهيل مناخ األعمال وفك العزلة عن

.”العالم القروي
 ولفت إلى أن ”اإلجراءات الحكومية تعتبر الحاضنة الطبيعية لإلصالح التربوي
التمدرس لتعميم  حقيقية  عوائق  تشكل  قريب  عهد  إلى  كانت  أن   بعد 

.”وارتفاع نسبة الهدر المدرسي
 ولتنزيل مقتضيات قانون اإلطار، أوضح الصمدي أنه ”تم إحداث لجنة خاصة
اإلجراءات مجموع  حصر  بمهمة  تضطلع  الحكومة  رئيس  رئاسة   تحت 
 والتدابير المطلوبة لتطبيق القانون اإلطار، ومواكبة وتتبع إعداد النصوص
في المحددة  األهداف  تنفيذ  وتتبع  المطلوبة،  والتنظيمية   التشريعية 

.”القانون داخل اآلجال القانونية المحددة لها
 وتابع موضحا: ”اللجنة عقدت اجتماعها األول بتاريخ ٢٥ دجنبر ٢٠١٩ ساهم
 في بلورة لوحة قيادة شاملة إلخراج كل النصوص التطبيقية في غضون ٣

.”سنوات، ومنه القانون المتعلق بتنظيم القطاع الخاص
 وشدد على أن ”المقاربة التشاركية تعد الباب الطبيعي الذي ستلج منه كل

.”الترسانة الطبيعية
تتمحور مداخالت  خمس  تقديم  عشر  الحادية  دورته  في  الملتقى   ويعرف 
الموارد و“تأهل  اإلطار“،  بالقانون  الخصوصي  التعليم  ”مقتضيات   حول 
و“مستجدات الخصوصي“،  التعليم  قطاع  بجودة  لالرتقاء  آلية   البشرية 
لاللتزامات ضمان  والتنظيمية  التشريعية  و“النصوص  الدراسي“،   المنهاج 
الخصوصي للتعليم  والمالي  المادي  و“التحفيز  اإلنصاف“،  مبدأ   وتحقيق 

.”بالقانون اإلطار
 كما يعرف تنظيم أربع ورشات ينتظر أن تنبثق عنها توصيات الملتقى تهم
المهني“، األداء  وجودة  نجاعة  من  للرفع  البشرية  الموارد   ”تأهيل 
 و“المرتكزات واالنتظارات للمستجدات المنهاج الدراسي“، ”رهانات التشريع
تعميم مجهود  في  للمساهمة  كآلية  ”التحفيز  الخصوصي“،   للتعليم 

.”التعليم اإللزامي
 تجدر اإلشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون
بهيئة ألف   ٧٠ بين  موزعين  ألف   ١٣٥ من  أزيد  ويشغل  وتلميذة،   تلميذ 
عدد ويصل  الخدمات،  بهيئة  ألف  و٤٠  اإلدارة  بهيئة  ألف  و٢١   التدريس 

.مؤسساتها ٥٢٠٠ مؤسسة تعليمية خصوصية
وطنية جمعية  بصفتها  انخرطت  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  أن   يذكر 
االستحقاقات جميع  في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى   مهنية 
آخرها  كانت  بالمغرب،  التربوية  المنظومة  إصالح  في  بالمساهمة  الخاصة 
مشروع حول  والجاد  الكبير  النقاش  في  الفعالة  و  اإليجابية   المشاركة 
والتكوين التعليم  و  التربية  بمنظومة  المتعلق  رقم٥١,١٧  اإلطار   القانون 

.والبحت العلمي
 وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي
 تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
 القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومة لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى

.لمستقبل المغرب

 عبد السالم عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب: التحوالت الكبرى
التي تميز الساحة التربوية تشكل مصدر قلق للمستثمرين في القطاع 
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شاهد.. الصمدي: التعليم الخاص سيستفيد من تحفيزات بشرط توسيع
خريطته على المستوى الوطني
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 جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عزم الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في
العدالة تقوية  عبر  الخاص،  التعليم  ضمنه  ومن  عام،  بشكل  التعليم  إصالح   ورش 

المجالية وتوسيع الدعم االجتماعي، وتقوية التعاون عام-خاص

قدم الصمدي  خالد  مستشاره  الحكومة،  رئيس  عن  نيابة  ألقاها  كلمة  في  ذلك   جاء 
.خاللها اعتذار رئيس الحكومة عن عدم تمكنه من الحضور بسبب التزامات ضاغطة

 وشدد رئيس الحكومة، على أن الملتقى الوطني ١١ الذي تنظمه رابطة التعليم الخاص
 بالمغرب، يأتي في سياق خاص يتسم أساسا بالتحول العميق والمفصلي الذي تعيشه
 منظومة التربية والتكوين، خاصة بعد المصادقة على القانون اإلطار ٥١,١٧ كسابقة

في تاريخ المغرب، إضافة للتحوالت التي تشهدها بالدنا

 وتابع أن أهمية القانون اإلطار تتثمل باألساس في االنتقال من المنظور الجزئي، الذي
 طبع المنظومة منذ االستقالل، إلى اإلصالح الشمولي، الذي يقتضي مشاركة الجميع،
 من خالل اإلسهام في حكامة اإلصالح، مذكرا بإحداث اللجنة الوطنية لمواكبة إصالح

منظومة التربية والتكوين، والتي يترأسها رئيس الحكومة

بالقطاع الخاصة  التمثيليات  من  وغيرها  الرابطة  به  تقوم  الذي  العمل  أهمية   وأبرز 
 الخاص، مؤكدا على دورها المحوري في ورش إصالح منظومة التربية والتكوين، من

خالل االنخراط الواعي والمتبصر في بلورة وتنزيل مقتضيات القانون اإلطار

للتعليم الحكومة  توليه  الذي  باالهتمام   ذاته،  السياق  في  الحمومة،  رئيس  ر   وذَكّ
 الخاص من خالل سن العديد من القوانين التي ستزيد من حكامة هذا المكون وحسن
 تدبيره والرفع من جودته، إضافة إلى تحفيز االستثمار في انسجام وتكامل مع حاجيات

.بالدنا التنموية وتوجهاتها االجتماعية

الحكومة تؤكد عزمها الوفاء بالتزاماتها في إصالح ورش التعليم
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بنفس البشرية  مواردها  تمكين  إلى  العثماني  حكومة  الخاص  التعليم  رابطة   دعت 
"مجموع أن  على  تأكيدها  وجددت  العام،  بالقطاع  إسوة  االجتماعية   االمتيازات 
الواجبات ونفس  الحقوق  نفس  لهم  الخصوصي،  التعليم  قطاع  في   العاملين 
نفس من  تمكينهم  على  العمل  يجب  وبالتالي  العمومي،  بالقطاع   كالعاملين 

