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المدرســي الخصوصــي بالمغــرب ،بنــاء علــى طلــب
لرئيــس مجلــس النــواب حــول قـــــواعد المنافســة فــي
مؤسســات التعليــم الخصوصــي
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وبنفس العزم ،فإن التعاقد االقتصادي الجديد ،يقتضي االهتمام بمنظومة
اإلنتاج االقتصادي ،وإذكاء روح المبادرة الحرة ،خاصة من خالل تشجيع المقاوالت
الصغرى والمتوسطة ،بما ينسجم مع روح الدستور الجديد ،الذي يكرس دولة
القانون في مجال األعمال ،ومجموعة من الحقوق والهيئات االقتصادية ،الضامنة
لحرية المبادرة الخاصة ،ولشروط المنافسة الشريفة ،وآليات تخليق الحياة العامة،
ولضوابط زجر االحتكار واالمتيازات غير المشروعة ،واقتصاد الريع ،والفساد
والرشوة.
مقتطف من اخلطاب امللكي السامي مبناسبة الذكرى الثانية عشرة
لعيد العرش ،بتاريخ  28شعبان  1432املوافق ل ـ  30يوليو 2011

طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة ،توصــل المجلــس
بطلــب رأي مــن لــدن رئيــس مجلــس النــواب ،قصــد إبــداء رأيــه حــول قـــــواعد المنافســة
فــي مؤسســات التعليــم الخصوصــي.

وفــي هــذا الســياق ،وعمــا بأحــكام القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة،

والقانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،وبعــد االســتماع إلــى المقــرر

العــام ومقررتــا الموضــوع ،صــادق مجلــس المنافســة باإلجمــاع ،خــال الــدورة الرابعــة

عشــرة للجلســة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي  20ذو القعــدة  1442الموافِ ـــق لفاتــح

يوليــوز  ،2021علــى هــذا الــرأي.
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الصادر بتاريخ  20ذو القعدة  1442الموافِ ـق لفاتح يوليوز 2021

بخصوص طلب رأي لرئيس مجلس النواب والمتعلق بق ــواعد المنافسة
في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب
إن مجلس المنافسة المنعقد في جلسة عامة،
بنــا ًء علــى القانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة الصــادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم 1.14.116
الصــادر  2رمضــان  1435الموافِ ــق لـ ِ  30يونيو 2014؛
وبنــا ًء علــى القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117
الصــادر فــي  2رمضــان  1435الموافِ ــق لـــ ِ  30يونيــو 2014؛
وبنــا ًء علــى المرســوم رقــم  2.14.652الصــادر فــي  8صفــر  1436الموافِ ــق لـِــفاتح دجنبــر  2014بتطبيــق القانــون
رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة؛
وبنــا ًء علــى المرســوم رقــم  2.15.109الصــادر فــي  16شــعبان  1436الموافِ ــق لـــ ِ  4يونيــو  2015بتطبيــق القانــون
رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة؛
وبنا ًء على المادة رقم  21من النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛
وبنــا ًء علــى اجتمــاع الــدورة الرابعــة عشــرة للجلســة العامــة للمجلــس المنعقــد بتاريــخ  20ذو القعــدة  1442الموافِ ـــق
لفاتــح يوليــوز ِ ،2021طبقــا لمقتضيــات المــادة  14مــن القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة؛
وبعـ َد تأكـــــد رئيــس الجلســة مــن توفــر النصــاب القانونــي النعقــــاد الجلســة العامــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 31
مــن النظــام الداخلــي للمجلــس؛
وبعــد االطــاع علــى الطلــب الــوارد مــن لــدن رئيــس مجلــس النــواب بتاريــخ  20ذي القعــدة  1441الموافِ ــق لـــ ِ
 10يوليــوز  ،2020مــن أجــل إبــداء الــرأي بشــأن قواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي،
والمســجل لــدى األمانــة العامــة لمجلــس المنافســة تحــت عــدد /45ط.ر 20/بتاريــخ  20ذي القعــدة  1441الموافِ ــق
لـــ ِ  10يوليــوز 2020؛
وبنــا ًء علــى قــرار المقــرر العــام لمجلــس المنافســة خــــالد البوعـــياشي رقــم  2020/55بتاريــخ  23ذو القعـــدة 1441
الموافــق ِلـــ  14يوليــوز  2020والقاضــي بتعييــن جيهــان بنيــس ورجــــاء مغربــي مقــــررتين فــي الموضــوعِ ،طبقــا ألحكام
المــــادة  27مــن القانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة؛
وبعــــــــد تقديــم المقــرر العــام ومقررتــي الموضــوع لمشــروع الــرأي خــال اجتمــاع الــدورة الرابعــة عشــرة للجلســة
العامــة للمجلــس المنعقــد بتاريــخ  20ذو القعــدة  1442الموافِ ـــق لفاتــح يوليــوز 2021؛
أصدر الرأي التالي:

المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

فهرس
الئحة الرسوم البيانية....................................................................................................................................................
الئحة الجداول ..................................................................................................................................................................

املحور األول :اإلطار العام لطلب الرأي..................................................................................................................
 .Iتقديم طلب الرأي ...................................................................................................................................................

 .IIدراســة قبول طلب الرأي........................................................................................................................................
 .1من حيث الشكل...................................................................................................................................................
 .2من حيث الموضوع.............................................................................................................................................
 .IIIملخص أشغال جلسات االستماع المنظمة من طرف مجلس المنافسة.................................................

املحــور الثاني :التحليل االقتصادي والتناف�سي لسوق التعليم المدر�سي الخصو�صي................................
 .Iالتحليل االقتصادي لسوق التعليم المدر�سي الخصو�صي.................................................................................
 .1مكونات القطاع...................................................................................................................................................
 .2تطور التعليم المدر�سي الخصو�صي مقارنة مع نظيره العمومي..........................................................................
 .3المساهمة السوسيو اقتصادية للتعليم المدر�سي الخصو�صي...........................................................................
 .IIالتحليل التناف�سي لسوق التعليم المدر�سي الخصو�صي...................................................................................
 .1تعريف السوق المعنية........................................................................................................................................
 .2تحليـل العرض.....................................................................................................................................................
 .3تحليل الطـلـب.......................................................................................................................................................
 .IIIالنقائص والعراقيل المؤثرة على المنافسة في السوق المعنية.......................................................................
 .1سوق يطبع ــها تباي ـ ــن في الخدمات واألسعار..........................................................................................................
 .2سوق قائمة على نموذج وحيد من المؤسسات وعلى مساهمات األسر................................................................
 .3وضع هيئة التدريس يعيق تطــور مؤسسات التعليم المدر�سي الخصو�صي.........................................................
املحور الثالث  :آليات نظــامة سوق التعليم المدر�سي الخصــو�صي.............................................................
 .Iاإلطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتعليم المدر�سي الخصو�صي...................................................................
 .1النصوص القانونية والتنظيمية للتعليم المدر�سي الخصو�صي..........................................................................
 .2النصوص الخ ــاص ــة بالخدمات الموازية...............................................................................................................
 .3النصوص القانونية المنظمة لظروف عمل أطـ ــر والعاملين في التعليم الخصو�صي...........................................
 .4النصوص الخاصة باالمتيازات املخولة لمؤسسات التعليم المدر�سي الخصو�صي............................................
 .IIاإلطار المؤسساتي المكلف بتنظيم التعليم المدر�سي الخصو�صي.................................................................
 .1المؤسسات المتدخلة في تنظيم الجوانب التربوية والتعليمية للمؤسسات التابعة للنظام الوطني...................
 .2المؤسسات المتدخلة في تنظيم الخدمات الموازية.............................................................................................
 .3المؤسسات المتدخلة في تنظيم ظروف عمل أطر والعاملين في التعليم المدر�سي الخصو�صي..........................
 .4الجمعيات المهنية وتمثيليات آباء وأولياء التالميذ...............................................................................................
 .IIIنقائص نظامة السوق المعنية..............................................................................................................................
 .1مرحلة انتقالية بين أحكام تشريعية متعددة المراجع ومتجاوزة وأخرى في طور اإلعداد مثيرة ملخاوف المهنيين....

11
12
19
19
19
19
20
20
23
23
23
24
28
32
32
35
44
48
48
51
53
55
55
55
59
60
61
63
63
66
66
67
68
68

 .2ورش مراجعــة تشــريعية بيــن استحســان ألهــداف تنويــع وتجويــد العــرض التربــوي ومخــاوف االلتزامــات
المفروضة 80 ................................................................................................................................................................

9

رأي مجلس المنافســة عدد ر21/1/

.3
.4
.5
.6

تع ــدد مؤسسات ضبط مؤسسات التعليم المدر�سي الخصو�صي وتـ ــداخل المهام فيما بينها..............................
غياب مراقبة فعلية على مؤسسات التعليم المدر�سي الخصو�صي......................................................................
آليــات دعــم غيــر موجهــة لبلــوغ األهــداف املحــددة .................................................................................................
ضعف الرقابة الممارسة من قبل جمعيات أسر التالميذ....................................................................................

املحور الرابع  :دراسة مقارنتية (.....................................................................................)BENCHMARKING

املحور الخامس  :خالصات وتوصيات ....................................................................................................................

 .Iصياغة إطار تعاقدي جديد يوضح األهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدر�سي الخصو�صي
والدولة واألجهزة التابعة لها .....................................................................................................................................
 .IIمراجعـة االطــار القانوني لمواكبة التحوالت التي تعرفها سوق التعليم المدر�سي الخصو�صي ولالستجابة
للتحديــات الجديــدة التــي تعرفهــا المنظومــة الوطنيــة للتعليــم.................................................................................
 .IIIوضـ ــع آليــات كفيلــة بالرف ــع مــن ديناميــة المن ــافسة بيــن مختلــف الفاعليــن داخــل ســوق التعليــم المدر�ســي
الخصو�صي .................................................................................................................................................................
 .IVإعادة النظــر في دور الدولة في اتجاه موازنــة منصفة بين خدمات المدرسة العمــومية وخدمات مؤسسات
التعليم المدر�سي الخصو�صي ...................................................................................................................................
 .Vوض ــع تدابيــر مــن ط ــرف الدولــة لتعزيــز ف ــرص الولــوج للخدمــات المقدمــة لألس ــر مــن طــرف ســوق التعليــم
المدر�ســي الخص ــو�صي ................................................................................................................................................
 .VIوضــع سياســة ترابيــة للتعليــم الخصو�صــي وربطهــا بنمــاذج التنميــة المعــدة مــن لــدن الجه ــات االثنــي
عشــرة للمملكــة...........................................................................................................................................................

82
84
86
92
93
96
97
98
100
101
104

106
المالحق 111 ...........................................................................................................................................................................

10

المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

الئحة الرسوم البيانية
الرسم البياني  : 1مقارنة لتطور عدد مؤسسات التعليم المدرسي

الخصوصي  2010-2011إلى ....2020-2019

24

الرسم البياني  : 2تطور نسبة عدد المؤسسات حسب األطوار التعليمية................................................................
25
الرسم البياني  : 3تطور عدد تالمذة التعليم المدرسي في الوسطين العمومي والخصوصي26 ..........................................
الرسم البياني  : 4تطور نسبة عدد التالميذ حسب األطوار التعليمية في الوسطين العمومي والخصوصي27 ...............
الرسم البياني  : 5تطــور نســب تالميــذ التعليميــن العمومــي والخصوصــي مــن مجمــوع تالمذة النظام الوطني على مســتوى
........................................
جهات الدار البيضاء  -سطات  ،الرباط  -سال  -القنيطرة وفاس مكناس
27
الرسم البياني  : 6تطـــــور عدد العاملين في التعليم المدرســي الخصوصيما بين الموســمين الدراســيين 2011-2010
و 31 ..................................................................................................................2020-2019
الرسم البياني  : 7تقديــــر مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في مداخيـــل الدولة سنة 32 ...............................2018
الرسم البياني  : 8توزيع أعداد طلبات الحصول على موافقة مبدئية ،أو الترخيص بفتح ،أو توسيع مؤسسات للتعليم
المدرسي الخصوصي حسب طبيعة الفاعلين36 ..........................................................................
الرسم البياني  : 9توزيع مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي حسب الجهات  -الموسم الدراسي 37 ......2020-2019
الرسم البياني  : 10التوزيع اإلقليمي لمؤسسات للتعليم المدرسي  -الموسم الدراسي 38 ...............................2020-2019
الرسم البياني  : 11تطور عدد مدرسي التعليم المدرسي في الوسطين العمومي والخصوصي40 ...................................
الرسم البياني  : 12تطور عدد مدرسي التعليم المدرسي حسب األطوار في الوسطين العمومي والخصوصي40 ................
الرسم البياني  : 13مقارنة للتــأطيــــر التربـــوي في الوسطين العمومي والخصوصي.................................................
41

الرسم البياني  : 14تطور توزيع مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي حسب األطوار التعليمية42 ................................
الرسم البياني  : 15تطور عدد المؤسسات على مستوى ستة جهات43 .......................................................................
الرسم البياني  : 16تطور توزيع عدد تالمذة التعليم المدرسي الخصوصي حسب األطوار45 ..........................................
الرسم البياني  : 17تطور عدد تالمذة التعليم المدرسي الخصوصي جهويا45 ............................................................
الرسم البياني  : 18مســتويات الواجبات المدرســية حســب الجهات واألطوار التعليمية 50 ................................. 2017-
الرسم البياني  : 19مطابقة التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية الخصوصية مع نسب الفقر52 .................................
الرسم البياني  : 20مقارنــة لوتيــرة خلــق وإغــاق مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي78 ........................................
الرسم البياني  : 21تقديــــر للنفقات الجبائية للتعليم المدرسي الخصوصي86 ............................................................
الرسم البياني  : 22وتيرة تطور نسبة استقطاب التعليم الخصوصي من حيث عدد التالميذ88 ......................................
الرسم البياني  : 23ديناميــة تطــور ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى مســتوى الجهــات التــي حققــت أعلــى
نســب الزيــادة89 .....................................................................................................................
الرسم البياني  : 24بنيــة تقديــــــرية لنفقــات مؤسســة تعليميــة 92 ...................................................................2018
الرسم البياني  : 25مقــارنة لحصة التعليم المدرسي الخصوصي من حيث عدد التالميذ عبر مناطق العالم94 .................
الرسم البياني  : 26مقــــارنة لحصــة التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن حيــث عــدد التالميــذ عبــر مناطــق العالــم حســب
األطوار التعليمية94 .................................................................................................................

الئحة اجلداول
جدول 1
جدول 2
جدول 3
جدول 4

 :تقديــــــر لمســاهمة التعليــم المدرســي الخصوصــي فــي التخفيــف علــى ميزانيــة الدولــة30 ..........................
 :حصــة الســوق إلحــــدى المؤسســات التعليميــة الرائــدة علــى مســتوى مدينــة الــدار البيضــاء39 ......................
 :توقعــات أعــداد ســاكنة المغــرب للفئـــــات العمـــريـــــة فــي ســــــن التمـــــدرس46 .............................................
 :توزيع أعداد أساتذة التعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي87 ....
11

المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

مقدمة عامة
منــذ نشــأته إبـــــ َّـان الحـــمـــــــاية ،عــــــرف قطــاع التعليــم المدرســي الخصوصــي مســار تطــور جــاء نتــاج ســيرورة تاريخيــة،
حيــثُ أ َّثــرت عــدة عوامــل اجتماعيــة واختيــارات سياســية علــى تنميــط تنظيمــه وتوجيــه األدوار الموكـــــــولة إليه .فـخــــال
المرحلــة األولــى مــن نشــــــأته فــي عهــد الحمايــة ومــع اســتقالل البــاد ،لعــب هــذا النــوع مــن التعليــم ''المتعــارف عليــه
أنــذاك ''بالتعليــم الحــر'' ،دورا موازيــا للمقاومــة لدعــم الثوابــت المرجعيــة للهويــة الوطنيــة فــي ظــل تنظيــم متجــدد بمــا
عوهــد لــدى التعليــم العتيــق.
فــي أواخــر الســبعينات تنامــى دور المؤسســات الخصوصيــة لـــتدارك صــــعـــــوبات التعلــــــم لبعــض التالميــذ وتوفيــر
فرصــة ثانيــة لهــم لمواصلــة مســارهم الدراســي .بعــد ذلــك وخــال الثمانينــات ،خاصــة مــع التوجــه الــذي عرفتــه البــاد
مــع برنامــج التقويــم الهيكلــي ،تــم تشــجيع القطــاع للمســاهمة فــي تخفيــف عــبء ميزانيــة الدولــة وتحقيــق أهــداف
التعميــم.
ومــع بدايــة األلفيــة ،تصاعـــــــــدت وتيــرة تطــــــور القطــاع مــع إقبـــــال األســـــر علـــــى هــذا النــوع مــن التعليــم الــذي كان
محـــــط اهتمــام اســتراتيجيات متواليـــــة اســتهدفت اصــاح المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن وفقــا للتوجيهــات
الملكيــة التــي دعــت للنهــوض بالمدرســة العموميــة إلــى جانــب تأهيــل التعليــم الخــاص ،فــي إطــار مــن التفاعــل والتكامــل
وضمــان لتكافــؤ الفــرص ،حيــثُ دعــا جاللتــه فــي رســالته الســامية بمناســبة الدخــول المدرســي  ،2002-2001إلــى:
«اإلســراع بإقــرار التدابيــر الالزمــة الكفيلــة بجعــل الجماعــات المحليــة وقطــاع التعليــم الخــاص يضطلعــان بدورهمــا
كطرفيــن فاعليــن فــي اإلصــاح» .وأضــاف جاللتــه« :وبهــذا الصــدد ،فإننــا ننتظــر مــن التعليــم الخــاص بوصفــه شــريكا
للدولــة ،وليــس منافســا لهــا ،اإلســهام فــي خدمــة الشــأن العــام ضمــن إطــار شــفاف يمكــن مــن تحفيــزه وضبــط معاييــر
الجــودة فــي أدائــه» .كمــا أ َّكــد جاللــة الملــك نصــره اهلل فــي خطابــه الســامي بمناســبة ذكــرى عيــد العــرش ليــوم 30
يوليــوز  ،2007علــى ضــرورة ''إعــادة االعتبــار للمــدارس العموميــة ،وتشــجيع التعليــم الحــر ،فــي نطــاق تكافــؤ الفــرص''.
وفــي نفــس الســياق ،وفــي خطــاب جاللتــه بمناســبة ثــورة الملــك والشــعب ليــوم  20غشــت  ،2012وضــــع جاللــة الملــك
الخطــوط العريضــة إلصــاح قطــــاع التعليــم بصفــة عامــة بمــا فــي ذلــك التعليــم الخصوصــي.
ولــم يتــردد جاللتــه فــي خطابــه الســامي بمناســبة ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب ليــوم  20غشــت  ،2013فــي تقييــم
الصعوبــات التــي بعانــي منهــا القطــاع حيــثُ أ َّكــــد جاللتــه أن ...'' :الوضــع الحالــي للتعليــم أصبــح أكثــر ســوءا ،مقارنــة بمــا
كان عليــه الوضــع قبــل أزيــد مــن عشــرين ســنة .وهــو مــا دفــع عــددا كبيــرا مــن األســر ،رغــم دخلهــا المحــدود ،لتحمــل
التكاليــف الباهظــة ،لتدريــس أبنائهــا فــي المؤسســات التعليميــة التابعــة للبعثــات األجنبيــة أو فــي التعليــم الخــاص،
لتفــادي مشــاكل التعليــم العمومــي ،وتمكينهــم مــن نظــام تربــوي ناجــع''.
كمــا أ َّكــــد جاللتــه فــي خطابــه الســامي بمناســبة ذكــرى عيــد العــرش ليــوم  30يوليــوز  ،2015علــى مــا يجــب أن يكــون
عليــه اإلصــاح ،إذ دعــــى إلــى '' التحلــي بالجديــة والواقعيــة ،والتوجــه للمغاربــة بــكل صراحــة :لمــاذا يتســابق العديــد
منهــم لتســجيل أبنائهــم بمؤسســات البعثــات األجنبيــة والمــدارس الخاصــة ،رغــم تكاليفهــا الباهظــة؟ '' مضيفــا أن
''الجــواب واضــح :ألنهــم يبحثــون عــن تعليــم جيــد ومنفـــتـــــح يقــوم علــى الحــس النقــدي ،وتعلــم اللغــات ،ويوفــر ألبنائهــم
فــرص الشــغل واالنخــراط فــي الحيــاة العمليــة''.
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وجديــر بالذكــر ،أن التصــور الــذي جســــــــده الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ،المتبنــى برســم العشــرية 2000-2009

كخطــة وطنيــة إلصــاح وتجديــد المدرســة المغربيــة ،يعــرف التعليــم الخصوصــي كشــريك وطــرف رئيســي ،إلــى جانــب
نظــــام التعليــم العمـــــومي ،للنهــوض بنظــام التربيــة والتكويــن وتوســيع نطــاق انتشــاره والرفـــــع المستمــــــر مــن جودتــه.
واعتبــارا لهــذا الــدور ولألهميــة التــي يحظــى بهــا التعليــم كحــق دســتوري ،حــدد الميثــاق للتعليــم الخصوصــي التزامــات
تخــص احتــرام معاييــر التجهيــز والتأطيــر المعمــول بهــا فــي المدرســة العموميــة كحــد أدنــى وكــذا العمــل وفــق توجهــات
النظــام التربــوي.
كمــا أقــر بــدور الدولــة لتأطيــر أداء مؤسســات التعليــم الخصوصــي بضبــط معاييــر تســييره وجودتــه ،وتقويــم مؤسســاته
ومراقبتهــا ،والتحقــق مــن جــودة خدماتــه لالعتــراف بالشــهادات الممنوحــة للمتمدرســين ،عــاوة علــى إعــام المواطنيــن
بــأداء كل هــذه المؤسســات.
وفــي إطــار تشــجيع هــذا التعليــم ،أوصــى الميثــاق بمجموعــة مــن التدابيــر ،خصــت باألســاس وضــع نظــام جبائــي
تحفيــزي لخلــق مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ولتطويــر نمــاذج مؤسســاتية جديــدة ،يســتفاد منهــا بمقابــل
الخضــوع لشــروط تحديــد الواجبــات المدرســية بمــا ييســــــر الولــوج ألوســع الفئــات مــن التالميــذ .وقــد اســتهدف
الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن اســتيعاب التعليــم الخصوصــي لنســبة  20بالمائــة مــن مجمــوع تالميــذ النظــام
الوطنــي فــي أفــق ســنة  ،2015وهــو الهــــدف الــذي لــم يتــم تحقيقــه كمــا ســنرى حيــث لــم تتجــاوز هــذه النســبة،
إلــى غايــة الموســم الدراســي  15 ،2020-2019بالمائــة .وإذا اعتبرنــا أن النســبة المســتهدفة ( 20بالمائــة)
هدفــا معقــوال يمكــن تحقيقــه ،فالســؤال المطــروح هــو لمــاذا لــم يتــم تحقيقــه؟ ومــاذا يجــب القيــام بــه لبلوغــه؟

وقــد كــرس البرنامــج االســتعجالي الــذي تمــت بلورتــه برســم الفتــرة  2012-2009لتجــاوز التعثــرات التــي
عرفتهــا وتيــرة تنزيــل أهــداف الميثــاق الوطنــي ،أهميــة االرتقــاء بقطــاع التعليــم بالتأكيــد علــى ضــرورة
تأطيــر وتأهيــل التعليــم الخصوصــي وتطويــر نمــوذج جديــد ومتكامــل للعــرض التربــوي الخــاص قــادر
علــى تغطيــة التــراب الوطنــي عــاوة علــى إقــرار آلليــات تحفيزيــة الســتثمار الخــواص فــي قطــاع التعليــم.
إن اإلجابــة علــى طلــب الــرأي المقــدم مــن طــرف مجلــس النــواب حــول « قواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم
الخصوصــي» ،تقتضــي بــادئ ذي بــدء دراســة الســياق العــام الــذي جــاء فيــه هــذا الطلــب ،والــذي يتميــز بالتطــورات
المتنوعــة والمتســارعة التــي عرفهــا ويعرفهــا قطــاع التعليــم بصفــة عامــة والتعليــم الخصوصــي بصفــة خاصــة خــال
الســنوات األخيــرة ،حيــث أصبــح التعليــم يلعــب دورا محوريــا فــي تقــدم األمــم.
ونظــرا للــدور االســتراتيجي الــذي يلعبــه قطــاع التعليــم فــي تكويــن وتأهيــل المــوارد البشــرية الالزمــة أليــة عمليــة
تنمويــة أخــذت الدولــة مبكــرا ومنــذ االســتقالل علــى عاتقهــا تطويــر هــذا القطــاع حيــث أصبــح التعليــم ينــــدرج ضمــن
الوظائــف االجتماعيــة والخدمــات األساســية التــــي دأبــت الـــــدولة واألجهــزة التابعــة لهــا علــى توفيرهــا لــكل المواطنيــن،
وذلــك إعمــاال بالمبــدئ الدســتوري المنصــوص عليــه فــي المــادة  31مــن الدســتور المغربــي ،التــي تنــص علــى أن
الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة تعمــل علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة لتيســير أســباب اســتفادة
المواطنــات والمواطنيــن ،علــى قــدم المســاواة فــي الحــق فــي الحصــول علــى تعليــم عصــري ميســر الولــوج وذي جــودة.
وفــي هــذا اإلطــار ،فــإن الدولــة أصبحــت مطالبــة بضمــان حــق تحصيـــــل المعرفــة لكافــة األطفــال وتلبيــة حاجياتهــم
التعليميــــة وذلــك بوضــع آليــات تنظيــــم االســتفادة المجانيــــة مــن هــــذا الحــق علــى أســاس مــن المســاواة واإلنصــاف بيــن
الجمـــــيع .وبتوفيــر هــذه الخدمــة ذات الصبغــة العموميــة ،تســعى كذلــك الدولــة إلــى الرفــــع مــن مســتويات تلقيــــن القراءة
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والكتابــة ثــم المعرفــة لــدى المتعلميــن ودعــم مهاراتهــم ألجــل تعزيــز ديناميــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،فيمــا مــن
منظــور األفــراد ،لطالمــا اعتبِــــرت المدرســة العموميــة كوســيلة لفتــح آفــاق مســتقبلية واســعة للمتمدرســين كأداة لالرتقاء
االجتماعــي ســيما مــن بيــن صفــوف األســر البســيطة والمتوســطة الدخــل.
غيــر أن العقــــود األخيــــرة سجــــلت ،مــع تنامـــــي المـؤاخــــذات تجــــاه إخفاقــات وتراجــع مردوديــة المدرســــة العموميــة،
تغيــــرات فــي اختيــارات األســر لتعليــم أبنائهــا .وقــد فسحـــــت هــذه االختيــارات المجــال لبــروز اجتهــادات فرديــة خصــت،
علــى حــد ســواء ،المكــــون التعليمـــــي وكفــاءات موازيــة تــم الســعي إلــى تطويرهــا لــــدى األبنــاء:
توجــه األســر نحــو المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة علــى أســاس مقارنــات
● فعلــى مســتوى المدرســة ،شــوهد ُّ
للمحتــوى التعليمــي وللمناهــج التربويــة المعتمــدة وكــذا للمــوارد الموظفــة مــن قِ بــــل هــذه المؤسســات ولنســب النجــاح
المحققــة ،كمــا شــوهد تطلـــــع األســـــر لتتبـــــع جــودة التحصيـــــل المعرفــي لألبنــاء ومراقبــة ظروفــه؛
● كذلــك خــارج المدرســة ،نهجــت األســر ُســبال مختلفــة لدعــم التميــــز المعرفــي ألبنائهــا منهــا مــا أخــذ شــكل برامــج
للدعــم المدرســي ،أو دورات تأهيليــة تحضيريــة للدخــول المدرســي والجتيــاز االمتحانــات االشــهادية والمباريــات
االنتقائيــة علــى اختــاف أنواعهــا ،ومنهــا مــا استهــــدف صقـــــل مهــارات موازيــة كإتقــان اللغــات األجنبيــة أو التمكــن
مــن تقنيــات تكميليــة للـــــتعلمات ،ومنهــا مــا ارتبـــــط بتنميــة القــدرات الشــخصية فــي مجــاالت الفنــون أو الرياضــة أو
التواصــل ،إلــى غيــر ذلــك.
في مقــابــــل هــــذه الممارسات الـــتي تعــكـــــس تــحــــوالت اجتمــاعــيــــة تعرفهــــا ميادين التعليم وتحصيــــل المعرفة ،تعـــدد
مقدمـــــو الخدمــات المذكــورة مــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصي ،ومعــاهــــد ومــراكــــــز مختلفــة التخصصات،
إلــى أشــخاص ذاتييــــن متفرغيـــــن لمزاولــة هــذه األنشــطة أو يــزاولــــونها بالمــوازاة مــع التزامــات مهنيــة أخــرى .هــذا
التنــوع فــي الخدمــات التربويــة المعروضــة علــى األســر نتجــت عنــه عالقــات خاصــة تربــط بيــن المؤسســات التعليميــة
الخصوصيــة واألســر التــي أصبحــت لهــا بعــض الســمات التــي نخــص بالذكــر منهــا:
● اختيــارات حــرة تتــاءم واألهــداف المســطرة مــن قِ بـــــل كل أســرة ومواردهــا المخصصــة لتعليــم األبنــاء ،حيــث
تــم وضــع آليــات تســاعد هــذه األســر علــى بنــاء وتوجيــه اختياراتهــا (وســائل التواصــل االجتماعــي ،االعتمــاد علــى
''ســمعة'' المؤسســة التعليميــة كقيــاس لجــودة خدماتهــا ،الربــط بيــن تشــكيلة الهيئــة التدريســية وجــودة الخدمــات،
إلــى غيــر ذلــك)؛
● بالمقابــل ،فــإن خدمــات المــــؤسسات التعليميــــة مــؤدى عنهــا ،يســتفيد منهــا التالميــذ واألســر علــى الســواء مقابــل
أجــر محــدد علــى أســاس طبيعــة مــا توفــره المؤسســات اســتجاب ًة لرغبــات األســر .فخدمــــات المــــؤسسات التعليميــــة
متنوعــة بتنــــوع حاجـيــــات ومستويــــات األســر وهنـــاك نــوع مــن االلتقــاء مــا بيــن مــا تتطلــع إليــه األســر ومــا تقدمــه
المؤسســات ومســتوى المــوارد الموظفــة لهــذا الغــرض مــن بُنــى تحتيــة أو أطــر تربويــة متخصصــة فــي مجــاالت
متجـــــــددة لمـــــواكبة تعليــم التالميـــــذ ،وذلــك فــي إطــار اســتراتيجيات المــــؤسسات التعليميــــة التــي تســعى للرفــع من
جاذبيتهــا الســتقطاب المزيــد مــن األســر والتالميــذ بالتنويــع فــي الخدمــات والترويــج لهــا.
وانطالقــا مــن هــذه الخدمــات ،وعلــــى الرغـــــم مــن البعــــد االجتماعــــي الــــذي يهيمــن علــى نوعيــة خدمــات التعليــــم
المدرســــي الخصوصــي ،فــإن خصائـــــص العالقــات بيــن مؤسســات التعليــم الخصوصــي واألســر تمكــن مــن إضفــاء طابــع
''سلعـ ــة'' أو «ســلعة» يتــم تداولهــا داخــل ''ســوق للتعليــم'' .وعلــى مســتوى هــذه الســوق ،تقـــــوم:
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●

المؤسسات التعليمية بدور مقام دور مورد/مزود الخدمة التعليمية ‘’''Prestataire de service d’enseignement؛

● والتالميــذ مقــام زبنــاء متعلمــون '' ،''Clients-apprenantsوتكــون عالقــة التبــادل بينهمــا حســب منطــق العــرض
والطلــب ،إذ تعمــل المؤسســات علــى مالءمــة خدماتهــا لحاجيــات األســر والتالميــذ بشــكل شــبه مســتمر وتتحــدد وِ فــق
هــذه المالءمــة الواجبــات المدرســية واألســعار.
فكشــأن قطاعــات اقتصاديــة واجتماعيــة أخــرى ،عمــدت الدولــة علــى تحـــريرها وفتــح المجــال للفاعليــن الخــواص
لالســتثمار فيهــا كذلــك ،فاســتثمار المؤسســات التعليميــة فــي خدمــة عموميــة وعملهــا بمبــدئ المرفــق العمومــي:
● ال يتنافــى مــع تســييرها وفــق أســاليب تســتهدف الرفــع مــن فعاليتهــا وتطويــر مردوديتهــا؛ بقــدر مــا ال يلغــي أداءهــا
فــي إطــار مــن المنافســة مــع مثيالتهــا بدأبهــا علــى تجويــد الخدمــات وتطويــر العــرض التربــوي ،للحفــاظ والرفــع مــن
حصتهــا فــي ســوق ''التعليــم'' الــذي تســاهم فــي ديناميتــه الصــورة التــي أصبــح المجتمــع يربطهــا بالمعرفــة كقيمــة
اقتصاديــة وكســلعة ســوقية.
● وللمنافســة علــى مســتوى هــذه الســـــوق ،خصوصيــة مســتمدة مــن طبيعــة ال ُمنتَــج أي ''الخدمــة التربويــة أو
التعليميــة'' الــذي يساهـــــم فــي جودتــه الزبــون ''التلميــذ'' والمؤسســة معــا .فينتــج عــن هــذا ،منافســة بيــن المؤسســات
الســتقطاب أكبــــر عــــدد مــن التالميــذ ،خاصــة المتفوقيــن منهــم بالنظــر إلــى مســاهمتهم فــي تجويــد المنتــج ،ثــم
منافســة بيــن األســر لتســجيل أبنائهــا لــدى المؤسســات التــي تتمتــع بســمعة طيبــة.
هذا الواقـــع ليـــس خاصا بالمغرب بل أصبحت تعيشه العديد من الدول مع اختالفات تحكمها:
● توجــهــــات السياســات العموميــة للتربيــة والتعليــم المتبنــاة علــى مســتوى كل بلــد علــى حــدة ،فهنــاك بعــض الــدول
تلجــأ إلــى تشــجيع تعــدد الفاعليــن فــي ســوق التربيــة والتعليــم بســــن تحفيــزات جبائيــــــة أو ماليــة مــع إخضــاع خلــق
المؤسســات التعليميــة الخاصــة إلــى ضوابــط معينــة ،فيمــا تلجــأ دول أخــرى إلــى تمويــل المؤسســات الخصوصيــة
عبــر دعــم مالــي أو مــادي مــا يمنــح للدولــة إمكانيــة مراقبــة هــذه المؤسســات ومــن خاللــه تطــور ســوق التعليــم
الخصوصــي.
● مســتويات التطــور والنضــج التــي عرفتهــا التربيــة والتعليــم فــي كل بلــد ،والتــي مــن تجلياتهــا تنــــوع نمــاذج المشــاريع
التربويــة المتبنــاة مــن قِ ــــبل المؤسســات التعليميــة التــي يمكــن أن تشــمل مالءمــة هــذه النمــاذج مــع الهويــة الدينيــة
أو االنتمــاء العرقــي أو النمــــط الدراســي حســب أنشــطة التالميــذ واهتمامــات إلــى جانــب بــروز أنــواع جديــــدة مــن
األنشــطة الداعمــة للمؤسســات التعليميــة كخدمــات المراقبــة مــن طــرف أجهــزة مســتقلة معتمــدة أو كذلــك خدمــات
الوســاطة لتعويــض األساتــــــذة فــي حــاالت غيــاب عرضيــة ،مــا جعــل بعــض الباحثيــن فــي مجــال التعليــم يتحدثــون
عــن قيــام صناعــة تعليميــة صاعــدة.''Industrie éducative naissante'' 1
فيمــا يخــص المغــرب فــإن دراســة قواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم الخصوصــي موضــوع طلــب الــرأي تســتوجب
مــن منظــور مجلــس المنافســة تحليــل الشــروط الموضوعــة لولــوج ســوق التعليــم الخصوصــي ومــدى مالئمتهــا مــع قواعــد
المنافســة الشــريفة ،كمــا تســتوجب أيضــا اإلحاطــة بكافــة الجوانــب التــي تميــز اشــتغال هــذه الســوق علــى أرض الواقــع
للوقــوف علــى مكامــن الضعــف لتجاوزهــا ،وللقيــام بذلــك وجــب تحليــل وضعيــة العــرض والطلــب داخلــه وكــذا العوامــل
والمحفــزات أو العراقيــل التــي تعمــل علــى تطــور هــذا العــرض والطلــب.
 1انظــر املقــال حتــت عنــوان ‘’ ’‘Les systèmes éducatifs à l’heure de la globalisation libérale : Vers l’école marchandiséeللباحــث  Nico Hirttوعضــو جمعيــة
(.)l’Appel pour une école démocratique
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والستكمــــال هــذا التحليــل ،كان لِــــزاما إنجــاز لوحــة فحــص دقيقــة وشــاملة للمنظومــة القانونيــة والتنظيميــة التــي
تؤطــر ســوق التعليــم الخصوصــي بالمغــرب وكــذا نمــوذج نظامتــه ( )Modèle de régulationوالمتدخليــن فيــه علــى كافــة
المســتويات.
إن الهــدف مــن إنجــاز لوحــة الفحــص هــذه ،هــو الحصــول علــى صــورة واضحــة لوضــع هــذه الســوق والعوامــل والحوافــز
التــي تحكــم تطورهــا ومــدى مالئمــة هــذا التطــور مــع االنتظــارات التــي وضعــت فيهــا ســواء ،إن كانــت مــن طــرف الدولــة
كناظــم لهــذه الســوق أو أســر التالميــذ كزبــون يبحــث عــن أحســن وأجــود خدمــة بأثمنــة تنافســية.
فــي األخيــر وانطالقــا مــن تحليــل وضعيــة المنافســة فــي ســوق التعليــم الخصوصــي ولوحــة الفحــص المنجــز ســتتم
ديباجــة بعــض التوصيــات مــن أجــل الرفــع مــن عــرض الخدمــات المقدمــة مــن طــرف مؤسســات التعليــم الخصوصــي
وتنويعــه وإغنائــه لمســايرة الطلــب المتزايــد علــى هــذه الخدمــة وكــذا جعــل هــذا الطلــب أكثــر مــاءة ( )solvableلتحصيــن
وضمــان تطــور هــذه المؤسســات وتحفيــز االســتثمار داخلهــا.