."االمتيازات والتحفيزات ذات الطابع االجتماعي

الحادي الوطني  للملتقى  الختامي  البيان  في  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   وشددت 
الخصوصية المدرسة  تطوير  "آفاق  موضوع  حول  مراكش،  بمدينة  نظمته  الذي   عشر 
 من خالل أجرأة القانون اإلطار١٧/٥١، على أن التعليم المدرسي الخصوصي "جزء ال يتجزأ
 من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية ال يمكن تجاهله"، معلنة
في الخاص  القطاع  استمرارية  ضمان  إلى  الرامية  مجهوداتها  "لمواصلة   استعدادها 
والتكوين التربية  منظومة  إلصالح  االستراتيجية  الرؤية  منظور  وفق  خدماته   أداء 

."ووفق ما هو محدد في القانون اإلطار ٥١,١٧

الرفع يتطلبه  ما  بجميع  والقيام  واجبها  أداء  بمواصلة  التزامها  على  الرابطة   وأكدت 
."من جودة أداء المدرسة المغربية والرقي بها للقيام باألدوار المنوطة بها

 ودعت إلى "ربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي كما هو وارد في القانون اإلطار، بتوفير
 شروط تحفيزية مالئمة لهذه الوضعية، بما يراعي خصوصيات القطاع وأدواره الحيوية

."في االرتقاء بالمنظومة التعليمية وتعميم التمدرس والمساهمة في التشغيل

 وطالبت الرابطة المذكورة بـ "إشراك ممثليها في إعداد النصوص القانونية التي سيتم
معايير وفق  تعاقدي  إطار  وبلورة  المذكور  القانون  مقتضيات  تفعيل  في   اعتمادها 
المعالم واضح  تحمالت  دفتر  واعتماد  والتقييم  والتتبع  الترخيص  مجال  في   شفافة 
الساحة تميز  أصبحت  التي  الكبرى  "التحوالت  أن  معتبرة  الفرص"،  تكافؤ  مبدأ   يحترم 
وتعدد القطاع  هذا  في  االستثمار  وصنف  حجم  عرفها  التي  والمستجدات   التربوية 

."المتدخلين أصبحت تشكل مصدر قلق على مستقبله

 كما أشادت الرابطة عزم رئاسة الحكومة الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بأوراش إصالح
 منظومة التربية والتكوين بشكل عام ومن ضمنه التعليم الخاص، عبر توسيع الدعم

.االجتماعي وتقوية التعاون عام-خاص

رابطة التعليم الخاص تدعو الحكومة إلى تمكين عامليها بنفس
االمتيازات االجتماعية إسوة بالقطاع العام 
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السبت، صباح  بالمغرب،  الخاص  التعليم  لرابطة  عشر  الحادي  الوطني  الملتقى   انطلق 
 بمراكش، والذي يدرس آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خالل أجرأة القانون اإلطار،
بجودة واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل  أهمها  الراهنة  القضايا  من  عدد   ومناقشة 
للتعليم والمالي  المادي  والتحفيز  الدراسي،  المنهاج  ومستجدات  الخصوصي،   التعليم 
 الخصوصي.�وقال عبد السالم عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في كلمته
 االفتتاحية، إن ”قانون اإلطار يعتبر سابقة على اعتبار أنه أول قانون يصدر بتنزيل رؤية
 استراتيجية لإلصالح، وأن صعوبات التنزيل التي صادفت القوانين السابقة منها الميثاق

.”الوطني ترجع إلى غياب نص ملزم

لرؤية وفعال  ناجح  تنزيل  في  دورنا  عن  يسائلنا  المغربية  المدرسة  واقع  أن   وأضاف 
ومستقبل بمشاكلها  وإلمامانا  المنظومة  داخل  بمكانتنا  ووعينا   اإلصالح، 
تبرز وهنا  الفالحي  القطاع  بعد  مشغل  ثاني  الخصوصي  التعليم  أن   أجيالنا.وأوضح 
 مكانته االجتماعية واالقتصادية التي تتعزز سنة بعد أخرى، والتحوالت الكبرى التي تميز
لمستقبل قلق  مصدر  تشكل  المستثمرين  صنف  في  والمستجدات  التربوية   الساحة 
الوصية.�من الجهات  قبل  من  الوضع  مع  وجاد  مسؤول  تعاطي  غياب  في   القطاع 
 جهته قال خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة في التعليم، إن“ الملتقى ينعقد في
في ولكن  والتربية  التكوين  منظومة  إصالح  في  ليس  بالدنا  تعرفها  خاصة   سياقات 
تعيشها عميق  وتحول  مفصلية  مرحلة  في  ينعقد  إذ  أهمية،  تقل  ال  أخرى   مجاالت 
واإللزام بالتعاقد  متسم  إلصالحها  قانون  أول  صدور  بعد   المنظومة 
في المعلنة  األهداف  تحقيق  على  تعمل  الحكومة  أن   واالستمرارية“.وأضاف 

.برنامجها لتوفير المناخ المناسب لإلصالح

رئيسها قال إن واقع المدرسة يسائل الجميع.. انطالق ملتقى لرابطة
التعليم الخصوص لمناقشة أجرأة القانون اإلطار
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يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
من الخصوصية  المدرسة  تطوير  ”آفاق  لمدارسة   ،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩  السبت 
في الراهنة  القضايا  من  عدد  ومناقشة   ،”١٧/٥١ اإلطار  القانون  أجرأة   خالل 
الخصوصي، التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل   مقدمتها 

ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

ومالحظاتها رأيها  إبداء  سياق  في  الملتقى  لموضوع  الرابطة  اختيار   ويأتي 
ببالدنا، والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي  المبادرات   حول 
وتنظيميا قانونيا  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل   واقتراح 
العاملين حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل  عالقته  في   واجتماعيا 

والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 
اإلنصاف على  المبنية  أهدافه  وإنجاح  اإلطار  القانون  تنزيل  في   للمساهمة 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته

الخاص للقطاع  الرابطة في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة   وتقترح 
والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

رابطة التعليم الخاص تعقد جمعها العام الستكمال القوانين
الخاصة بالتربية والتعليم
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عشر، الحادي  الوطني  ملتقاها  مراكش،  بمدينة  المقبل،  السبت  يوم  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
 لمدارسة "آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خالل أجرأة القانون اإلطار 17/51"، ومناقشة عدد من القضايا
المنهاج ومستجدات  الخصوصي،  التعليم  بجودة  واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل  مقدمتها  في   الراهنة 

الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي

 ويأتي اختيار الرابطة لموضوع الملتقى في سياق إبداء رأيها ومالحظاتها حول المبادرات التي تسعى إلى تطوير

وتنظيميا قانونيا  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل  واقتراح  ببالدنا،  والتعليمي  التربوي   الحقل 
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل  عالقته  في   واجتماعيا 

الخصوصية

اإلطار القانون  تنزيل  في  للمساهمة  الخاص،  التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 