المحور األول :اإلطار العام لطلب الرأي
 .Iتقديم طلب الرأي
توصــل مجلــس المنافســة ،بتاريــخ  20ذي القعــدة  1441الموافــق لـــ ِ  10يوليــوز  ،2020بطلــب رأي مــن لــدن الســيد
رئيــس مجلــس النــواب بخصــوص ''قواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم الخصوصــي''ُ ،سجــــــــــل لــدى األمانــة العامــة
للمجلــس تحــت عــدد /45ط.ر.20/
وقــد جــاء هــذا الطلــب بنــا ًء علــى طلــب مــن لــدن رئيــس اللجنــة البرلمانيــة المكلفــة بالتعليــم والثقافــة واالتصــال بمبــادرة
مــن المجموعــة النيابيــة لحــــزب التقــــــدم واالشــتراكية ،بتاريــخ  24شــوال  1441الموافــق لــــ ِ  15يونيــو .2020
وبمــا أن مؤسســات التعليــم الخصوصــي موضــوع طلــب الــرأي تشــمل جميــع المســتويات مــن التعليــم األولــي والتعليــم
االبتدائــي والتعليــم الثانــوي ،إلــى التعليــم العالــي عــاوة علــى التكويــن المهنــي ،فقــد تــــــم عقـــــد جلســة اســتماع مــع رئيس
لجنــة التعليــم والثقافــة واالتصــال بتاريــخ  24يوليــوز  ،2020لتحديــد مجــال موضــوع طلــب الــرأي.
حيــث تبيــن أن موضــوع طلــب الــرأي يقتصــر فقــط علــى المؤسســات الخصوصيــة للتعليــم االبتدائــي والثانــوي إعــدادي
والثانــوي تأهيلــي التابعــة للنظــام الوطنــي ،دون أن يشــمل مؤسســات التعليــم األولــي والعالــي والتكويــن المهنــي.

 .IIدراســة قبول طلب الرأي
 .1من حيث الشكل
ينــدرج طلــب الــرأي هــذا فــي إطــار مقتضيــات المــــادة  5مــن القانــون  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة والتــي تنــص
علــى أنـــــه '' يمكــن استشــارة المجلــس مــن طــرف اللجــن الدائمــة للبرلمــان فــي مقترحــات القوانيــن وكــذا فــي كل
مســألة متعلقــة بالمنافســة ،وفــق أحــكام النظاميــن الداخلييــن لمجلســي البرلمــان .يدلــي المجلــس برأيــه بطلــب مــن
الحكومــة فــي كل مســألة متعلقــة بالمنافســة .كمــا يجــوز لــه كذلــك أن يدلــي برأيــه فــي كل مســألة مبدئيــة تتعلــق
بالمنافســة بطلــب مــن مجالــس الجماعــات الترابيــة أو غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات أو غــرف الفالحــة أو غــرف
الصناعــة التقليديــة أو غــرف الصيــد البحــري أو المنظمــات النقابيــة والمهنيــة أو هيــآت التقنيــن القطاعيــة أو جمعيــات
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المســتهلكين المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة ،فــي حــدود المصالــح التــي تتكفــل بهــا .يتعيــن علــى المجلــس إبــداء
رأيــه أو تقديــم استشــارته حســب الحالــة ،خــال أجــل ال يتعــدى  30يومــا .ويمكــن ،عنــد االقتضــاء ،أن يطلــب مــن الجهــة
المعنيــة تمديــد األجــل لفتــرة إضافيــة ال تتعــدى  30يومــا''.
وبذلــك فــإن طلــب الــرأي هــذا يدخــل ضمــن االختصاصــات االستشــارية لمجلــس المنافســة ،حيــثُ ســتتم دراســته وِ فقــا
للمساطــــر المشــار إليهــا فــي المــادة  5مــن القانــون  20.13المذكــورة.
وحيــثُ إن طلــب الــرأي تقــدم بــه الســيد رئيــس مجلــس النــواب ِطبقــــا ألحكــــام المادتيــن  344و 345مــن القانــون الداخلي
لمجلــس النــواب ،وبنــا ًء علــى طلــب رئيــس اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتعليــم والثقافــة واالتصــال ،فــإن طلــب الــرأي هــــذا
يســتوفي الشــروط الشكلية القــــانونية.
وبالتالي فإن طلب الرأي مــوضوع االستشارة يعتبر مقبوال من حيثُ الشكـــل.

 .2من حيث الموضوع
يطــــرح طلــب الــرأي موضـــــوع هــــذا التقريــر مســألة متعلقــة بالمنافســة فــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي وهــي
دراســة وضعيــة المنافســة داخــل هــذه الســــوق ومــدى احتــرام فاعليهــا ومكوناتهــا لقواعــد المنافســة .وبذلــك فــإن طلــب
الــرأي هــــذا ينــــدرج ضمــن اختصاصــات مجلــس المنافســة التــي يحددهــا القانــون رقــــم  20.13المذكــور وبذلــك يعتبـــــر
مقبــوال مــن حيــثُ المضمــون.
اعتبــارا لــكل مــا ســبق فــإن طلــب رأي مجلــس النــواب المتعلــق بقواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي يعتبــر مقبــوال شــكال ومضمونــا.

 .IIملخص أشغال جلسات االستماع المنظمة من طرف مجلس المنافسة
2

اعتمــدت بلــورة رأي مجلــــس المنافســة حــول موضــوع طلــب الــرأي اآلنــي ،علــى اســتثمار حصيلــة جلســات االســتماع
لألطــراف المتدخلــة فــي أداء مؤسســات التعليــم الخصوصــي والمعنيــة بالشــأن التعليمــي والتربــوي والتــي ضمــت
خاصــة الــوزارة الوصيــة ،المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،الجمعيــات المهنيــة ،جمعيــات أمهــات
وآبــاء وأوليــاء التالميــذ والتلميــذات ،فدراليــات حمايــة المســتهلك ،النقابــات الوطنيــة عــاوة علــى أســاتذة جامعييــن
وخبــراء فــي قضايــا التعليــم.
وقــد مكنــت هــذه الجلســات مــن صياغــة صــورة واضحــة حــول واقــع ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ووضعيــة
المنافســة فيهــا ،تــم علــى أساســها إثــراء االســتنتاجات والتوصيــات .وفيمــا يلــي ،تقديــــــم ملخــص ألهــم النقــاط المنبثقــة
عــن هــذه الجلســات:

 اإلطار القانوني والتنظيمي للتعليم الخصوصيتــرى مختلــف الجهــات المســتمع إليهــا أن تحســين أداء ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي رهيــن بمراجعــة
التشــريعات والنصــوص التنظيميــة التــي تخضــع لهــا والمؤطــرة لهــا ،انســجاما مــع مقتضيــات القانون-االطــار51.17
وتماشــيا مــع التحــوالت الدوليــة التــي تعرفهــا مجــاالت التربيــة والتكويــن ،والمناهــج والمعرفــة .وتــم التأكيد باألســاس
علــى ضــرورة ضبــط شــروط وآجــال ولــوج الســوق بمــا يحفــظ حقــوق المســتثمرين والمتعلميــن على الســواء وبمراجعة
دفتــر التحمــات وتضمينــه لمعاييــر ومقاييــس دقيقــة تشــمل جميــع جوانــب العمليــة التعلميــة وســيرورة الخدمــات
المقدمــة دون االقتصــار علــى مواصفــات الشــروط الماديــة للممارســة مــن مرافــق ووســائل.
 2انظر امللحق  ،3لالطالع على البرمجة التفصيليــة للجلسات.
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 السياسة العمومية الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصيبإجمــاع مــن جميــع الجهــات المســتمع إليهــا ،أعطــى الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ( )2009-2000والرؤيــة
االســتراتيجية لإلصــاح ( )2030-2015إشــارات قويــة إلرادة الدولــة لالرتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي
كمكــون مــن مكونــات المنظومــة التربويــة الوطنيــة وكشــريك للدولــة فــي النهــوض بهــذه المنظومــة ثــم كشـــريك
للتعليــم العمومــي ،إذ تــم بموجبهمــا إرســاء أهــداف ومبــادئ واضحــة لإلصــاح وتحديــد لآلليــات الواجــب اعتمادهــا.
وقــد ربطــت الجهــات المســتمع إليهــا إمكانيــة بلــوغ األهــداف المســطرة بضــرورة التعجيــل ببلــورة اإلطــار التعاقــدي
االســتراتيجي الشــامل الــذي أقرتــه الرؤيــة االســتراتيجية وصياغــة مخططــات تنفيذيــة وبرمجــة مدققــة لوضــع آليــات
دعــم ومواكبــة تطــور التعليــم المدرســي الخصوصــي بتشــجيع توجيــه االســتثمار نحــو تحســين وتنويــع العــرض التربــوي
وســد حاجيــات المناطــق التــي تعانــي مــن الخصــاص .كمــا تــم التركيــز علــى أهميــة توفيــر المقومــات الضروريــة لتحســين
أدائــه والتــي خُ ــص بالذكــر منهــا تكويــن وتأهيــل المــوارد البشــرية وإبــرام اتفاقيــات الشــغل الجماعيــة بهــدف تغطيــة
مختلــف الخصوصيــات التدبيريــة للتعليــم فــي مجــال الشــغل والتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة.

 تعدد المتدخلين وتداخل المهامانطالقــا مــن التطــور الــذي عرفــه عــدد مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وإلــى الــدور الطالئعــي المنــوط إليــه
كشــريك للتعليــم العمومــي ،خلصــت جلســات االســتماع إلــى أن مــن شــأن خلــق جهــاز وطنــي يضطلــع بمهــام مواكبــة
وتأطيــر أداء هــذه المؤسســات ومراقبتهــا ،أن يســاهم فــي مواجهــة تحديــات تطويــر أدائهــا ومردوديتهــا وكســب رهانــات
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
كمــا جــاءت جملــة مــن االقتراحــات للرفــع مــن فعاليــة ونجاعــة مراقبــة مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي الواجــب
وتوظيــف مــا تفضــي إليــه لتحســين أســاليبها ومعالجــة تدنــي مردوديــة عــدد منهــا .وقــد خصــت هــذه االقتراحــات
الرفــع مــن وتيــرة انتظــام عمليــات المراقبــة ،تعزيــز محتواهــا لتشــمل علــى الســواء الوسائـــــل الموفــرة ومضمــون العمليــة
التعليميــة مــع الحــرص علــى مالءمــة أســاليب القيــام بهــا مــع طبيعــة هــذه المؤسســات (فــي إشــارة لضــرورة تبني أســاليب
تختلــف عمــا يعمــــل بــه لتفتيــش ومراقبــة المؤسســات العموميــة) .كمــا اقتــرح العمــل علــى مراجعــة مســاطر تفعيــل
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي حــق المخالفيــن والتــي يحــول تعــدد المتدخليــن فيهــا دون أجرأتهــا.

 دينامية المنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصيأكــد مهنيــو التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى الطابــع التنافســي الــذي تتســم بــه ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي
وأبــرزوا الركائــز المعتمــدة مــن قِ بــل المؤسســات لتمييــز عــــرضها والرفــع مــن حصتهــا الســوقية والتــي تــم تصنيفهــا
كالتالــي :الرأســمال البشــري ،حيــث تســعى المؤسســات إلــى اســتقطاب أطــر ذوي كفــاءة عاليــة وضمــان تكويــن مســتمر
لهــا عــاوة علــى نهــج سياســة واضحــة لالحتفــاظ بهــم تخــدم مســارهم المهنــي وتقــوم علــى أجــور ومنــح مهمــة ،البرامــج
والمناهــج التربويــة ،إذ مــن المؤسســات التــي ال تحصــر مادتهــا التعليميــة فــي البرنامــج المفــروض مــن قبــل الــوزارة
المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة بــل تعمــد إلــى تطويــر برامــج ومناهــج جديــدة مســتمدة مــن ممارســات دوليــة معتــرف بهــا
البنــى التحتيــة و التجهيــزات ،حيــث تولــي المؤسســات اهتمامــا متزايــدا بتحســين البنايــات والمرافــق والتجهيــزات
التربويــة واللوجســتيكية إلــى جانــب الوســائط والبرمجيــات الســمعية والبصريــة الموظفــة.
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فيمــا جــاءت اقتراحــات لتعزيــز ديناميــة التنافــس بخلــق نظــام شــفاف لضبــط معاييــر جــودة خدمــات مؤسســات التعليــم
المدرســي الخصوصــي يُحت َكــم إليــه لتصنيــف هــذه المؤسســات عــاوة علــى تشــجيع نمــاذج جديــدة مــن المؤسســات
التعليميــة منهــا مؤسســات تشــاركية شــبه عموميــة يســاهم اآلبــاء فــي تمويلهــا وتدبيرهــا .كمــا تــم التأكيــد علــى ضــرورة
إعــادة تقويـــــم المدرســة العموميــة بالنظــر لمرجعيتهــا داخــل المنظومــة التربويــة .هــذا وقــد اقتــرح اعتمــاد المؤسســات
الخصوصيــة كمحاضــن تجريبيــة لطــرق تربويــة مبتكــرة يمكــن تعميمهــا بعــد المرحلــة التجريبيــة والعمــل علــى تغييــر
الصــورة النمطيـــــــة التــي تربــط جــودة التعليــم بالبنــى الترفيهيــة وتغفــل المكــون التعليمــي واالنفتــاح علــى تجــارب تربويــة
متطــورة أو أجنبيــة ناجحــة.

 تحديد أسعار ورسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليميةتباينــت آراء الجهــات المســتمع إليهــا فــي شــأن تحديـــــد مســتوى الرســوم والواجبــات المفروضــة علــى األســر وضبــط
مراجعتهــا ،بيــن معارضــة وتأييــد .فبالنســبة لتمثيليــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلميــذات والتالميــذ ،تسعيـــــر الخدمــة
التعليميــة يجــب أن يخضــع لضوابــط مقننــة وآليــات شــفافة وال يجــب أن يســتجيب لمنطــق ''تســليع'' مطلــق يضمــن
للمســتثمرين هوامــش تجاريــة ( )Marges commercialesمربحــة .ومــن ضمــن المقترحــات التــي جــاءت فــي هــذا البــاب،
اعتمــاد ســلم لألثمنــة الدنيــا والقصــوى حســب تصنيــف للمؤسســات علــى غــرار مــا هــو جــار بــه العمــل فــي القطــاع
الفندقــي.
فيمــا علــل ممثلــو الجمعيــات المهنيــة التبايــن فــي مســتويات التســعيرة ،ســواء بالنســبة للخدمــات التعليميــة أو الخدمــات
األخــرى المقترحــة علــى األســر ،بعــدم تجانــس جــودة ومضمــون العــرض الموفــر مــن قبــل مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي ارتباطــا بنوعيــة البنــى التحتيــة والتجهيــزات ،وحجــم اإلمكانــات المعتمــدة مــن مــوارد بشــرية وبرامــج
ومناهــج تربويــة .كمــا أشــاروا إلــى أن احتســاب الواجبــات يتــم علــى أســس الموازنــة بيــن المصاريــف والمداخيــل كمــا
يســري ذلــك علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ،عــاوة أن اختيــار االســر طوعــي تحــدده المواصفــات المالئمــة
لقدرتهــا الشــرائية .ومــن منظــور المهنييــن ،التعامــل بأســعار يحددهــا قانــون العــرض والطلــب ،ضامــن للخلــق واالبتــكار
والســعي إلــى تحســين وتجويــد الخدمــات دون المــس بمبــدئ الشــفافية .كمــا عبــروا عــن مخاوفهــم حــول االنعكاســات
المحتملــــــة لتحديــد التســعيرة المعتمــدة ،مــن جهــة ،علــى اســتمرارية المؤسســات الخصوصيــة ومــن جهــة أخــرى ،علــى
تدني جودة الخدمات المقدمة.

 عالقة المؤسسات التعليمية الخصوصية باألسرمــن وجهــة نظــر ممثلــي العديــد مــن الجهــات ،العالقــة التــي تجمــع األســــر بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي
غيــر متكافئــة .ويُك ـ ِّرس هــذا الالتكافــؤ العمــــل بالعقــود المســلمة لآلبــاء واألوليــاء ،فــي إشــارة للنظــام الداخلــي وذلــك
الفتقادهــا لمقومــات العقــد الســليم حيــث يتــم إمضاؤهــا والمصادقــة عليهــا مــن قِ بــل ولــي األمــر دونــا عــن الطــرف الثانــي
عــاوة علــى عــدم تضمينهــا اللتزامــات الطرفيــن .وقــد خصــت تمثيليــات األســر بالذكــــر ممارســات بعــض المؤسســات
ـاب عقــد واضــح المعالــم ،تجعــل األســر رهينــة لمــا تقــرره وتفرضــه هــذه المؤسســات كإلــزام التالميــذ
التــي فــي غيـ ِ
باقتنــاء الكتــب المدرســية وزي مدرســي موحـــــد لديهــا ،وفــــرض دروس للدعــم بمقابــل ،أو رفــض إعــادة تســجيل تالميــذ
معدالتهــم الدراســية متوســطة.
ولمعالجــة الوضــع ،اقتــرح تحديــد الضوابــط المنظمــة للعالقــة بيــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي واألســر
إلــى جانــب وضــع نمــاذج عقــود قانونيــة ملزمــة للطرفيــن تحــدد التزامــات كل منهمــا فيمــا يتعلــق بمختلــف جوانــب العمليــة
التعليميــة عــاوة علــى تحديــد ســبل حــل النزاعــات الممكنــة دون االخــال بحــق التالميــذ فــي متابعــة الدراســة.
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المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

 هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصيةحســب التصريحــات المدلــى بهــا خــال جلســات االســتماع ،أبانــت األزمــة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا عــن هشاشــة
عــدد مــن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة والتــي لجــأت إلــى إلغــاء بعــض الفصــول الدراســية أو إغــاق كلــي ألبوابهــا
وذلــك مــن جــراء ،مــن جهــة ،تراجــع مداخيلهــا بفعــل حــاالت نــزوح تالمــذة التعليــم الخصوصــي إلــى التعليــــــم العمومــي
أو عــدم تمكــن بعــض األســر مــن أداء واجباتهــا ،ومــن جهــة أخــرى ،ثقــل االســتثمارات التكنولوجيــة والتقنيــة الضروريــة
لضمــان التعليــم عــن بعــد ،وكــذا مصاريــف مســتلزمات الســامة المفروضــة بعد الدخول المدرســي لموســم .2021-2020
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 خدمات التأمين المدرسيســعيا لمعالجــة التجــاوزات المرتبطــة بهــذه الخدمــة ،عبــر ممثلــو الجهــات المســتمع إليهــا عــن عــدد مــن المقترحــات
لتعزيــــــز قواعـــــد التأميــــــن المدرســي وضمــان شــفافية أكبــر للعقــود الجماعيــة المبرمــة مــن قِ بل المؤسســات التعليمية،
مــن أهمهــا توحيــد الضمانــات الواجــب تغطيتهــا وتحديــد حــد أدنــى لمســتويات هــذه التغطيــة عــاوة علــى ســن طــرق
إخبــار اآلبــاء بمضاميــن العقــود الجماعيــة لتأميــن التالميــذ وكــذا منحهــم حريــة اختيــار الشــركات التأمينيــة وإمكانيــة
التعاقــد معهــا مباشــرة.

المحــور الثاني :التحليل االقتصادي والتنافسي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي
 .Iالتحليل االقتصادي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي
 .1من حيث الشكل
يضــم قطــاع التعليــم المدرســي الخصوصــي المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة العاملــة تحــت وصايــة وزارة التربيــة
الوطنيــة بالنظــام الوطنــي وكــذا المؤسســات التــي تقــدم خدماتهــا التعليميــة وفــق برنامــج ونمــط تعليمــي أجنبــي.
مــن حيــث عــدد المؤسســات ،ي ُعـــــد القطــاع حســب اإلحصائيــات المتوصــل بهــا مــن الــوزارة المكلفــة
بالتربيــة الوطنيــة للموســم الدراســي  6 283 ،2020-2019مؤسســة خصوصيــة موزعــة عــــلى الشــكل التالــي:
●  6 229مؤسســة تعليميــة خصوصيــة تابعــة للنظــام الوطنــي ،قــــد حققــت برســم ســنة  ،2018حســب تصريحــات
التمثيليــات المهنيــة ،رقــم أعمــال يضاهــي  19،8مليــار درهــم.
●  54مؤسســة خصوصيــة تابعــة لنمــط تعليــم أجنبــي 32 :منهــا تابعــة لنظــام التعليــم الفرنســي 11 ،تابعــة للنظــام
اإلســباني 5 ،تابعــة للنظــام األمريكــي 4 ،تابعــة للنظــام البريطانــي و 2تابعــة للنظــام البلجيكــي.
وتتميــز المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة التابعــة للنظــام الوطنــي ،بتمركزهــا القــوي علــى مســتوى جهــات
الــدار البيضاء-ســطات والرباط-ســا-القنيطرة وفاس-مكنــاس حيــث تنشــط بهــا نســبة  60،28بالمائــة مــن
مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي .كذلــك يعــرف القطــاع هيمنــة تغطيتــه للطــور االبتدائــي،
إذ تبيــن معطيــات الــوزارة الوصيــة المتعلقــة بالموســم الدراســي  ،2019-2018أن  40،50بالمائــة مــن
مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي تقــدم فقــط خدمــة تعليــم مســتويات الطــور االبتدائــي.
أ ّمــا مـــــن حيــــث عــــــدد التــــالميــــذ ،فتستقــطـــــب مؤسســــات التعليــــــم المدرســي الخصوصــــــي التابعــة للنظــام
 3لم يتوصل املجلس بإحصائيات الوزارة املكلفة بالتربية الوطنية يف هذا الشأن.
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الوطنــي والعاملــة بنظــام تعليــم أجنبــي ،استنـــــادا إلـــــى معطـــــيات وزارة التربيـــــة الوطنيـــــة برســـــم الموســـــم
الدراســـــي  ،2020-2019أزيـــــد مــن مليـــــون تلميـــــذ ( 1 105 182تلميــذ) موزعيـــــن علــى مختلـــــف األطـــــوار التعليميــــة
أقــل مــن  37 000تلميــذ منهــم متمدرســون بيــن صفــوف المؤسســات التابعــة لألنظمــة األجنبيــة المتواجــدة
فــي المغــرب (تمثــل أقــل مــن  0،5بالمائــة مــن مجمــوع المتمدرســين فــي مختلــف أنــواع التعليــم المذكــورة).
ويمثــل تالميــذ مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،بمــا فيــه التعليــم األجنبــي 15 ،بالمائــة مــن مجمــوع
المتمدرســين (فــي صفــــوف التعليــم العمومــي والخصوصــي التابعيــن للنظــام الوطنــي وكــذا التعليــم األجنبــي).
وتعتمــد هــذه المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ،4حســب معطيــات الموســم الدراســي  ،2020-2019علــى أزيــد
مــن  104 533ألــف شــخص يشــتغلون لديهــا حســب التصنيــف اآلتــي 54 557 :منهــم قائمــون علــى مهــام التدريــس،
و 32 447مكلفــون بالمهــام الخدماتيــة مــن نقــل وحراســة ونظافــة و 17 529إداريــون ومشــرفون تربويــون.

 .2تطور التعليم المدرسي الخصوصي مقارنة مع نظيره العمومي
فــي معــــــرض إبــراز تطــور هــذا القطــاع ،ســيتم التركيــز علــى التعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع للنظــام الوطنــي
مــع اعتمــاد نهــج مقــارن لتطــوره خــال العشــر ســنوات الماضيــة مــع قطــــاع التعليــم المدرســي العمومــي ،اعتبــارا لكــون
هذيــن التعليميــن يشــكالن التقســيمين األساســيين للنظــام الوطنــي للتعليــم المدرســي كمــا أقرتــه وزارة التربيــة الوطنيــة.
مــن حيــث عــدد المؤسســات ،ســجل التعليــم المدرســي الخصـــــوصي التابــع للنظــام الوطنــي ،خــال العشــر ســنوات
الماضيــة ،وتيــرة تطــور تصاعديــة حيــثُ انتقــل عددهــا مــن  3 168مؤسســة ،برســم الموســم الدراســي  ،2011-2010إلــى
 6 229مؤسســة برســم الســنة الدراســية  ،2020-2019أي بزيــادة تقــدر بنســبة  96،62بالمائــة تتجــاوز نســبة تطــور
عــدد مؤسســات التعليــم العمومــي البالــغ عددهــا  15،54( 11 213بالمائــة).
رسم بياني  : 1مقارنة لتطور عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي  2010-2011إلى 2020-2019

معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
بمــوازاة مــع هــذا التطــور وخــال نفــس الفتــرة ،عرفــت حصة التعليم المدرســي الخصوصي من مجموع عدد المؤسســات
المدرســية التابعة للنظام الوطني تزايدا بـِـ  11نقطة ،لتبلغ برســم الموســم الدراســي  2020-2019حصة  35،71بالمائة.
 4تخــص هــذه االحصائيــات فقــط العاملــن مبؤسســات التعليــم املدرســي اخلصوصــي التابعــة للنظــام الوطنــي دون املؤسســات العاملــة وفــق األنظمــة األجنبيــة
التــي لــم يتوصــل مبعطيــات يف شــأنها بهــذا اخلصــوص.
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المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

حســب األطــوار التعليميــة ،تبيــن معطيــات نفــس الفتــــرة ،أن التطــور العــام المبــرز ســابقا ،واكبــه تطــور علــى مســتوى

مختــلــــف األطــــوار أهمــه خــص الطــور الثانــوي اإلعــدادي ،حيــث انتقــل عــدد المؤسســات الثانويــة اإلعداديــة مــن 747

(تمثــل  31،6بالمائــة مــن مجمــوع اإلعداديــات العموميــة والخصوصيــة) برســم الموســم الدراســي  ،2011-2010إلــى
 1 718مؤسســة (تمثــل  45،7بالمائــة مــن مجمــوع اإلعداديــات العموميــة والخصوصيــة) برســم الموســم .2020-2019

فيمــا عــرف طــوري االبتدائــي والثانــوي التأهيلــي نمــوا شــبه متكافــئ ،بزيــادة علــى التوالــي بـِـــما يقــارب  9،5و 9نقــط
توافــق تطــورا ،خــال نفــس الفتــرة ،لعــدد المــدارس االبتدائيــة مــن  1 954إلــى  3 518مؤسســة ولعــدد الثانويــات

التأهيليــة مــن  467إلــى  993مؤسســة.

رسم بياني  : 2تطور نسبة عدد المؤسسات حسب األطوار التعليمية في الوسطين العمومي والخصوصي
 2010-2011إلى 2020-2019

معطيـ ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
جهويــا ،تبيــن مقارنــة توزيــع التعليميــن المدرســي العمومــي والخصوصــي تراجعــا عامــا لحصــة المؤسســات العموميــة

بالنســبة لمجمــوع المؤسســات العاملــة وفــق النظــام الوطنــي لصالــح المؤسســات الخصوصيــة ،وذلــك بنســب متفاوتــة
مــن جهــة إلــى أخــرى.

هــذا وقــد ســجلت جهتــي الــدار البيضــاء  -ســطات والعيــون  -الســاقية الحمــراء تجــاوز المؤسســات الخصوصيــة

إلجمالــي عــدد نظيراتهــا العموميــة ،علــى التوالــي ،ابتــداء مــن الموســم الدراســي

 2018-2017و 5.2017-2016ويعــزى هــذا التجــاوز :علــى مســتوى جهــة الــدار البيضــاء  -ســطات ،لتزايد عدد المؤسســات
الخصوصيــة لطــوري الثانــوي بفــارق يفــوق  200مؤسســة برســم الموســم الدراســي  ،62019-2018وعلــى مســتوى جهــة
العيــون  -الســاقية الحمــراء ،للزيــادة التــي عرفتهــا كل األطــوار (بفــارق يعــادل  39مؤسســة).

 5حســب مــا جــاء خــال جلســات االســتماع ،التجــاوز الــذي ســجلته جهــة الــدار البيضــاء ســطات ال يرجــع فقــط خللــق مؤسســات خصوصيــة جديــدة فحســب
بــل كذلــك لقــرارات إغــاق عــدد مــن املؤسســات العموميــة.
 6لم يتوصل املجلس مبعطيات التوزيع اجلغرايف ألعداد مؤسسات التعليم العمومي برسم املوسم الدراسي .2020-2019
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وتجــدر اإلشــارة كذلــك لجهــة الربــاط  -ســا  -القنيطــرة التــي تعــرف تجــاوزا لعــدد المؤسســات الخصوصيــة لطــوري
الثانــوي مقارنــة مــع المؤسســات العموميــة.

من حيث عدد التالميذ ،وبوتيرة شبيهــــــة بتطــــــور عدد مؤسساته ،سجل التعليم المدرسي الخصوصي ،بين الموسمين

الدراسيين  2011-2010و ،2020-2019زيادة بنسبة  74،50بالمائة حيث فاق مليون تلميذ ،بعد أن كان ال يتجاوز 620 000

تلميذ برسم الموسم ( .2011-2010في المقابل تزايد عدد تالميذ التعليم العمومي خالل نفس الفترة بنسبة  9،09بالمائة).
رسم بياني  : 3تطور عدد تالمذة التعليم المدرسي في الوسطين العمومي والخصوصي
 2010-2011إلى

2020-2019

معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
علــى الرغــم مــن هــذه الوتيــرة التزايديــة المالحظــة مــن خــال الرســوم البيانيــة الســابقة ،لــم يتجــاوز عــدد تالميــذ

التعليــم المدرســي الخصوصــي نســبة  15بالمائــة مــن مجمــوع تالميــذ النظــام الوطنــي مــا يعكــس عــدم تمكــن القطــاع
مــن تحقيــق الهــدف المحــدد لســنة  2015بموجــب الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن والمتمثــل فــي بلــوغ عــدد تالمذتــه

 20بالمائــة مــن مجمــوع تالمــذة النظــام الوطنــي.

حســب األطــوار التعليميــة ،تبيــن المعطيــات اإلحصائيــة للــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة عــدم تجــاوز تالميــذ طــوري
التعليــم الثانــوي الخصوصــي نســبة  10بالمائــة مــن مجمــوع تالميــذ النظــام الوطنــي واســتقطاب أكبــر نســبة فــي األقســام

االبتدائيــة دون أن تفــوق  17،5بالمائــة ،وذلــك بالرغــم مــن المنحــى التصاعــدي لتطــور عــدد تالميــذ التعليــم الخصوصــي

مقارنــة مــع التعليــم العمومــي.
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رسم بياني  : 4تطور نسبة عدد التالميذ حسب األطوار التعليمية في الوسطين العمومي والخصوصي
 2011-2010إلى 2020-2019

معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
علــى مســتوى الجهــات ،عرفــت نســبة عــدد تالميــذ التعليــم الخصوصــي مــن مجمــوع تالميــذ النظــام الوطنــي تزايــدا
بدرجــات متفاوتــة عبــر الســنوات مــن جهــة إلــى أخــرى وبنســب أصغــر ممــا تــم تســجيله بالنســبة لعــدد المؤسســات.
فمثــا ،علــى مســتوى جهــات الــدار البيضــاء  -ســطات  ،الربــاط  -ســا  -القنيطــرة وفــاس  -مكنــاس معــا لــم
يتجــاوز ،برســم الموســم الدراســي  ،7 2019-2018عــدد تالمــذة التعليــم المدرســي الخصوصــي نســبة  20بالمائــة مــن
مجمــوع تالمــذة النظــام الوطنــي ( 630 551متمــدرس فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن أصــل  3 251 685تلميــذ
النظــام المدرســي الوطنــي علــى مســتوى هــذه الجهــات الثالثــة) بمــا فــي ذلــك جهــة الــدار البيضــاء  -ســطات التــي
ســجلت ،ابتــدا ًء مــن الموســم الدراســي  ،2018-2017تجــاوز مؤسســات التعليــم الخصوصــي لعــدد نظيراتهــا العموميــة.
رسم بياني  : 5تطور نسب تالميذ التعليمين العمومي والخصوصي من مجموع تالمذة النظام الوطني على مستوى
جهات الدار البيضاء  -سطات  ،الرباط  -سال  -القنيطرة وفاس مكناس  2016-2015إلى 2019-2018

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
 7لم يتوصل املجلس مبعطيات التوزيع اجلغرايف ألعداد تالميذ مؤسسات التعليم العمومي برسم املوسم الدراسي .2020-2019
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فيمــا ســجلت حصــة المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة مــن مجمــوع مؤسســات النظــام الوطنــي بجهتــي العيون-الســاقية
الحمــراء والداخلــة  -وادي الذهــب برســم الموســم الدراســي  ،2019-2018علــى التوالــي ،نســبتي  22،81بالمائــة و18،28
بالمائــة ،أعلــى م َّمــا تســجيله علــى المســتوى الوطنــي وبزيــادة تقــارب  3نقــاط مقارنــة مــع الســنة الدراســية .2016-2015
وترجع أصغر حصة للمؤسسات التعليمية الخصوصية من مجموع مؤسسات النظام الوطني لجهة درعة تافياللت بنسبة 3،54
بالمائة سجلت برسم السنة الدراسية ( 2019-2018بفارق ال يتجاوز  0،5نقطة مقارنة مع الحصة المسجلة سنة .)2016-2015
كذلــك يبــرز التوزيــع الجهــوي لتالميــذ النظــام الوطنــي حســب األطــوار التعليميــة ،هيمنــة اللجــوء إلــى المدرســة
العموميــة واســتقطاب التعليــم المدرســي الخصوصــي لنســب تختلــــــف حســب الجهــات واألطــوار لــم تتجــاوز فــي
مجملهــا نســبة  30بالمائــة ،وذلــك بالرغــم ممــا تــم تســجيله فيمــا قبــل ،مــن تواجــد علــى مســتوى بعــض الجهــات،
للمؤسســات التعليميــة الخصوصيــة بأعــداد أكبــر مــن نظيراتهــا العموميــة ،فبرســم الســنة الدراســية :2019-2018
● بالنســبة للطــور االبتدائــــي :سجلــــت أكبــر نســبة اســتقطاب للتالميــذ مــن قِ بــل المــدارس االبتدائيــة لجهــة الــدار
البيضــاء  -ســطات دون أن تتجــاوز  29،5بالمائــة مــن مجمــوع تالميــذ المؤسســات االبتدائيــة التابعــة للنظــام الوطنــي
والمنتميــة لــذات الجهــة .ا َّمــا جهــة العيــون  -الســاقية الحمــراء والتــي يفــوق عــدد المؤسســات االبتدائيــة الخصوصية
نظيراتهــا العموميــة ،عادلــت نسبـــــة االستقطــــاب  29،19بالمائــة مــن مجمــوع تالميــذ المؤسســات االبتدائيــة التابعــة
للنظــام الوطنــي والمنتميــة لــذات الجهــة .فيمــا ســجلت المــدارس االبتدائيــة لجهــة درعــة تافياللــت أصغــر نســبة
اســتقطاب مــن مجمــوع تالميــذ الجهــة فــي الطــور االبتدائــي للنظــام الوطنــي ( 4،71بالمائــة).
● بالنســبة للطــور الثانــوي إعــدادي :علــى مســتوى جهــات الــدار البيضــاء  -ســطات والربــاط  -ســا  -القنيطــرة
والعيــون  -الســاقية الحمــراء حيــث تجــاوز عــدد الثانويــات اإلعداديــة الخصوصيــة نظيراتهــا العموميــة بلغــت نســبة
اســتقطاب التعليــم الخصوصــي علــى التوالــي فقــط  16،58و 12،55و 16،90بالمائــة مــن مجمــوع تالمــذة الطــور فــي
هــذه الجهــات.
● بالنســبة للطــور الثانــوي تأهيلــي :كذلــك لــم تفــق نســبة االســتقطاب  17بالمائــة علــى مســتوى مختلــف الجهــات
فيمــا بلغــت أدنــى نســبة  0.71بالمائــة ســجلت علــى مســتوى جهــة درعــة تافياللــت.
انطالقــا ممــا ســبق ،يالحــظ أن التفــاوت المســجل بيــن نســبتي عــدد مؤسســات وتالميــذ القطــاع بالنســبة إلجمالــي
تعليــم النظــام الوطنــي يعطــي إشــارات عــن ضعــف الطاقــة االســتيعابية لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي
مقارنــة مــع نظيراتهــا العموميــة.
كمــا يالحـــــظ أن عــدد مؤسســات قطــاع التعليــم المدرســي انتقــل مــن  3 168مؤسســة ،برســم الموســم المدرســي
 ،2011-2010كانــت تمثــل نســبة  24،61بالمائــة مــن مجمــوع مؤسســات تعليــم النظــام الوطنــي ،إلــى  6 229مؤسســة
تمثــل نســبة  35،71بالمائــة ،برســم الموســم الدراســي  .2020-2019وتفســر هــذه الزيــادة باألســاس بتلــك التــي
عرفهــا طــور الثانــوي إعــدادي أكثــر مــن باقــي األطــوار .كذلــك ســجل عــدد التالميــذ ،خــال نفــس الفتــرة ،زيــادة مــن
 620 000تلميــذ إلــى أزيــد مــن مليــون تلميــذ ،قابلتهــا زيــادة فــي حصــة التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن مجمــوع
تالمــذة النظــام الوطنــي مــن  9،64بالمائــة إلــى  14،58بالمائــة ،تعــزى كذلــك لتزايــد أعــداد تالميــذ طــور اإلعــدادي.