 وإنجاح أهدافه المبنية على اإلنصاف وتكافؤ الفرص واالرتقاء بالفرد والمجتمع، وذلك انطالقا من كونها

في التالميذ،  وأولياء  آباؤ  وممثلي  وأكاديمية  حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 

النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته

 وتقترح الرابطة  في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في 

نصوص تنظيمية

العالي والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  مشاركة  للملتقى  االفتتاحية  الجلسة   وستعرف 

 والبحث العلمي، سعيد أمزازي، فيما ستستمر أشغاله بمشاركة أعضاء المكاتب الجهوية واإلقليمية للرابطة

العام لالتحاد  الجهوية  اإلدارية  والمجالس  والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 

لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

 وسيعكف الملتقى على مناقشة القضايا األساسية المرتبطة بواقع التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره أحد

ورصد بالقطاع،  البشرية  للموارد  والمستقبلية  الراهنة  والوضعية  المغربية،  للمدرسة  األساسية   المكونات 
لتعزيز السبل  وأنجع  اإلطار  القانون  مستجدات  خالل  من  المغربية  المدرسة  أداء  لتطوير  المتاحة   الفرص 
لتجاوز عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة  المغربية،  المدرسة  مكونات  بين  والتكامل  والتفاعل   االنسجام 

إكراهات ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية ببالدنا
 

الخصوصي التعليم  مقتضيات  أولهما  محاور:  خمسة  تتناول  دراسية  حلقات  تنظيم  الملتقى  سيعرف   كما 

مستجدات وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل  وثانيهما  اإلطار،   بالقانون 
بالتعليم المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  ورابعهما  واالنتظارات،  المرتكزات  الدراسي:   المنهاج 

.الخصوصي، وأخيرا التحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي بالقانون اإلطار

الملتقى ١١ لرابطة التعليم الخاص بالمغرب يتدارس بمراكش
افاق تطوير المدرسة الخصوصية 
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 رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعقد جمعها العام للحسم في مقترحات
استكمال القوانين الخاصة بالتربية والتعليم

48
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الخاص التعليم  رابطة  ”تنظم  منه  بنسخة  ”كازاوي“  توصلت  بالغ   حسب 
،٢٠٢٠ فبراير   ٢٩ السبت  يوم  عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها   بالمغرب، 
 لمدارسة ”آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خالل أجرأة القانون اإلطار
الموارد تأهيل  مقدمتها  في  الراهنة  القضايا  من  عدد  ومناقشة   ،١٧/٥١ 
 البشرية واالرتقاء بجودة التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي،
ويأتي اختيار الرابطة لموضوع  والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي. 
التي تسعى إلى المبادرات  رأيها ومالحظاتها حول  إبداء   الملتقى في سياق 
 تطوير الحقل التربوي والتعليمي ببالدنا، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
بالتشغيل عالقته  في  واجتماعيا  وتنظيميا  قانونيا  لتأهيله   القطاع 
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف، 
 الخصوصية.�وتعبر الرابطة عن استعدادها، باعتبارها ممثال لقطاع التعليم
على المبنية  أهدافه  وإنجاح  اإلطار  القانون  تنزيل  في  للمساهمة   الخاص، 
من انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص  وتكافؤ   اإلنصاف 
حكومية جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،  شريكا   كونها 
التربية بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ  وممثلي   وأكاديمية 

والتكوين وتوسيع انتشاره والرفع من جودته

 وتقترح الرابطة  في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص
الجلسة تنظيمية.�وستعرف  نصوص  في  اإلطار  القانون  لتنزيل   والوزارة 
 االفتتاحية للملتقى مشاركة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
أشغاله ستستمر  فيما  أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي   والتعليم 
في وممثلوها  للرابطة  واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء   بمشاركة 
 المجالس اإلدارية ألكاديمية التربية والتكوين، والمجالس اإلدارية الجهوية
 لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة والفرق البرلمانية
على الملتقى  وسيعكف  وتربويين.  وأكاديميين  التالميذ  وآباء   وأولياء 
الخصوصي المدرسي  التعليم  بواقع  المرتبطة  األساسية  القضايا   مناقشة 
الراهنة والوضعية  المغربية،  للمدرسة  األساسية  المكونات  أحد   باعتباره 
 والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد الفرص المتاحة لتطوير أداء
 المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون اإلطار وأنجع السبل لتعزيز
 االنسجام والتفاعل والتكامل بين مكونات المدرسة المغربية، إضافة إلى
المدرسي التعليم  ومشاكل  إكراهات  لتجاوز  عملية  اقتراحات   تقديم 
سيعرف ببالدنا.�كما  التنمية  جهود  في  مساهما  وجعله   الخصوصي 
مقتضيات أولهما  محاور:  خمسة  تتناول  دراسية  حلقات  تنظيم   الملتقى 
البشرية الموارد  تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي   التعليم 
 لالرتقاء بجودة التعليم الخصوصي؛ وثالثهما مستجدات المنهاج الدراسي:
والتنظيمية التشريعية  النصوص  ورابعهما  واالنتظارات،   المرتكزات 
للتعليم والمالي  المادي  التحفيز  وأخيرا  الخصوصي،  بالتعليم   المتعلقة 
الخاص التعليم  رابطة  انخرطت  فقد  اإلطار.�وللتذكير  بالقانون   الخصوصي 
منذ التعليم،  بقطاع  تعنى  مهنية  وطنية  جمعية  بصفتها   بالمغرب، 
إصالح في  بالمساهمة  الخاصة   االستحقاقات  جميع  في   تأسيسها، 
و اإليجابية  المشاركة  آخرها  كانت  بالمغرب،  التربوية   المنظومة 
القانون اإلطار رقم٥١,١٧ الكبير والجاد حول مشروع  النقاش   الفعالة�في 
 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم والتكوين والبحت العلمي.وشارك أطر
 وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي تسعى إلى