 .3المساهمة السوسيو اقتصادية للتعليم المدرسي الخصوصي
ســيتم تفصيــل الــدور السوســيو اقتصــادي للتعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع للنظــام الوطنــي ،اســتنادا إلــى عــدد
مــن معطيــات مختلــف الــوزارات المعنيــة مــن خــال مــا يلــي إبــــراز مســاهمة مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي
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مــن حيــث دعــــم المجهــود الوطنــي للتربيــة والتعليــم ،إلــى جانــب المدرســة العموميــة ،وبهــذا فــي التخفيــف مــن العــبء
المالــي علــى ميزانيــة الدولــة ،ثــم مــن حيــث خلــق فــرص الشــغلِ ،عــاوة علــى المســاهمات الجبائيــة التــي توفــر مداخيــل
لميزانيــة الدولــة.

 1.3المساهمة في المجهود الوطني للتعليم والتكوين
ســجل التعليــم المدرســي الخصوصــي ،خــال العشــرية الماضيــة ،وتيــرة تصاعديــة مــن حيــثُ اســتقطاب التالميــذ .وقــد
عنــت بعــض الدراســات بتقييــم تحصيــل تالمذتــه ،8ســيتم فيمــا يلــي الوقــوف عنــد بعــض النتائــج التــي أفضــى إليهــا عــدد
مــن هــذه الدراســات ويتعلــق األمــر:
● بالدراســة الدوليــة لإلتجاهــات فــي الرياضيــات والعلــوم (Trends in International Mathématics and Science
 ،)Study / TIMSSالمنجــزة مــن قبــل الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي (International Association for the
 ،)Evaluation of Educational Achievement / IEAوالتــي يتــم بموجبهــا تقييــم مســتوى تحصيــل تالمــذة المســتوى الرابــع
والمســتوى الثامــن (الــذي تقابلــه الســنة الثانيــة لطــور التعليــم الثانــوي إعــدادي فــي النظــام المغربــي) وذلــك فــي
مــواد الرياضيــات والعلــوم والتــي أفــرزت نســختها برســم ســنة  92015أن معــدل تحصيــل تالميــذ التعليــم الخصوصــي
يفــوق معــدل أقرانهــم فــي التعليــم العمومــي ،وذلــك بفــارق يصــل إلــى  90نقطــة فــي الرياضيــات و  114فــي العلــوم،.
بالنســبة لمســتوى الرابــع ،و  99نقطــة فــي الرياضيــات و  92نقطــة فــي العلــوم. 10
● بالدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة ( ،)Progress in Reading Literacy Study /PIRLSالمنجــزة مــن قبــل
الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي ( ،)IEAلتقييــم دولــي لمســتوى الكفايــات فــي القــراءة لــدى تالمــذة الســنة
الرابعــة مــن التعليــم االبتدائــي والتــي أدلــت برســم نســختها لســنة  2016أن النتيجــة التــي حصــل عليهــا تالمــذة
المؤسســات الخصوصيــة فــي القــراءة تفــوق بـــ  120نقطــة النتائــج التــي حصــل عليهــا نظائرهــم مــن المدرســة
العموميــة.11
● بالبرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات ( ،)PNEAالموضــوع مــن قبــل هيئــة التقييــم لــدى المجلــس األعلــى للتربيــة
والتكويــن والبحــث العلمــي ،لتقييــم مكتســبات تالميــذ مســتوى الجــذع المشــترك للســلك الثانــوي التأهيلــي ،والــذي
تبــرز نســخته برســم ســنة  2016أن الدراســة فــي المؤسســات الخصوصيــة يمنــح حظوظــا للحصــول علــى نتائــج
أفضــل نســبيا علــى العمــوم وحســب المســالك :فبالنســبة للجــذع المشــترك مســلك «آداب وعلــوم إنســانية» ،حقــق
التالميــذ المتمدرســون فــي المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة الخــاص علــى نتائــج أفضــل نســبيا مــن إنجــاز تالمــذة
الجــذع نفســه التابعيــن للقطــاع العمومــي ،باســتثناء اللغــة العربيــة حيــث تفــوق تالمــذة القطــاع العمومــي بنقطــة
واحــدة  ،فيمــا تفــوق تالميــذ التعليــم الخصوصــي ،فــي اللغــة الفرنســية والرياضيــات بفــارق  14نقطــة مقابــل  6نقــط
فــي االجتماعيــات و  5نقــط فــي علــوم الحيــاة واألرض ،أمــا بالنســبة للجــذع المشــترك مســلك «علــوم» تعتبــر نســب
 8كمــا تشــير إلــى ذلــك الدراســات املذكــورة ،فهنــاك ثمــة عوامــل أخــرى تتداخــل لتفســير مســتوى مكتســبات التلميــذ إلــى جانــب االنتمــاء إلــى مؤسســة تعليميــة
خصوصية.
 9لم يتم االستشهاد بنتائج نسخة  2020من هذه الدراسة لعدم توفر املعطيات الوطنية حول أداء التالميذ حسب نوع التعليم.
 10الصفحــة  ،31التقريــر املوضوعاتــي حــول نتائــج التالمــذة املغاربــة يف الرياضيــات والعلــوم ضمــن ســياق دولــي -الدراســة الدوليــة لإلجتاهــات يف الرياضيــات
والعلــوم ( ،)TIMSS 2015إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.2017 ،
 11الصفحــة  ،22التقريــر املوضوعاتــي حــول نتائــج التالمــذة املغاربــة يف الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة ( ،)PIRLS 2016إصــدار الهيئــة الوطنيــة
للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحث العلمــي.2019 ،
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تحصيــل تالميــذ التعليــم الخصوصــي أعلــى نســبيا مــن نســب أقرانهــم فــي التعليــم العمومــي فــي جميــع المــواد مــع
فــرق جلــي فــي اللغــة الفرنســية ،والرياضيــات ،والفيزيــاء والكيميــاء ،علــى التوالــي بفــارق  33نقطــة 14 ،نقطــة ،و12
نقطــة ،مقابــل فــارق  5نقــط فــي مــادة التاريــخ والجغرافيــا ،و 6نقــط فــي مــادة علــوم الحيــاة واألرض لفائــدة التعليــم
الخصوصــي.12
● بالبحــث حــول مؤشــرات الخدمــات المقدمــة مــن طــرف المؤسســات التعليميــة ،المنجــز مــن قبــل المرصــد الوطنــي
للتنميــة البشــرية ،بشــراكة مــع البنــك الدولــي ،لتقييــم جــودة عرض الخدمــات المقدمة في مرحلة التعليــم االبتدائي عبر
معالجــة أهــم األبعــاد المرتبطــة بعــرض الخدمــات المتعلقــة بالمدرســة والبنيــات التحتيــة والوســائل المتاحــة والحكامــة
ومالحظــة الممارســات البيداغوجيــة وتقييــم كفــاءات المدرســين وجهودهــم وكــذا تعلمــات تالميــذ الســنة الرابعــة مــن
التعليــم االبتدائــي ،والــذي تشــير نســخته برســم  ،2017إلــى تبايــن بيــن الوســطين العمومــي والخصوصــي حيــث
ســجل تالمــذة الســنة الرابعــة ابتدائــي معــدالت تفــوق مــا حصــل عليــه أقرانهــم فــي القطــاع العمومــي فــي الفرنســية
والرياضيــات ،علــى التوالــي ،بفــارق  47و 25نقطــة فيمــا ال يتجــاوز الفــارق  12نقطــة بالنســبة لمــادة العربيــة .13
فــي مجملهــا ،هــذه النتائــج وإن كانــت تبــرز تفــوق تالمــذة التعليــم الخصوصــي فهــي تبقــى غيــر كافيــة بالنظــر إلــى
المؤشــرات الوطنيــة للتربيــة والتعليــم وتراجــع ترتيــب المغــرب فــي هــذا المجــال مــع دول التحليــل المقــارن الــذي
تضمنتــه مختلــف البحــوث اآلنفــة الذكــر.14

العبء على ميــزانية الدولة المخصصة للتعليم
 2.3تخفيف ِ
تقــدر الــوزارة المكلفــة باالقتصــاد والماليــة الكلفــة االجماليــة للنفقــات المتحملــة مــن قبــل مؤسســات التعليــم
المدرســي الخصوصــي ،برســم الموســم الدراســي  ،2019-2018بمــا يزيــد عــن  8،8مليــار درهــم وذلــك
أخــذا بعيــن االعتبــار الكلفــة الفرديــة عــن كل تلميــذ المتضمنــة فــي الحســاب الوطنــي للتربيــة .2012-2011
جدول  : 1تقديـ ــر لمساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في التخفيف على ميزانية الدولة
الموسم الدراسي 2019-2018
الطور التعليمي

ع ــدد التالميذ

الكلفة الفردية عن كل تلميذ
بالدرهم

الكلفــة اإلجمالية بالدرهم

التعليم االبتدائي

768 753

7 026

5 401 258 578

التعليم الثانوي إعدادي

172 327

10 454

1 801 506 458

التعليم الثانوي تأهيلي

101 545

16 587

1 684 326 915

المجموع

1 042 625

-

8 887 091 951

المصدر :وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة
 12التقريــر التحليلــي للبرنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات ( ، )Programme National d’Evaluation des Acquis/PNEAإصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى
املجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.
 13الصفحة  ،42تقريرالبحث حول مؤشرات اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات التعليمية باملغرب ،إصداراملرصد الوطني للتنمية البشرية.2017 ،
 14الصفحة  ،6مقال األستاذ عمر إيبورك يف موضوع « ،»Les acquis scolaires au Maroc : un état des lieuxإصدار .OCP Policy Center، 2016
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 3.3خلق فرص العم ــل
بلــغ عــدد العامليــن برســم الموســم الدراســي  2020-2019فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي 104 533 ،شــخص بزيــادة

نســبة  11،32بالمائــة بالنســبة لعــدد المشــغلين خــال الموســم الدراســي  ،2011-2010خصــت باألســاس اإلدارييــن
وهيئــة الخدمــات .فــي نفــس الســياق ،يلحــظ أن هيئـــــة التدريـــــس تمثــل نســبة  52بالمائــة مــن إجمالــي العامليـــــــــن

فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي بعــد أن كانــت تمثــل نســبة  58،67بالمائــة خــال الموســم الدراســي .2011-2010
رسم بياني  : 6تط ــور عدد العاملين في التعليم المدرسي الخصوصي
ما بين الموسمين الدراسيين  2011-2010و 2020-2019

رسم بياني  6تط ــور عدد العاملين في التعليم المدرسي الخصوصي
ما بين الموسمين الدراسيين  2011-2010و 2020-2019

معطيـ ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
ويبــرز توزيــع هيئــة التدريــس حســب األطــوار التعليميــة ،أن ُم َد ِّرســي التعليــم االبتدائــي يمثلــون أكثــر مــن النصــف ،فيمــا

يمثــل أســاتذة التعليــم الثانــوي إعــدادي وتأهيلــي ،علــى التوالــي ،نســبتي  26،6بالمائــة و 20،8بالمائــة مــن إجمالــي الهيئــة.
 4.3المساهمة الضريبية في مداخيل الدولة
أفــادت المديريــة العامــة للضرائــب أن األداءات الضريبيــة لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي فاقــت مليــار
درهــم ،برســم ســنة  96،58 ،2018بالمائــة منهــا تــم توفيرهــا مــن قِ بــل أشــخاص معنوييــن .وتتــوزع هــــذه المســاهمة

كالتالــي 291،62 :مليــون درهــم ناتجــة عــن المســاهمة برســم الضريبــة عــن األربــاح 669،38 ،مليــون درهــم ناتجــة عــن
الضريبــة علــى الدخــل و 74،51مليــون درهــم برســم الضريبــة علــى القيمــة المضافــة.
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رسم بياني  : 7تقديـ ــر مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في مداخي ــل الدولة
سنة 2018

معطيـ ــات المديرية العامة للضرائب

 .IIالتحليل التنافسي لسوق التعليم المدرسي الخصوصي
 .1تعريف السوق المعنية
لدراســة هيــاكل ومكونــات أي قطــاع اقتصــادي مــن منظــور المنافســة ،يتوجــب بدايــة تحديــد الســوق المعنيــة بالتحليــل،
مــن حيــث المنتــج المعــروض والمجــــال الجغرافــي الــذي تمــارس بداخلــه المنافســة بيــن مختلــف الفاعليــن اإلقتصادييــن
لعــرض ســلعة أو خدمــة يطلبهــا المســتهلك مقابــل ســعر أو ثمــن.
بالنســبة لخدمــــات التعليــم المقدمــة مــن قِ بــل الخــــواص ،يضفــــي ارتباطهــا بإحــدى الوظائــف االجتماعيــة للدولــة طابعــا
خاصــا يُلــــزم التأكــــد مــن إمكانيــة تصنيفهــا كســلعة متداولــة علــى مســتوى ســوق مــن خــال التمعــــن فــي العالقـــــة التــي
أضحت تربط األســـــر بالمؤسســات التعليمية الخصوصية .ويمكــــن على هذا األســــاس اســتخالص أهــــم النقط التالية:
● اختيــارات األســر للمؤسســات التعليميــة ،اختيــارات حــرة تتــاءم واألهــداف المســطرة من قِ بـــــل كل أســرة ومواردها
المخصصــة لتعليــم األبناء؛
''ســمعة''
● بــروز آليــات تســاعد األســر علــى بنــاء وتوجيــه اختياراتهــا (وســائل التواصــل االجتماعــي ،االعتمــاد علــى ُ
المؤسســة التعليميــة كقيــاس لجــودة خدماتهــا أو اعتمــــاد الواجبــات المفــروضــــة كمعيــار اعتبــاري لجــودة الخدمــة
المقدمــة ،الربــط بيــن تشــكيلة الهيئــة التدريســية وجــودة الخدمــات ،إلــى غيــر ذلــك)؛
● خدمــات المــــؤسسات التعليميــــة مــؤدى عنهــا يســتفيد منهــا التالميــذ واألســر علــى الســواء مقابــل أجــر محدد على
أســاس طبيعــة مــا توفــره المؤسســات اســتجاب ًة لرغبــات األســر؛
● خدمــــات المــــؤسسات التعليميــــة متنوعــة بتنــــوع حاجـيــــات ومستويــــات األســر وهنـــاك نــوع مــن التوافــق بيــن مــا
تتطلــع إليــه األســر ومــا تقدمــه المؤسســات ومســتوى المــوارد الموظفــة لهــذا الغــرض مــن بُنــى تحتيــة أو أطــر تربويــة
متخصصــة فــي مجــاالت متجـــــــددة لمـــــواكبة تعليم التالميـــــذ؛
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● اســتراتيجيات المــــؤسسات التعليميــــة تســعى للرفــع مــن جاذبيتهــا الســتقطاب المزيــد مــن األســر والتالميــذ
بالتنويــع فــي الخدمــات والترويــج لهــا.
وعلــــى الرغـــــم مــن البعــــد االجتماعــــي الــــذي يهيمــن علــى خدمــات التعليــــم المدرســــي الخصوصــي ،فــإن تــراكـــــم
الخصائـــــص الســالفة الذكــر يحيــل إلــى إضفــاء طابــع ''سلعــــة'' علــى هــذه الخدمــات و ''ســوق للتعليــم'' علــى مجــال تــداول
هــذه الخدمــات .وعلــى مســتوى هــذه الســوق ،تقـــــوم:
●

المؤسسات التعليمية مقام مورد/مزود الخدمة التعليمية «»Prestataire de service؛

●

التالميذ مقام زبناء متعلمون «»Clients-apprenants؛

● عالقــة التبــادل بينهمــا حســب منطــق العــرض والطلــب ،إذ تعمــل المؤسســات علــى مالءمــة خدماتهــا لحاجيــات
األســر والتالميــذ بشــكل شــبه مســتمر وتتحــدد وِ فــق هــذه المالءمــة الواجبــات المدرســية واألســعار.
فكشــأن قطاعــات أخــرى عمــدت الدولــة إلــى تحـــريرها وفتــح المجــال للفاعليــن الخــواص لالســتثمار فيهــا ،فاســتثمار
المؤسســات التعليميــة فــي خدمــة عموميــة وعملهــا بمبــادئ المرفــق العمومــي:
●

ال يتعارض وكونها مؤسسات خاضعة للتشريعات الجارية على المؤسسات التجارية؛

●

ال يتنافى مع تسييرها وفق أساليب تستهدف الرفع من فعاليتها وتطوير مردوديتها؛

● ال يلغــي أداءهــا فــي إطــار مــن المنافســة مــع مثيالتهــا بدأبهــا علــى تجويــد الخدمــات وتطويــر العــرض التربــوي،
للحفــاظ والرفــع مــن حصتهــا فــي ســوق ''التعليــم'' الــذي تســاهم فــي ديناميتــه الصــورة التــي أصبــح المجتمــع يربطهــا
بالمعرفــة كقيمــة اقتصاديــة وكســلعة ســوقية .وللمنافســة علــى مســتوى هــذه الســـــوق خصوصيــة مســتمدة مــن طبيعــة
ال ُمنتَــج أي ''الخدمــة التربويــة أو التعليميــة'' الــذي يساهـــــم فــي جودتــه الزبــون ''التلميــذ'' والمؤسســة معــا .فينتــج
عــن هــذا ،منافســة بيــن المؤسســات الســتقطاب أكبــــر عــــدد مــن التالميــذ ،خاصــة المتفوقيــن منهــم بالنظــر إلــى
مســاهمتهم فــي تجويــد المنتــج ،ثــم منافســة بيــن األســر لتســجيل أبنائهــا لــدى المؤسســات التــي تتمتــع بســمعة طيبــة.
هذا الواقـــع ليـــس خاصا بالمغرب بل يوافـــق ما يجري في عدد من الدول مع اختالفات تفســرها:
● االختيــارات السياســية العموميــة للتربيــة والتعليــم المتبنــاة علــى المســتوى الدولــي :التــي تحــدد منحــى مواكبــة
ســوق التعليــم إمــا بتشــجيع تعــدد الفاعليــن فــي الســوق عبــر ســــن تحفيــزات جبائيــــــة أو ماليــة مــع إخضــاع خلــق
المؤسســات إلــى ضوابــط معينــة أو بتمويــل للمؤسســات الخصوصيــة ،يمنــح للدولــة إمكانيــة مراقبــة تطــور الســوق
وتأطيــره.
وتميــز المــادة العلميــة بيــن ســوق التعليــم « »Marché scolaireالــذي ســبق التعريــف بــه وبخصائصــه ،وشــبيه ســوق
التعليم « »Quasi-marché scolaireالذي تقوم الدولة بموجبه بتمويـــــل للمؤسســـــات التعليميـــــة 15على أســــاس عــــــدد
التالميــذ المسجليـــــن لديهــــــا وبتخصيصهــا لمنحــة « »Chèque ou bon d’éducationتوضــع رهــن إشــارة األســر
لتوظيفهــا حســب رغباتهــا مــن ضمــن العــروض التربويــة المتوفــرة علــى الصعيــد المحلــي .ويقــوم تمويــل الدولــة لهــذه
المؤسســات مقــام آليــة لمراقبــة هــذه األخيــرة ثــم لتحفـيـــزها لتنــــويع عروضهــا التربويــة وتطويــــــر برامــج تعليميــة
جديــدة وكــذا التنافــس مــع مثيالتهــا ألجــل استقطـــــاب أكبــر عدد من التالميذ .ويعتمد تنظيــــــم شبيــــــه ســوق التعليم
 15دون متييــز بــن املؤسســات العموميــة والتــي يتــم تســييرها وفــق نظــام املؤسســات اخلصوصيــة أو تلــك املســتقلة الغيــر التابعــة للدولــة والتــي تتــم إدارتهــا
علــى نحــو غيــر ربحــي.
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علــى قـــــواعــــد تمـــــــزج بيــن ،مــن جهــة ،ت َدخــــل الدولــة الــذي يرفــع مــن حـــــدة المنافســة بيــن المؤسســات و ،مــن
جهــة أخــرى ،الــدور الــذي تلعبــه األســر بتقييمــــها المستمـــــر للمؤسســات ومســاهمتها فــي تــداول ونشــر المعلومــات
بخصوص أداء المؤسسات وتأثيــــــرها المباشــــــر بهذا في توزيـــــع التمويل العمومي’’ Double régulation : publique
.’‘par l’intervention de l’Etat et marchande sous l’effet de l’intervention des familles
● مســتويات التطــور والنضــج التــي عرفتهــا هــذه المجــاالت فــي كل بلــد ،والتــي مــن مظاهرهــا تنــــوع نمــاذج المشــاريع
التربويــة المتبنــاة مــن قِ ــــبل المؤسســات التعليميــة التــي منهــا مــا يصــل إلــى اقتــراح مالءمــة مــع الهويــة الدينيــة أو
االنتمــاء العرقــي أو للنمــــط الدراســي حســب أنشــطة التالميــذ واهتمامــات أخــرى كبرامــج الدراســية المقترحــة
للتالميــذ المشــاركين فــي تفاعــات رياضيــة دوريــة ‘’ ،’’Programmes de type sports-étudesإلــى جانــب بــروز أنــواع
جديــــدة مــن األنشــطة الداعمــة للمؤسســات التعليميــة كخدمــات المراقبــة مــن طــرف أجهــزة مســتقلة معتمــدة أو
كذلــك خدمــات الوســاطة لتعويــض األساتــــــذة فــي حــاالت غيــاب عرضيــة ،مــا جعــل بعــض المالحظيــن يتحدثــون
عــن قيــام صناعــة تعليميــة صاعــدة.’’Industrie éducative naissante’‘ 16
ومنــه ،فعلــى المســتوى الوطنــي يمكــن التمييــز بيــن ســوقين للتعليــم المدرســي الخصوصــي ،توحــي طبيعــة الخدمــات
المقدمــة بتلبيتهــا لنفــس الوظيفــة والحاجيــات عنــد المتلقـــي ''المســتهلك'' .ويتعلــق األمــر:
● بســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع للنظــام الوطنــي حيــث ،كمــا ســبق إبــراز ذلــك ،يســتجيب أداء
ِ
يخضعهــا لقانــون المنافســة وتحــدد أســعار خدماتهــا طبقــا
المؤسســات الناشــطة فيهــا لمنطــق اقتصــادي ِصــرف
لقانــون العــرض والطلــب ،وعلــى عكــس المؤسســات التعليميــة العموميــة التــي تقــدم خدماتهــا مجانــا والمســتثناة مــن
المنافســة علــى مســتوى هــذه الســوق؛
● وســوق التعليــم المقـ َّـدم وفــق نظــام تعليــم أجنبــي مــن قبــل مؤسســات أجنبيــة قائمــة بالمغــرب أو مؤسســات مغربيــة
تمــارس نشــاطها إثــر حصولهــا علــى ترخيــص اســتثنائي مــن قبــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ()Dérogation
وشــهادة اعتمــاد مــن قبــل وكالــة التعليــم بالخــارج )Homologation( 17وهــي خدمــات مــؤدى عنهــا تلقــى إقبــاال مــن لــدن
أســر تنتمــي للفئــات السوســيو  -مهنيــة المكونــة للطبقــة الوســطى العليــا وللطبقــة الغنيــة.
ولتعليل هذا التقسيـــم ،نخص بالذكر الجوانب التالية:
● الفــارق المهــم فــي الواجبــات المدرســية والرســوم المســتخلصة علــى الخدمــات األخــرى المقدمــة (واجبــات
الســنوية التمــدرس داخــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن  4 000إلــى  40 000درهــم ســنويا  /داخــل
مؤسســات التعليــم األجنبــي مــن  16 500إلــى  140 000درهــم ســنويا)18؛
● مبدئيــا توجــد جســور لالنتقــال ،فــي اتجــاه أو فــي آخــر ،بيــن نظــام التعليــم الوطنــي وأنظمــة التعليــم األجنبيــة .غيــر
أنــه علــى أرض الواقــع هنــاك عــدد مــن الحواجــز التــي تعتــرض قــرارات أو رغبــة األســر فــي تغييــر المســار الدراســي
ألبنائهــا منها:

 16صفحــة  6مــن مقالــة علميــة حتــت عنــوان  Les systèmes éducatifs à l’heure de la globalisation libérale : Vers l’école marchandiséeمــن تأليــف Nico Hirtt,
membre fondateur de l’Appel pour une école démocratique
L’Agence pour l›Enseignement Français à l›Etranger 17
 18تخص هذه الواجبات فقط التمدرس دون رسوم التسجيل أو اخلدمات األخرى حسب التصريحات التي جاءت خالل جلسات االستماع.
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● الفــــوارق فــي البرامــج التعليميــة المعتمــدة وتنظيــم الــدروس ونظــام االشــهاد المعمــول بهــا :فعلــى ســبيل المثــال
يقيـــــد التســجيل فــي مؤسســات التعليــم الخصوصــي للنظــام الوطنــي ســيما فــي المســتويات الدراســية للطوريــن
الثانوييــن باجتيــاز االمتحانــات االشــهادية الموحــدة المنظمــة مــن قبــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة فــي نهايــة
كل طــور؛ مــا قــد يُسقِ ـــــط إمكانيــة تلميــذ لــه مســار فــي تعليــم نظــام المــدارس األجنبيــة المتواجــدة فــي المغــرب
مــن ولــوج المســتوى الموافــق لمكتســباته فــي حــال اختيــار مواصلــة دراســته وفــق نظــام التعليــم المدرســي الوطنــي؛
● كــون الولــوج إلــى المؤسســات العاملــة تحــت نظــام المــدارس األجنبيــة المتواجــدة فــي المغــرب ،يخضــع لشــروط
منهــا وجــود مقاعــد شــاغرة يفتــح فــي شــأنها التبــاري فــي وجــه تالمــذة التعليــم المدرســي التابــع للنظــام الوطنــي
أو األجانــب المقيميــن فــي المغــرب مــن جنســية مختلفــة عــن جنســية التعليــم المرغــوب فيــه 19وكــذا ضــرورة اجتيــاز
امتحانــات انتقائيــة لتقييــم األحقيــة فــي الولــوج علــى أســاس المكتســبات التعلميــة واللغويــة.
وحيــثُ أن موضــوع طلــب الــرأي هــذا يخــص ''قواعــــد المنافســة فــي مؤسســات التعليم المدرســي الخصوصــي بالمغرب''،
وحيــث أن موضــوع طلــب الــرأي كمــا تــم تحديــده بمعيــة الجهــة المحيلــة ،يخــص التعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع
للنظــام الوطنــي علــى مســتوى أطــوار االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي؛
فــإن ســوق الخدمــات المعنيــة بالتحليــل التنافســي موضــوع هــذا التقريــر هــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي وِ فــق
النظــام الوطنــي فــي األطــوار االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة علــى الصعيــد الوطنــي.

 .2تحليـل العرض
تضم ســوق التعليم المدرسي الخصوصي ،حسب إحصائيات الموسم الدراسي  2020-2019المتوصل بها من الوزارة المكلفة بالتربية
الوطنية 6 229 ،مؤسسة تعليمية خصوصية حققت برسم سنة  ،2018حسب تصريحات التمثيليات المهنية ،رقم أعمال يضاهي 19،8
مليار درهم.
وتعتمــد هــذه المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ،حســب معطيــات الموســم الدراســي  ،2020-2019علــى أزيــد
مــن  104 533ألــف شــخص يشــتغلون لديهــا حســب التصنيــف اآلتــي 54 557 :منهــم قائمــون علــى مهــام التدريــس،
و 32 447مكلفــون بالمهــام الخدماتيــة مــن نقــل وحراســة ونظافــة و 17 529إداريــون ومشــرفون تربويــون.
وللتعريــف بالعــرض التربــوي علــى مســتوى هــذه الســوق ،ســيتم فيمــا يلــي إبــراز أهــــم خصائــص مؤسســات التعليــم
المدرســي الخصوصــي والكشــف عــن بعــض التغيــرات التــي شــهدتها هــذه الســوق خــال العشــرية األخيــرة كمــا سيســلط
الضــوء علــى المــوارد التدريســية لكونهــا مــن المقومــات األساســية لمنتــج مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي.

 1.2خصائص المؤسسات المكونة لسوق التعليم المدرسي الخصوصي
بالنظر إلى عدد من المعاييــــر ،سيتم فيما يلي إبراز أهــم الخصائص المميزة للمؤسسات المكونة للسوق:
● مــن حيــث الطبيـ ــعة القانونيــة ،تحيــل مالحظــات الجهــات التــي تــم االســتماع إليهــا إلــى تغيـــــر بنيــوي فــي الطبيــــعة
القانونيــة لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،فبعــد أن كانــت بــادرة فتــح المؤسســات التعليميــة تأتــي مــن
قِ بــل أشــخاص ذاتيــن ِ
وحكــر علــى بعــض المؤسســات التــي كانــت تســعى لخلــق مؤسســات تعليميــة بأهــداف نفعيــة

 19حيــث تشــير االتفاقيــات املبرمــة أن إنشــاء املــدارس التابعــة لألنظمــة األجنبيــة يســتجيب لتأمــن متــدرس أطفــال جاليــات البلــد املعنــي وأن األولويــة يف
التســجيل بهــذه املؤسســات تعطــى لهــؤالء.
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 ،20هيمنــت ،خــال العقديــن األخيريــن ،المؤسســات التــي تــم خلقهــا مــن قبــل أشــخاص معنويــة .وتأكــد بعــض
اإلحصائيــات الموفـــــرة مــن قبــل الــوزارة الوصيــة للفتــرة مــا بيــن ســنتي  2017و ،2020هــذا الواقــع حيــث بعــد أن
شــهدت ســنة  ،2017توزيعــا شــبه متكافــئ لعــدد طـــــلبات الحصـــــول علــى موافقــة مبدئيــة ،أو ترخيــص بفتــح ،أو
توســيع هــذه المؤسســات بيــن األشــخاص الذاتييــن والمعنوييــن (علــى التوالــي بنســبتي  42بالمائــة و 57بالمائــة)،
ســجلت ســنة  2020تزايــدا فــي عــدد األشــخاص المعنوييــن 21الذيــن أصبحــوا يمثلــون نســبة  78بالمائــة مــن مجمــوع
المتقدميــن بطلبــات الموافقــة المبدئيــة أو الترخيــص .ويتبيــن كذلــك مــن إحصائيــات الــوزارة ،تقــدم عـــــدد مــن
الجمعيــات بطلــب الترخيــص لفتــح مؤسســة تعليميــة.
رسم بياني  : 8توزيع أعداد طلبات الحصول على موافقة مبدئية ،أو الترخيص بفتح ،أو توسيع مؤسسات للتعليم
المدرسي الخصوصي حسب طبيعة الفاعلين

 2017إلى 2020
معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
● مــن حيــث الحجــم ،صرحــت الجمعيــات المهنيــة الممثلــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي التــي تــم االســتماع
إليهــا أن  70بالمائــة مــن المؤسســات صغيــرة إلــى متوســطة ،ولعــــل االختــاف بيــن التعليميــن المدرســي العمومــي
والخصوصــي ،الــذي يبــرزه المؤشــرين المقارنيــن ،مــن جهــة ،بيــن عــدد األقســام وعــدد المؤسســات ،ومــن جهــة أخرى
بيــن عــدد المتمدرســين وعــدد المؤسســات ،يدلــي بإشــارات عــن هــذا المعطــى وعــن ضعــف الطاقــة االســتيعابية
لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مقارنــة مــع نظيراتهــا العموميــة.
ففــي التعليــم المدرســي الخصوصــي ،ســجل خــال الســنوات العشــرة الماضيــة متوســط  8،28قســم عــن كل مؤسســة
و 185،91تلميــذ فــي كل مؤسســة فيمــا يســجل الوســط العمومــي  18،05قســم عــن كل مؤسســة و 560،72عــن كل
مؤسســة.
 20ميكــن هنــا التوضيــح مبثــال «معهــد الترقيــة االجتماعيــة والتعليميــة» الــذي مت خلقــه مــن قبــل املجمــع الشــريف للفوســفاط لفائــدة أبنــاء موظفيــه علــى
مســتوى مــدن خريبكــة ،اليوســفية ،بــن جريــر والعيــون والتــي تعمــل مبناهــج حتتــرم توجيهــات وزارة التربيــة والتعليــم ألطــوار االبتدائــي والثانــوي مــع تعزيــز
للمقــرر الدراســي بتعلــم اللغــات وأنشــطة أخــرى .لإلشــارة فــإن مــن مؤسســات «معهــد الترقيــة االجتماعيــة والتعليميــة» مــا هــو مســير مــن قبــل املجلــس اإلداري
للمعهــد ومنهــا مــا هــو مسيـــــــر بتدبيــر مفــوض ملؤسســات تعليــم مدرســي خصوصــي لهــا جتربــة يف املجــال.
 21حســب مــا ورد خــال جلســات االســتماع ،رأس مــال عــدد مــن املؤسســات يضــم مســاهمات صناديــق االســتثمار ،دون حصــول املجلــس علــى معطيــات رقميــة
يف هــذا الشــأن.
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كذلــك ،أفــادت الدراســة أن بعــض المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة مضــت فــي تطويــر خدماتهــا عبر نموذج شــبكي
( )Développement en réseauعلــى مســتوى بعــض االحيــاء مــن نفــس المدينــة أو علــى مســتوى مــدن مختلفــة ،تضــم
مؤسســات قائمــة أو أخــرى تــم خلقهــا ،دون إمكانيــة حصــول المجلــس علــى معطيــات رقميــة فــي هــذا الخصــوص.
● مــن حيــث تغطيــة األطــوار واألســاك الدراســية ،تبيــن معطيــات الــوزارة الوصيــة ،المتعلقــة بالموســم
الدراســي  ،2019-2018أن  40،50بالمائــة مــن مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي تقــدم فقــط
خدمــة تعليــم الســنوات الســتة مــن الطــور االبتدائــي فيمــا تغطــي نســبة  13،3بالمائــة منهــا األطــوار الثالثــة
مــن المرحلــة االبتدائيــة إلــى المرحلــة الثانويــة التأهيليــة مــرورا بالثانــوي إعــدادي .أمــا بخصــوص توزيــع
مؤسســات الثانــوي تأهيلــي حســب أســاك تحضيــر البكالوريــا ،فــــتالحظ هيمنـــــة المؤسســات ال ُم ِّ
حضــرة
لألســاك العلميــة بنســبة  80،1بالمائــة ،تليهــا المؤسســات ال ُم ِّ
حضــرة لألســاك التقنيــة بنســبة  31،6بالمائــة
ثــم تأتــي فــي المرتبــة الثالثــة المؤسســات ال ُم ِّ
حضــرة لألســاك األدبيــة والعلــوم اإلنســانية بنســبة  10،7بالمائــة.
● مــن حيــث التركيــز الجغرافــي ،تتميــز ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي بتمركزهــا القــوي .فمــن بيــن الجهــات
االثنتــي عشــر للمملكــة ،تســتحوذ ثــاث جهــات فقــط علــى  60،28بالمائــة مــن مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي ،ويتعلــق األمــر بجهــات الــدار البيضــاء  -ســطات والربــاط  -ســا-القنيطرة وفــاس  -مكنــاس فــي نفــس
الوقــت الــذي تضــم هــذه الجهــات الثالثــة أزيــد مــن  62بالمائــة مــن مجمــوع تالميــذ التعليــم المدرســي الخصوصــي.
رسم بياني  : 9توزيع مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي حسب الجهات
الموسم الدراسي 2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
نفــس هــذا التمركـــــز يطبـــــع توزيــع المؤسســات علــى مســتوى العمــاالت واألقاليــم ،إذ يتواجد أكثر من نصف المؤسســات
التعليميــة الخصوصيــة فــوق تــراب  9عمــاالت وأقاليـــــم (مــن أصــــــل  75عمالــة وإقليــم) .وتســتقطب هــذه العمــاالت
واألقاليــم التســعة األولــى مــا يزيــد عــن  55بالمائــة مــن مجمــوع تالمــذة التعليــم المدرســي الخصوصــي.