القطاع البدائل والحلول لمشاكل  التعليمي، واقتراح  التربوي  الحقل   تطوير 
بالتشغيل عالقته  في  واجتماعيا،  وتنظيميا  قانونيا  تأهيله   بهدف 
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومة لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى
 لمستقبل المغرب. لكل ذلك جاء  تقديم مقترح الرابطة ورأيها في مشروع
المهنيين والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات  ضمن  اإلطار   القانون 
من االستراتيجية  الرؤية  إعداد  منذ  المشروع،  مناقشة  على  عكفوا   الذين 
لرئيس الملك  جاللة  وتكليف  والتكوين،  للتربية  األعلى  المجلس   طرف 
المدى على  اإلصالح  رؤية  يحدد  إطار  قانون  بصياغة   ٢٠١٥ سنة   الحكومة 
جاء ٢٠١٨..حيث  سنة  البرلمان  التشريعي  الجهاز  على  عرضه  وقبل   البعيد، 
وزيارات جوالت  بعد  تمت  ومشاورات  واسع  نقاش  نتيجة  الرابطة    مقترح 
االستماع قصد  المملكة،  ربوع  عبر  الجهوية  مكاتبها  لمختلف   ميدانية 
واستالم ومدنهم  ومناطقهم  جهاتهم  في  الجمعية   لممثلي 
التعليم رابطة  ثمنت  وقد  المشروع.  حول  ومقترحاتهم   مالحظاتهم 
والتكوين للتربية   ٥١,١٧ رقم  إطار  ـ  قانون  مشروع  صدور  بالمغرب   الخاص 
التعاقد مبدإ  على  بتأكيده  ونوهت   ،٢٠١٩ شهرغشت  العلمي   والبحث 
 االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة التربية والتكوين
لم التي  السابقة،  االتفاقات  يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص   (كما 
الحكومة بين   ٢٠٠٧ سنة  اإلطار  االتفاق  مثل  الواقع  أرض  على   تفعل 
باالنخراط التزامها  الرابطة  تجدد  كما  الخصوصي.  التعليم  قطاع   وممثلي 
احترام إطار  في   ٤ المادة  في  عليها  المنصوص  األهداف  لتحقيق   الشامل 
عملية في  كشريك  بواجبها  القيام  مواصلتها  وتعلن  الدستورية.   الثوابت 
والبرامج السياسات  التقائية  ضمان  شأنه  من  تدبير  كل  واقتراح   اإلصالح، 
ودراسة العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم  التربية  مجال  في   القطاعية 
إلصالح االستراتيجية  لالختيارات  والبرامج  السياسات  هذه   مطابقة 
 المنظومة، واالستمرار في التشاور وتقديم المالحظات والمقترحات إلعداد
بالشكل االطار،  القانون  لتطبيق  الالزمة  والتنظيمية  التشريعية   النصوص 
وعملية.�وتؤكد متوازنة  ومنصفة،  وفعالة  شاملة  آلية  منه  يجعل   الذي 
الخاص المساهمة في التعليم   مرة أخرى على استعدادها، كممثل لقطاع 

 تطوير النقاش القانوني لتنزيل مقتضيات القانون االطار، وتوفير
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٢٦ فبراير ٢٠٢٠

يوم عشر،  الحادي  الوطني  ملتقاها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   تنظم 
لالوقاف السادس  محمد  واالداري  الثقافي  مركب  فبراير،   ٢٩  السبت 
المدرسة تطوير  ”آفاق  لمدارسة  مراكش،  اغلي  اإلسالمية   والشؤون 
من عدد  ومناقشة   ،”١٧/٥١ اإلطار  القانون  أجرأة  خالل  من   الخصوصية 
بجودة واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل  مقدمتها  في  الراهنة   القضايا 
 التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي

للتعليم الخصوصي

ومالحظاتها رأيها  إبداء  سياق  في  الملتقى  لموضوع  الرابطة  اختيار   ويأتي 
بالمغرب والتعليمي  التربوي  الحقل  تطوير  إلى  تسعى  التي  المبادرات   حول 
وتنظيميا قانونيا  لتأهيله  القطاع  لمشاكل  والحلول  البدائل   واقتراح 
العاملين حقوق  وضمان  والتوظيف،  بالتشغيل  عالقته  في   واجتماعيا 

والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية

الخاص، التعليم  لقطاع  ممثال  باعتبارها  استعدادها،  عن  الرابطة   وتعبر 
المبنية على اإلنصاف القانون اإلطار وإنجاح أهدافه  تنزيل   للمساهمة في 
كونها من  انطالقا  وذلك  والمجتمع،  بالفرد  واالرتقاء  الفرص   وتكافؤ 
وأكاديمية حكومية  جهات  من  الفاعلين  باقي  جانب  إلى  رئيسيا،   شريكا 
والتكوين التربية  بنظام  النهوض  في  التالميذ،  وأولياء  آباؤ   وممثلي 

.وتوسيع انتشاره والرفع من جدوته
 وتقترح الرابطة في هذا اإلطار، إحداث لجنة مختلطة ممثلة للقطاع الخاص

والوزارة لتنزيل القانون اإلطار في نصوص تنظيمية

الوطنية التربية  وزير  مشاركة  للملتقى  االفتتاحية  الجلسة   وستعرف 
فيما أمزازي،  سعيد  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني   والتكوين 
للرابطة واإلقليمية  الجهوية  المكاتب  أعضاء  بمشاركة  أشغاله   ستستمر 
والمجالس والتكوين،  التربية  ألكاديمية  اإلدارية  المجالس  في   وممثلوها 
 اإلدارية الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة

والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التالميذ وأكاديميين وتربويين

بواقع المرتبطة  األساسية  القضايا  مناقشة  على  الملتقى   وسيعكف 
للمدرسة األساسية  المكونات  أحد  باعتباره  الخصوصي  المدرسي   التعليم 
 المغربية، والوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، ورصد
 الفرص المتاحة لتطوير أداء المدرسة المغربية من خالل مستجدات القانون
مكونات بين  والتكامل  والتفاعل  االنسجام  لتعزيز  السبل  وأنجع   اإلطار 
إكراهات لتجاوز  عملية  اقتراحات  تقديم  إلى  إضافة  المغربية،   المدرسة 
 ومشاكل التعليم المدرسي الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية

بالمغرب

 كما سيعرف الملتقى تنظيم حلقات دراسية تتناول خمسة محاور: أولهما
الموارد تأهيل  وثانيهما  اإلطار،  بالقانون  الخصوصي  التعليم   مقتضيات 
المنهاج مستجدات  وثالثهما  الخصوصي؛  التعليم  بجودة  لالرتقاء   البشرية 
 الدراسي: المرتكزات واالنتظارات، ورابعهما النصوص التشريعية والتنظيمية

 المتعلقة بالتعليم الخصوصي، وأخيرا التحفيز المادي والمالي للتعليم

.الخصوصي بالقانون اإلطار
جمعية بصفتها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  انخرطت  فقد   وللتذكير 
جميع في  تأسيسها،  منذ  التعليم،  بقطاع  تعنى  مهنية   وطنية 
 االستحقاقات الخاصة بالمساهمة في إصالح المنظومة التربوية بالمغرب،
 كانت آخرها المشاركة اإليجابية و الفعالة في النقاش الجاد حول مشروع
والتكوين التعليم  و  التربية  بمنظومة  المتعلق  رقم٥١,١٧  اإلطار   القانون 

والبحت العلمي

 وشارك أطر وممثلو الرابطة بالرأي وإبداء المالحظات وتقديم المبادرات التي
 تسعى إلى تطوير الحقل التربوي التعليمي، واقتراح البدائل والحلول لمشاكل
 القطاع بهدف تأهيله قانونيا وتنظيميا واجتماعيا، في عالقته بالتشغيل
المدرسة خدمات  من  والمستفيدين  العاملين  حقوق  وضمان   والتوظيف 
بها تقوم  التي  المجهودات  مع  تكامل  في  الخواص،  فيها  يستثمر   التي 
 الحكومية لتعميم التعليم والرفع من جودته، باعتباره من األوراش الكبرى
 لمستقبل المغرب.�لكل ذلك جاء تقديم مقترح الرابطة ورأيها في مشروع
المهنيين والمتدخلين  للفاعلين  المكثفة  المشاورات  ضمن  اإلطار   القانون 
من االستراتيجية  الرؤية  إعداد  منذ  المشروع،  مناقشة  على  عكفوا   الذين 
لرئيس الملك  جاللة  وتكليف  والتكوين،  للتربية  األعلى  المجلس   طرف 
المدى على  اإلصالح  رؤية  يحدد  إطار  قانون  بصياغة   ٢٠١٥ سنة   الحكومة 
جاء ٢٠١٨..حيث  سنة  البرلمان  التشريعي  الجهاز  على  عرضه  وقبل   البعيد، 
وزيارات جوالت  بعد  تمت  ومشاورات  واسع  نقاش  نتيجة  الرابطة   مقترح 
االستماع قصد  المملكة،  ربوع  عبر  الجهوية  مكاتبها  لمختلف   ميدانية 
واستالم ومدنهم  ومناطقهم  جهاتهم  في  الجمعية   لممثلي 

.مالحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع

 وقد ثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب صدور مشروع قانون ـ إطار رقم
 ٥١,١٧ للتربية و التكوين والبحث العلمي شهرغشت ٢٠١٩، ونوهت بتأكيده
 على مبدإ التعاقد االستراتيجي الملزم لكل األطراف المتدخلة في منظومة
االتفاقات يتجاوز  فهو  وبالتالي   .(٤٤ المادة  تنص  (كما  والتكوين   التربية 
 السابقة، التي لم تفعل على أرض الواقع مثل االتفاق اإلطار سنة ٢٠٠٧ بين
التزامها الرابطة  تجدد  الخصوصي.�كما  التعليم  قطاع  وممثلي   الحكومة 
 باالنخراط الشامل لتحقيق األهداف المنصوص عليها في المادة ٤ في إطار

احترام الثوابت الدستورية
.

 وتعلن مواصلتها القيام بواجبها كشريك في عملية اإلصالح، واقتراح كل
مجال في  القطاعية  والبرامج  السياسات  التقائية  ضمان  شأنه  من   تدبير 
هذه مطابقة  ودراسة  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم   التربية 
 السياسات والبرامج لالختيارات االستراتيجية إلصالح المنظومة، واالستمرار
التشريعية النصوص  إلعداد  والمقترحات  المالحظات  وتقديم  التشاور   في 
آلية منه  يجعل  الذي  بالشكل  االطار،  القانون  لتطبيق  الالزمة   والتنظيمية 
على أخرى  مرة  وعملية.�وتؤكد  متوازنة  ومنصفة،  وفعالة   شاملة 
 استعدادها، كممثل لقطاع التعليم الخاص المساهمة في تطوير النقاش
 القانوني لتنزيل مقتضيات القانون االطار، وتوفير شروط نجاحها والتزامات

.األطراف بما يتم تحديده
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االخيرين  والسبت  الجمعة  يومي  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة   نظمت 
بمراكش، الملتقى الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب

عمل وتعزيز  تقوية  الى  هدف  وطنيا  نقاشا  الوطني  المجلس  عرف   حيث 
 الرابطة بإعطاء مجموعة من المقترحات والخطط العملية التي من شأنها
 أن تقوي الهيكلة التنظيمية للرابطة التي صارت تغطي جميع جهات المغرب
لتواكب جميع تطورات التنظيمي  التفكير في تطوير عملها   مما يستوجب 

المنظومة التربوية ببالدنا

 وعرف الملتقى كلمة السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني
الحكومة رئيس  مستشار  الصمدي،  خالد  الدكتور  عنه  نيابة  القاها   التي 
 المكلف بالتربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، حيث أكد من خاللها
 العثماني عزم حكومته الوفاء بالتزاماتها في ورش إصالح التعليم بشكل
وتوسيع االجتماعية  العدالة  تقوية  عبر  الخاص  التعليم  ضمنه  ومن   عام 

.الدعم االجتماعي وتقوية التعاون عام-خاص

الخاص التعليم  رابطة  به  تقوم  الذي  العمل  أهمية  كلمته  في   وأكد 
التعليم قطاع  في  المدنيين  والفاعلين  الشركاء  من  وعدد   بالمغرب 
بالمدرسة الجودة  مستوى  من  الرفع  في  للمساهمة  الخاص   والتكوين 
الى وتسعى  الحيوي   القطاع  بهذا  تهتم  الحكومة  بان  مؤكدا   المغربية 

.تحفيز  اإلستثمار في جميع المجاالت لتنمية البالد وبناء مغرب متقدم

  وقد كان من بين أهم األهداف األساسية لهذا الملتقى الوطني مناقشة
 آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خالل أجرأة القانون اإلطار، ومناقشة
بجودة واالرتقاء  البشرية  الموارد  تأهيل  أهمها  الراهنة  القضايا  من   عدد 
 التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي

.للتعليم الخصوصي

 وفي معرض كلمته االفتتاحية قال عبد السالم عمور، رئيس رابطة التعليم
 الخاص بالمغرب، إن القانون اإلطار  أول قانون يصدر بتنزيل رؤية استراتيجية
 لإلصالح، وأن صعوبات التنزيل التي صادفت القوانين السابقة ترجع إلى غياب

.نص ملزم

اصالح إنجاح  في  في  دورنا  عن  تسائلنا  المغربية  المدرسة  ان    وأضاف 
التعاون المسؤولة  الجهات  لجميع  والبد  والتعليمية  التربوية   المنظومة 
التربوي والتعليمي، التي تعيق اإلصالح   لتجاوز جميع المشاكل واالكراهات 
 مبينا  أن التعليم الخاص يوفر عددا كبيرا من مناصب الشغل يستوجب على

..الحكومة ان تقدم له تحفيزات مهمة لتطويره

لرابطة الوطني  الكاتب  نائب  اكناو،  يوسف  االستاذ  ثمن  أخرى  جهة   ومن 
العيون بجهة  الجهوي  لفرعها  العام  وكاتبها  بالمغرب  الخاص   التعليم 
 الساقية الحمراء، في مداخلته كلمة السيد العثماني لما تحمله من دالالت
التربية لقطاع  الحكومة  رئيس  للسيد  الكبير  اإلهتمام  تبين  كبيرة   إيجابية 