35

رأي مجلس المنافســة عدد ر21/1/

رسم بياني  : 10التوزيع اإلقليمي لمؤسسات للتعليم المدرسي
الموسم الدراسي 2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
وبمــا أن موضــوع طلــب الــرأي يخــص دراســة الســوق المعنيــة كمــا تــم تعريفهــا فــي الفقــرة الســابقة علــى المســتوى

الوطنــي ،فقــد اعتمــدت الدراســة علــى تحليــل تمركــز الســوق المعنيــة فــي الجهــات اإلثنــى عشــر للمملكــة ،ثــم علــى
مســتوى أكثــر دقــة مــن خــال التوزيــع اإلقليمــي لمؤسســات التعليــم المدرســي ،وكــذا تحليــل تمركــز الســوق مــن حيــث
عــدد التالميــذ وأيضــا مــن حيــث الطبيعــة القانونيــة ( )Nature juridiqueلمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي.

واعتمــادا علــى هذيــن المعياريــن ،فــإن نســبة التمركــز الجغرافــي مرتفعــة ،حيــث تجتمــع أكثــر مــن  60بالمائــة مــن

المؤسســات التعليميــة الخاصــة بثــاث ( )3جهــات فقــط وأكثــر مــن  50بالمائــة تتمركــز بتســع ( )9عمــاالت وأقاليــم
مــن أصــل  75عمالــة وإقليــم ،فانــه يصعــب تضييــق مجــال تحليــل التمركــز التنافســي علــى مســتوى المــدن أو األحيــاء.

وإذا أردنــا دراســة نســبة التركيــز علــى مســتوى الفاعليــن فــي هــذه الســوق فإنهــا تبقــى ضعيفــة جــدا ،نظــرا لتطــور

عــدد الفاعليــن فــي هــذه الســوق بشــكل ملحــوظ والــذي انتقــل ،خــال الفتــرة بيــن الموســمين الدراســيين 2010-2011

و 2020-2019مــن  3 168إلــى  6 229مؤسســة تعليميــة خصوصيــة.

ولعــدم توفــر المعطيــات الضروريــة لقيــاس تمركــز هــذه الســوق علــى المســتوى الوطنــي ،ســنكتفي علــى ســبيل المثــال،
علــى ســوق التعليــم المدرســي علــى مســتوى مدينــة الــدار البيضــاء ،حيــث نجــد أن إحــدى الشــركات الرائــدة فــي هــذه

الســوق ال تتوفــر إال علــى نســب ضئيلــة مــن هــذه الســوق ،كمــا يوضــح الجــدول اآلتــي:

36

المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

جدول  : 2حصة السوق إلحــدى المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى مدينة الدار البيضاء
2019-2018
عدد المتمدرسين

السوق ()2019-2018

عدد المتمدرسين بالقطاع الخاص حصة السوق لمجموعة « «»Elbilia

بمجموعة «»Elbilia

على مستوى الدار البيضاء

حسب األطوار التعليمية

سوق التعليم االبتدائي

981

174 184

0،58%

سوق التعليم االعدادي

1 360

39 619

3،4%

سوق التعليم الثانوي

1 145

27 580

4،2%

المجموع

3 486

241 283

1،44%

المصدر  :ملف التحقيق المتوفر لدى مصالح مجلس المنافسة المختصة
وعلــى هــذا األســاس ،يمكــن اســتنتاج أن ســوق التعليــم المركــزي الخصوصــي تبقــى ســوقا غيــر متمركــزة يهيمــن عليهــا
فاعلــون ذاتيــون مــع ظهــور بعــض الشــركات خــال الســنوات األخيــرة التــي تتطــور علــى المســتوى العمــودي فــي الســوق
(األطــوار التعليميــة).

 2.2وضع الموارد البشرية للتدريس في العرض التربوي
تعتبــر المــوارد البشــرية للتدريــس مــن الركائــز األساســية للتعليــم المدرســي .فتمييــز عــــروض المؤسســات التعليميــة

الخصوصيــة مــن حيــث جــودة التعليــم والخدمــات التــي تقدمهــا والرفــع مــن حصصهــا داخــل الســوق ،ال يتوقــف فقــط

علــى الرفــع مــن جــودة البرامــج التربويــة والتجهيــزات اللوجســتيكية ،بــل أيضــا وأساســا علــى أطــر تربويــة كفــؤة ومؤهلــة.

لكــن الدراســة أظهــرت ،مــن خــال تحليــل واقــع التعليــم الخصوصــي ،عــدم تــوازن هــذه المعادلــة .إذ يالحــظ تناقــض

بيــن األهــداف المســطرة للدولــة لتطويــر القطــاع الخــاص والمــوارد البشــرية التــي توفرهــا لــه .بــل وأكثــر مــن ذلــك،

يخلــق النظــام الحالــي منافســة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام فيمــا يخــص المــوارد البشــرية للتدريــس .فقــد تبيــن مــن
خــال تحليــل الترســانة القانونيــة المنظمــة للقطــاع وكــذا نظــام تشــغيل المدرســين المعمــول بــه ،أن القطــاع العمومــي

يوفــر ضمانــات وتحفيــزات للتوظيــف وحصــص تكوينيــة وتأهيليــة للمدرســين بالمؤسســات التعليميــة العموميــة ،الشــيء
الــذي يفتقــر إليــه القطــاع الخصوصــي.

فمــن خــال الرســم البيانــي التالــي ،توضــح مقارنــة كال التعليميــن العمومــي والخصوصــي أن عــدد المدرســين فــي
التعليــم الخصوصــي ال يتجــاوز ُربــع إجمالــي القائميــن علــى مهــام التدريــــــس داخــل النظــام الوطنــي .كمــا يالحــظ
عــدم انتظامهــا وتيــــــــرة تطــور عــدد المدرســين لــدى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي خــال العشــر

الســنوات الماضيــة .حيــث يبــرز المبيــان أن المواســم الدراســية  ،2015-2014و ،2016-2015و 2018-2017ثــم

 2020-2019شــهدت تراجعــا فــي عــدد مدرســي القطــاع علــى عكــس نســق تزايـــــد عــدد المؤسســات والتالميــذ.
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رسم بياني  : 11تطور عدد مدرسي التعليم المدرسي في الوسطين العمومي والخصوصي

 2011-2010إلى 2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
وحســب رأي التمثيليــات المهنيــة ،فــإن مؤسســات التعليــم الخصوصــي تســعى إلــى اســتقطاب أطــر تدريســية ذات كفــاءة
عاليــة وضمــان تكويــن مســتمر لهــا وتقديــم أجــور ومنــح مهمــة لالحتفــاظ بهــا ،لكــن إعالنــات طلبــات الترشــيح التــي تقــوم
بهــا األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن تجــذب عــددا كبيــرا مــن المدرســين لاللتحــاق بالتعليــم العمــــومي باحثيــن
عــن االســتقرار المهنــي والضمــان االجتماعــي.
ويلمــس مــن تطــور هيئــة التدريــس فــي الوســطين العمومــي والخصوصــي حســب األطــوار التعليميــة ،خــال نفــس الفتــرة،
أن التراجــع المســجل ســابقا فــي عــدد ال ُم َد ِّرســين خــــص األطــــوار التعليميــة الثالثــة ،بنســب متفاوتة حســب الســنوات.
رسم بياني  : 12تطور عدد مدرسي التعليم المدرسي حسب األطوار في الوسطين العمومي والخصوصي

 2011-2010إلى 2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
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وفــي مقارنــة لنســب التأطيــر التربــوي ،22خــال العشــر ســنوات األخيــرة وبغــض النظــر عــن الطــور التعليمــي ،يالحــظ أن
التعليــم المدرســي الخصوصــي يوفــر أســتاذا لمتوســط  13،2تلميــذ فيمــا نجــد فــي الوســط العمومــي أن متوســط عــدد

التالميــذ لــكل أســتاذ يفــوق  25،5تلميــذا.

هــذا ،وتجــدر اإلشــارة إلــى التقلــص الملمــوس الــذي عرفــه هــذا المؤشــر ،حيــث مــــــر مــن متوســــــط أســتاذ لــكل 11،1
تلميــذ خــال الموســم الدراســي  2011-2010إلــى متوســط أســتاذ لــكل  19،6تلميــذ برســم الســنة الدراســية 2020-
 ،2019يفســره التفــاوت بيــن وتيــــرة تطـــــور اســتقطاب التالميــذ وتشــغيل المدرســين الــذي تأثــر باختيــارات عمــــل عــدد
منهــم داخــل مؤسســات التعليــم العمومــي ،المشــار إليــه مــن قبــــل المهنييــن.
رسم بياني  13مقارنة للتــأطيـ ــر الترب ــوي في الوسطين العمومي والخصوصي
الفترة ما بين  2011-2010و2020-2019
متوسط عدد التالميذ عن كل أستاذ

معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
ويتبيــن ممــا ســبق ،أن ولــوج القطاعيــن العــام والخــاص إلــى المــوارد البشــرية التدريســية ،يعتبــر ولوجــا غيــر متكافئــا.
لذلــك ،تكمــن الضــرورة فــي التركيــز علــى توفيــر المقومــات الضروريــة لتحســين ولــوج المدرســين إلــى القطــاع الخــاص
عــن طريــق إبــرام اتفاقيــات الشــغل الجماعيــة بهــدف تغطيــة مختلــف الخصوصيــات التدبيريــة للقطــاع فــي مجــال الشــغل
والتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة وتوفيــر التكويــن والتأهيــل والتحفيــزات الكافيــة لجــذب مــوارد بشــرية أكبــر.
وقــد اعتمــدت الدراســة فيمــا يلــي علــى تحليــل مقارناتــي دولــي لالطــاع علــى تجــارب أجنبيــة فــي هــذا المجــال لنمــاذج
دوليــة نجحــت فــي الرفــع مــن جاذبيــة التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى المســتويين الكمــي والكيفــي .ويتعلــق االمــر
مثــا بالتجربــة الفرنســية التــي أفضــت إلــى أن الدولــة تتحمــل أجــور وتكلفــة الحمايــة االجتماعيــة لألســاتذة والمدرســين
المشــغلين مــن قِ بــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،علــى ِغــــرار مــا هــو معمــول بــه علــى مســتوى المــدارس
العموميــةِ ،عــاوة علــى تخصيــص دعــم قــــار لنفقــات تشــغيل هــذه المؤسســات ،وذلــك وِ فــق تعاقــد مــع الدولــة تلتــزم مــن
خاللــه المؤسســة بالعــــمل ِطبقــا للنظــام التعليمــي الوطنــي الموضــوع مــن قِ بــــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة.
 22مؤشر مقاربة متوسط عدد التالميذ عن كل مدرس.
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باعتبــار أن المــوارد البشــرية مقــوم أساســي ترتكــــــز عليــه نجاعــة العمليــة التعليميــة وبالنظــــر إلــى ضــرورة توفيرهــا
بالعــدد والكفــاءة الالزمتيــن لضمــان جــودة المخــرج ،ســيتم ،فيمــا بعــد ،الوقــوف علــى االكراهــات التــي تعانــي منهــا
المؤسســات الخصوصيــة فــي هــذا البــاب.

 3.2أهم التغيرات التي شهدها عرض التعليم المدرسي الخصوصي خالل العشرية األخيرة
بموازاة تطـــــور عدد مؤسســات التعليم المدرســي الخصوصي الذي ســجلته العشــر ســنوات الماضية ،تشــير إحصائيات
توزيــع المؤسســات حســب األطــوار الدراســية إلــى تراجــع حصــة التعليــم االبتدائــي مــن  61،68بالمائــة مــن مجمــوع
الســوق إلــى  56،48بالمائــة ،فيمــا ارتفعــت حصــة الثانــوي إعــدادي خــال نفــس الفتــرة بــــ ِ  4نقــط ،كذلــك ســجل طــور
الثانــوي تأهيلــي زيــادة بحــدة أضعــف (أقــل مــن نقطتيــن).
رسم بياني  14تطور توزيع مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي حسب األطوار التعليمية
 2011-2010إلى 2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
كذلــك علــى الصعيــد الجهــوي ،يبــرز المنحــى التصاعــدي لتطــور عــدد المؤسســات التعليميــة ،خــال العشــر ســنوات
الماضيــة ،بعــض التراجــع فــي حصــص جهــات علــى حســاب ارتفاعهــا فــي جهــات أخــرى.
فعلــى وجــه الخصــوص ،ســجلت الحصــة الحاليــة لجهــات الــدار البيضــاء  -ســطات ،الربــاط  -ســا  -القنيطــرة ،فــاس
 مكنــاس مــن مجمــوع المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ،بالمقارنــة مــع مــا كانــت عليــه ،برســم الموســم الدراســي ،2011-2010تراجعــا بقرابــة  4نقــط إذ انتقلــت مــن  64،05بالمائــة إلــى  60،28بالمائــة وذلــك علــى الرغــم مــن
تســجيلها ألكبــر فــارق مــن حيــث إجمالــي المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة (علــى التوالــي  532 ،806و 388مؤسســة).
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى األقاليــم الصحراويــة ،علــى مســتوى جهــات العيــون  -الســاقية الحمــراء ،كلميــم واد نــون
والداخلــة  -وادي الذهــب ،التــي عرفــت حصتهــا مــن مجمــوع المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة زيــادة بأزيــد مــن
نقطتيــن (بانتقالهــا مــن  2،87بالمائــة إلــى  4،94بالمائــة) ،فضــا علــى أنهــا ســجلت أعلــى نســــب الزيــادة بانتقــال عــدد
مؤسســاتها مــن  91مؤسســة برســم الموســم الدراســي  2011-2010إلــى  308خــال الموســم .2020-2019
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المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

رسم بياني  : 15تطور عدد المؤسسات على مستوى ستة جهات
 2011-2010إلى 2020-2019

معطيـ ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
هــذا وقــد عرفــت جهـــــات طنجــة تطــوان الحســيمة ،ومراكــش آســفي ،وبنــي مــال خنيفرة ،والشــرق ،خالل العشــر ســنوات
األخيــرة ،تغيــرا فــي ترتيبهــا مــن حيــث حصــة مؤسســاتها بالنســبة لمجمــوع المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة :إذ تخلــت
جهتــي ومراكــش آســفي عــن مرتبتهــا الرابعــة ،المســجلة برســم الســنة الدراســية  ،2011-2010لصالــح جهــة طنجــة طنجــة
تطوان الحســيمة ،برســم الســنة الدراســية  ،2020-2019فيما تخلت جهة الشــرق ،عن مرتبتها الســابعة ،المســجلة برســم
الســنة الدراســية  ،2010-2011لصالــح جهــة بنــي مــال خنيفــرة ،برســم الســنة الدراســية .2020-2019
علــى نفــس المنــوال ســجل ترتيــب العمــاالت واألقاليــم ،23مــن حيــث حصــة المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة مــن
المجمــوع الوطنــي لهــا ،تغيــرا ملحوظــا خــال العشــر ســنوات الماضيــة .فنجــد أن المراتــب العشــرة األولــى عــادت،
برســم الموســم الدراســي  ،2020-2019حســب ترتيــب تصاعــدي ،للعمــاالت واألقاليــم التاليــة :فــاس بــدل الــدار البيضــاء
أنفــا التــي كانــت تحتــل المرتبــة األولــى خــال الوســم الدراســي  ،2011-2010مراكــش التــي تحســن ترتيبهــا بنقطتيــن،
طنجــة أصيلــة التــي احتلــت المرتبــة الثالثــة بـــــدال مــن عمالــة الربــاط التــي تراجــع ترتيبهــا إلــى المرتبــة الســابعة
برســم الســنة الدراســية  ،2020-2019ثــم القنيطــرة التــي حســنت ترتيبهــا بثــاث نقــط ،عمالــة مكنــاس التــي احتفظــت
بترتيبهــا علــى الرغــم مــن تراجــع حصتهــا مــن عــدد المؤسســات (إذ انتقلــت مــن  4،80بالمائــة مــن المجمــوع الوطنــي
لعــدد المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة إلــى  3،87بالمائــة) ،عمالــة الصخيــرات تمــارة التــي كانــت تحتــل برســم
الموســم الدراســي  2011-2010المرتبــة السادســة عشــرة ،ثــم الربــاط و الــدار البيضــاء أنفــا اللتيــن ســجلتا تراجعــا
لحصتهمــا مــن المجمــوع الوطنــي بنقطتيــن ،عيــن الشــق التــي كانــت ،برســــم الموســـــم الدراســي  ،2011-2010فــي
المرتبــة السادســة ،ثــم أكاديــر إيــدا وتانــان التــي تحســن ترتيبهــا بالنســبة للموســم  2011-2010بنقطــة واحــدة.
فيمــا تضــم المراتــب األخيــرة ،برســم الموســم الدراســي  ،2020-2019أقاليــم ســجلت ظهورهــا علــى خريطــة التعليــم
المدرســي الخصوصــي خــال هــذه العشــرية ويتعلــق األمــر باســا-الزاك ،طرفايــة ،طاطــا ،تنغيــر ،ومــوالي يعقــوب.
 23ســيتم يف إطــار تقــدمي حصــة العمــاالت واألقاليــم ،اعتبــار تقســيم عمالــة الــدار البيضــاء إلــى عمــاالت املقاطعــات التابعــة لهــا (عمالــة مقاطعــات الــدار
البيضــاء أنفــا ،عمالــة مقاطعــة احلــي احلســني ،عمالــة مقاطعــة عــن الشــق ،عمالــة مقاطعــات الفــداء مــرس الســلطان ،عمالــة مقاطعــات ابــن مســيك ،عمالــة
مقاطعــات ســيدي البرنوصــي ،عمالــة مقاطعــات مــوالي رشــيد ،عمالــة مقاطعــات عــن الســبع احلــي احملمــدي).
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رأي مجلس المنافســة عدد ر21/1/

 .3تحليل الطـلـب
تستقــطـــب مؤسســات التعليــــم المدرسي الخصوصــــي التابعة للنظام الوطني ،استنـــادا إلـــى معطـــيات وزارة التربيـــة
الوطنيـــــة برســـــم الموســـــم الدراســـــي  ،2020-2019أزيـــــد مــن مليـــــون تلميـــــذ ( 1 068 423تلميــذ) موزعيـــــن علــى
مختلـــــف األطـــــوار التعليميــــة قرابــة  74بالمائــة منهــم فــي صفــــــوف الطـــــور االبتدائــي فيمــا تمثــل نســبة المتمدرســين
فــي طــوري الثانــوي نســبة  26بالمائــة.
ويمثــل تالميــذ هــذه المؤسســات نســبة  14،58بالمائــة مــن مجمــوع المتمدرســين (فــي صفــــوف التعليــم العمومــي
والخصوصــي التابعيــن للنظــام الوطنــي).

 1.3خصائص المستفيدين من خدمات التعليم المدرسي الخصوصي
للتعريــف بفئــة التالميــذ المســتفيدين مــن خدمــات التعليــم المدرســي الخصــــوصي ،ســيتم االعتمــاد علــى معياريــن
همــا وســط اإلقامــة ومســتوى دخـــــل األســر الــذي يحــدد قدرتهــا الماليــة علــى تحمــل تكاليــف التمــدرس فــي الوســط
الخصوصــي ،وذلــك باالســتناد إلــى نتائــج وبيانــات بحــث ميدانـــــي قامــت بــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس
األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي حــول موضــوع «األســر والتربيــة :تصــورات ،انتظــارات ،تطلعــات وتكلفــة: 24
● بالنسبة لوســــــط اإلقامــــة ،توضح الدراسة أن فقط  4،8بالمائة من المتمدرسين لدى مؤسسات التعليم المدرسي
الخصوصي ينحدرون من أسر قروية في حين أن  42،1بالمائة من تالمذة التعليم العمومي ينتمون إلى الوسط القروي؛
● بالنســبة لمســتوى دخــل األســر ،تؤكــد اســتنتاجات البحــث أن غالبيــة أســر تالمــذة التعليــم الخصوصــي صرحــت
بمتوســط دخــل أعلــى مــن عائــات تالميــذ التعليــم العمومــي حيــث أن قرابة نصــف تالميذ التعليــم الخصوصي تنتمي
إلــى الخمــس األخيــر ( )5ème quintileألعلــى مســتويات الدخــل فــي حيــن أن فقــط  15،2بالمائــة مــن تالميــذ التعليــم
العمومــي هــي التــي تنتمــي إلــى هــذه الشــريحة وبالمقابــل  3،1بالمائــة مــن تالميــذ التعليــم الخصوصــي تنتمــي إلــى
الخمــس األول الموافــق ألضعــف مســتويات الدخــل مقارنــة مــع نســبة  17،4بالمائــة مــن تالميــذ التعليــم العمومــي.25
عــــــاوة علــى هــذا ،يبيــــن البحــث أن متوســط اإلنفــاق يرتفــع مــع مســتوى الدخــل وأن تمــدرس الطفــل المنحــدر
مــن  10بالمائــة مــن األســر الميســورة يكلــف  13،3مــرة الطفــل المنحــدر مــن  10بالمائــة مــن األســر الفقيــرة.26

 2.3مسايرة الطلب للعرض التربوي
فــي نفــس ســياق التطــور الــذي عرفـتــــه ،خــال العشــر ســنوات الماضيــة ،حصــة عــدد المؤسســات الثانويــة اإلعداديــة
مــن مجمــوع المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ،ســجلت حصــة المتمدرســين فــي هــذا الطــور زيــادة بنقطتيــن .ولــم
يلحــق التغييــر ،الملحــــظ ســابقا ،بالنســبة لحصــة عــدد المؤسســات االبتدائيــة والتأهيليــة توزيــع عــدد تالميــذ هاذيــن
الطوريــن .ومــن شــأن هــذه المالحظــة أن تؤكــد مــا تــم إبــرازه بخصــوص حجــم المؤسســات.

 24أجنـــــز هــذا البحــث علــى أســاس معطيــات الســنة الدراســية  2018-2017لــدى عينــة تضــم  3000أســرة موزعـــــة بــن  2000أســرة تنتمــي إلــى املجــال
احلضــري و 1000إلــى املجــال القــروي
 25الصفحــة  ،21تقريــر البحــث الوطنــي حــول «األســر والتربيــة :تصــورات ،انتظــارات ،تطلعــات وتكلفــة» ،إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.2019 ،
 26الصفحــة  ،33تقريــر البحــث الوطنــي حــول «األســر والتربيــة :تصــورات ،انتظــارات ،تطلعــات وتكلفــة» ،إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمي.2019 ،
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المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

رسم بياني  : 16تطور توزيع عدد تالمذة التعليم المدرسي الخصوصي حسب األطوار
 2011-2010إلى 2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
جهويـــــا ،عـــــــرف الطلــب خــال العشــرية الماضيــة تطــورا فــي معظم الجهــات بدرجات متفاوتة فيما بينها وبنســب تزايد
أصغــر ممــا تــم تســجيله بالنســبة للعــرض .كذلــك تثبــت هــذه المعطيــات ما تم إبــرازه من تمركز على مســتوى ثالث جهات
الدار البيضاء  -سطات ،الرباط  -سال  -القنيطرة وفاس  -مكناس  -يقابله استقطاب هذه المناطق ذاتها ألزيد من
ثالث أخماس مجموع تالمذة التعليم المدرسي الخصوصي إلى جانب تسجيلها ألكبر فارق من حيث إجمالي عدد تالميذ
هذا التعليم ما بين الموسمين الدراسيين  2011-2010و( 2020-2019على التوالي  75 777 ،130 041و  50 772تلميذ).
رسم بياني  : 17تطور عدد تالمذة التعليم المدرسي الخصوصي جهويا
ما بين  2011-2010و2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
43

رأي مجلس المنافســة عدد ر21/1/

وتجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى تراجــع حصــة هــذه الجهــات الثالثــة مــن مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي
بأربــع نقــط مــا بيــن الموســمين الدراســيين  2011-2010و ،2020-2019علــى غــرار مــا تــم تســجيله بالنســبة للعــرض
علــى مســتوى هــذه الجهــات ذاتهــا (انتقلــت هــذه الحصــة مــن  66،06بالمائــة برســم الموســم الدراســي  2011-2010إلــى
 61.88بالمائــة برســم الموســم الدراســي .)2020-2019
وعلــى عكــس حصــة األقاليــم الصحراويــة مــن حيــث عــدد المؤسســات ،ســجلت حصتهــا اعتبــارا لعــدد التالميــذ
المســتقطبين مــن قبــل المــدارس والثانويــات الخصوصيــة زيــادة بنســب أقــل (أقــل مــن نقطــة إذ انتقلــت الحصــة مــن
 2،52بالمائــة مــن مجمــوع المؤسســات الخصوصيــة برســم الموســم الدراســي  2011-2010إلــى  3،27بالمائــة برســم
الموســم الدراســي .)2020-2019
كذلــك علــى مســتوى العمــاالت واألقاليـــــم 27تــم تسجيـــــل بعــض التغيــرات عبــــر الســنوات مــع بعــض االختالفــات فــي
الحصــــص مقارنــة بمــا تــم إبــرازه بالنســبة للعــرض .فحســب ترتيــب تصاعــدي لحصــة العمــاالت أو األقاليــم مــن حيــث
عــدد المتمدرســين فــي صفــوف المــدارس الخصوصيــة مــن مجمــوع تالمــذة التعليــم المدرســي الخصوصــي ،نجــد فــي
المراتــب األربعــــــة األولــى علــى التوالــي عمــاالت مراكــش ،فــاس ،طنجــة أصيلــة وســا والتــي تحســـــن ترتيبهــا مقارنــة
بالموســم الدراســي  .2011-2010بعــد ذلــك تأتــي عيــن الشــق ،والربــاط ثــم الــدار البيضــاء أنفــا التــي تراجــع ترتيبهــا
بالنســبة لمــا كانــت عليــه برســم الموســـــم الدراســي  ،2011-2010ثــم مكنــاس ،ســيدي البرنوصــي ،وحــي الحســني.

 3.3العوامل الم ــؤث ــرة على الطلب
● التطور الديموغرافي وبني ــة الساكن ــة ،ينبني عــرض التعليم المدرسي الخصوصي على منحى التطور الديموغرافي
للبالد بالنظـــر إلى ضـــرورة توفيره لخدمات بال َكم المناسب ألعـــداد األطفــال المنتمية إلى الفئات العمــــرية التي يغطيـــها.
وتبيــن المؤشــرات الديموغرافيــة لســاكنة المغــرب ،بــــــرسم ســنة  ،2020إلــى بلــــــوغ  36،9مليــون نســمة تمثــل منهــا الفئــة
العمريــة [ ]17-6ســنة الموافقــة لســن التمــدرس ،نســبة  20،66بالمائــة .فيمــا يستشــف مــن توقعــات 28المندوبيــة الســامية
للتخطيــط المرتبطــة بأعــداد األطفــال مــن نفــس الفئــة العمريــة المذكــورة باســتقرار لتزايــد هــذه الفئــات العمريــة .ويمكــن
اســتخالص مــن هــذا التطــور الــذي يوحـــــي باستقـــــرار فــي الحاجيــات مــن التعليــم المدرســي الواجــب توفيرهــا خــال
العشــرية المقبلــة ،إمكانيــة فتــح فــرص أكبــر لتعميــم التعليــم وتوجيــه االســتثمارات إلــى تجويــد التعليــم.
جدول  : 3توقعات أعداد ساكنة المغرب للفئ ــات العم ــري ــة في سـ ــن التم ــدرس
2030 - 2025 - 2020
الفئة العمرية [ ]11-6سنة

4 015

3 619

3 438

الفئة العمرية [ ]14-12سنة

1 802

2 027

1 733

الفئة العمرية [ ]17-15سنة

1 806

1 850

1 984

المجموع

7 623

7 496

7 155

السن ـ ــة

ألف طفل

2020

2025

2030

المصدر المندوبية السامية للتخطيط
 27اعتبــار تقســيم عمالــة الــدار البيضــاء إلــى عمــاالت املقاطعــات التابعــة لهــا (عمالــة مقاطعــات الــدار البيضــاء أنفــا ،عمالــة مقاطعــة احلــي احلســني ،عمالــة
مقاطعــة عــن الشــق ،عمالــة مقاطعــات الفــداء مــرس الســلطان ،عمالــة مقاطعــات ابــن مســيك ،عمالــة مقاطعــات ســيدي البرنوصــي ،عمالــة مقاطعــات مــوالي
رشــيد ،عمالــة مقاطعــات عــن الســبع احلــي احملمــدي).
 28توقعات ساكنة املغرب  ،2050-2014إعداد مركــــز الدراسات واألبحاث الدميوغرافية لدى املندوبية السامية للتخطيط( .2018 ،انظر الرابط).
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المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

●

القــدرة الشــرائية ،تحــدد القــدرة الشــرائية لألســــــــر إمكانيــة ولــوج أبنائهــا مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي.

إلبــراز ذلــك يمكــن اعتمــاد بعــض المقارنــات المستســقاة مــن بعــض المعطيــات الرقميــة المتوفــرة حــول مســتويات نفقــات

األسر:
●

مقارنــة متوســط نفقــات التمـــــدرس داخــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي بغـــــض النظــر عــن الطـــــور

التعليمــي بالحــد األدنــى القانونــي لألجــر الشــهري ( 29)SMIGالمعمــول بــه والــذي يبلــغ  2 828،71درهــم :فاســتنادا إلــى

نتائــج بحــث الهيئــة الوطنيــــــة للتقييـــــم لـــــدى المجلــــــس األعلــى للتربيـــــة والتكويـــــن والبحـــــث العلمــي حــول «األســر
والتربيــة :تصــورات ،انتظــارات ،تطلعــات وتكلفــة» ،وبنــا ًء علــى تصريحــات األســر بلــغ متوســط اإلنفــاق ،30برســم الموســم
الدراســي  11 943 ،2018-2017درهــم 31أي متوســط شــهري يعــادل قرابــة  1 194درهــم 32مــا يمثــل أزيــد مــن خمســي

الحــد األدنــى القانونــي لألجــر الشــهري؛

● مقارنــة مســتوى اإلنفــاق حســب نــــوع التعليــم واألطــوار ،اســتنادا إلــى نفــس البحــث ،تفيــــد بياناتــه أن نفقــــــات األســر
التــي يتمــدرس أبناؤهــا داخــــــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي أكبــر مــن مســتويات اإلنفــاق علــى التعليــم

العمـــــومي .إذ أن معامــل الفــرق بيــن نفقــات التعليــم العمومــي والخصوصــي يصــل إلــى  18مــرة بالنســبة لالبتدائــي14،6 ،

بالنســبة للثانــوي إعــدادي و 11،5بالنســبة للطــور الثانــوي تأهيلــي.33

كخالصــة ومــن خــال تحليــل العــرض والطلــب ،يتبيــن أن هنــاك عالقــة ســببية بيــن العــرض والطلــب علــى مســتوى

ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ،حيــث أن نوعيــة الطلــب بمتطلباتــه وامكانياتــه يفــرض نوعيــة العــرض التربــوي
الخصوصــي الموجــود فــي الســوق حاليــا ،والــذي عجــز عــن اســتقطاب نســبة أكبــر مــن التالميــذ وبالتالــي توســيع قاعــدة

الطلــب .فعــدم موازنــة المعادلــة بيــن العــرض والطلــب ،تعتبــر مــن األســباب الرئيســية التــي لــم تمكــن منظومــة التعليــم

الخصوصــي مــن تحقيــق الهــدف ( 20بالمائــة مــن مجمــوع تالميــذ النظــام الوطنــي) الــذي حــدده الميثــاق الوطنــي للتعليــم.

فمــن خــال تحليــل المعطيــات الرســمية المعروضــة فــي الدراســة ،يتبيــن أن ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي تقــدم
عرضــا ضعيفــا لطلــب قدرتــه ضعيفــة ،وعرضــا جيــدا لطلــب قدرتــه جيــدة ،الشــيء الــذي يشــكل عائقــا أمــام تطــور
العــرض والطلــب داخــل هــذه الســوق.

وبمــا أن تحســن جــودة العــرض التربــوي مرتبــط أساســا بمــاءة الطلــب ،فيجــب الموازنــة بيــن القــدرة الشــرائية لألســر
المســتهلكة لخدمــة التعليــم المدرســي الخصوصــي والعــروض ،لتوفيــر الولــوج فــي لالســتفادة مــن عروض جيــدة لمختلف

فئــات المجتمــع.