 والتعليم سواء العام والخاص وهذا يدل على تجاوب السيد رئيس

محمد الملك  الجاللة  لصاحب  السامية  الخطابات  جميع  مع   الحكومة 
التنموي النمودج  لبناء  وتحفيزها  القطاعات  بجميع  للنهوض   السادس 

.الجديد وتنزيل الجهوية المتقدمة

 وقد حث السيد أكناو في مداخلته أيضا على ضرورة تحفيز هذا القطاع في
:النقاط األساسية التالية

مركبات - لبناء  الخاص  التعليم  قطاع  لمستثمري  األرضية  البقع   توفير 
لهذه المالية  الموارد  تستنزف  التي  الكرائية  السومة  من  للتخلص   تربوية 

.المؤسسات المواطنة في إطار عمل المراكز الجهوية لالستثمار

 ضرورة انخراط اإلطر العاملة في قطاع التعليم الخاص في مؤسسة محمد -
وضعهم لتحسين  والتكوين  للتربية  االجتماعية  لالعمال   السادس 

. االجتماعي

 . دعم اسطول النقل المدرسي اسوة بالقطاعات االخرى -

 وفي الختام دعا المشاركون الى بذل الحكومة المزيد من العمل للتفكير  
 في  المقترحات والتوصيات التي شأنها أن تطوير عمل قطاع التعليم الخاص
 تربويا وتعليميا وتكوين األطر العاملة به والمساهمة لتحسين وضعهم

.االجتماعي
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في الحالية  المرحلة  بحساسية  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  من   وعيا 
 سيرورة إصالح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وانطالقا من مكانتها
 ضمن مكونات المجتمع المدني كقوة اقتراح وفاعل في التغيير، وفي إطار
 مواكبة مجهودات وزارة التربية الوطنية ألجرأة مقتضيات القانون اإلطار
 ٥١/١٧، نظمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب الملتقى الوطني الحادي عشر
القانون أجرأة  خالل  من  الخصوصية  المدرسة  تطوير  آفاق   "/ موضوع   في 
بمشاركة مراكش.  بمدينة   ٢٠٢٠ فبراير   ٢٩ السبت  يوم   ٥١/١٧  اإلطار 
الفاعلين من  وعدد  المملكة  وجهات  أقاليم  بمختلف  الرابطة   ممثلي 

:التربويين. واختتم الملتقى بالبيان اآلتي

 تجدد الرابطة تأكيدها على أن التعليم المدرسي الخصوصي جزء ال يتجزأ من
المغربية ال يمكن تجاهله؛ للمدرسة  التربوية ومكون أساسي   المنظومة 
استمرارية ضمان  إلى  الرامية  مجهوداتها  لمواصلة  استعدادها   وتعلن 
إلصالح االستراتيجية  الرؤية  منظور  وفق  خدماته  أداء  في  الخاص   القطاع 
 منظومة التربية والتكوين ووفق ما هو محدد في القانون اإلطار٥١/١٧،
 خصوصا على مستوى تعميم التعليم اإللزامي واالهتمام بذوي االحتياجات
من تعاني  التي  والفئات  القروي  العالم  ليشمل  المجالي  والتوسع   الخاصة 

.الهشاشة
 كما تتمن ما ورد في كلمة السيد رئيس الحكومة التي ألقاها، نيابة عنه، 
 مستشاره المكلف بالتربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة في الجلسة
الوفاء الحكومة  رئاسة  عزم  مستوى  على  خصوصا  للملتقى،   االفتتاحية 
 بالتزاماتها المرتبطة بأوراش إصالح منظومة التربية والتكوين بشكل عام
 ومن ضمنه التعليم الخاص عبر توسيع الدعم االجتماعي وتقوية التعاون

 .عام - خاص
يتطلبه ما  بجميع  والقيام  واجبها  أداء  بمواصلة  التزامها  الرابطة   تؤكد 
باألدوار للقيام  بها  والرقي  المغربية  المدرسة  أداء  جودة  من   الرفع 
المرفق بمبدأ  التقيد  ربط  إلى   ، جهة  من  تدعو،  فإنها  بها،   المنوطة 
 العمومي كما هو وارد في القانون اإلطار، بتوفير شروط تحفيزية مالئمة

 لهذه الوضعية ، بما يراعي خصوصيات القطاع وأدواره

 الحيوية في االرتقاء بالمنظومة التعليمية وتعميم التمدرس والمساهمة
 في التشغيل، ومن جهة أخرى، إلى إشراك

تفعيل في  اعتمادها  سيتم  التي  القانونية  النصوص  إعداد  في   ممثليها 
 مقتضيات القانون المذكور وبلورة إطار تعاقدي وفق معايير شفافة في
المعالم واضح  تحمالت  دفتر  واعتماد  والتقييم  والتتبع  الترخيص   مجال 
 يحترم مبدأ تكافؤ الفرص ليحافظ على توازنه واستقراره ولتفادي كل ما
 من شأنه أن يمس بمبدأ وحدة المدرسة المغربية، خصوصا وأن التحوالت
حجم عرفها  التي  والمستجدات  التربوية  الساحة  تميز  أصبحت  التي   الكبرى 
المتدخلين أصبحت تشكل مصدر القطاع وتعدد   وصنف االستثمار في هذا 

قلق على مستقبله
 

اعتماد رؤية إلى  الرابطة تدعو  البشري، فإن  المورد   ونظرا لمكانة وأهمية 
وطنية مرجعية  وفق  البشرية  الموارد  وتأهيل  تكوين  مجال  في   واضحة 
 للكفاءات والمهن، كما تجدد تأكيدها على أن مجموع العاملين في قطاع
كالعاملين الواجبات  ونفس  الحقوق  نفس  لهم  الخصوصي،   التعليم 
 بالقطاع العمومي، وبالتالي يجب العمل على تمكينهم من نفس االمتيازات

.والتحفيزات ذات الطابع االجتماعي

 وباالستناد إلى التوجهات الدولية في مجال التربية، وارتباط أداء المنظومة
أصبحت التي  والمعايير  واالجتماعي،  االقتصادي  النمو  بمستوى   التربوية 
فإن الدولي،  المستوى  على  الدراسي  التحصيل  مستوى  تصنيف  في   تعتمد 
 الرابطة تدعو إلى تشجيع البحث التربوي واعتماد نتائجه في توجيه القرارات
مع والتكوين،  التربية  منظومة  ألداء  ودوري  منتظم  تقييم  إرساء   وفي 

 .تأكيد استعدادها للمساهمة في كل المبادرات المرتبطة بهذا المجال

 البيان الختامي للملتقى الوطني 
الحادي عشر لــرابطــــة التعليـــم الخـــاص بالمغـــرب

بالغ صحفي
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السبت امس  الخاص،  بالقطاع  تربويون  فاعلون  انكب   مراكش- 
 بمراكش، ضمن الملتقى الوطني ١١ لرابطة التعليم الخاص بالمغرب،
المدرسي التعليم  بواقع  المرتبطة  األساسية  القضايا  مناقشة   على 