 29طبقــا للمرســوم رقــم  2.19.424الصــادر يف  22شــوال  1440املوافــق ِلـــ  26يونيــو  2019بتحديــد مبالــغ احلــد األدنــى القانونــي لألجــر يف الصناعــة
والتجــارة واملهــن احلــرة والفالحــة.
 30تضــم هــذه النفقــات ،حســب التعريــــف املعتمــد وفــق هــذا البحــث ،النفقــات املــؤداة للمؤسســة التعليميــة (مــن مصاريــف التمدرس ورســوم التســجيل والتأمني
واالنخــراط يف جمعيــة آبــاء التالميــذ ومصاريــف اإلطعــام واألقســام الداخليــة) وتلــك املدفوعــة خــارج املؤسســة (النقــل ،الدعــم ،اقتنــاء اللوازم املدرســية ،إلخ.).
 31الصفحــة  ،31تقريــر البحــث الوطنــي حــول «األســر والتربيــة :تصــورات ،انتظــارات ،تطلعــات وتكلفــة» ،إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.2019 ،
 32مت حساب هذا املتوسط الشهري على أســـاس العشر أشهر الفعلية من السنة الدراسية.
 33الصفحــة  ،31تقريــر البحــث الوطنــي حــول «األســر والتربيــة :تصــورات ،انتظــارات ،تطلعــات وتكلفــة» ،إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.2019 ،
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 .IIIالنقائص والعراقيل المؤثرة على المنافسة في السوق المعنية
يســتند تــداول خدمــات التعليــم المدرســي الخصوصــــــي إلــى منطــق الســوق الــذي يرتكــز علــى تنويـــــــع العــرض التربــوي
وتحديــــــد لألســعار علــى أســــــاس نوعيــة وجــودة الخدمــات المقدمــة والفئــة المســتهدفة.
وسينـــــصب االهتمــام فيمــا يلــي علــى التعريــــف بالنقـــــائص والحواجــز التــي تؤثــر ســلبا علــى األداء التنافســي لهــذه
الســوق والتــي ســيتم علــى أساســها الكشــف عــن التدابيــر الكفيلــــة بتحســين تنافســيتها.

 .1سوق يطبعـ ــها تبايـ ـ ــن في الخدمات واألسعار
تندرج الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في ثالثة تقسيمات أساسية:
● خدمــات أساســية ذات وظيفــة تعليميــة تعلميــة ِصرفــة ،منظمــة حســب عــدد الســنوات المحــددة وفــق النظــام
الوطنــي لــكل طــور تعليمــي تغطيــــــه المؤسســة (االبتدائــي ،الثانــوي إعــدادي والثانــوي تأهيلــي)؛
● خدمات إضافية كالنقل المدرسي واإلطعام والعناية الصحية والدعم النفسي والحراسة؛
● خد مــات تربويــة موازيــة للعمليــة التعليميــة يتــم اعتمادهــا إلغنــاء الحيــاة المدرســية وتنميــة قــدرات التالميــذ
اإلبداعيــة ،الفنية والرياضية.
وانطالقــا ممــا تــم استيقــــاؤه مــن خــال الدراســة ،تتميــــز هــذه الخدمــات بحيــز كبيــر مــن التنــوع فــي المضمــون
والشــكل باختــاف الوضــع التســويقي للمؤسســة ( )Positionnementو فــي ارتبــاط بــه حجــم المؤسســات واإلمكانــات
الماديــة واللوجســتيكية المرصــودة والفئــات السوســيو  -مهنيــة لألســر المســتقطب أبناؤهــا .فعلــى ســبيل
التوضيــح ال الحصــر:
● بالنســبة للخدمــات األساســية ،يســود االلتــزام بالمنهــاج الدراســي الرســمي واإلســهام فــي إعــداد االمتحانــات
االشــهادية للنظــام الوطنــي كقاســم مشــترك بيــن مجمــوع المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ،فيمــا يســجل اختــاف
بيــن المؤسســات ،ولربمــا مــن مؤسســة إلــى أخــرى ،مــن حيــث إغنــاء برنامــج وزارة التربيــة الوطنيــة بمشــاريع تربويــة
متبنــاة ،34يتــم العمــل بهــا بتدبيــر فائــض الغــاف الزمنــي المعتمـــــد مــن قِ بــل هــذه المؤسســات مقارنــة مــع المدرســة
العموميــة و باالرتــكاز أو الجمــع بيــن مــواد تكميليــة (اإلعالميــات و البرمجــة ،المســرح ،الروبوتيــك ،إلــخ ،).وهندســة
لغويــة خاصــة (كتدريــس اللغــة اإلنجليزيــة فــي المراحــل األولــى مــن التعليــم أو تدريــس المــواد العلميــة باللغتيــن
العربيــة والفرنســية ،إلــخ ).يوازيهــا االعتمــاد علــى مراجــع وكتــب أجنبيــة ،ومناهــج تعليميــة متجــددة تســتند علــى
التجريــب ومشــاركة الطــاب (كأســلوب مونتيســوري أو طريقــة ســنغافورة) ومقاربــات بيداغوجيــة حديثــة داخــل
الفصــول الدراســية (التعلــم المتبــادل « ،»Apprentissage-croiséالتعلــم عــن طريــق الجــدل العلمـــــي «Apprentissage
 ،»par argumentationالتعلــم الســياقي « )»Apprentissage contextualiséوكــذا أســاليب تكييــف أنظمــة تقييــم وتقويــم
المكتســبات والكفايــات حســب وتيــرة تعلــم التالميــذ.
ومــن تجليــات االختــاف بيــن المؤسســات فــي الخدمــات األساســية كذلــك البنــى الموفــرة والمتباينــة مســاحاتها
وتجهيزاتهــا لتضــم محــات أو بنايــات ســكنية شــهدت إصالحــات لمالءمتهــا مــع حاجيــات اســتقبال التالميــذ أو مركبــات
تربويــة مجهــزة بمالعــب ومرافــق رياضيــة مختلفــة ،بمختبــرات وخزانــات ،إلــخ ،.إلــى جانــب العتــاد التكنولوجي والوســائل
البيداغوجيـ�ة الموظفـ�ة فـ�ي العمليـ�ة التعليميـ�ة علـ�ى مسـ�توى عـ�دد مـ�ن المؤسسـ�ات (كالسـ�بورة التفاعليـ�ةTableau in�- -
 ،-teractifوســائط وبرمجيــات ســمعية وبصريــة  ،-Plateformes multimédia et logiciels audiovisuels-معــدات حاســوبية
)-Equipements informatiques؛ 34بعد احلصول على موافقة األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين.
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● بالنســبة للخدمــات اإلضافيــة ،إلــى جانــب الخدمــات االساســية والمرافــق المتاحــة ،توفــر مؤسســات التعليــم
ِ
مســاعدة تتكيــف واحتياجــات التالميــذ وااللتزامــات المهنيــة لألســر تســتهدف توفيــر
المدرســي حلــوال عمليــة
أســباب راحــة مــن رعايــة وحراســة خــارج أوقــات الدراســة وخدمــات نقــل وإطعــام تختلــف جودتهــا ،كمــا تمــت اإلشــارة
إلــى ذلــك ،حســب محــددات الوضــع التســويقي للمؤسســة .هــذا ومــن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ،مــن تظفــي
صيــغ تكميليــة لهــذ الخدمــات كبرمجــة أنشــطة ترفيهيــة خــال فتــرات العطــل البينيــة والصيفيــة أو الدعــم النفســي
واالنصــات لفائــدة تالمــذة يحتاجــون تجــاوز معيقــات نفســية أو اجتماعيــة للتعلــم.
● كذلــك بالنســبة للخدمــات التربويــة الموازيــة يطبــع االختــاف محتواهــا ومســتواها حســب المؤسســات ،لتضــم
أشــكاال متباينــة مــن الخرجــات الدراســية واألنشــطة االجتماعيــة أو إحــداث نــوادي متعــددة االهتمامــات لتشــمل،
بالنســبة لبعــض المؤسســات المســتقطبة ألبنــاء األســر المصنفــة ضمــن الفئــات السوســيو-مهنية العليــا ،تنظيــم
رحــات لــدول أجنبيــة للتــدرب علــى اللغــات واالطــاع علــى ثقافــات أخــرى أو عقــد اتفاقيــات وشــراكات مــع هيئــات
اعتمــاد معتــرف بهــا خاصــة فــي مجــال اللغــات (مثــا «)»Cambridge Assessment؛
عن واجبات أو أسعـــــار هذه الخدمــــات ،فتجـــــدر اإلشــــارة إلـــــى أن هذه الخدمــــات ال تخضـــــع ألي نـــــوع من أنــــواع
التقنيــــن ويتــم تحديــد أســعارها بنـــــا ًء علــى الوضــع التســويقي المحــدد للمؤسســة عنــد إنشــائها والتكلفـــــة المترتبــة
عـــــن مختلــف مــــــدخالت اإلنتــاج الموازيــة لهــذا الوضــع التســويقي.
وتضــم قائمــة النفقــات التــي تــم جردهــا :نفقــات تهالــك البنايــات بالنســبة للمؤسســات التــي تــزاول نشــطاها فــي بنايــات
تــم اقتناؤهــا لهــذا الغــرض ،نفقــات تهالــك االســتثمارات اإلصالحيــة الكبــرى المنجــزة بالنســبة للمؤسســات التــي عمــدت
إلــى إدخــال تعديــات علــى بنايــات مأجـــــورة أو مقتنــاة ،نفقــات تهالــك التجهيــزات والمعــدات والوســائل الديداكتيكيــة
التربويــة ووســائل النقــل المســتعملة ،األجــور وتكاليــف الحمايــة االجتماعيــة لهيئــــة التدريــــــس واألطـــــر المشــرفة علــى
التأطيــر التربــوي والمســتخدمين ،النفقــات الخارجيـــــة التــي نجـــــد مــن ضمنهــا نفقــات التكويــن المســتمر فــي حالــة
تخصيــص المؤسســة لمدرســيها دورات تكوينيــة ،الســومة الكرائيــة فــي حالــة إيجــار البنـــــاية المحتضنــة للمؤسســة،
تكلفــة التأميــن ،نفقــات صيانــة المعــدات ووســائل النقــل ،إلــخ ،.مشــتريات مســتلزمات مختلفــة مــن أدوات المختبــر،
كــــتب ،وقــود ،كهربــاء ،تمويـــــن اإلطعــام ،إلــخ ،والنفقــات الماليــة والضرائــب.
وينعـــكـــــس تبايـــــن الخدمــات الــذي تــم إبــــرازه علــى مســتويات هــذه النفقـــــات وبالتالــي على األســعار المتداولــة بما فيها
الواجبــات المســتحقة ألجــل التسجيـــــل وإعــادة التســجيل المســتخلصة ســنويا .فــي عالقــة برســوم التســجيل أو إعــادة
التســجيل ،يجــــدر التوضيــح أن المجلــس لــم يتوصــل بمرجعيــة تحديـــــد هــذه الرســــوم عــدا تضمنهــا لواجبــات التأميــن
وأن مبلغهــا يعــادل ،فــي جــــل األحيــان ،الواجــب الشــهري للتمــدرس.
ويبــدو ،حســب تصريحــات تمثيليــات األســــر والمهنييــن علــى الســواء ،أن اســتخالص هــذه الرســوم يتــــم ســنويا علــى
مســتوى مختلــف المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ،بالنســبة للتالمــذة الجــــدد ،عنــد االلتحــاق بالمؤسســة التعليميــة
للتســجيل فــي ســجالت تالميذهــا ،وبالنســبة للتالميــذ المســجلين ،قبــــل متــم الســنة الدراســية إلعــادة التســجيل وضمــان
مقعــد بيــن صفــوف المؤسســــة خــال الموســم الدراســي الموالــي.
رجوعــا إلــى الواجبــات الســنوية للتمــــدرس ،فقــد جــاء عــن المهنييـــن المستمـــــع إليــهـــم أنهــا تتــراوح داخــل مؤسســات
التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن  4 000إلــى  40 000درهــم ارتباطــا بنوعيــة الخدمــات المقدمــة ومحتواهــا
والمــوارد المعبــأة مــن قِ ــــبل المؤسســات التعليميــة .وحســب نفــس المنطــق ،علــل المهنيــون التبايــــن فــي الواجبــات
المدرســية حســب الجهــات واألطــوار التعليميــة ،الــذي أشــارت إليــه الجهــات المستمــــــــع إليهــا وتؤكـِّــــده المعطيــات
أنجـــــزت
المنبثقــة عــن عمليــــة مراقبــة وتقييــم األداء اإلداري والتربــوي لمؤسســات التعليـــــم المدرســـــي الخصوصــــــيِ ،
مــن قبـــــل المفتشــية العامــة للــوزارة المكلفـــــــة بالتربيـــــــة الوطنيــــــة برســم سنـــــــة  ،2017الممثلـــــة فيمــا يلــي:
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معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
مــن خــــال مــــــا ورد ،يتضــح أن تحديــــد األسعـــــار يتــم وِ فـــــق تقــاطـــــع للعـــــرض بالطلــب ،يتحــــدد مــن خـــاللـــــــه اختيــار
المؤسســات التعليميــة علــى أســــاس مواصفـــــات معينــة للخدمــات تـــــوافق الميــــزانية المخصصــة من قبل األســر لتغطية
الواجبات المدرســية ألبنائــــها.
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هــــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى تضــارب اآلراء حــول مســتويات األســعار المتداولــة داخــل ســوق التعليــم المدرســي الخصوصي
ومســتويات المراجعــات التــي تشــمل هــذه األســعار والتــي أصبحــت معـــــرض تســاؤالت كثيــرة خاصــة فــي غيــاب معاييــر

تُــوازِ ن بيــن محتــوى وجــودة الخدمــات المقدمــة والواجبــات المفروضــة.

دون الخــــوض فــي المســتوى األمثــل للرســوم المدرســية والواجبــات المفروضــة علــى اآلبــاء والتــي ال تدخـــــل فــي إطــار
هــذا الـــــرأي االستشــاري ،يمكــن التأكيــد علــى أن حريــة المنافســة ال تتعــارض وممارســة أسعـــــار مرتفعــة التــي قــد تكــون
نتيجــــــة تفاعــل المؤسســات مــع الســياق التنافســي للســـــوق .غيــر أن صحــة هــــــذه القاعــدة تبقــى غيــر مطلـــــقة ســيما

فــي حــاالت نخـــــص بالذكــر منهــا تــداول خدمــات يصعــب تقييــم خصائصهــا وجودتهــا مقارنــة مــع الســهولة التــي يُتيحـــــها

تقييــم منتــج مــادي ،مــا يضطــر المســتهلك االعتمــاد لبنــاء رأيــه وتقييمــه ،علــى عناصــر ماديــة ترتبــط بالخدمــة (مــن بنــى
تحتيــة أو نتائــج االمتحانــات االشــهادية ،إلــخ ).أو اللجــوء إلــى مــا يـــــروج حــول الخدمــة ''السمعـــــة'' (آراء أ ُ َســــر أخــرى،
تقييــم مدرســـــين ،إلخ.).

وتتضـــــــح من هنا أهميــــــة وضــــــع ضوابــــط ألداء المؤسســات التعليمية الخصوصية كما أوصى بذلك الميثاق الوطني

للتربيــة والتكويــن وجــاء فــي أحكــــــام المــادة  53مــن القانــون  -اإلطــار  51.17التــي نصــت علــى وضــع إطــار مرجعــي
للجــودة يعتمــد كأســاس إلعــداد دالئــل مرجعيــة لمعاييــر الجــودة.

ومــن شـــــأن وضــــع هــذه الضوابــــط واآلليــات الضروريــة لمراقبــة تقيــد المؤسســات بهــذه الضوابــط أن يعطــــي لألســر

ضمانــات حـــــول جــودة الخدمــات المقدمــة عــاوة علــى تجويــد العــرض التربــوي لــكل الخدمــات بغــض النظــر عــن
األســعار المعمــول بهــا .كـــــذلك وبالنظــر إلـــــى اآلثــار اإليجابيــة للعمــل وفــق مواصفــات قطاعيــة واعتمادهــا علــى تعزيــز

تنافســية األســواق ،يمكــن الدفــع بإعــداد مـواصفــــات قياســية مغربيــة ( )Normesللخدمــات التعليميــة 35وحــث المؤسســات
علــى تبنيهــا والحصــول علــى شــهادة للمطابقــة.

مــن جهــة أخــرى ،وفــي عالقــة بضمــان الشــفافية الالزمــة تجــــاه كافــة المتدخليــن علــى مســتوى هــذه الســوق وبخـــــاصة

تجــاه األســر لمـــــدهم بالمعلومــات الضروريــة لقــرار اختيارهــم للمؤسســة ،يبــدو مــن األهميــة بمــكان بوضــع نظــام يجمــع
المعلومــات الضروريــة للمقارنــة بيــن مختلــف الخدمــات المعروضــة.

 .2سوق قائمة على نموذج وحيد من المؤسسات وعلى مساهمات األسر
كشــفت الدراســة ،ارتكـــــاز ســوق التعليــــم المدرســي الخصوصــي علــى نمـــــوذج مؤسســات تــم إنشــاؤها اعتمــادا علــى
اســتثمارات ذات أهـــــداف ربحيــة 36مــا يجعــل االقبـــــال علــى هــذا التعليــم مرتبــــــط بالقـــــدرة الشــرائية لألســــــر.

ويســاهم هــذا المعطــى إلــى حــد كبيــر ،مــن جهــة ،فــي جعــل الولـــــــوج إلــى التعليــــــم المدرســي الخصوصــي شــبه ِحكــر

للرهــان
علــى أبنــاء الطبقــات المتوســطة والميســورة أو ،فــي أحســن األحــوال ،يضطــر األســــر ذات الدخــل المحــدود ِ

 35لإلشــارة فقــد عمــــل املعهــد املغربــي للتقييــس علــى إعــــداد واعتمــاد عــدد مــن املواصفــات اخلاصــة بالتكويــــن والتعليــم الغيــر النظاميــن ،برســم ســنة 2018
وكــذا املواصفــة (  )NM ISO 21001, Systèmes de management des organismes d’éducation/formationوالتــي مت نشــــرها برســم اجلريــدة الرســمية عــــدد 6788
بتاريــخ  26يونيــو .2019
 36باســتثناء «معهــد الترقيــة االجتماعيــة والتعليميــة» الــذي ،كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،مت خلقــه مــن قبــل املجمــع الشــريف للفوســفاط لفائــدة أبنــاء
موظفيــه علــى مســتوى مــدن تواجــد وحداتــه اإلنتاجيــة.
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علــى واحــد مــن بيــن أبنائهــا ، 37ومــن جهــة أخــرى ،فــي ضعــف تغطيــة هــذا التعليــم للمناطــق التــي تشــكو مــن أعلــى نســب
معــدالت الفقــر النقــدي.
ويمكــن اســتنباط إشــارات لذلــك مــن خــال مطابقــة التوزيــع الجغرافــي لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــع
خريطــة الفقــر ،38إذ نستشــــــف ضعــف تواجــد المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة فــي العمــاالت واألقاليــم ذات أعلــى
معــدالت نســب الفقــر النقــدي « »Pauvreté monétaireكزاكــورة ،تنغيــر وأزيــال والعكــس بالعكــس تســتحوذ العمــاالت
واألقاليــم ذات أضعــف نســب معــدالت الفقــر النقــدي ،حصصــا مهمــة مــن حيــث عــدد المؤسســات التعليميــة ومــن حيــث
اســتقطاب التالميــذ مــن مجمــوع الســوق الوطنيــة ويتعلــق األمــــــر بالــدار البيضــاء ،فــاس ،مراكــش وطنجــة أصيلــة.
رسم بياني  : 19مطابقة التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية الخصوصية مع نسب الفقر
2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمندوبية السامية للتخطيط
 37كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،واعتمــادا علــى نتائــج بحــث الهيئــة الوطنيــــــة للتقييـــــم لـــــدى املجلــــــس األعلــى للتربيـــــة والتكويـــــن والبحـــــث العلمــي حــول
«األســر والتربيــة :تصــورات ،انتظــارات ،تطلعــات وتكلفــة» ،ميثــل متوســط اإلنفــاق الشــهري علــى متــدرس األبنــاء داخــل الوســط اخلصوصــي أزيــد مــن خمســي
احلــد األدنــى القانونــي لألجــر الشــهري.
 38انظـــر الرابطhttps://www.hcp.ma/Carte-de-pauvrete-monetaire-par-province-2014_a1944.html :
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ويعكــس هــذا الواقــع ،شــكال مــن أشــكال التنافــي مــع مبــــــادئ تكافــؤ الفــرص واالنصــاف الملزمــــة الســتفادة جميــع
األطفـــــال مــن حقـــــهم الدستــــوري فــي التعليــــم .ويستدعــــي هــذا الوضــع تصحيــــح هــذه االزدواجيــــة ''بيــن تعليم عمومي
مجانــي مكلــف لميزانيــة الدولــة وتعليــم خصوصــي ربحــــي يهــدف تأميــن عائــدات رؤوس األمــوال المرصــودة وكــذا
الموازنة بين النفقات والمداخيل'' باعتماد نماذج مختلفة من مؤسســــــات التعليم لتعزيز ديناميــــــة التنافـــــس والنهوض
بالعــرض التربــوي بتنويعــه وتجويــده وكــذا العمــل علــى تعزيــز مرجعيــة المدرســة العموميــة داخــــل المنظومــة التربويــة.
فعــــــــاوة علــى المؤسســات ذات النفــع العــام التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا ،مــن شــأن إدراج شــراكات بيــن القطــاع الخــاص
والعــام فــي هــذا المجــال بموجــب اإلطــار التعـــــاقدي االســتراتيجي المنصـــــوص عليــه وفــق أحــكام القانون-اإلطـــــار
 ،51.17الرفــع مــن تنميــة وتطويــر مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ودفعهــا للقيــام بــاالدوار المنوطــة بهــا فــي
انســجام مــع السياســة الربويــة العموميــة .وفــي هــذا الســياق ،وجبــت اإلشــارة إلــى ضــرورة الدفــع إلــى األعلــى بالمنظومــة
كلهــا مــن خــال خلــق ثانويــات التميــز '' ''Lycées d’excellenceإلــى جانــب نمــاذج ''مؤسســات مســتقلة تســتفيد مــن تمويــل
عمومــي 39معمــول بهــا علــى مســتوى مجموعــة مــن البلــدان كالواليــات المتحــدة األمريكيــة أو إنجلتــرا وروســيا أن تخلــق
بــــدائل للرفــع مــن تنافســية الســوق والمســاهمة فــي المشــروع الوطنــي لتعميــم التعليــم.
وفــي نفــس الســياق ولضمــان مــاءة ( )solvabilitéالطلــب علــى التعليــم الخصوصــي والرفــع مــن أدائــه ،تجــب اإلشــارة إلــى
مــدى أهميــة العمــل علــى وضــع آليــــة لدعـــــم ولــوج أبنـــــاء األســـــر المعــوزة أو ذات الدخــل المحــدود علــى شــاكلة مِ نــح
اســتحقاق أو إعانــات توضــع رهــن إشــارة األســر لتُصــرف مباشــرة ،تبعــا الختيارهــا ،لــدى المؤسســة المنتقــاة مــن ضمــن
العــروض التربويــة التــي توفرهــا المؤسســات الخصوصيــة علــى الصعيــد المحلــي .ويتضــح اقتــدا ًء بتجــارب دوليــة معمــول
بهــا فــي عــدد مــن الــدول ،الــدور الــذي يلعبــه هــذا النــوع مــن التمويــل الغيــر المباشــر فــي الدفــع بعجلــة تنــــويع وتجويــد
العــروض التربويــة بفضــل تنافــس المؤسســات الستقطـــــاب أكبــر عــدد مــن التالميــذ وتحســين تقييمهــا مــن قِ بــل األســــر.
ويمكــن اإلشــارة هنــا إلــى التجربــة الســويدية التــي عنــت بوضــع هــذه اآلليــة ،التــي عممــت علــى كافــة األســر بغــض النظـــر
علــى مســتوى دخلهــا ،مــا ســاهم فــي إعطــاء الحريــة الكافيــة لألســــر الختيــار المؤسســة التعليميــة ألبنائهــا الشــيء الــذي
أفضــى إلــى تطــور العــرض التربــوي وكــذا التحســن النوعــي للخدمــات التعليميــة كمــا يتضــح مــن خــال ترتيــب البــاد
فــي التقييمــات الدوليــة للتحصيــل المعرفــي للتالميــذ.

 .3وضع هيئة التدريس يعيق تطــور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
تدخـــــل مهنــة التدريــس مــن ضمــن أهــم حلقــات العمليــة التعليميــة التــي ينبنــي عليهــا تحقيــق أهـــــداف تجويــد التلقيــن
والتحصيــل المعرفــي .وحســب مــا جــاء خــال جلســات االســتماع ،تعــرف المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة فــي
هــذا البــاب إكراهــات متعــددة منهــا مــا هــو مشــترك بيــن مختلــف أنــواع المؤسســات ومنهــا مــا يختلــف حســب حجــم
المؤسســات:
● فبالنســبة لمــا هــو مشــترك بيــن مختلــف مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،نخــص بالذكــــر رهانــات االحتفــاظ
بالهيئــة التدريســية حيــث أن هــذه المؤسســات تعيــش فــي وضعيــة تنافســية غيــر متكافئــة مــع مثيالتهــا فــي القطــاع
العمومــي ومــا توفــره ،هــذه األخيــرة ،مــن شــروط للعمــل العمــل التدريســي أكثــر جاذبيــة واســتقرار بالنســبة لهيــأة
التدريــس .وفــي هــذا الشــأن ،وجبــت اإلشــارة إلــى مــا توفـــــره المدرســة العموميــة مــن حمايــة اجتماعيــة ِعــاوة علــى
االمتيــازات المقدمــة مــن قِ بــل مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض باألعمــال االجتماعيــة للتربيــة والتكويــن وكــذا ضعــف
 39يتــم إنشــاء هــذه املؤسســات علــى أســاس تعاقــد يضمــن متويــا عموميــا مقابــل منــط تسييــــر غيــر ربحــي جلمعيــة أو تعاونيــات جتمــع بــن أشــخاص تتمتــع
بتجربــة يف امليــدان ويتناســب مــع حتقيــق األهــداف املتعاقــد بخصوصهــا.
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الرقابــة الممارســة علــى هيئــة التدريــس مــن قِ بــــل إدارة المؤسســة واآلبــاء مقارنــة مــع الضغوطــات التــي يعيشــونها داخــل
المؤسســات الخصوصيــة .مــا يجعــــل المدرســة العموميــة أكثــر جاذبيــة لمدرســي المؤسســات الخصوصيــة ،بالرغــــم مما
تتيحــه المؤسســات الخصوصيــة كإطــــار اجتماعــي أكثــر مكافــأة وأرياحيــة مــن حيــث ظــروف الممارســة .وقــد أبانــت
جميــع التمثيليــات التــي تــــم االستمــــاع إليهـــــا عــن فقـــــدان المؤسســات التابعــة لهـــــا ألطــر تــم تكوينهــا ،إثــر إعالنــات
طلبــات الترشــيح التــي تقــوم بهــا األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن؛
● َّأمــا بالنســبة للمؤسســات المتوســطة والصغــرى ،تســـــبب وفـــــــرة العـــــرض التربــوي علــى مســتوى المـــــدن الكبــرى
والمتوســطة ،تســابق المؤسســات علــى الكفــاءات ســواء تلــك التــي تـُـــــ َد ِّرس فــي المؤسســات العموميــة أو األخــرى العاملــة
داخــل مؤسســات منافســة .ويســاهم هــذا العامــل فــي إقصــاء المؤسســات الصغــرى والمتوســطة التــي تبقــى أقــل جاذبيــة
مــن نظيراتهــا الكبــرى لمحدوديــة األجــور التــي تمنحهــا.
ويخلــق هــذا الوضــع ضغــــوطات علــى مســتوى ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ،بســبب نــوع مــن المنافســة التــي
تمارســها المدرســة العموميــة علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،مــا يُــــؤثر ،بشــكل عــام ،علــى جــــودة
العــرض التربــوي و ،بشــكل خــاص ،علــى فعاليــة المؤسســات التعليميــة الصغــرى والمتوســطة التــي تعانــي مــن ضعــف
المــوارد لتغطيــة تكلفــة تشــغيل أطــر تدريســية ُكفــؤة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى بعــض التجــارب الدوليــة لتحمــل الدولــة ألجــور وتكلفــة الحمايــة االجتماعيــة لألســاتذة والمدرســين
المشــغلين مــن قِ بــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،علــى ِغــــرار مــا هــو معمــول بــه علــى مســتوى المــدارس
العموميــةِ ،عــاوة علــى تخصيــص دعــم قــــار لنفقــات تشــغيل هــذه المؤسســات .ففــي فرنســا مثــا ،تســتفيد المؤسســات
الخصوصيــة مــن هــذا االمتيــاز ،شــــرط اســتجابتها لمواصفــات معينــة 40ووِ فــق تعاقــد مــع الدولــة تلتــزم مــن خاللــه
المؤسســة بالعــــمل ِطبقــا للنظــام التعليمــي الوطنــي الموضــوع مــن قِ بــــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة.
ويســتدعي الوضــع الحالــي الــذي يعيشــه التعليــم المدرســي الخصوصــي ،فتــح بــاب النقــاش والمشــاورة بيــن الجهــــات
المعنيــة للتفكيــر فــي تبنــــي آليــة مــن هــذا القبيــل تســاهم ،مــن جهــة ،فــي الحــد مــن ســعي هيئــة التعليــم الخصوصــي
التــي تســتجيب لشــروط الترشــيح إلعالنــات األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن لاللتحــاق بالمدرســة العموميــة،
ومــن جهــة أخــرى ،فــي تخفيــف العــبء عــن المؤسســات التعليميــة خاصــة منهــا تلــك الصغيــرة والمتوســطة ،الســيما وأنــه
كمــا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك أن األجــور ونفقــات الحمايــة االجتماعيــة تمثــل أكثــر مــن نصــف مجمــوع نفقــات االســتغالل.
ويــرى المجلــس أن تحمــل الدولــة ألجــور الهيئــة التدريســية للمؤسســات الخصوصيــة وتغطيــة حمايتهــم االجتماعيــة
وعملهــا علــى توحيــد شــروط تشــغيلهم ومكافأتهــم ،ينسجــــم مــع دورهــا لضمــان الحــق الدســتوري لتعليــم جيــد لكافــة
أطفــال المجتمــع فــي ظــل مبــادئ المســاواة واالنصــاف وتكافــؤ الفــرص.
دائمــا وفــي ارتبــاط بالهيئــة التدريســية التــي تعتبــر مــن أهــم المقومــات األساســية لجــودة المخــرج التربــوي ،تجــدر
اإلشــارة كذلــك إلــى مــا تعانيــه المؤسســات التعليميــة ،خاصــة منهــا الصغــرى والمتوســطة ،مــن ضعــف اإلمكانيــات
التمويليــة الضروريــة لضمــان دورات منتظمــة للتكويــن المســتمر للمــوارد .وهــو مــا يســتدعي التعجيــل بوضــع خطــة عمــل
تشــمل جوانــب متكاملــة تخــص التكوينــات األســاس للمدرســين وبرامــج التأهيـــــل المنتظــم لقدراتهــم المعرفيــة والتربويــة
والتواصليــة خــال مســارهم المهنــي ،تماشــيا مــع تطـــــور متطلبــات مزاولــة المهنــة علــى المســتوى المعرفــي والثقافــي
والتكنولوجــي والكفــاءة.
 40ترتبط بسنوات املمارسة ،طبيعة البناية املنشأة على مستواها املؤسسة ثم عدد التالميذ وكفاءة الهيئة التدريسية امل ُ َشغَّلة.
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المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

المحور الثالث  :آليات نظــامة سوق التعليم المدرسي الخصــوصي
 .Iاإلطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتعليم المدرسي الخصوصي
يخضــع التعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع للنظــام الوطنــي لترســانة تشــريعية وتنظيميــة تضــم نصوصــا قانونيــة
ومراســيم وقــرارات ومذكــرات وزاريــة ،تــم اعتمادهــا تدريجيــا مــع صــدور الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ،وذلــك فــي
شــقه المتعلــق بتنظيــم المنظومــة التعليميــة بالمغــرب.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بخدمــات النقــل والتأميــن المدرســيين التــي
تقدمهمــا مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي بمــوازاة مــع خدمــات التعليــم.
عــاوة علــى مــا ســبق ،يجــري العمــل بمراجــع قانونيــة وتنظيميــة تتعلــق بظــروف العمــل داخــل هــذه المؤسســات التعليمــة
وبالتحفيــزات التــي تســتفيد منهــا غيــر تلــك التــي وردت وفــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن والنصــوص القانونيــة
والتنظيميــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي التابــع للنظــام الوطنــي كمــا ســيتم تقديمهــا فيمــا يلــي:

 .1النصوص القانونية والتنظيمية للتعليم المدرسي الخصوصي
 1.1القانون والمراسيم التطبيـ ـق ـيـة
● القانون  06.00بمثابة النظام األساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ،الصادر في  15صفر  1421المـــوافق ل ِـ 19
ماي  ،2000والذي جاء بمجموعة من األحكام المنظمة لهذا التعليم خصت خلق ،تسيـيـر ،إغالق ،مراقبة مؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي .باإلضافة إلى تحديده لتقييم مردودية هذه المؤسسات التربوية واالدارية ،وللمؤهالت
المعرفية والتربوية الواجب توفرها في مديريها ومدرسيها ،عالوة على العقوبات الواردة في حق جملة من المخالفات.
وفي هذا اإلطار ،يمكن تلخيص أهم ما جاءت به مقتضيات هذا القانون في النقط التالية:
 تكليــف األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن بالترخيــص للراغبيــن فــي فتــح مؤسســات التعليــم المدرســيالخصوصــي أو توســيعها أو إدخــال أي تغييــر عليهــا ،مــع تعليــل كل طلــب تــم رفضــه؛
 التــزام مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي كحــد أدنــى بمعاييــر التجهيــز والتأطيــر والبرامــج والمناهــجالمقــررة فــي التعليــم العمومــي ،وكــذا احتــرام الشــروط الصحيــة والوقائيــة التنظيميــة؛
 وجــوب توفــر مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى هيِئــة دائمــة للتدريــس بنســبة ال تقــل عــن 80بالمائــة ،مــع إمكانيــة االســتعانة بمكونيــن أو مدرســين يعملــون بمؤسســات التكويــن أو التعليــم العمومــي أو
الخصوصــي بعــد الحصــول علــى إذن فــردي مــن األكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن المعنيــة؛
 خضــوع المؤسســات التابعــة للنظــام الوطنــي للتعليــم الخصوصــي لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي قانــونالشــغل ،إزاء جميــع مســتخدميهم ،مــا لــم ينــص علــى مــا هــو أنفــع لهــؤالء فــي اتفاقيــات فرديــة أو جماعيــة مبرمــة
بيــن الطرفيــن؛
 ضــرورة تأميــن جميــع التالميــذ المتمدرســين عــن الحــوادث المدرســية التــي قــد يتعرضــون لهــا داخــلالمؤسســات ،أو فــي الوقــت الــذي يكونــون فيــه تحــت المراقبــة الفعليــة للعامليــن بهــا ،مــع إطــاع أوليــاء التالميــذ
علــى بنــود عقــد التأميــن؛
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 فتــح اإلمكانيــة أمــام المدرســين مــن االســتفادة مجانــا مــن جميــع أســاك ودورات التكويــن األساســي والمســتمرالمبرمجــة لفائــدة موظفــي القطــاع العمومــي ،وفــق شــروط تحــدد ضمــن اتفاقيــات بيــن األكاديميــة الجهويــة
للتربيــة والتكويــن المعنيــة ومؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي المســتفيدة؛
 إمكانيــة وضــع فضــاءات مالئمــة رهــن إشــارة مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،وذلــك فــي المناطــقالســكانية األكثــر احتياجــا والمحــددة مــن لــدن األكاديميــة ،وفــي إطــار تعاقــدي ،بيــن األكاديميــة الجهويــة للتربيــة
والتكويــن المعنيــة ومؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي المســتفيدة بيــن األكاديميــة الجهويــة للتربيــة
والتكويــن المعنيــة ومؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي المســتفيدة ،يحــدد واجبــات والتزامــات الطرفيــن
معــا ،وعلــى الخصــوص واجبــات التمــدرس التــي يجــب أن تتــاءم مــع الوضعيــة االجتماعيــة للتالميــذ.
● المرســوم التطبيقي للقانون رقم  06.00بمثابة النظام األساســي للتعليم المدرســي الخصوصي ،رقم 2.00.1015
الصــادر فــي  29مــن ربيــع األول  1422الموافــق ِلـــ  22يونيــو  ،2001والــذي يتضمــن أحكامــا خاصــة بالترخيــص
لفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ويحــدد شــروط ممارســة مهــام
مديــر أو مــدرس بهــذه المؤسســات وتلــك الواجــب اســتيفاؤها لالســتفادة مــن االمتيــازات المخصصــة للمؤسســات
المتواجــدة فــي المناطــق القرويــة أو الحضريــة التــي تعــرف خصاصــا ،عــاوة علــى إلزاميــة إيــداع اإلعالنــات قبــل
نشــرها لــدى األكاديميــات قصــد االطــاع.
● المرســوم التطبيقــي للقانــون رقــم  06.00بمثابــة النظــام األساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي ،رقــم 2.09.51
الصــادر فــي  25مــن جمــادى األولــى  1430الموافــق ِلـــ  21مــاي  ،2009بتأهيــل وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالي
وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي لتحديــد اإلجــراءات اإلداريــة التــي يمكــن اتخاذهــا فــي حــق المخالفيــن ألحــكام
القانــون رقــم  06.00بمثابــة النظــام األساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي .تمــت وفــق هــذا المرســوم ،إحالــة
تحديــد اإلجــراءات اإلداريــة ،الســالفة الذكــر ،علــى قــرار للســلطة الحكــــومية المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة.