الخصوصي باعتباره أحد المكونات األساسية للمدرسة المغربية

تطوير ”آفاق  موضوع  حول  المنظم  الملتقى،  هذا  شكل   وقد 
 المدرسة الخصوصية من خالل أجرأة القانون اإلطار ٥١,٧١”، مناسبة
 لمناقشة الوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع،
خالل من  المغربية  المدرسة  أداء  لتطوير  المتاحة  الفرص   ورصد 
والتعليم التربية  بمنظومة  المتعلق  اإلطار  القانون   مستجدات 

والتكوين والبحث العلمي

االنسجام   لتعزيز  السبل  أنجع  رصد  إلى  اللقاء  هذا  هدف   كما 
إلى إضافة  المغربية،  المدرسة  مكونات  بين  والتكامل   والتفاعل 
 تقديم اقتراحات عملية لتجاوز إكراهات ومشاكل التعليم المدرسي

الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية بالمغرب

 وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب،  
خاص سياق  في  ينعقد  ”الملتقى  هذا  أن  عمور،  السالم  عبد   السيد 
 تميزه التحوالت الكبرى التي تعرفها المنظومة التعليمية بالمغرب
 في أفق الشروع في تفعيل مقتضيات القانون اإلطار، باعتباره أول

.”قانون في تاريخ المنظومة يصدر لتنزيل رؤية استراتيجية لإلصالح
 وأضاف السيد عمور أن ”واقع المدرسة المغربية يسائلنا اليوم عن  
 دورنا ومساهمتنا في تنزيل ناجع وفعال لرؤية اإلصالح، وعن وعينا
بمشاكلها إلمامنا  وعن  المنظومة  هذه  داخل  وموقعنا   بمكانتنا 

ومنظورنا لمستقبل أجيالنا

باعتباره   جسيمة“،  ”مسؤولية  القطاع  على  يقع  أنه  إلى   وأشار 
في ومساهما  المغربية  المدرسة  مكونات  ضمن  أساسيا   مكونا 
يعتبر الخصوصي  المدرسي  ”التعليم  أن  مبرزا  التربوي،  العرض   تنويع 
 ثاني مشغل بعد القطاع الفالحي، ومن هنا تبرز مكانته االجتماعية

واالقتصادية

 وأكد أن الفاعلين بالقطاع مدعوون إلى التفكير في التدابير الالزم  
المتبادلة دون المصالح   اتخاذها من أجل ضمان تنزيل واقعي يراعي 
الكفيلة السبل  تحديد  خالل  من  اآلخر،  حساب  على  بطرف   اإلضرار 
جديدة مدرسة  إرساء  اتجاه  في  واالختالالت  التعثرات   بمعالجة 

ومنفتحة تتوخى تأهيل الموارد البشرية

من   سيمكن  التفكير  في  المنحى  بهذا  ”االلتزام  أن  إلى   وخلص 
األمثل التنزيل  في  تساعد  علمية  ومقترحات  وازن  إسهام   تقديم 
 لمقتضيات القانون اإلطار، بما يضمن مصالح الجميع ويسهم بشكل

حاسم في ترسيخ مدرسة اإلنصاف والجودة

محاور   خمسة  تتناول  دراسية  حلقات  تنظيم  الملتقى   وسيعرف 
و“تأهيل اإلطار“،  بالقانون  الخصوصي  التعليم  ”مقتضيات   تشمل 
التعليم الخصوصي“، و“مستجدات  الموارد البشرية لالرتقاء بجودة 
التشريعية و“النصوص  واالنتظارات“،  المرتكزات   : الدراسي   المنهاج 
المادي و“التحفيز  الخصوصي“،  بالتعليم  المتعلقة   والتنظيمية 

والمالي للتعليم الخصوصي بالقانون اإلطار

وطنية   جمعية  بصفتها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  أن   يذكر 
جميع في  تأسيسها،  منذ  انخرطت  التعليم،  بقطاع  تعنى   مهنية 
التربوية المنظومة  إصالح  في  بالمساهمة  الخاصة   االستحقاقات 
 بالمغرب، كانت آخرها المشاركة في النقاش حول مشروع القانون
والتكوين والتعليم  التربية  بمنظومة  المتعلق   ٥١,١٧ رقم   اإلطار 

والبحث العلمي

فاعلون تربويون يرصدون واقع التعليم الخصوصي
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بمراكش، السبت  اليوم  الخاص،  بالقطاع  تربويون  فاعلون   انكب 
على بالمغرب،  الخاص  التعليم  لرابطة   ١١ الوطني  الملتقى   ضمن 
المدرسي التعليم  بواقع  المرتبطة  األساسية  القضايا   مناقشة 

الخصوصي باعتباره أحد المكونات األساسية للمدرسة المغربية

تطوير آفاق   » موضوع  حول  المنظم  الملتقى،  هذا  شكل   وقد 
 المدرسة الخصوصية من خالل أجرأة القانون اإلطار ٥١,٧١�، مناسبة
 لمناقشة الوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع،
خالل من  المغربية  المدرسة  أداء  لتطوير  المتاحة  الفرص   ورصد 
والتعليم التربية  بمنظومة  المتعلق  اإلطار  القانون   مستجدات 

والتكوين والبحث العلمي

االنسجام لتعزيز  السبل  أنجع  رصد  إلى  اللقاء  هذا  هدف   كما 
إلى إضافة  المغربية،  المدرسة  مكونات  بين  والتكامل   والتفاعل 
 تقديم اقتراحات عملية لتجاوز إكراهات ومشاكل التعليم المدرسي

الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية بالمغرب

بالمغرب، الخاص  التعليم  رابطة  رئيس  أكد  بالمناسبة،  كلمة   وفي 
 عبد السالم عمور، أن هذا « الملتقى ينعقد في سياق خاص تميزه
في بالمغرب  التعليمية  المنظومة  تعرفها  التي  الكبرى   التحوالت 
أول باعتباره  اإلطار،  القانون  مقتضيات  تفعيل  في  الشروع   أفق 
.« قانون في تاريخ المنظومة يصدر لتنزيل رؤية استراتيجية لإلصالح
 وأضاف عمور أن « واقع المدرسة المغربية يسائلنا اليوم عن دورنا
وعينا وعن  اإلصالح،  لرؤية  وفعال  ناجع  تنزيل  في   ومساهمتنا 
بمشاكلها إلمامنا  وعن  المنظومة  هذه  داخل  وموقعنا   بمكانتنا 

« ومنظورنا لمستقبل أجيالنا

باعتباره  ،« جسيمة  مسؤولية   » القطاع  على  يقع  أنه  إلى   وأشار 
في ومساهما  المغربية  المدرسة  مكونات  ضمن  أساسيا   مكونا 
 تنويع العرض التربوي، مبرزا أن « التعليم المدرسي الخصوصي يعتبر
 ثاني مشغل بعد القطاع الفالحي، ومن هنا تبرز مكانته االجتماعية