 2.1النصوص التنظيمية
● مقــرر كاتبــة الدولــة لــدى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي المكلفــة بالتعليم
المدرســي رقــم  ،138الصــادر فــي  6مــن ذي القعــدة  1432الموافــق ِلـــ  4أكتوبــر  ،2011والحامــل لدفتــر التحمــات
المعتمــد مــن قبــل اللجنــة التقنيــة للمعاينــة وللترخيــص بفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم
المدرســي الخصوصــي .وتحــددت أهــداف دفتــر التحمــات ،كمــا ســاقتها ديباجتــه ،فــي توحيــد المواصفات التقنيـــــة
والتربويـــــة مــع مراعــاة الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة ،وتبســيط وتوضيــح مســاطر إحــداث هــذه المؤســــســـــات،
وضبــط المقاييــس والمعاييــر الخاصــة بمرافقهــا ،إلــى جانــب اهــداف االرتقــاء بالتعليــم التــي جــاء بهــا الميثــاق
الوطنــي للتربيــة والتكويــن والبرنامــج االســتعجالي.
ويبــرز دفـــتــــــر التحمــات شــروطا عامــة مشتركـــــة لمختلــف أطــوار التعليــم المدرســي الخصوصــي تتعلــق بالمبــادئ
الواجــب تبنيهــا مــن قبــل المؤسســات العاملــة فــي هــذا المجــال مــن حيــث احتــرام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة،
مراعــاة معاييــر الســامة وتوفيــر الخدمــات والتجهيــزات األساســية ،وأخــرى خاصــة بالمرافــق التربويــة واإلداريــة
والتــي تختلــف حســب األطــوار الدراســية ثــم أخــرى تخــص التنظيــم التربــوي والداخلــي للمؤسســة .فيمــا يضــم
بابـــــــه األخيــر ،مقتضيــات مختلفــة منهــا مــا يتعلــق بواجــب إخبــار األســر بطبيعــة الخدمــات المقدمــة واطالعهــم
علــى تفاصيلهــا ســواء تعلــق األمــر بالجوانــب التربويــة أو الرســوم المســتحقة والمفروضــة أو تســليمهم الشــهادات
المدرســية وبيانــات النقــط عــاوة علــى واجــب االدالء لألكاديميــة الجهويــة بمجوعــة مــن الوثائــق والملفــات الخاصــة
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بالعامليــن فــي المؤسســة أو التالميــذ المســجلين فيهــا .وفــي إشــارة واضحــة لذلــك ،يقــر أحــد بنــود دفتــر التحمــات
هــذا ،أن هــذا الدفتــر يقــوم مقــام عقــد التــزام بمجــرد الموافقــة عليــه وتوقيعــه مــن قبــل الشــخص الذاتــي أو المعنــوي
المتقــدم بطلــب الترخيــص لفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســة التعليــم المدرســي الخصوصــي.
● قــرار وزيــر التربيــة الوطنيــة والشــباب رقــم  ،1538.03الصــادر فــي  21مــن جمــادى األولــى  1424الموافــق ِلـــ 22
يوليــو  ،2003بتحديــد الئحــة الوثائــق الواجــب اإلدالء بهــا مــن طــرف المديريــن والمدرســين العامليــن بمؤسســات
التعليــم المدرســي الخصوصــي.
● قــرار كاتبــة الدولــة لــدى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي المكلفــة بالتعليم
المدرســي رقــم  ،517.10الصــادر فــي  16مــن صفــر 1431الموافــق لفاتــح فبرايــر  2010كمــا تــم تغييــره فــي  14مــن
نونبــر  ،2011بشــأن تحديــد اإلجــراءات اإلداريــة التــي يمكــن لألكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن اتخاذهــا فــي
حــق المخالفيــن ألحــكام القانــون رقــم  06.00بمثابــة النظــام األساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي .ويميــز
هــذا القــرار ،حســب المخالفــات الثابتــة فــي حــق مؤسســة مــا للتعليــم المدرســي الخصوصــي ،بيــن ثالثــة إجــراءات
وهــي ســحب الترخيــص ،إغــاق المؤسســة والتوقيــف عــن ممارســة مهــام مديــر .ويحــدد القــرار ذاتــه أن اتخــاذ هــذه
اإلجــراءات يتــم بموجــب مقــرر معلــل لمديــر األكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن المعنيــة .وتوجــه نســخة مــن هــذا
المقــرر ،فــي حالــة مــا إذا كان االجــراء يخــص إغــاق المؤسســة ،إلــى الســلطات العموميــة المختصــة ،قصــد التنفيــذ.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  76الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  24يونيــو ،2003
فــي شــأن تكويــن اللجــان التقنيــة علــى مســتوى األكاديميــات الجهويــة لمعــــاينة ودراســة ملفــات فتــح أو توســيع
أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي .واســتنادا إلــى هــذه المذكــرة تتكــون هــذه
اللجنــة مــن ال ُمكلــف بتدبيــر شــؤون التعليــم المدرســي الخصوصــي ،ال ُمكلــف بالتخطيــط التربــوي ،ال ُمكلــف بمصلحــة
البنــاءات والتجهيــزات وحســب االســاك مفتــش تربــوي وملحــق تربــوي ُمكلــف باإلشــراف علــى المختبــرات .كمــا
تحــدد هــذه المذكــرة المهــام المنوطــة لهــذه اللجنــة ارتباطــا بدراســة طلبــات الترخيــص مــا يجعلهــا تحمــل بيــن
طياتهــا تقاطعــا مــع مســطرة الترخيــص.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  78الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  24يونيــو ،2003
فــي شــأن النظــام الداخلــي بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي والــذي ينــدرج مــن ضمــن وثائــق ملــف طلــب
الترخيــص المتعلــق بفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي والواجــب
االدالء بهــا عنــد إيــداع هــذا الملــف .وقــد أشــارت هــذه المذكــرة إلــى إمكانيــة تضميــن النظــام الداخلــي للمحــاور
األساســية التاليــة :شــروط التســجيل وإعــادة التســجيل بجميــع المســتويات التعليميــة ،شــروط تنظيــم الدراســة
بالمؤسســة ،مســطرة تســليم الشــهادات المدرســية ،الســلوك العــام والهنــدام للتالميــذ والعامليــن بالمؤسســة ،شــروط
الصحــة والنظافــة والتأميــن ،التنظيميــن اإلداري والتربــوي للمؤسســة وتنظيــم مجالــس المؤسســة .هــذا وقــد جــاء
بمقتضــى هــذه المذكــرة أن وضــع النظــام الداخلــي ينــدرج فــي إطــار إرســاء عالقــة واضحــة بيــن المؤسســة والتلميــذ
واالســرة وتقنيــن العالقــات بينهــم.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  79الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  24يونيــو ،2003
فــي شــأن الشــراكة بيــن المؤسســات التعليميــة العموميــة والخصوصيــة .وتحــدد هــذه المذكــرة باألســاس ( )1ســبل
التعــاون مــن اتفاقيــات شــراكة بيــن مؤسســتين أو أكثــر وتحت إشــراف المصالــح اإلقليمية لالكاديميــات و( )2مجاالته
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والتــي تضــم تبــادل الخبــرات والمؤهــات ،االســتفادة مــن التجهيــزات والوســائل التعليميــة واإلمكانــات المتوفــرة لــدى
الطرفيــن ،المســاهمة المشــتركة فــي انفتــاح المؤسســة علــى محيطهــا الخارجــي ،المســاهمة فــي عمليــات ترميــم
مرافــق المؤسســات ،المحافظــة علــى ممتلــكات المؤسســات ونظافتهــا ثــم تنظيــم المنافســات التربويــة واألنشــطة
الرياضيــة والثقافيــة والترفيهيــة.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  80الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  24يونيــو ،2003
فــي شــأن جمعيــات آبــاء وأوليــاء التالميــذ بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،المبــرزة لــدور وأهميــة هــذه
الجمعيــات والحاملــة لدعــوة المؤسســات إليــاء العنايــة الالزمــة للســهر علــى تأســيس جمعيــات آبــاء وأوليــاء التالميذ
وتنظيــم هياكلهــا وتجديــد مكاتــب تلــك التــي اســتوفت المــدة المحــددة لهــا فــي القانــون األساســي.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  82الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  24يونيــو ،2003
فــي شــأن اإلعالنــات اإلشــهارية التــي تقــوم بهــا مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي والتــي يجــب أن تتضمــن
معلومــات تعكــس حقيقــة الخدمــات المقدمــة دون مغالطــات بالجوانب التربوية واالشــهادية ،على أن هذه المؤسســات
ملزمــة بإيــداع نســخة مــن اإلعالنــات قبــل نشــرها لــدى مصالــح األكاديميــة الجهويــة.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  23الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  17مــارس ،2004
التــي تأكــد علــى وجــوب تأميــن جميــع التالميــذ المســجلين لــدى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  141الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  11أكتوبــر
 ،2006والمحــددة للمقتضيــات الواجــب إعمالهــا بخصــوص :تفعيــل المراقبــة التربويــة واإلداريــة وأجــرأة أدوار
هيــأه الموظفيــن المحلفيــن مــن أجــل القيــام بمعاينــة المخالفــات المنصــوص عليهــا بالبــاب الســابع مــن القانــون
 .06-00تنضــاف إلــى هــذه المذكــرة المراجــع المنظمــة ألداء مفتشــي الــوزارة والمعرفــة بالمهــام الموكولــة إليهــم
فــي مجــال التعليــم المدرســي العمومــي والخصوصــي علــى الســواء .كذلــك تحــث هــذه المذكــرة األكاديميــات علــى
عــرض ،فــي مــكان بــارز مــن مصالحهــا اإلقليميــة ،بيانــات حــول نــوع ومســتويات الدراســة التــي تقدمهــا مؤسســات
التعليــم المدرســي الخصوصــي التابعــة لنفوذهــا الترابــي ،وذلــك ألجــل إطــاع األســر بالمؤسســات المرخــص لهــا
والخدمــات المقدمــة.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  110الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  3شــتنبر ،2008
فــي شــأن تنظيــم وتســيير مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي والضابطــة لمهــام كل مــن المؤســس والمديــر.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  10-382الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  30شــتنبر
 ،2010فــي شــأن اســتعمال مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي لكتــب غيــر تلــك المعتمــدة رســميا والمفــروض
عرضهــا علــى مصادقــة األكاديميــة الجهويــة.
● المذكــرة الوزاريــة رقــم  ،121بتاريــخ فاتــح شــتنبر  ،2011فــي شــأن دعــوة مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي
إلــى تخصيــص حيــز بــارز داخــل فضــاءات هــذه المؤسســات الطــاع األســر علــى نــوع التعليــم الملقــن وعلــى
تفاصيــل الواجبــات المفروضــة مــع التمييــز بيــن واجبــات التمــدرس ورســوم التســجيل والتأميــن إلــى غيــر ذلــك مــن
الخدمــات المقدمــة.
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● المذكــرة الوزاريــة رقــم  17-55الموجهــة إلــى كافــة االكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،بتاريــخ  03فبرايــر
 ،2017والمتضمنــة لمســطرة الترخيــص لفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي .وتســتهدف هــذه المذكــرة الوزاريــة التعريــف بقواعــد موحــدة إليــداع والبــت فــي الطلبــات الــواردة
علــى األكاديميــات الجهويــة فــي شــأن الترخيــص لفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم
المدرســي الخصوصــي خصــت :جــرد الوثائــق الواجــب االدالء بهــا ســواء كانــت ذات صلــة بالجوانــب اإلداريــة أو
التقنيــة أو البيداغوجيــة والتربويــة ،كيفيــة وآجــال دراســتها ،المعاينــات المفــروض القيــام بهــا إلثبــات مطابقــة حالــة
البنايــة والتجهيــزات مــع الوثائــق المدعمــة للطلــب ،وكــذا شــروط الترخيــص مــع التأكيــد علــى حــق تبليــغ مالحظــات
المعاينــة.

 .2النصوص الخ ــاص ــة بالخدمات الموازية
 1.2خدمة النقل المدرسي
● الظهيــر الشــريف رقــم  ،1.63.260الصــادر بتاريــخ  24جمــادى الثانيــة  1383المـــــوافق لـــ ِ  12نونبــر  ،1963المتعلــق
بالنقــل بواســطة الســيارات عبــر الطــرق كمــا تــم تغييــره وتتميمــه ،والــذي عــــ ـ َّرف بأنــــــواع النقـــــل وحــدد األحــكام
والقــــواعد المرتبطــة بهــذه األنــواع.
وفــــق مادتــــــه الثانيــة ،يعتبــر هــذا الظهيــر مصالــح عموميــة لنقــل المســافرين تلــك المفتوحــة للعمــوم لغايــة تجاريــة
قصــد نقــل المســافرين تــم االســتثناء منهــا عــاوة علــى مصالــح المدينــة والســيارات العموميــة:
 أنــواع نقــل المســافرين التــي تقــوم بهــا الدولــة والجماعــات العموميــة لحاجيــات مصالحهــا وكــذا كل صناعــيأو تاجــر أو فــاح أو شــخص مــا لحســابه الخــاص بواســطة ناقــات جاريــة علــى ملكــه أو موضوعــة رهــن إشــارته
وحــده بشــرط أال تحمــل الناقــات المســتعملة زيــادة علــى الســائق إال األشــخاص التابعيــن لمؤسســته.
أنــواع النقــل المباشــرة بواســطة الناقــات المشــار إليهــا فــي المقطــع الســابق عندمــا تســتعمل هــذه الناقــاتلمســاعدة أطفــال موظفــي إحــدى المؤسســات علــى الذهــاب إلــى المدرســة أو مراكــز االصطيــاف ولمســاعدة
هــؤالء الموظفيــن علــى الذهــاب إلــى الســوق.
وتــدرج الــوزارة المكلفــة بالتجهيــز والنقــل واللوجيســتيك خدمـــــات النقــل المدرســي المقدمــة مــن قبــل مؤسســات
التعليــم المدرســي الخصوصــي ضمــن هــذه االســتثناءات وكخدمــة للنقــل المدرســي للحســاب الخــاص يخضــع
لنظــــــام تصريـــــح ،يتــم علــى أســـــاس:
 إيــداع الملــف مــن قبــل مؤسســة التعليــم المدرســي الخصوصــي لــدى المديريــة الجهويــة أو اإلقليميــة للتجهيــزوالنقـــــل التابــع لهــا مقــــــرها يضــم :نســخة مــن البطاقــة الرماديــة ،شــهادة القيــد بالبتانتــا ،شــهادة القيــد بالســجل
التجــاري ونســخة مــن القانــون األساســي.
 تسليم الموافقة المبدئية لتسجيل المركبة كمركبة للنقل المدرسي. معاينــة المركبــة للتأكــد مــن اســتيفائها للشــروط المحــددة لهــذا النــوع مــن النقــل والكامنــة فــي عــدد المقاعــدالمرخــص بهــا وتجهيــزات وتهييئــات الســامة الطرقيــة.
 تســليم أوراق الســير الخاصــة بالمركبــة ،يتــم تجديدهــا ســنوياً ،بعــد اإلدالء بنســخة مــن البطاقــة الرماديــة،شــهادة الفحــص التقنــي وشــهادة التأميــن.
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● القانــون رقــم  52.05المتعلــق بمدونــة الســير علــى الطــرق كمــا تــم تغييــره وتتميمــه ،الصــادر بتنفيــذه الظهيــر
الشــريف رقــم  ،1.10.07المــؤرخ فــي  26صفــر  1431الموافِ ــق لـــ ِ  11فبرايــر .2010
● قــرار وزيــر النقــل والمالحــة التجاريــة رقــم  ،783.99الصــادر بتاريــخ  27محــرم  1420الموافــق ِلـــ  14مــاي ،1999
المتعلــق بمراجــع ألــوان المركبــات المســتخدمة فــي النقــل المدرســي.

 2.2خدمة التأمين المدرسي

● الظهيــر الشــريف رقــم  ،1.02.238الصــادر فــي  25مــن رجــب  1423الموافــق ِلـــ  3أكتوبــر  ،2002بتنفيــذ القانــون
رقــم  17.99المتعلــق بمدونــة التأمينــات.

● قــرار لوزيــر االقتصــاد والماليــة رقــم  ،367.19الصــادر فــي  24شــعبان  1440الموافــق ِلـــ  30أبريــل  2019بتغييــر
قــرار وزيــر الماليــة ،الصــادر فــي  14ذي القعــدة  1425الموافــق ِلـــ  27دجنبــر  ،2004المتعلــق بعقــد التأميــن ،والــذي
يعــرف بشــروط صحــة هــذا العقــد ومكوناتــه األساســية.

 .3النصوص القانونية المنظمة لظروف عمل أط ـ ــر والعاملين في التعليم الخصوصي

● القانــون رقــم  65.99المتعلــق بمدونــة الشــغل الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  ،1.03.194المــؤرخ
فــي  14مــن رجــب  1424الموافــق لـــ ِ  11شــتنبر  ،2003والــذي يســري علــى األشــخاص المرتبطيــن بعقــد شــغل،
أيــا كانــت طــرق تنفيــذه ،وطبيعــة األجــر المقــرر فيــه ،وكيفيــة أدائــه وأيــا كان نــوع المقاولــة التــي ينفــذ العقــد
فيهــا وال ســيما فــي مقــاوالت الصناعــة والتجــارة والمهــن الحــرة والفالحــة والخدمــات .وتجــدر اإلشــارة أن هــذا
القانــون ال يقيــم أي تمييــز بيــن القطاعــات الخاضعــة لمجــال التطبيــق والســيما فيمــا يتعلــق بالتشــغيل ،بمــدة
الشــغل ،باألجــر ،بقواعــد الصحــة والســامة المهنيــة ،بالمؤسســات التمثيليــة والمفاوضــة الجماعيــة وبتســوية
نزاعــات الشــغل الجماعيــة.
● الظهيــر الشــريف رقــم  1.72.184بمثابــة نظــام الضمــان االجتماعــي ،الصــادر فــي  15جمــادى الثانيــة  1392الموافــق
لـــ ِ  27يوليــوز  ،1972والــذي يجــري بموجبــه نظــام الضمــان االجتماعــي وجوبــا علــى جميــع األشــخاص المأجوريــن
العامليــن لحســاب مشــغل واحــد أو عــدة مشــغلين فــي الصناعـــة العصريـــة والتجــارة والمهــن الحــرة ولــدى شــركة
مدنيــة أو هيئــة مــا كيفمــا كانــت طريقــة أداء أجورهــم وشــكل عقــد عملهـــم أو نوعــه أو صالحيتــه وال يميــز هــذا
القانــون ،مــن حيــث تقديــم الخدمــات ،بيــن األشــخاص المصــرح بهــم لديــه شــريطة توفرهــم علــى الشــروط القانونيــة
الالزمــة لالســتفادة مــن كل خدمــة علــى حــدة والتــي تتعلــق بالتعويضــات العائليــة ،بالتعويضــات القصيــرة األمــد أو
تلــك الطويلــة األمــد.
● القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساســي الصادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم ،1.02.296
المــؤرخ فــي  25رجــب  1423الموافــق لـــ ِ  3أكتوبــر  ،2002والــذي تســري مقتضياتــه علــى األشــخاص الخاضعيــن
لنظــام الضمــان االجتماعــي .هــذا وطبقــا للشــروط والكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي ،يخــول التأميــن اإلجبــاري
األساســي عــن المــرض الحــق فــي إرجــاع المصاريــف وعنــد االقتضــاء تحمــل تكاليفهــا مباشــرة بالنســبة للعالجــات
الطبيــة والوقائيــة ولمصاريــف إعــادة التأهيــل التــي تســتلزمها طبيــا الحالــة الصحيــة للمســتفيد.
● القانــون رقــم  18.12المتعلــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم ،1.14.190
المــؤرخ فــي  6ربيــع األول  1436الموافــق لـــ ِ  9دجنبــر  ،2014والــذي يســري علــى األشــخاص المرتبطيــن بعقــد شــغل،
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أيــا كانــت طــرق تنفيــذه ،وطبيعــة األجــر المقــرر فيــه ،وكيفيــة أدائــه وأيــا كان نــوع المقاولــة التــي ينفــذ العقــد فيهــا
وال ســيما فــي مقــاوالت الصناعــة والتجــارة والمهــن الحــرة والفالحــة والخدمــات .تطبــق جميــع األحــكام المتعلقــة
بإجــراءات التصريــح بحــوادث الشــغل والمســاطر المتعلقــة بذلــك علــى مؤسســات التعليــم الخصوصــي دون أي تمييــز
مــع القطاعــات األخــرى.

 .4النصوص الخاصة باالمتيازات المخولة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

● المدونــة العامــة للضرائــب ،والتــي تنــص علــى مجموعــة مــن االعفــاءات الضريبيــة لفائــدة المؤسســات التابعــة
التعليــم الخصوصــي ،بمــا فيــه التعليــم المدرســي الخصوصــي ،تـــــخص:
 الضريبــة علــى الشــركات :تســتفيد مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــيِ ،طبقــا ألحــكام المــادة 6-II(جيــم- 1°-ج) مــن المدونــة العامــة للضرائــب ،خــال الخمــس ســنوات المحاســبية األولــى المواليــة لتاريــخ
الشــروع فــي االســتغالل ،مــن الفــرض المؤقــت للضريبــة علــى الشــركات بأســعار مخفضــة .وتطبــق هــذه األســعار
المخفضــة وفــق جــدول األســعار التصاعديــة المنصــوص عليــه فــي المــادة  -I- 19ألــف مــن نفــس المدونــة ،إذ
تســتفيد هــذه المؤسســات مــن تطبيــق الســعر التصاعــدي المحــدد فــي  10بالمائــة عندمــا تحقــق أرباحــا يقــل أو
يســاوي مبلغهــا  300 000درهــم ،ومــن تطبيــق ســعر محــدد ســقفه فــي  20بالمائــة عندمــا يفــوق مبلــغ أرباحهــا
هــذا الحــد ،علمــا أن الســعر األقصــى للضريبــة علــى الشــركات المعمــول بــه وفــق قواعــد القانــون العــام محــدد
فــي  31بالمائــة بالنســبة لمبلــغ األربــاح الــذي يفــوق  1 000 000درهــم.
 الضريبــة علــى الدخــل :يخضــع أربــاب المؤسســات التعليــم الخصوصــي ،بصفتهــم أشــخاصا ذاتييــن ،للضريبــةعلــى الدخــل وفــق نظــام النتيجــة الصافيــة الحقيقيــة الــذي يعــد بمثابــة نظــام عــام .كمــا يمكــن لهــذه الفئــة مــن
الملزميــن أن يختــاروا نظــام النتيجــة الصافيــة المبســطة وذلــك وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المدونــة
العامــة للضرائــب .وتســتفيد هــذه المؤسســات الممتلكــة مــن قبــل أشــخاص ذاتييــن مــن فــرض الضريبــة علــى
الدخــل بالســعر الخــاص المحــدد فــي  20بالمائــة طيلــة الخمــس ســنوات المحاســبية األولــى المواليــة لتاريــخ
الشــروع فــي االســتغالل ،وذلــك طبقــا ألحــكام المــادة ( 31-IIبــاء-1°-ج) مــن المدونــة العامــة للضرائــب .وتخضــع
فيمــا بعــد هــذه المــدة ألســعار الجــدول التصاعــدي لهــذه الضريبــة المنصــوص عليــه فــي المدونــة الســالفة
الذكــر .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى األجــور التــي تدفعهــا هــذه المؤسســات ألجرائهــا والتــي تخضــع للضريبــة
علــى الدخــل ،وفــق أســعار الجــدول الســالف الذكــر فــي حيــن يطبــق الســعر الخــاص المحــدد فــي  17بالمائــة
علــى المكافــآت والتعويضــات العرضيــة أو غیــر العرضيــة المدفوعــة لفائــدة المدرســين الذيــن ال ينتمــون إلــى
مســتخدميها الدائميــن.
 الضريبــة علــى القيمــة المضافــة :تعتبــر مؤسســات التعليــم الخصوصــي خــارج نطــاق تطبيــق الضريبــة علــىالقيمــة المضافــة بالنســبة لرقــم األعمــال المحقــق برســم نشــاطها التعليمــي لفائــدة تالمذتهــا ،وبالمقابل تســتفيد
هــذه المؤسســات ،طبقــا لمقتضيــات المادتيــن  8°-I - 92و 24° - 123مــن المدونــة العامــة للضرائــب ،مــن اإلعفــاء
مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي الداخــل وحيــن االســتيراد علــى الســلع التجهيزيــة التــي يجــب أن تقيــد
فــي حســاب األصــول الثابتــة ،إذا تــم اقتناؤهــا خــال مــدة  36شــهرا ابتــداء مــن تاريــخ الشــروع فــي مزاولــة
النشــاط .وتســتثنى مــن هــذا اإلعفــاء ،الســيارات غيــر المســتخدمة للنقــل المدرســي الجماعــي .كمــا تســتفيد
هــذه المؤسســات ،طبــق مقتضيــات المــادة  4°-V 91-مــن نفــس المدونــة ،مــن اإلعفــاء مــن هــذه الضريبــة ،فيمــا
يتعلــق بخدمــات اإلطعــام والنقــل المدرســي والترفيــه.
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● االتفاق اإلطار الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم والتكويـ ـ ــن الخ ـ ــاص بتاريـ ــخ  8ماي ،2007والذي
ضمــت مقتضياتــه تحفيــزات وضعــت فــي إطــار نظــام عــام تســتفيد منــه جميــع المؤسســات العاملــة فــي التعليــم
المدرســي الخصوصــي ،وأخــرى فــي إطــار نظــام خــاص موجــه للمؤسســات التــي تبــــرم اتفاقيــات خاصــة مــع اإلدارة:
 التحفيزات التي أقرها النظام العام معالجة المتأخرات الضريبية؛ اإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة طبقـــــا لمقتضيــات الظهيريــن الشــريفين رقــم  1.60.201و ،1.60.202الصادريــنفــي  14جمــادى األولــى  1383الموافــق لــٍ  3أكتوبــر ،1963فــي شــأن انضمــام المغــرب إلــى االتفــاق الخــاص باســتيراد
أشــياء ذات صبغــة تهذيبيــة أو علميــة أو ثقافيــة وكــذا بتســهيل رواج األدوات الســمعية والبصريــة ذات نفــس الصبغــة
وِ فقــا ألهــداف منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا االعفــــاء يخــص
اســتيراد أدوات ووســائل ،غيــر مصنعــة محليــــا ،موجهــة ألهــداف تعليميــة وتربويــة الســتعمال مؤسســات التعليــم؛
 إلغاء الـــرسم على مؤسسات التعليم الخاص المستحق في إطار القانون المتعلق بضرائب الجماعات المحلية؛ تســخير الوســائل الكفيلــة بتمكيــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن االســتفادة مــن كافــة برامــجإنعــاش التشــغيل؛
 تمكيــن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ولــوج خطــوط التمويــل المتاحــة فــي نطــاق التعــاون الثنائــيلتأهيــل المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة؛
 إمكانيــة اســتفادة العامليــن فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي مجانــا مــن دورات التدريــب والتكوين المســتمرفــي مراكــز التكويــن التابعــة للقطــاع العام.
 التحفيزات التي أقرها النظام الخاص: تمكيــن المســتثمرين فــي قطــاع التربيــة والتكويــن مــن الولــوج إلــى العقــارات العموميــة المتوفــرة والقابلــةإلقامــة مؤسســات خاصــة للتعليــم والتكويــن بمــا فــي ذلــك األراضــي التابعــة للمنعشــين والفاعليــن العمومــي؛
 دعــم المســتثمرين مــن أجــل تمكينهــم مــن المســاهمة فــي إنجــاز التجهيــزات المدرســية والتكوينيــة المقــررةعلــى أراضــي األمــاك المخزنيــة وأراضــي الخــواص ،فــي نطــاق وثائــق التعميــر المصــادق عليهــا؛
 إرســاء آليــة تمويــل مشــترك بيــن الدولــة واألبنــاك لدعـــــم مشــاريع إحــداث أو توســيع مؤسســات خاصــةللتعليــم والتكويــن ترتكــز علــى:
 مســاهمة الدولــة والتــي تصــل إلــى  30بالمائــة مــن قيمـــــــة االستثمـــــار مقدمــــة علــى شكـــــل قـــــرض ممنـــــوح،مــن مــوارد صنــدوق إنعــاش التعليــم الخــاص ( )FOPEPالممــول عــن طريــق مخصصــات مــن الميزانيــة العامــة
وال ُم َســير مــن قِ ــــبل صنــدوق الضمــان المركــزي (البنــك العمومــي للمقاولــة حاليــا) ،فــي حــدود  5مليــون درهــم
بســعر فائــدة تفضيلــي أقصــاه  3بالمائــة ســنويا ولمــدة ســداد يمكــن أن تصــل إلــى  12ســنة ،مــع فتــرة ســماح
تصــل إلــى أربــع ســنوات؛
 قرض بنكي يغطي  40بالمائة من قيمة اإلستثمار؛ تمويل ذاتي ل ِـ  30بالمائة من قيمة االستثمار.غيــر أنــه وفــي إطــار المراجعــة الشــاملة لنظــام دعــم التمويــل العــام الــذي يُديـــــره صنــدوق الضمــان المركــزي،
تــم ســحب هــذه اآلليــة فــي ســنة .2019

60
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التعليم الخصوصي

 .IIاإلطار المؤسساتي المكلف بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي
تســاهم مجموعــة مــن المؤسســات فــي تنظيــم وتأطيــر أداء التعليــم المدرســي الخصوصــي ويختلــف مجــال تدخلهــا
باختــاف نــوع التعليــم وباختــاف اختصاصاتهــا والمهــام المســندة لهــا :فهنــاك مؤسســات تعنــى بالشــأن التربــوي
والتعليمــي ،ومنهــا مــن يتدخــل فــي الترخيــص ومراقبــة الخدمــات الموازيــة للخدمــة التعليميــة وأخــرى تســهر علــى
ظــروف عمــل األطــر والعامليــن فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي .إلــى جانــب هــذه المؤسســات ،تتبنــى جمعيــات مهنيــة
وتمثيليــات اآلبــاء وأوليــاء األمــور أدورا مختلفــة لتطويــر هــذا التعليــم.

 .1المؤسسات المتدخلة في تنظيم الجوانب التربوية والتعليمية للمؤسسات التابعة للنظام الوطني
 1.1المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
اســتنادا إلــى الظهيــر الشــريف رقــم  1.14.100الصــادر فــي  16رجــب  1435الموافــق ِلـــ  16مــاي  2014بتنفيــذ القانــون
رقــم  105.12المتعلــق بالمجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،يتولــى المجلــس ،بصفتــه هيئــة استشــارية،
مهــام إبــداء الــرأي فــي كل السياســات العموميــة ،والقضايــا ذات الطابــع الوطنــي ،التــي تهــم مياديــن التربيــة والتكويــن
والبحــث العلمــي ،وكــذا بشــأن أهــداف المرافــق العموميــة المكلفــة بهــذه المياديــن ،وســيرها ،والمســاهمة فــي تقييــــم
السياســات والبرامــج العموميــة المرتبطــة بهــا.
وقــد عنــت بعــض إصــدارات الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بالتعليــم
المدرســي الخصوصــي نخــص بالذكــر ،منهــا :تقريــر البحــث الوطنــي حــول «األســر والتربيــة :تصــورات ،انتظــارات،
تطلعــات وتكلفــة» ،وتقريــر األطلــس المجالــي الترابــي للتعليــــم الخصوصــي.

 2.1الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية واألجهزة التابعة لها
وِ فقـــــا للمرســوم رقــم  2-02-382الصــادر فــي  6جمــادى األولــى  1423الموافــق لِـ  17يوليــو  2002المحدد الختصاصات
وتنظيــم وزارة التربيــة الوطنيــة ،تضطلــع الــوزارة بمهــام إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة فــي مجــال التعليــم األولــي
واالبتدائــي والثانــوي وتكويــن األطــر التعليميــة واألقســام التحضيريــة لولــوج المــدارس العليــا وأقســام تحضيــر شــهادة
التقنــي العالــي ،كمــا تســهر علــى االرتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي ِعــاوة علــى إعــداد سياســة الحكومــة فــي مجال
التربيــة للجميــع لفائــدة األطفــال غيـــــر الممدرســين أو المنقطعــيـــــن عــن الدراســة .وتعتمــد فــي القيــام بمهامهــا علــى:
● اإلدارة المركزيــة :تضــم الهيكــلــــة التنظيميــة للــوزارة ،عشــر مديريــات مركزيــة إلــى جانــب الكتابة العامة والمفتشــية
العامــة للتربيــة والتكويــــن اللتيــن تعمــان تحــت الســلطة المباشــرة للوزيــر وكذا قســم التواصل.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مهــام المفتشــية العامــة للتربيــة والتكويــن المســندة إلــى مفتشــين عاميــن :يشــرف األول
علــى الشــؤون التربويــة ،يتولــى باألســاس تحليــل وإبــداء الــرأي حــول القضايــا التربويــة المتعلقــة بسياســة التربيــة
والتكويــن وكــذا اقتــراح جميــع التدابيــر الممكنــة لضمــان جــودة العمليــة التربويــة ،واآلخــر علــى الشــؤون اإلداريــة
ُوكلــت لــه ،ارتباطــا بالتعليــم المدرســي الخصوصــي ،مراقبــة وتقييــم األداء اإلداري للمؤسســات التابعــة لهــذا التعليــم
عــاوة علــى القيــام بعمليــات تفتيــش وافتحــاص بهــذا الخصــوص ومعالجــة الشــكايات الــواردة إلــى الــوزارة ضــد هــذه
المؤسســات.
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بالنســبة للمديريــات المركزيــة ،وفــي صلــة بالتعليــم المدرســي الخصوصــي ،نخــص بالذكــر منهــا مديريــة التعــاون
واالرتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي والتــي مــن ضمــن مهامهــا :الســهر علــى االرتقــاء بالتعليــم المدرســي
الخصوصــي وتتبــع مشــاريع الشــراكة مــع الجمعيــات مــن خــال قســم االرتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي،
الــذي يضــم:
 مصلحة تتبع ومراقبة مستوى التعليم المدرسي الخصوصي؛ مصلحة تأطير وتشجيع التعليم المدرسي الخصوصي؛ مصلحة الشراكة مع الجمعيات.باإلضافــة إلــى هــذه المديريــة ،وجبــت اإلشــارة كذلــك إلــى المديريــات المصنفــة مــن قبــل الــوزارة فــي مجموعــة
الشــؤون التربويــة والتجديــد التربــوي ،والتــي تشــمل اختصاصاتهــا ،علــى حــد ســواء ،المدرســة العمومية والمؤسســات
التابعــة للتعليــم الخصوصــي:
 مديريــة التقويــم وتنظيــم الحيــاة المدرســية والتكوينــات المشــتركة بيــن األكاديميــات ،التــي تعنــى باإلشــرافعلــى تنظيــم البرامــج الدراســية ،تنســيق مجمــوع عمليــات التقويــم التربــوي التــي تباشــرها مصالــح الــوزارة
علــى جميــع المســتويات ،إعــداد طرائــق وأدوات تقويــم المتعلميــن فــي مختلــف أســاك التعليــم ،اإلشــراف علــى
تقويــم البرامــج المدرســية وبرامــج التكويــن وطرائــق التعليــم ،تتبــع تقويــم أنظمــة التأطيــر والمراقبــة اإلقليميــة
والجهويــة واألدوات البســيكوتقنية وتتبــع وقيــاس فعاليــة أنظمــة اإلعــام والتوجيــه المدرســي والمهنــي.
 مديريــة المناهــج ،المكلفــة بالمهــام التاليــة :تحديــد مواصفــات التعلــم ،المشــاركة فــي إعــداد المناهــجالمدرســية ومناهــج تكويــن األطــر فــي مختلــف المــواد األدبيــة والعلميــة والتقنيــة ،تكييــف وتعديــل المناهــج
المدرســية ومناهــج التكويــن ،تنظيــم إعــداد الكتــب المدرســية والســهر علــى تحيينهــا ،المســاهمة فــي وضــع
اســتراتيجيات التعليــم والتكويــن فــي مجمــوع أســاك التعليــم والســهر علــى حســن تناســقها وتأطيــر و/
أو إنجــاز الدراســات الالزمــة إلدخــال التجديــدات التربويــة وتحديــد معاييــر جــودة الوســائل والوســائط
الديداكتيكيــة والتربويــة.
 المركــز الوطنــي للتجديــد التربــوي والتجريــب ،الــذي يجــري عليــه حكــم مديريــة مركزيــة والمكلــف بالمهــامالتاليــة :تشــجيع وتنميــة برامــج التعــاون التكنولوجــي مــع المقــاوالت ،تشــجيع مشــاريع االرتقــاء بالوســائل
الديداكتيكيــة وتنميتهــا وصيانتهــا ،تجريــب برامــج وطرائــق التعليــم والتكويــن ،اإلشــراف علــى البحــث والتوثيــق
التربــوي وضمــان نشــره ،االرتقــاء بالتكنولوجيــات التربويــة والمــوارد المتعــددة الوســائط وتقنيــات التواصــل،
تنميــة وتجريــب تقنيــات اإلعــام والتوجيــه المدرســي والمهنــي وإعــداد مشــاريع التكويــن عــن بعــد باســتعمال
التكنولوجيــات الجديــدة لالتصــال.
 مديريــة االرتقــاء بالرياضــة المدرســية وتنظيــم المنافســات الرياضيــة المدرســية ،والتــي تعنــى باالرتقــاءباألنشــطة الرياضيــة فــي الوســط المدرســي العمومــي والخصوصــي وتنظيمهــا ،تمثيــل الــوزارة لــدى الجامعــة
الملكيــة المغربيــة للرياضــة المدرســية ،ربــط عالقــات التعــاون مــع مختلــف التنظيمــات الرياضيــة الوطنيــة
والدوليــة وخاصــة اللجنــة الوطنيــة األولمبيــة المغربيــة والجامعــات الملكيــة المغربيــة للرياضــة بتنســيق مــع
القطاعــات الحكوميــة المعنيــة وضمــان التكويــن المســتمر لمؤطــري الرياضييــن المدرســيين.
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● األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،طبقــا ألحــكام الظهيــر الشــريف رقــم  1.16.04الصــادر فــي  15مــن
ربيــع االخــر  1437الموافِ ــق لـــ ِ  26ينايــر  ،2016بتنفيــذ القانــون رقــم  71.15المتعلــق بتغييــر وتتميــم القانــون 07.00
القاضــي بإحــداث األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن و كــذا قــرارات وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي
الصــادرة فــي  08فبرايــر  2016بشــأن تحديــد اختصاصــات وتنظيــم األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن،
تضطلــع األكاديميــات بمهمــة تطبيــق السياســة التربويــة والتكوينيــة فــي حــدود دائــرة نفوذهــا الترابــي ،مــع مراعــاة
األولويــات واألهــداف الوطنيــة المحــددة مــن لــدن الســلطة الحكوميــة الوصيــة.
فمخــول لهــا ،علــى هــذا األســاس ،عــاوة علــى االختصاصــات المتعلقــة بتنشــيط النظــام التربــوي ،كل مــا يتعلــق
بالتنظيــم واإلشــراف علــى األعمــال الخاصــة ،ووضــع المخططــات ،وتتبــع مشــاريع البنــاء ،واإلشــراف علــى الســير
العــام للدراســة ،والشــراكة ،والتنســيق ،وتدبيــر المــوارد البشــرية ،والبحــث التربــوي ،واإلشــراف علــى االمتحانــات
والتقويــم والمراقبــة علــى صعيــد الجهــة.
وارتباطــا بالتعليــم المدرســي الخصوصــي ،فهــي مكلفــة بالترخيــص لفتــح أو توســيع أو إدخــال تغييــر علــى مؤسســات
هــذا التعليــم التابعــة للنظــام الوطنــي طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ،عــاوة علــى تقديــم
كل توصيــة تتعلــق بالقضايــا التــي تتجــاوز إطــار الجهــة إلــى الســلطات الحكوميــة المعنيــة ،وذلــك مــن أجــل مالءمــة
آليــات وبرامــج التربيــة والتكويــن مــع حاجيــات الجهــة.
يسيـــــر هــذه المؤسســات العموميــة المتمتعـــــــة بالشــخصية المعنويــة واالســتقالل المالــي مــدراء ،فيمــا تديرهــا
مجالــس إداريــة تضــم عــاوة علــى الســلطات المحليــة ،ممثلــي األطــر التعليميــة عــن كل ســلك تعليمــي ،األطــر
اإلداريــة والتقنيــة ،جمعيــات آبــاء وأوليــاء التالميــذ ،وكــذا جمعيــات التعليــم المدرســي الخصوصــي.
وتصنــف االثنتــي عشــرة اكاديميــة الجهويــة ،حســب مجموعــة مــن المتغيــرات كحجــم األكاديميــة ،وحجــم معامالتهــا،
وعــدد المديريــات اإلقليميــة التابعــة لهــا ،إلــى صنفيــن لــكل منهمــا هيكلــة إداريــة مندمجــة .وتجــدر اإلشــارة ،إلــى
أن اإلشــراف علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــوكل لمصلحــة تابعــة لقســم الشــؤون التربويــة علــى
مســتوى األكاديميــات مــن الصنــف األول ،بينمــا يشــرف علــى هــذا التعليــم مكتــب تابــع لمصلحــة منوطــة إليهــا وظائــف
إعــداد الخريطــة المدرســية عــاوة علــى اإلشــراف علــى مؤسســات التعليــم األولــي والتعليــم المدرســي الخصوصــي،
بالنســبة للصنــف الثانــي.
● المديريــات اإلقليميــة ،والتــي تعتبــر امتــدادا لألكاديميــات ومصالــح غيــر ممركــزة تعمــل تحــت اشــرافها وبتنســيق
معهــا فــي جميــع المجــاالت اإلداريــة والماليــة والتربويــة واالجتماعيــة مــا يجعلهــا تتحمــل مســؤولية تدبيــر التعليــم
علــى جميــع مســتويات النظــام التعليمــي الفرعــي الســيما لإلشــراف علــى تدبيــر شــؤون مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي علــى المســتويين اإلقليمــي والمحلــي مــع العمــل علــى انفتاحهــا علــى محيطهــا االقتصــادي واالجتماعــي
والثقافــي وكــذا تتبــع وتقويــم العمــل التربــوي فيهــا.
مــن حيــث الهيكلــة التنظيميــة ،تصنــف المديريــات اإلقليميــة إلــى ثــاث أصنــاف لــم تخصــص أيــة مصلحــة مــن
المصالــح التابعــة لألصنــاف الثالثــة ،لشــؤون مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي بــل يالحــظ أن مهــام
تدخــل البعــض منهــا تجمــع بيــن وظائــف تخــص الوســط المدرســي العمومــي والخصوصــي علــى الســواء أو فقــط
الوســط العمومــي.
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 .2المؤسسات المتدخلة في تنظيم الخدمات الموازية
 1.2خدمة النقل المدرسي
● الــوزارة المكلفــة بالنقــل واألجهــزة التابعــة لهــا ،والتــي أنيــط لهــا ،وفــق المرســوم رقــم  2.19.1094الصــادر فــي
 2رجــب  1441الموافــق ِلـــ  26فبرايــر  2020بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة التجهيــز والنقــل واللوجيســتيك
والمــاء ،إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة المتعلقــة بالنقــل عبــر الطــرق والســكك الحديديــة وبالنقــل البحــري ،عــاوة
علــى بلــورة السياســة الحكوميــة فــي مجــال الســامة الطرقيــة وتنســيق تنفيذهــا .وفــي تقاطــع مــع خدمــة النقــل
المدرســي التــي يقدمهــا عــدد مــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،نخــص بالذكــر:
 مديريــة النقــل البــري واللوجيســتيك ،التابعــة للمديريــة العامــة للطــرق والنقــل البــري ،والتــي ينــدرج مــنضمــن مهامهــا إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة فــي مجــال النقــل الطرقــي والســامة الطرقيــة ،إعــداد النصــوص
القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالنقــل الطرقــي والســهر علــى تطبيقهــا وتنشــيط المهــن المتعلقــة بالنقــل الطرقي
وتنظيمهــا ومراقبتهــا.
 المديري ـ ــات اإلقليميــة للتجهيــز والنقــل واللوجيســتيك علـــــى مســـــتوى الجهـــــات واألقاليــم ،والتـــــي تســـاهمفـــي تحديـــد وتنفيـــذ مخططـــات وبرامـــج الـــوزارة .كمـــا أنهـــا مسـؤولة عـن تدبيـر الشـــؤون ،من ترخيص ومراقبة،
المتعلقـــة بنقـــل األشــخاص بمــا فــي ذلــك النقــل المدرســي .وفــي عالقــة بمراقبــة النقــل والســير علــى الطــرق،
تجــدر اإلشــارة إلــى أحــكام المــادة  190مــن مدونــة الســير المتعلقــة باألعــوان المكلفيــــن بالبحــث عــن المخالفــات
ألحــكام المدونــة والتــي تــدرج مــن ضمنهــم عــاوة علــى األعــوان المحلفيــن المكلفيــن بالمراقبــة الطرقيــة التابعيــن
للــوزارة المكلفــة بالنقــل ،الضبــاط واألعــوان التابعــون للــدرك الملكــي ولألمــن الوطنــي.

 2.2خدمة التأمين المدرسي
● هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي ،والتــي تضــم مــن ضمــن صالحياتهــا مراقبــة قطــاع التأميــن
طبقــا للظهيــر الشــريف رقــم  ،1.14.10الصــادر بتاريــخ  4جمــادى األولــى  1435الموافــق لِــــ  6مــارس  2014والقاضــي
بإحــداث هــذه الهيئــة .فوفقــا للمهــام المخولــة إليهــا فــي هــذا البــاب ،تضطلــع هــذه الهيئــة بمهــام الحــرص علــى
حقــوق المؤمـــــن لهــم والمســتفيدين مــن عقــود التأميــن طبقــا للمقتضيــات القانونيــة والشــروط التعاقديــة وحــث
مقــاوالت التأميــن ووســطاء التأميــن علــى وضــع المســاطر والوســائل الكفيلــة باإلعــام بشــأن عــروض التغطيــة
المتاحــة وتكريــس التعامــل المتكافــئ بيــن المؤمــن لهــم عنــد معالجــة طلباتهــم وشــكاياتهم أو تنفيــذ االلتزامــات
الناشــئة عــن عقــود التأميــن.

 .3المؤسسات المتدخلة في تنظيم ظروف عمل أطر والعاملين في التعليم المدرسي الخصوصي
● وزارة الشــغل واإلدمــاج المهنــي واألجهــزة التابعــة لهــا ،والتــي أنيطــت لهــا مهمــة إعــداد وتنفيــذ سياســة الحكومــة
فــي مياديــن الشــغل والتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة وتقييــم برامــج عملهــا والســيما الســهر علــى مراقبــة تطبيــق
النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالشــغل والتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة والنهــوض بالمفاوضــات
الجماعيــة بيــن الشــركاء االجتماعييــن .ونخــص بالذكــر مــن ضمــن المصالــح التابعــة للــوزارة واألجهــزة العاملــة تحــت
وصايتهــا والمتدخلــة فــي أداء مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي:
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 الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،والــذي عهــد إليــه تســيير الضمــان االجتماعي طبقا للظهير الشــريفرقــم  1.72.184الصــادر بتاريــخ  15جمــادى الثانيــة  1392الموافــق لِــــ  27يوليــوز  1972المتعلــق بنظــام الضمــان
االجتماعــي كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه .فوفقــا للمهــام المخولــة إلــى هــذا الصنــدوق ،يقــوم بصــرف التعويضــات

العائليــة ،التعويضــات القصيــرة األمــد والتعويضــات الطويلــة األمــد لفائــدة المصــرح بهــم لديــه عــاوة علــى

الســهر علــى تطبيــق أحــكام الظهيــر الشــريف رقــم  1.72.184بمثابــة نظــام الضمــان االجتماعــي وذلــك مــن قبــل
المفتشيـــــن والمراقبيــن التابعيــن لــه.

 الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات ،المنشــأة بمقتضــى الظهيــر الشــريف رقــم  1.00.220الصــادرفــي  2ربيــع األول  1421الموافــق ِلـــ  5يونيــو  ،2000بتنفيــذ القانــون رقــم  ،51.99والمكلفــة بالمســاهمة في تنظيم

وتنفيــذ برامــج إنعــاش التشــغيل المؤهــل التــي تقررهــا الســلطات العامــة ،والمعهــود لهــا ،لهــذه الغايــة ،بخاصــة
مهــام :القيــام بالبحــت عــن عــروض العمــل لــدى المشــغلين وتجمــــيعها وربــط الصلــة بيــن العــرض والطلــب فــي

مجــال العمــل ،اســتقبال طالبــي العمــل وإرشــادهم وتوجيههــم ،إرشــاد وتوجيــه المقاوليــن الشــباب فــي تحقيــق
مشــاريعهم االقتصاديــة ،مســاعدة وإرشــاد المشــغلين فــي تشــخيص حاجاتهــم مــن الكفــاءات وكــذا إعــداد برامــج

التكييــف المهنــي والتكويــن ألجــل اإلدمــاج فــي الحيــاة النشــيطة باتصــال مــع المشــغلين ومؤسســات التكويــن.

لإلشــارة فــإن هــذه الوكالــة تتوفــر ،لمــا يقتضيــه نشــاطها ،علــى وكاالت بالجهــات واألقاليــم والعمــاالت .ويجــدر

بالذكــر ،فــي ســياق الحديــث عــن دور هــذه الوكالــة الوطنيــة ،إلــى مبــادرة خلــق ''أكاديميــة التدريــس'' التــي أفضــت
إليهــا شــراكة مــع الفدراليــة المغربيــة للتعليــم والتكويــن الخــاص ،أبرمــت خــال  ،2019لتكويــن مدرســين ســيما
فــي المجــاالت التربويــة والبيداغوجيــة 41مــن بيــن خريجــي الجامعــات فــي مختلــف التخصصــات.

 مفتشــية الشــغل ،التــي تدخــل فــي إطــار التنظيــم اإلداري الالمتمركــز والممركــز لــوزارة الشــغل وتمــا َرس علــىالصعيــد الجهــوي واإلقليمــي تحــت إشــراف ومراقبــة المصالــح المركزيــة .ويتكــون جهــاز تفتيــش الشــغل مــن

أعــوان التفتيــش العامليــن علــى مســتوى المديريــات الجهويــة ومندوبيــات التشغيــــــل ،والمصنفيــن كل حســب

نطــاق اختصاصاتــه ،كمــا يلــي :مفتشــو الشــغل فــي قطاعــات الصناعــة والتجــارة والخدمــات ،مفتشــو القوانيــن
االجتماعيــة فــي الفالحــة واألطبــاء والمهندســون المكلفــون بتفتيــش الشــغل .وينــدرج ضمــن مهامهــم :الســهر على

تطبيــق األحــكام التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالشــغل ،إعطــاء المشــغلين واألجــراء معلومــات ونصائــح تقنيــة
حــول أنجــع الوســائل لمراعــاة األحــكام القانونيــة ،إحاطــة الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل علمــا بــكل نقــص

أو تجــاوز فــي المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا ،إجــراء محــاوالت التصالــح فــي مجــال نزاعــات
الشــغل الفرديــة والجماعيــة .لإلشــارة ،فــإن مفتشــي الشــغل موظفــون عموميــون يخضعــون لنظــام خــاص محــدد

وفــق مرســوم رقــم  02.08.69بتاريــخ  09يوليــوز .2008

 .4الجمعيات المهنية وتمثيليات آباء وأولياء التالميذ
●

الجمعيــات المهنيــة ،يلتــــف عــــدد مهــم مــن المؤسســات التعليميــة حــــــول جمعيــات مهنيــة ذات تمثيليــة وطنيــة أو

محليــة تســعى للعــب أدوار تشــاورية وتفاوضيــة لحــل المشــاكل واالكراهــات التــي يعانــي منهــا هــذا التعليــم بربــط
 41صفحــة  ،111كتيــب إســهامات التعليــم والتكويــن احلــر باملغــرب يف التنميــة البشــرية وحتديــث منظومــة التربيــة والتكويــن ،عبــد الســام رجوانــي ،إصــدار
احتــاد التعليــم والتكويــن احلــر باملغــرب.
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االتصــال فيمــا بينهــا أو مــع الجهــات ذات االختصــاص ســواء تعلــق االمــر بالــوزارة الوصيــة أو األجهــزة التابعــة لهــا

أو فاعليــن آخريــن متدخليــن فــي أداء هــذا التعليــم .وقــد ســاهمت بعــض التمثيليــات فــي إطــاق مبــادرات تشــاركية

موســعة لفائــدة هــذا التعليــم كبرنامــج تكويــن المدرســين بشــراكة مــع الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات.
● التمثيليــات الوطنيــة ألمهــات وآبــاء وأوليــاء التالميــذ والتلميــذات ،يعــرف مجــال التعليــم المدرســي الخصوصــي
كذلــك تدخــل عــدد مــن تمثيليــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التالميــذ والتلميــذات والتــي تشــكلت علــى الصعيــد
المحلــي ،تمكــن البعــض منهــا مــن توســيع دائــرة منخرطيــه لضمــان تمثيليــة وطنيــة خولــت اإلســهام فــي إثــراء
الحــوار حــول تجويــد الخدمــات التربويــة وشــروط االســتجابة لالحتياجــات التعليميــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى
مشــاركة ممثلــي أمهــات وآبــاء وأوليــاء التالميــذ والتلميــذات علــى مســتوى بعــض اللجــن الدائمــة التابعــة للمجلــس
األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي وكــذا بالمجالــس اإلداريــة لألكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن.

 .IIIنقائص نظامة السوق المعنية
تعيــق األداء التنافســي لســوق التعليــم المدرســي الخصوصــــــي ،بعــض النقـــــائص المنبثقــة مــن االطــار القانونــي
والمؤسســاتي الحالــي ،ســيتم تحليلهــا فيمــا يلــي.

 .1مرحلــة انتقاليــة بيــن أحــكام تشــريعية متعــددة المراجــع ومتجــاوزة وأخــرى فــي طــور اإلعــداد مثيــرة
لمخــاوف المهنيين
أطلــق المغــرب برســم ســنة  2015ورشــا وطنيــا لإلصــاح التربــوي حــددت الرؤيــة االســتراتيجية  2030-2015مرتكزاتــه
وأهدافه ووضعت أُســـس المدرسة المنشودة وال ُمتمثلة في االنصاف وتكافؤ الفرص ،الجودة للجميع ،ثُ َّم االرتقاء بالفرد
والمجتمع .كما أكدت على دور الخواص أساسا في إطار رافعتيها الثالثة والثامنة اللتين نصتـــا على كون التعليم الخصوصي
شــريك التعليــم العمومــي فــي المجهــودات الراميــة للتعميــم الشــامل والمنصف للتعليــم والنهوض بنظام التربيــة والتكوين.
وفــي ســنة  ،2019تــم إصــدار القانون-اإلطــار 51.17الــذي يعتبــر ،كمــا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك فــي ديباجتــه ،مرجعيــة
تشــريعية ملزمــة فــي اتخــاذ النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المبلــورة ألهــداف وتوجيهــات ومبــادئ إصــاح المنظومــة
التربويــة ومــن شــأنه أن يضمــن التطبيــق األمثــل لمســتلزمات هــذا اإلصــاح وتأميــن اســتمراريته .فهــو بهــذا محــدد
لألهــداف األساســية لسياســة الدولــة واالختيــارات االســتراتيجية إلصــاح هــذه المنظـــــومة وكــذا للتدابيــر واآلليــات
الواجــب اعتمادهــا لتفعيــل اإلصــاح.
والتمعـــــن فــي المضاميــن المخصصــة لهــذا للتعليــم المدرســي الخصوصــي ســواء باالســتناد إلــى الرؤيــة االســتراتيجية
لإلصــاح أو القانون-اإلطــار  51.17يمكــــــــن مــن اســتخالص خصوصيــة االســتثمار فــي مجــاالت التربيــة والتكويــن مــن
منظــــورهما إذ اعتبــر:
● اســتثمارا فــي خدمــة عموميــة تنــدرج فــي إطــار مشــروع وطنــي للتربيــة والتعليــم ،تلتــــزم المؤسســات التابعــة لــه
بمبــادئ المرفــق العمومــي وتنشـــــط فــي تكامــل وتعــاون مــع التعليــم العمومــي؛
● اســتثمارا يســعى للمســاهمة فــي التعميــم الشــامل والمنصــف للتعليــم ،مــن جهــة ،وتنويــع العــر ض التربــوي الوطنــي
وتجويــده ،مــن جهــة أخــرى.
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المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

واعتبارا لهذه الخصوصيةُ ،قرن االستثمار في هذا التعليم المدرسي الخصوصي بعدد من االلتزامات ترتبط:
● بإلــــزامية عمل المؤسسات التعليمية الخصوصية بمبادئ المرفق العمومي.
● بواجــب الدولــة تُجــاه هــذا التعليــم ،بمهــام الترخيــص ،وإصــدار القوانيــن المنظمــة ،وضمــان معاييــر الجــودة
والضبــط بنــا ًء علــى دفتــر التحمــات والمراقبــة والتقييــم.
● بضــرورة نهــوض هــذا التعليــم بوظائفــه فــي تكامــل وتعــاون مــع التعليــم العمومــي والعمــل علــى ســد حاجاتــه مــن
األطــر التربويــة المؤهلــة.
● بتحديـــــد رســوم التســجيل والتمــدرس واإلطعــام المدرســي والنقــل المدرســي والتأميــن مـــــع اعتمـــــاد الشفـــــافية
التامــة فــي المعامــات والحســابات.
●

بالتزامات الدولة بمنح تحفيزات للنهوض بتعميم التعليم اإللزامي السيما بالمجال القروي.

● بتكفلــه بتوفيــر التربيــة والتعليــم والتكويــن لنســبة مــن أبنـــــاء االســر المعــوزة ،وذوي اإلعاقــة واألوضــاع الخاصــة،
إســهاما فــي التضامــن االجتماعــي.
● بارســاء نظام لمراقبة المؤسسات التعليمية الخصوصية.
علــى هــذا األســاس ووِ فــق مــا جــاء فــي أحكامـــــــه المتعلقــــــة بالتعليــم المدرســي الخصوصــي ،يتضــح منحى المراجعـــــة
التــي ســتطال اإلطــار القانونــي والتنظيمــي الجــاري بــه العمــل والتــي تخــص جوانــب كشــفت الدراســة واالســتماع
لمختلــف األطــراف المعنيــة طرحهــا لمشــاكل حقيقيــة تعــوق األداء األمثــل للمؤسســات التعليميــة الخصوصيــة ،ويتعلــق
األمــر بمــا يلــي:
● التنظيــم العــام للتعليــم المدرســي الخصوصــي المحــدد لهيكلتــه ونُظــم حكامتــه ،آليــات التنســيق وإقامــة الجســور
مــع المكونــات األخــرى للمنظومــة التربويــة عــاوة علــى القواعــد العامــة للهندســة البيداغوجيــة واللغويــة ،ومصــادر
التمويــل ،ومنظومــة التقييــم؛
● نظام الترخيص لولوج سوق التعليم المدرسي الخصوصي؛
● التعريف بمعايير الجودة الواجب التقيد بها وآليات ومضمون مراقبة وتقييم أداء هذه المؤسسات؛
● تحديــد شــروط ونســبة مســاهمة المؤسســات التابعــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي فــي تقديــم خدماتهــا بالمجــان
ألبنــاء األســر المعــوزة واألطفــال فــي وضعيــة خاصــة؛
● تحديــد ومراجعــة رســوم التســجيل والدراســة والتأميــن والخدمــات ذات الصلــة بمؤسســات التربيــة والتعليــم
والتكويــن.
وقــد أبــرزت الدراســة انكبــاب الــوزارة الوصيــة علــى صياغــة مخطــط تشــريعي وتنظيمــي ألجــل تنزيــل األحــكام الجديــدة
المتعلقــة بمؤسســات التربيــة والتعليــم التابعــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي ،يشــمل مشــاريع النصــوص التشــريعية
والتنظيميــة والوثائــق المرجعيــة التــي يحيــل عليهــا القانــون  -اإلطــار وكــذا مضاميــن النصــوص التشــريعية والتنظيميــة
الجــاري بهــا العمــل والتــي تســتلزم النســخ أو التعويــض أو التعديــل.
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وتعتــزم الــوزارة إعــداد مشــاريع النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الالزمــة والبالــغ عددهــا  63نصــا ،42وفــق برمجــة
زمنيــة محــددة فــي  3ســنوات يتــم علــى إثرهــا عــرض هــذه النصــوص علــى مســطرة المصادقــة إلــى جانــب مشــاريع
تخــص المكونــات األخــرى للمنظومــة ( 81نصــا فــي المجمــوع).
خــال هــذه المرحلــة االنتقاليــة ،والتــي تــم اتخــاذ مجموعــة مــن التدابير ألجل ضبــــط احترام آجالها ،ضمــت :إحداث لجنة
وطنيــة للحكامــة لــدى الســيد رئيــس الحكومــة ،43مم َّثلــة على مســتواها جميع القطاعــات الحكومية وهيئــات ومنظمات ذات
الصلــة بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،عقــدت أول اجتمــاع لهــا فــي  25دجنبــر  ،2019االشــتغال علــى إعــداد
لوحــة للقيــادة مندمجــة للتدقيــق فــي التدابيــر واإلجــراءات التنفيذيــة الواجــب اعتمادهــا وآليــات المصاحبــة الكفيلــة ببلــوغ
األهــداف مــع تحديــد لمؤشــرات اإلنجــاز واآلجــال الزمنيــة لإلنجــاز ،واعتمــاد مقاربــة تشــاركية ،خــال مختلــف محطــات
التنفيــذ ،بمعيــة جميــع الفاعليــن والمؤسســات والهيئــات المعنيــة الســيما منهــا القطاعــات الحكوميــة المعنيــة والجمعيــات
المهنيــة وجمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التالميــذ ،ســيبقى جــار العمــل بمقتضيــات النصــوص التــي ســبق تقديمهــا والتــي
جــاء إجمــاع بخصــوص تجاوزهــا وعــدم مالءمتهــا لرهانــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وذلــك إلــى حيــن إعــداد
النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجديــدة والمصادقــة عليهــا ودخولهــا حيــز التنفيــذ.
لهذه االعتبارات ،يبدو من المجدي التوقف عند النقطتين التاليتين وتحليلهما على حدى:
 .1بعــض مقتضيــات النصــوص الجــاري بهــا العمــل والتــي لهــا أثــر علــى تنافســية الســوق ،إلبــراز بعــض التوجهــات
الواجــب مراعاتهــا عنــد صياغــة التشــريعات والتنظيمــات الجديــدة؛
 .2االلتزامــات التــي ربطتهــا الرؤيــة االســتراتيجية وأحــكام القانــون  -اإلطــار  51.17باالســتثمار فــي مجــال التعليــم،
والتــي ســيتم التدقيــق فــي البعــض منهــا لمقاربــة انعكاســاتها الممكنــة مــن منظــور قانــون المنافســة وصياغــة عــدد
مــن المقترحــات الواجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار ،إلــى جانــب المالحظــات التــي ســترد بخصــوص التشــريعات
والتنظيمــات الجــاري بهــا العمــل ،فــي مرحــل تنزيــل القانون-اإلطــار.

 1.1مقتضيات جار بها العمل ال تخدم تناقسية السوق وتجويد العرض التربوي
يرجــع إصــدار القانــون بمثابــة النظــام األساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي ومراســيمه التطبيقيــة إلــى بدايــة األلفيــة
الحاليــة وقــد شــهد ،خــال العشــرية األخيــرة ،ملمــح المؤسســات التعليميــة والخدمــات التربويــة المقدمــة مــن قبلهــا
تغيــرات كثيــرة ،جعلــت هــذه التشــريعات متجــاوزة وغيــر مالئمــة لتأطيــر أداء هــذه المؤسســات.
 42موزعة بني  3مشاريع قوانني 27 ،مشروع مرسوم 10 ،مشاريع قرارات و 23وثيقة مرجعية.
 43وفــق املرســوم رقــم  2.19.795الصــادر باجلريــدة الرســمية عــدد  6829بتاريــخ  11نوفمبــر  ،2019واحملــدد لتركيبــة هــذه اللجنــة ولتنظيمهــا ولكيفيــة
ســيرها وكــذا للمهــام املنوطــة لهــا والتــي نخــص بالذكــر منهــا :حصــر مجمــوع اإلجــراءات والتدابيــر الــازم اتخاذهــا لتطبيــق القانون-اإلطــار ،مواكبــة وتتبــع
إعــداد مشــاريع النصــوص التشــريعية والتنظيميــة املنصــوص عليهــا يف القانون-اإلطــار وتلــك التــي يســتلزمها التطبيــق الكامــل ملقتضياتــه ،اقتــراح كل تدبيــر مــن
شــأنه ضمــان التقائيــة السياســات والبرامــج القطاعيــة يف مجــال التربيــة والتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي ودراســة مطابقــة هــذه السياســات واالختيــارات
االســتراتيجية إلصــاح املنظومــة وتتبــع تنفيــذ األهــداف املنصــوص عليهــا يف القانون-اإلطــار داخــل اآلجــال القانونيــة احملــددة لهــا .هــذا وســيتم خلــق جلــن
متخصصــة دائمــة لــدى هــذه اللجنــة الوطنيــة ،لدعــم أدائهــا وهــي:
 .1جلنــة الشــؤون القانونيــة ،ينســق أشــغالها ممثــل األمانــة العامــة للحكومــة ،وتتولــى باخلصــوص حصــر التدابيــر التشــريعية والتنظيميــة الالزمــة لتحقيــق
أهــداف القانون-اإلطــار؛
 .2جلنــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة ،ينســق أشــغالها ممثــل وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــاح اإلدارة ،ويعهــد إليهــا باخلصــوص حصــر التدابيــر اإلداريــة
واملاليــة لتحقيــق أهــداف القانون-اإلطــار ،والســهر علــى تنفيذهــا؛
 .3جلنــة التتبــع ،ينســق أشــغالها ممثــل وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،ويعهــد إليهــا مهمــة اقتــراح كل تدبيــر
مــن شــأنه ضمــان التقائيــة السياســات والبرامــج القطاعيــة يف مجــال التربيــة والتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي ،وكــذا دراســة مطابقــة هــذه السياســات
والبرامــج لالختيــارات االســتراتيجية إلصــاح املنظومــة التربويــة؛
 .4جلنــة التنســيق مــع اجلماعــات الترابيــة ،ينســق أشــغالها ممثــل وزارة الداخليــة ،وتتولــى تتبــع تنزيــل التدابيــر املتعلقــة بتفعيــل سياســة الالمركزيــة
والالمتركــز يف تدبيــر املنظومــة علــى املســتوى الترابــي.
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ومــن تجليــات هــذا ،نخــص بالذكــر توالــي مذكــرات وزاريــة موجهــة إلــى األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،فــي
شــأن تنظيــم وتســيير مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وبــروز ،علــى أرض الواقــع ،مخالفــات لــم يتضمنهــا
اإلطــار الحالــي .عــاوة علــى هــذا ،جديــر باإلشــارة عــدم تطــرق هــذا اإلطــار لجانــب أساســي جــاء بــه الميثــاق الوطنــي
للتربيــة والتكويــن والمتعلــق بإقــرار نظــام منهجــي وشــفاف يســمح بـــضبط معاييــر الجــودة للتعليــم الخصوصــي وبإعــام
المواطنيــن بــأداء كل المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة أو عــدم دخــول بعــض األحــكام حيــز التطبيــق كالمــادة 33
مــن القانــون  06.00والتــي تنــص علــى وضــع األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن رهــن إشــارة مؤسســات التعليــم
المدرســي ،فــي المناطــق القرويــة والحضريــة األكثــر احتياجــا ،محــات مالئمــة لحاجــات هــذا النــوع مــن التعليــم.
بعــد هــذه المالحظــات العامــة ،ســيتم فيمــا يلــي تحليــل لمقتضيــات تخــص ولــوج الســوق أو الخــروج منــه وكــذا تلــك التــي
تؤطــر خدمــات النقــل المدرســي وتأميــن التالميــذ عــاوة علــى جوانــب أخــرى تخــص جمعيــات آبــاء وأوليــاء التالميــذ
والنظــام الداخلــي.