« واالقتصادية

الالزم التدابير  التفكير في  إلى  بالقطاع مدعوون  الفاعلين  أن   وأكد 
المتبادلة دون المصالح   اتخاذها من أجل ضمان تنزيل واقعي يراعي 
الكفيلة السبل  تحديد  خالل  من  اآلخر،  حساب  على  بطرف   اإلضرار 
جديدة مدرسة  إرساء  اتجاه  في  واالختالالت  التعثرات   بمعالجة 

ومنفتحة تتوخى تأهيل الموارد البشرية

من سيمكن  التفكير  في  المنحى  بهذا  االلتزام   » أن  إلى   وخلص 
األمثل التنزيل  في  تساعد  علمية  ومقترحات  وازن  إسهام   تقديم 
 لمقتضيات القانون اإلطار، بما يضمن مصالح الجميع ويسهم بشكل

« حاسم في ترسيخ مدرسة اإلنصاف والجودة

محاور خمسة  تتناول  دراسية  حلقات  تنظيم  الملتقى   وسيعرف 
 تشمل « مقتضيات التعليم الخصوصي بالقانون اإلطار »، و »تأهيل

و   ،« الخصوصي  التعليم  بجودة  لالرتقاء  البشرية  الموارد 
و   ،« واالنتظارات  المرتكزات   : الدراسي  المنهاج  »مستجدات 
 »النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي »،

.« و »التحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي بالقانون اإلطار
وطنية جمعية  بصفتها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  أن   يذكر 
جميع في  تأسيسها،  منذ  انخرطت  التعليم،  بقطاع  تعنى   مهنية 
التربوية المنظومة  إصالح  في  بالمساهمة  الخاصة   االستحقاقات 
 بالمغرب، كانت آخرها المشاركة في النقاش حول مشروع القانون
والتكوين والتعليم  التربية  بمنظومة  المتعلق   ٥١,١٧ رقم   اإلطار 

.والبحث العلمي

فاعلون تربويون يرصدون واقع التعليم المدرسي الخصوصي
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بمراكش، السبت  اليوم  الخاص،  بالقطاع  تربويون  فاعلون   انكب 
على بالمغرب،  الخاص  التعليم  لرابطة   ١١ الوطني  الملتقى   ضمن 
المدرسي التعليم  بواقع  المرتبطة  األساسية  القضايا   مناقشة 

.الخصوصي باعتباره أحد المكونات األساسية للمدرسة المغربية
تطوير ”آفاق  موضوع  حول  المنظم  الملتقى،  هذا  شكل   وقد 
المدرسة الخصوصية من خالل أجرأة القانون اإلطار ٥١,٧١�، مناسبة

 لمناقشة الوضعية الراهنة والمستقبلية للموارد البشرية بالقطاع، 
خالل من  المغربية  المدرسة  أداء  لتطوير  المتاحة  الفرص   ورصد 
والتعليم التربية  بمنظومة  المتعلق  اإلطار  القانون   مستجدات 

والتكوين والبحث العلمي

االنسجام لتعزيز  السبل  أنجع  رصد  إلى  اللقاء  هذا  هدف   كما 
إلى إضافة  المغربية،  المدرسة  مكونات  بين  والتكامل   والتفاعل 
 تقديم اقتراحات عملية لتجاوز إكراهات ومشاكل التعليم المدرسي

الخصوصي وجعله مساهما في جهود التنمية بالمغرب

الخاص التعليم  رابطة  رئيس  أكد  بالمناسبة،  كلمة   وفي 
 بالمغرب،عبد السالم عمور، أن هذا ”الملتقى ينعقد في سياق خاص
 تميزه التحوالت الكبرى التي تعرفها المنظومة التعليمية بالمغرب
 في أفق الشروع في تفعيل مقتضيات القانون اإلطار، باعتباره أول

.”قانون في تاريخ المنظومة يصدر لتنزيل رؤية استراتيجية لإلصالح
 وأضاف عمور أن ”واقع المدرسة المغربية يسائلنا اليوم عن دورنا
وعينا وعن  اإلصالح،  لرؤية  وفعال  ناجع  تنزيل  في   ومساهمتنا 
بمشاكلها إلمامنا  وعن  المنظومة  هذه  داخل  وموقعنا   بمكانتنا 

ومنظورنا لمستقبل أجيالنا

 وأشار إلى أنه يقع على القطاع ”مسؤولية جسيمة“، باعتباره مكونا
تنويع في  ومساهما  المغربية  المدرسة  مكونات  ضمن   أساسيا 
ثاني يعتبر  الخصوصي  المدرسي  ”التعليم  أن  مبرزا  التربوي،   العرض 
االجتماعية مكانته  تبرز  هنا  ومن  الفالحي،  القطاع  بعد   مشغل 

”واالقتصادية
الالزم التدابير  التفكير في  إلى  بالقطاع مدعوون  الفاعلين  أن   وأكد 
المتبادلة دون المصالح   اتخاذها من أجل ضمان تنزيل واقعي يراعي 
الكفيلة السبل  تحديد  خالل  من  اآلخر،  حساب  على  بطرف   اإلضرار 
جديدة مدرسة  إرساء  اتجاه  في  واالختالالت  التعثرات   بمعالجة 

.ومنفتحة تتوخى تأهيل الموارد البشرية
 وخلص إلى أن ”االلتزام بهذا المنحى في التفكير سيمكن من تقديم

 إسهام وازن ومقترحات علمية تساعد في التنزيل األمثل لمقتضيات
 القانون اإلطار، بما يضمن مصالح الجميع ويسهم بشكل حاسم في

ترسيخ مدرسة اإلنصاف والجودة

محاور خمسة  تتناول  دراسية  حلقات  تنظيم  الملتقى   وسيعرف 
و“تأهيل اإلطار“،  بالقانون  الخصوصي  التعليم  ”مقتضيات   تشمل 
التعليم الخصوصي“، و“مستجدات  الموارد البشرية لالرتقاء بجودة 
التشريعية و“النصوص  واالنتظارات“،  المرتكزات   : الدراسي   المنهاج 
المادي و“التحفيز  الخصوصي“،  بالتعليم  المتعلقة   والتنظيمية 

والمالي للتعليم الخصوصي بالقانون اإلطار

وطنية جمعية  بصفتها  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  أن   يذكر 
جميع في  تأسيسها،  منذ  انخرطت  التعليم،  بقطاع  تعنى   مهنية 
التربوية المنظومة  إصالح  في  بالمساهمة  الخاصة   االستحقاقات 
 بالمغرب، كانت آخرها المشاركة في النقاش حول مشروع القانون
والتكوين والتعليم  التربية  بمنظومة  المتعلق   ٥١,١٧ رقم   اإلطار 

.والبحث العلمي
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