 2.1تحليل الشروط القانونية والتنظيمية لولوج السوق
لــم يقيــد المشــرع الدخــول إلــى ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي بــأي شــرط خــاص .فهــذا االســتثمار متــاح لجميــع
المســتثمرين الخــواص مغاربــة وأجانــب دون تحديــد لمســتوى تعليمــي أو خبــرة فــي المجــال أو غيــر ذلــك كمــا يتمتــع
المســتثمر فــي هــذا النشــاط بحريــة اختيــار مــكان إقامــة مشــروعه االســتثماري ونــوع األطــوار أو األســاك التعليميــة
المزمع تدريسهــــا.
يرخــص إلنشــاء مؤسســات تعليميــة خصوصيــة وفــق المســطرة التــي جــاءت فــي المذكــرة الوزاريــة رقــم  17-55بتاريــخ
 03فبرايــر  2017اآلنفــة الذكــر ،تبعــا للمراحــل التاليــة:
●

إيداع الطلب لدى المصلحة المختصة باألكاديمية ،مصحوب بالوثائق المطلوبة:
 مباشرة بعد تفحص الملف والتأكد من تضمنه لجميع الوثائق المطلــوبة ،تسليم وصل اإليداع المؤقت؛ وجوبــا ومباشــرة بعــد تســليم وصــل اإليــداع المؤقــت ،موافــاة اإلدارة المركزيــة بنســخة مــن ملــف طلــبالترخيــص للتدقيــق ودراســة الوثائــق المحالــة عليهــا؛
 تســليم المــــوافــــقـــــة المبدئيــة بعــد التأكــد مــن اســتيفاء الطلــب للشــروط المطلوبــة وموافقــة اإلدارة المركزية.مــع العلــم أن هــذه الموافقــة ال تخــول اســتغالل المؤسســة وتسلــــم فقــط ألغــراض إداريــة.
 تســليم وصــل اإليــداع النهائــي بعــد موافقــة اإلدارة المركزيــة بنــا ًء علــى تدقيقهــا ودراســتها للوثائــق المحالــةعليهــا؛

●

دراسة الـ ـط ـلــب:

على مستوى األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:
 مباشرة بعد تسليم وصل اإليداع النهائي ،دراسة الطلب بنا ًء على المسطرة مع الحرص على: معاينــة البنايــة المقتــرح اســتغاللها فــي أجــل أقصــاه عشــرة أيــام ابتــدا ًء مــن التاريــخ المثبــت فــي وصــلاإليــداع النهائــي ،مــن طــرف لجنــة تقنيــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى المذكــرة  76التــي تحــدد أعضــاء هــذه اللجــن
القــارة العاملــة تحــت إشــراف مــدراء األكاديميــات الجهويــة والمتكونــة مــن ال ُمكلــف بتدبيــر شــؤون التعليــم
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المدرســي الخصوصــي ،ال ُمكلــف بالتخطيــط التربــوي ،ال ُمكلــف بمصلحــة البنــاءات والتجهيــزات وبحســب
االســاك ،مفتــش تربــوي وملحــق تربــوي ُمكلــف باإلشــراف علــى المختبــرات؛
 مراســلة صاحــب الطلــب بشــأن المالحظــات المســجلة مــن طــرف لجنــة المعاينــة فيمــا يخــص البنايــةومرافقهــا وتجهيزاتهــا مباشــرة بعــد إنجــاز محضــر المعاينــة؛
 موافــاة اإلدارة المركزيــة للــوزارة الوصيــةُ ،وجوبــا وفــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا ابــــتدا ًء مــن التاريــخالمثبــت علــى وصــل اإليــداع النهائــي ،بنســخة مــن الوصــل النهائــي ،بطاقــة تقنيــة عــن الطلــب مشــفوعة بــرأي
األكاديميــة ِعــاوة علــى محضــر معاينــة اللجنــة التقنيــة والمراســلة الموجهــة إلــى صاحــب الطلــب فــي حــال
تســجيل مالحظــات.
على مستوى اإلدارة المركزية:
 التدقيق ودراسة الوثائق المحالة عليها وموافاة االكاديمية الجهوية برأيها ومالحظاتها.● البت النهائي في الطلب:
والذي يتم بنا ًء على نتائج دراسة الطلب وعلى رأي ومالحظات اإلدارة المركزية.
يتبيــن مــن المقتضيــات العامــة لهــذه المســطرة أن اعتمادهــا يُخضــع دراســة طلبــات الترخيــص جميعهــا إلــى نفــس
اإلجــراءات واآلجــال .غيــر أن الجــزم فــي خضــوع ولــوج ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي لنفــس القواعــد والشــروط
بشــكل غيــر تفاضلــي وال تمييــزي بالنســبة لــكل الفاعليــن ،يستلــــــزم التدقيــق كل الجوانــب المحيطــة بعمليــة الترخيــص
وكــذا التمعــن فــي دفتــر التحمــات الخــاص بالمؤسســات الناشــطة فــي هــذه الســوق والــذي تعتمــده اللجنــة التقنيــة
خــال المعاينــة التــي تقــوم بهــا .فــي هــذا الشــأن ســيتم تفحــص مــدى وضــوح وموضوعيــة المعاييــر والمواصفــات
المعتمــدة التخــاذ قــرار الترخيــص علــى أســس موحــدة مقــــ ِّيدة للســلطة التقديريــة للمصالــح المعنيــة وغيــر تمييزيــة بيــن
المتقدميــن بطلبــات الترخيــص.
قبــل ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إلــى بعــض المالحظــات التــي تحيــل إليهــا المســطرة والتــي قــد يترتــب عنهــا بعــض اآلثــار علــى
ســير المنافســة ويتعلــق األمــر:
● أوال ،هــذه المســطرة ال ترصــد ســوى تدخــل الــوزارة الوصيــة وال تشــمل المحطـــــات التــي يجــب أن يمــر منهــا تكوين
ملــف الطلــب قبــل إيداعــه لــدى األكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن .إذ يتبيــن مــن خــال االطــاع علــى الوثائــق
الواجــب االدالء بهــا ،أن هنــاك ثمــة متدخليــن آخريــن وهــم:
 مجلــس الجماعــة والــذي يعــود إليــه تســليم شــهادة اداريــة لصاحــب المشــروع تثبــت صالحيــة البنايــة المــراداســتعمالها وتوفرهــا علــى الشــروط الصحيــة اضافــة لمنحــه شــهادة مطابقــة البنايــة لتصميــم المشــروع وكــذا
رخصــة البنــاء .لإلشــارة ،يتــم تســليم شــهادة المطابقــة ،اآلنفــة الذكــر ،بنــا ًء علــى رأي لجنــة مكونــة مــن ممثليــن
عــن الجماعــة الحضريــة ،الوكالــة الحضريــة ،قســم التعميــر التابــع للواليــة ،مصالــح الوقايــة المدنيــة ،المكتــب
الوطنــي للكهربــاء ،المكتــب الوطنــي للمــاء الصالــح للشــرب وعــن االكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن.
 مكتــب الدراســات التقنيــة أو مكتــب المراقبــة التقنيــة والمســؤول عــن القيــام بخبــرة تقنيــة تثبــت ســامة البنايــةحيث سيقـــــام مشــروع مؤسســة تعليمية.
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 اللجنــة الجهويــة الموحــدة لالســتثمار ،والتــي تعمــل تحــت إشــراف الســيد الوالــي وتضــم ممثلــي المقاطعــاتالتابعــة للجهــة والجماعــات الترابيــة والمجلــس الجهــوي ،المركــز الجهــوي لالســتثمار والمصالــح الخارجيــة،
وتبــت فــي المشــاريع االســتثمارية المعروضــة عليهــا.
 المديريــة اإلقليميــة للــوزارة المكلفــة بالنقــل ،والتــي تشــرف علــى ترخيــص خدمــات النقل المدرســي والمعاينةالســنوية للحافالت وتجهيزاتها.
ولعلــه كان مــن األنســب أن تحيــط المســطرة ،بحكــم أنهــا تخــص الترخيــص لفتــح أو توســيع مؤسســة تعليميــة خصوصيــة
والــذي يأتــي كتتويــج لمسلســل مــن اإلجــراءات التــي تمكــن مــن الحصــول علــى مجمــوع الوثائــق الواجــب اإلدالء بهــا ،بجميع
هــذه اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي تــدرج زمنــي مــع تحديــد كل المتدخليــن والجهــات المســؤولة عــن تســليم بعــض
الشــواهد والوثائــق ،وذلــك لتوجيــه المتقدميــن بطلبــات الترخيــص وضمــان الشــفافية الالزمــة لهــم .واعتبــارا للحــق فــي
المعلومــة ،يجــب كذلــك التأكيــد علــى ضــرورة تســهيل الحصــول عليهــا خاصــة عبــر المواقــع االلكترونيــة ســواء تعلــق األمــر
بتلــك التابعــة للــوزارة الوصيــة أو األكاديميــات الجهويــة أو المنصــة المخصصــة لإلعــام باإلجــراءات اإلداريــة.
● ثانيــا ،تطبيقــا ألحــكام المــادة الثانيــة مــن القانــون  06.00يرجــع البــت فــي طلبــات الترخيص لألكاديميــات الجهوية
للتربيــة والتكويــن كمــا يؤكــد ذلــك القانــون رقــم  4471.15المحــدد لمهــام واختصاصــات هــذه األجهــزة الموضوعــة
تحــت وصايــة الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة .كمــا تنــص المقتضيــات الخاصــة بالترخيــص المتضمنــة فــي
المرســوم رقــم  ،2.00.1015أن تســليم الرخصــة يتــم مــن لــدن مديــر األكاديميــة بعــد الحصــول علــى موافقــة اللجنــة
التقنيــة المعينــة للتأكــد مــن مطابقــة حالــة البنايــة والتجهيــزات مــع الوثائــق المدعمــة للطلــب دون اإلشــارة إلــى
وجــوب الحصــول علــى الموافقــة القبليــة للمصالــح المركزيــة للــوزارة الوصيــة علــى غــرار مــا جــاء فــي المســطرة
الجــاري بهــا العمــل والتــي تحصــر مهمــة هــذه المصالــح فــي تدقيــق ودراســة الوثائــق المحالــة عليهــا .ويســتلزم هنــا
الوقــوف عنــد إلزاميــة رجــوع األكاديميــة لموافقــة المصالــح المركزيــة والتــي يمكــن أن تصــاغ لهــا قراءتيــن:
 أوالهمــا تناقــــض مــع مبــدئ التراتبيــة القانونيــة والتــي تمنــح للمرســوم قــوة القاعــدة العليــا بالنســبة للمذكــرةالوزاريــة المتضمنــة للمســطرة والتــي تقــوم مقــام قــرار وزاري وكــذا مــع منطــق تعزيــز وتوســيع الالمركزيــة
والالتمركــز فــي تطبيــق السياســة التربويــة والتكوينيــة الوطنيــة والــذي تــم الرهــان عليــه بإحــداث األكاديميــات
الجهويــة للتربيــة والتكويــن؛
 وثانيهمــا نــوع مــن الشــرعية بحكــم الوصايــة التــي تمارســها وزارة التربيــة الوطنيــة علــى األكاديميــات الجهويــةللتربيــة والتكويــن التابعــة لهــا والتــي تجــد تعليلهــا فــي ضــرورة ضمــان تقيــد هــذه األجهــزة بأحــكام قانــون إحداثهــا
والحــرص بوجــه عــام علــى تطبيــق النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالمؤسســات العموميــة.
 ثالثــا ،عــاوة علــى هــذا ،يمكــن التصــور ،انطالقــا مــن مقارنــة َكــم 45طلبــات الترخيــص الــواردة علــى المصالــحالمختصــة علــى مســتوى األكاديميــات وعلــى مســتوى المديريــة المركزيــة الســاهرة علــى االرتقــاء بالتعليــم
المدرســي الخصوصــي والمكلفــة أيضــا بالتعــاون ،بالمــوارد البشــرية العاملــة بهــذه المصالــح دون إغفــال حجــم
المهــام األخــرى المنوطــة إليهــا ،صعوبــة احتــرام أجــل ثالثيــن يومــا المحــدد وفــق القانــون  06.00للبــت فــي
 44الصــادر مبوجــب الظهيــر الشــريف رقــم  1.16.04يف  15مــن ربيــع االخــر  1437املوافِ ــق لـــ ِ  26ينايــر  ،2016بتنفيــذ القانــون رقــم  71.15املتعلــق بتغييــر
وتتميــم القانــون  07.00القاضــي بإحــداث األكادمييــات اجلهويــة للتربيــة والتكويــن.
 45انطالقــا مــن معطيــات الــوزارة الوصيــة املبــرز لعــدد طلبــات احلصــول علــى موافقــة مبدئيــة ،أو ترخيــص بفتــح ،أو توســيع ،مؤسســات للتعليــم املدرســي
اخلصوصــي مــا بــن ســنة  2017وســنة  ،2020ميكــن اســتخالص معــدل ســنوي للطلبــات املعاجلــة يفــوق  940طلــب.
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الرخــص ،مــا قــد يبــرر اللجــوء إلــى وضــع أكثــر مــن نمــوذج 46مــن وصــول اإليــداع المعمــول بهــا وفــق المســطرة
وهــي وصــل إيــداع مؤقــت خــاص بطلــب الحصــول علــى موافقــة مبدئيــة ،وصــل إيــداع نهائــي خــاص بطلــب
الحصــول علــى موافقــة مبدئيــة ،وصــل إيــداع مؤقــت خــاص بطلــب الحصــول علــى ترخيــص بفتــح أو توســيع
مؤسســة للتعليــم المدرســي الخصوصــي ،وصــل إيــداع نهائــي خــاص بطلــب الحصــول علــى ترخيــص بفتــح أو
توســيع مؤسســة للتعليــم المدرســي الخصوصــي .وتضــم هــذه النمــاذج نفــس المعلومــات عــدا اختالفــات تخــص:
موضــوع الطلــب ،اإلشــارة فــي النموذجيــن الخاصيــن باإليــداع المؤقــت ،دون الوصــل النهائــي الخــاص بالموافقــة
المبدئيــة ،للتحفظيــن التاليــن« :ال يعتبــر هــذا الوصــل باإليــداع نهائيــا وال تترتــب عليــه بذلــك أيــة آثــار قانونيــة''
و»ســيتم تســليم وصــل اإليــداع النهائــي بعــد دراســة الوثائــق المتضمنــة فــي الملــف المرفــق بالطلــب'' ،ثــم تحديــد
موعــد معاينــة البنايــة فــي وصــل اإليــداع النهائــي الخــاص بطلــب الحصــول علــى ترخيــص .عــاوة علــى هــذا،
فهــذا النظــام المــزدوج للترخيــص بيــن مؤقــت ونهائــي ،بالرغــم ممــا يمكــن أن يخــول مــن تســهيالت إداريــة ،قـــــد
يشــكل تهديــدا للمهنييــن الذيــن يلتزمــون باســتثمارات دون ضمانــات واضحــة عــن التراخيــص النهائيــة.
 رابعــا ،يســجل صمــت المســطرة عــن اإلجــراءات الخاصــة ببرمجــة معاينــات جديــدة للبــت فــي معالجــة وتســويةوضعيــة البنايــات والمرافــق والتجهيــزات التــي ســبق وأن أبــدت بشــأنها اللجنــة التقنيــة مالحظــات وكــذا عــن
تبليــغ صاحــب الطلــب بالقــرار النهائــي واإلعــان عــن التراخيــص المســلمة للــــعموم وكــذا الحــق فــي تعليــل القــرار
فــي حــاالت الرفــض.
 خامســا ،يتبيــن مــن تسلســل مرحــل البــت فــي طلبــات الترخيــص عــدم تطــرق المســطرة إلــى كيفيــة وأســسدراســة مواصفــات الخدمــات التــي تعتــزم المؤسســة الناشــئة تقديمهــا واقتصارهــا علــى التدقيــق فــي الوثائــق
المدلــى بهــا والتحقــق مــن عــدد مــن الجوانــب الماديــة كســامة البنايــات .وبالنظــر إلــى خصوصيــة الخدمــة
التعليميــة وارتباطهــا ببنــاء أســس التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــاد وإلــى مــا آلــت إليــه اليــوم مردوديــة
التعليــم المدرســي اســتنادا إلــى نتائــج البحــوث المختصــة المنجــزة فــي هــذا المجــال والمؤاخــذات المســجلة مــن
قبــل تمثيليــات األســر وجمعيــات حمايــة المســتهلك علــى تدنــي جــودة الخدمــة التعليميــة ،كان حــري االهتمــام بهذه
الجوانــب لضمــان ولــوج الســوق لمؤسســات تقــدم خدمــات بمعاييــر جــودة ترقــى للمســتويات المرغــوب فيهــا.
 سادســا ،دفتــر التحمــات أداة أساســية إلعمــال وتطبيــق مســطرة الترخيــص كمــا أقــرت ذلــك المــادة األولــىمــن المقــرر الــوزاري فــي شــأن دفتــر التحمــات .وتخلــو المســطرة الجــاري بهــا العمــل مــن أي إشــارة واضحــة
لــه ويستشــف ضمنيــا مــن المــادة الرابعــة للمرســوم رقــم  ،2.00.1015اعتمــاد اللجنــة التقنيــة عليــه حيــن معاينــة
البنايــة ومرافقهــا وتجهيزاتهــا.
انطالقــا ممــا ســبق ومــن زاويــة المنافســة ،يجــب التأكيــد علــى أن مــا يســتلزم مراعاتــه ليــس فقــط رفــع الحواجــز التــي
تحــول دون دخــول منافســين جــدد إلــى الســوق أو إخضاعهــا لنفــس الشــروط فحســب ،ولكــن كذلــك ضمــان ســيرورة
عمليــة الترخيــص فــي آجــال معقولــة بــدون انعكاســات ســلبية لولــوج الســوق ســيما وأن دفتــر التحمــات الجــاري بــه
العمــل يخــول لألكاديميــات الجهويــة ،بدافــع توفيــر الشــروط المالئمــة للدخــول المدرســي ،حــق تأجيــل تســليم تراخيــص
فتــح أو توســيع أو إدخــال أي تغييــر علــى المؤسســات ،المبرمجــة للدخــول المدرســي المقبــل فــي شــهر شــتنبر إال
للطلبــات المســجلة قبــل نهايــة شــهر يونيــو علــى أن يتــم بالنســبة للطلبــات التــي تــرد بعــد هــذا األجــل اعتمــاد الموســم
 46إضافــة إلــى هــذا ،مــن بــن النمــاذج املرفقــة ،هنــاك منــوذج بطائــق تقنيــة تبــدو ،بالنظــر إلــى املعلومــات الــواردة فيهــا كوثائــق ضبطيــة لطلــب الترخيــص ،ال
تفهــم الغايــة مــن تضمينهــا يف قائمــة الوثائــق الواجــب االدالء بهــا.
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الدراســي الموالــي ،مــا قــد يترتــب عنــه ،بالنســبة للمؤسســات المقبلــة علــى الشــروع فــي مزاولــة نشــاطها وِ فــق برنامجهــا
االســتثماري ،مــن ضيــاع فــرص اســتقطاب تســجيل تالميــذ برســم الموســم الدراســي المقبــل أو مــن مخاطــر تحمــل
تبعــات االلتزامــات الماليــة للمســتثمر.
وتتضــح ،فــي هــذا الســياق ،أهميــة تقييــد أداء األكاديميــات بضوابــط واضحــة المعالــم فــي نــص المســطرة مــع مراعــاة
وجــوب إشــارة واضحــة لــكل المبــادئ والمرجعيــات الواجــب إعمالهــا بــكل شــفافية واالســتناد إليهــا وكــذا تجميــع كل
األساســيات الواجــب االحتــكام إليهــا فــي دفتــر التحمــات ضمانــا لمبــدأ تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن الفاعليــن
االقتصادييــن وحمايــة لألســر الموجهــة إليهــم خدمــات المؤسســات التعليميــة بصفتهــا مســتهلك لهــذه الخدمــات.
بعــد هــذا التقديــــــم العــام ،ســيتم فيمــا يلــي تفصيــل مقتضيــات بنــود هــذا الدفتــر الخاصــة فقــط بالتعليــم المدرســي
الخصوصــي والتــي يتعــارض محتواهــا مــع المبــادئ الســالفة الذكــر والــذي قــد يكــون لــه أثــر علــى ســير المنافســة،
اعتبــارا لكونــه إطــار مرجعــي يجــب أن يتســم بالشــمولية والموضوعيــة:
● البنــد الثالــث ،يشــير هــذا البنــد إلــى المراجــع الواجــب علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي التقيــد بهــا
دون جردهــا ســيما وأن مــن هــذه المراجــع عــدد مهــم مــن المذكــرات التنظيميــة المعمول بهــا والتي تؤطــر األداء اإلداري
والتربــوي لهــذه المؤسســات تــم إصدارهــا فــي ســنوات مختلفــة والحــرص علــى أن تشــمل بنــود دفتــر التحمــات كل
االلتزامــات التــي يجــب أن تفــي بهــا المؤسســات والتــي تــم النــص عليهــا بحســب أحــد المراجــع الســالفة الذكــر (تناســب
مضاميــن اإلعالنــات اإلشــهارية مــع حقيقــة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات ،العمــل علــى إحــداث جمعيــة
أمهــات وآبــاء التالميــذ والجمعيــة الرياضيــة  ،إجــراء الخبــرة التقنيــة علــى البنايــات التــي تفــوق  10ســنوات ،إلــخ).؛
● البنــد الرابــع ،علــى غيــر مــا جــاء فــي ديباجــة هــذا الدفتــر باســتهداف تبســيط وتوضيــح لمســاطر إحــداث هــذه
المؤسســات ،فهــذا البنــد لــم يشــمل جميــع االجــراءات الواجــب اتخاذهــا والجهــات المســلمة للوثائــق الواجــب االدالء
بهــا ،علــى غــرار مــا تمــت اإلشــارة إليــه آنفــا بالنســبة للمســطرة.
● البنــد الخامــس ،المخــول لألكاديميــات ،كمــا ســبقت االشــارة إلــى ذلــك ،الحــق فــي تأجيــل تســليم الترخيــص إلــى
الموســم الدراســي الموالــي بالنســبة للطلبــات التــي تــرد عليهــا بعــد نهايــة شــهر يونيــو ،فــي المطلــق معقــول بالنظــر
إلــى ضــرورة االســتعداد التــام والكافــي للدخــول المدرســي .غيــر أن غيــاب أي تقييــد إللزاميــة التســريع فــي دراســة
الطلبــات وإيــداع الوصــل النهائــي للمســتوفية منهــا للشــروط مــن شــانه أن يفســح لفــرص تعســف أو شــطط فــي
اســتعمال الســلطة يمنــع ،ولــو مؤقتــا ،ولــوج الســوق مــع مــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن ممارســة الحــق االقتصــادي.
● البنــد الحــادي عشــر ،المحــدد للتجهيــزات الواجــب توفيرهــا ،يشــير إلــى ضــرورة التوفــر علــى قاعــة أو قاعــات
مختصــة مالئمــة ألنــواع التعليــم المــراد تلقينــه ،مختبــر أو مختبــرات بالنســبة للمــواد التــي تتطلــب ذلــك ،قاعــة
خاصــة باإلعالميــات ،قاعــة خاصــة باألنشــطة التربويــة والثقافيــة ،دونمــا توصيــف دقيــق لألجهــزة الواجــب توفيرهــا
أو إعطــاء معيــار كمــي بالمقارنــة مــع عــدد التالميــذ المســتفيدين مــن البرامــج التعليميــة الخاصــة بالمــواد الملقنــة
فــي هــذه القاعــات ،مــا مــن شــأنه أن يخضــع التقييــم إلــى الســلطة التقديريــة ألعضــاء اللجنــة التقنيــة واحتمــال كبيــر
لتقييــم غيــر موحــد للمؤسســات المعاينــة.
عــاوة علــى هــذا ،فقــد تبيــــن أن اللجنــة التقنيــة تعتمــد كذلــك علــى بعــض المذكــرات الوزاريــة الموجهــة إلــى األكاديميات
الجهويــة للتربيــة والتكويــن والحاملــة لتوجيهــات تخــص فــرض التزامــات علــى المؤسســات التعليميــة قد ال تكــون متضمنة
فــي دفتــر التحمــات .يتعلــق األمــر ،علــى ســبيل الذكــر ،المذكــرة الصــادرة فــي شــأن تدبيــر الوســائل التعليميــة والتــي
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تشــدد علــى ضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتأهيــل المختبــرات وفــق المعاييــر التقنيــة والصحيــة المعمــول بهــا
وتوفيــر التجهيــزات الالزمــة لتخزيــن وتأميــن المــواد الكيميائيــة المســتعملة بالمختبــرات العلميــة والتقنيــة للمؤسســات
التعليميــة ،وكــذا تحصيــن مرافــق األجنحــة العلميــة بأبــواب وشــبابيك حديديــة متينــة زيــادة علــى توفيــر وســائل الوقايــة
والســامة مــن االخطــار التــي قــد تنشــب عــن اســتعمال هــذه المــواد .ويــرى المجلــس أن التزامــات مــن هــذا القبيــل
والتــي تخــص تجهيــز المؤسســات ،كان مــن المستحســن دمجهــا فــي دفتــر التحمــات المعمــول بــه كإطــار مرجعــي موحــد
يضمــن إخضــاع جميــع الفاعليــن لنفــس شــروط الولــوج إلــى الســوق.
● البنــد الثانــي عشــر ،المقتصــر علــى تجهيزيــن للســامة داخــل المختبــرات والقاعــات المتخصصــة .بغــض النظــر
إن كانــت هاتــان الوســيلتان المذكورتــان كافيتيــن ،فمــن المجــدي أن يضعهمــا دفتــر التحمــات كحــد أدنــى دون
الحصــر وذلــك لفســح المجــال لالجتهــاد وتحســين شــروط الســامة داخــل هــذه المختبــرات والقاعــات.
● البنــد الســابع عشــر  ،يكــرس ضمنيــا حريــة نقــل اســتحقاقات التالميــذ مــن مؤسســة إلــى أخــرى»Portabilité« 47
ولعــل المشــاكل ذات اإلرتبــاط التــي عاشــتها بعــض األســر فــي ظــل جائحــة كورونــا أبانــت عــن عــدم الوضــوح الكافــي
لصياغـــــة هــذه المقتضيــات إذ امتنــع عــدد مــن المؤسســات مــن تســليم الشــواهد وبيانــات النقــط وحتــى شــواهد
المغــادرة بالرغــم مــن تدخــل األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن مــا اضطــر العديــد مــن المتضرريــن للجــوء إلــى
القضــاء الــذي أنصفهــم.
● البنــد التاســع عشــر ،يشــير إلــى ضــرورة تســليم جميــع الوثائــق والملفــات المتعلقــة بتالميــذ المؤسســة والعامليــن
بهــا فــي حالــة توقــــف نشـــــاط المؤسســة دون تمييــز بيــن ســحب الترخيــص وإغــاق المؤسســة .حيــث أنــه غيــر
واضــــح بــأي إغــاق يتعلــق األمــر هـــــل اإلغــاق كإجــراء إداري معاقــب لمخالفــة فتــح مؤسســة دون ترخيــص أم
اإلغــاق االضطــراري لمؤسســة مــن قِ بــل صاحبهــا وخروجهــا مــن الســوق .ويــرى المجلــس ،وجــوب تضميــن دفتــر
التحمــات لمقتضيــات تفصيليــة لكــــل حالــة علــى حــدا مــع اإلشــارة لمــا نصــت عليــه مراجــع أخــرى فــي نفــس البــاب
والتدقيــق فيمــا يمكــن أن يطــرح لُبســا كحــاالت القــوة القاهــرة أو معاييــر تقييمهــا وأن يعطــي ســلطة تقديريــة واســعة
لــإدارة المعنيــة ،مــع تفصيــل الحقــوق المضمونــة للتالميــذ والعامليــن فــي المؤسســة فــي كل الحــاالت.
● وبشــكل عام ،تجدر اإلشــارة إلى اســتعمال عبارات من قبيل ''اتخاذ اإلجراءات الكفيلة'' ،''...التجهيزات األساســية
المطلوبــة'''' ،احتــرام الشــروط ...وِ فــق المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل '''' ،متطلبــات ومعاييــر
الســامة وفــق التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل '''' ،اللــوازم الضروريــة''« ،كلمــا أمكــن ذلــك» والتــي يصعــب
معهــا تقييــم موضوعــي للجوانــب ذات االرتبــاط ومــا يخــول لــإدارة ســلطة تقديريــة واســعة .ولتقييــــد هــذه الســلطة،
يؤكــد المجلــس علــى أهميــة تضميــن الدفتــر بمعاييــر قابلــة للقيــاس ماديــا ومواصفــات دقيقــة وموضوعيــة.
●

هذا ويالحظ غياب اإلشارة على مستوى دفتر التحمالت ،إلى:
 تعريــف لخصائــص الخدمــات الواجــب تقديمهــا والحــد األدنــى مــن المكونــات المفــروض االلتــزام بــه ،وتتجلــىأهميــة هــذا التعريــف فــي ضمــان ،مــن جهــة ،الشــفافية الالزمــة تجــاه األســر و ،مــن جهــة أخــرى ،ولــوج مؤسســات
قــادرة علــى توفيــر خدمــات تربويــة بجــودة ومواصفــات محــددة المعالــم ولتسهيـــــل تحديــد وتوحيـــــد معاييــر
التقييـــــم وكــذا عمليــات المراقبــة .فــي عالقــة بهــذا المالحظــة ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن صياغــة دفتــر التحمــات

 47االســتثناء الوحيــد يخــص طلبــات االنتقــال لتالميــذ مســجلني يف األســدس الثانــي مــن الثانيــة بكالوريــا باعتبــار أن هــذا األســدس ميثــل املرحلــة األخيــرة
قبــل اجتيــاز االمتحــان الوطنــي للباكالوريــا.
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هــذا جــاءت غــداة تبنــي الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ( )2009-2000والــذي حســب تقييــم للمجلــس
األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي'' 48وإن كان قــد أثــار موضــوع جــودة التعليــم ولكنــه اعتبــره ،عــن غيــر
قصــد ،ثانويــا بســبب األهميــة المعطــاة لتعميــم التربيــة فــي بدايــة األلفيــة الثالثــة''؛
 تخصيــص الشــروط والمؤهــات الواجــب تحققهــا فــي األطــر التربويــة والمدرســين علــى مســتوى المؤسســةبالنظــر إلــى ارتباطهــا بنوعيــة الخدمــات المحــددة خصائصهــا وكل مــا يتعلــق بالشــروط االجتماعيــة للمد ِّرســين
والعامليــن والمســتخدمين فــي المؤسســة اعتبــارا وأن للتعليــم المدرســي الخصوصــي خصوصيــات لــم يحــط
بهــا قانــون الشــغل مــن حيــث التصنيفــات المهنيــة ،ســاعات العمــل ،العطــل ،إلــخ .عــاوة علــى التزامــات التكويــن
المســتمر وضمــان الصحــة والســامة المهنيــة وكــذا التغطيــة االجتماعيــة؛
 التأمـينـــات المفروضــة علــى المؤسســات .ارتباطــا بهــذه التأمينــات ،يؤكــد المجلــس علــى أن إلزاميــة تـــأمينالتالميــذ تعــود للمؤسســة التعليميــة وعلــى جــدوى تضميــن دفتــر التحمــات ،خاصــة فــي غيــاب مقتضيــات دقيقــة
فــي هــذا البــاب علــى مســتوى مراجــع تشــريعية وتنظيميــة أخــرى ،بمقتضيــات لتحديــد نــوع العقــود الواجــب
إبرامهــا ومــدة صالحيتهــا وللضمانــات األساســية والتغطيــة المرتبطــة بهــا ،وذلــك لتأطيــر إبــرام هــذه العقــود
وضمــان الحمايــة الالزمــة للتالميــذ وحــد أدنــى لمــا يجــب أن تشــمله العقــود المذكــورة؛
 إجــراءات مراقبــة احتــرام دفتــر التحمــات التــي تخضــع إليهــا المؤسســات ومختلــف العقــــوبات المنصــوصعليهــا.
 كذلــك تجــدر اإلشــارة إلــى غيــاب معاييــر تمكــن مــن تفســير الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة الواجــبمراعاتهــا لتوحيــد المواصفــات التقنيـــــة والتربويـــــة إلنشــاء المؤسســات المنصــوص عليهــا فــي دفتــر التحمــات
مــا قــد يفســح المجــال لعرقلــة تعســفية لولــوج فاعليــن جــــدد إلــى الســــوق.
بنــا ًء علــى مــا ســبق ،يتبيــن أن التشــريعات والتنظيمــات المحــددة لولــوج ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي الجــاري بهــا
العمــل تتســم ببعــض النقائــص والتــي قــد يكــون لهــا أثــر علــى عــدم إخضــاع كافــة طلبــات الترخيــص إلــى نفــس الشــروط
عــاوة علــى مــا ســبق ذكـــــــره فيمــا يتعلــق بعــدم تخصيــص حيــز كاف للمكــون التربــوي مــا يفتــح المجــال لتقديــم خدمــات
تعليميــة قــد ال ترقــى لمســتويات الجــودة والمردوديــة المرغــوب فيهــا.

 3.1تحليل الخروج من السوق
عــدا الصعوبــات الممكــن مواجهتهــا ،فــي حــاالت اإلغــاق ،الســترجاع اإلســتثمارات األوليــة إلنشــاء مؤسســة تعليميــة
خصوصيــة ،والتــي تبقــى وازنــة كمــا ســيتم تبيــان ذلــك فيمــا بعــد ،يمكــن القــول أن الخــروج مــن الســوق ال تعيقــه حواجــز
تشــريعية .فقــد نصــت المــادة  3مــن القانــون  06.00علــى اإلغــاق االضطــراري للمؤسســة مــن قِ بــل صاحبهــا ووضعــت
ضوابــط إلشــعار األســر والتالميــذ واألكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن ِحفاظــا علــى حقــوق التالميــذ وســيرورة
مســارهم الدراســي إذ حتــى فــي الحــاالت القصــوى التــي يتعــذر معهــا اســتمرار نشــاط المؤسســة نــص المشــرع علــى
تولــي األكاديميــة لمواصلــة الموســم الدراســي عــاوة علــى إمكانيــة أخذهــا علــى عاتقهــا مســؤولية إعــادة تســجيل
التالميــذ فــي مؤسســات أخــرى ،بــــــتشاور مــع اآلبــاء وأوليــاء األمــور.
وتشــير إحصائيــات الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة للفتــرة مــا بيــن الموســمين الدراســيين 2016-2015
 48صفحــة  9مــن إطــار األداء لتتبــع الرؤيــة االســتراتيجية يف أفــق ، 2030املســتوى الوطنــي  ،20 - 2015إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمي.2019 ،
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و ،2020-2019إلــى أن نســب إغــاق مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي المحصــاة والتــي ترجــع باألســاس إ َّمــا
إلــى مشــاكل تســيير داخلــي أو إلــى تغيــر فــي البنيــة الديموغرافيــة لســاكنة األحيــاء المحيطــة بالمؤسســة يضعــف معهــا
اســتقطاب المؤسســة لتالميــذ جــدد ،ال تؤثــر علــى وتيــرة نمــو الســوق إذ يقابــل كل حالــة إغــاق متوســط  11،34حالــة
إنشــاء لمؤسســة ،وذلــك كمــا هــو ممثــل أســفله:
رسم بياني  : 20مقارنة لوتيرة خلق وإغالق مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
 2016-2015إلى 2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
بمقتضــى األحــكام المذكــورة ،يمكــن االســتنتاج أن فــي إعطــاء ضمانــات الســتمرارية المســار الدراســي لتالميــذ
المؤسســات التعليميــة المقــرر إغالقهــا ،حمايــة لتنافســية الســوق بعــدم وضــع قيــود أمــام الخــروج مــن الســوق الســيما
فــي حــاالت عــدم إمكانيــة مســايرة المؤسســات المعنيــة لحاجيــات الســوق وتنميــة ديناميــة تجويــد العــرض وتنويعــه.49
كذلــك مــن شــأن مراجعــة منظومــة المراقبــة الرفــع مــن فعاليــة الســوق ســيما إذا تــم اعتمــاد مســاطر جريئــة للدفــع
بالمؤسســات لتجويــد خدماتهــا بتفعيــل عقوبــات اإلغــاق أو ســحب الترخيــص.

 4.1بخصوص النقل المدرسي
تقــدم مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي خدمــة النقــل المدرســي متــن حافالتهــا الخاصــة المرخــص لهــا وِ فــق
مســطرة التصريــح لخدمــات النقــل المدرســي لحســاب الخــاص .وكمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،فــإن الــوزارة المكلفــة
بالنقــل واللوجيســتيك اعتمــدت تصنيــف هــذه الخدمــة ضمــن خدمــات النقــل المدرســي لحســاب الخــاص اســتنادا
إلــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن الظهيــر الشــريف رقــم  1.63.260الصــادر بمثابــة قانــون النقــل بواســطة
الســيارات عبــر الطــرق ،والتــي جــاءت كمــا يلــي ''أنــواع نقــل المســافرين التــي تقــوم بهــا الدولــة والجماعــات العموميــة
لحاجيــات مصالحهــا وكــذا كل صناعــي أو تاجــر أو فــاح أو شــخص مــا لحســابه الخــاص بواســطة ناقــات جاريــة علــى
ملكــه أو مجعولــة رهــن إشــارته وحــده بشــرط أن ال تحمــل الناقــات المســتعملة زيــادة علــى الســائق إال األشــخاص
التابعيــن لمؤسســته».
 49بخصوص العاملني ويف غياب مقتضيات خاصة وفق عقود الشغل أو اتفاقيات شغل جماعية ،يحتسب تعويضهم طبقا ألحكام مدونة الشغل.
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والتمعن في مقتضيات هذه المادة يســتدعي التســاؤل حول تبعية التالميذ للمؤسســة التعليمية .فمؤكد أن المســتخدمين
والعامليــن فــي مؤسســة مــا هــم تابعــون لهــا أ َّمــا التالميــذ بحكمهــم ''مســتهلكو'' الخدمــات المقدمــة مــن قِ بــل المؤسســة
التعليميــة فــا يمكــن إدراجهــم فــي حكــم العامليــن بهــا .فمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،بتقديمهــا لخدمــة
النقــل المدرســي هــي تقــدم الخدمــة للغيــر مادامــت الخدمــة غيــر مقدمــة لمســتخدميها والعامليــن بهــا.
مــن زاويــة المنافســة ،فمــن وجهــة نظــر المجلــس مــن شــأن تخويــل هــذه الخدمــة لناقليــــــن مهنييــن أن يســاهم فــي
تحســين وتجويــد العــرض علــى األقــل علــى مســتويي مكــون ســعر الخدمــة ومكــون الخدمـــــة ذاتهــا بمــا فيهــا شــروط
الســامة .ارتباطــا بهــذه النقطــة خاصــة ،فتجــدر اإلشــارة إلــى أن خدمــات النقــل المدرســي المقدمــة مــن قِ بـــــــل
مؤسســات التعليــم المدرســي ،علــى خــاف النقــل المدرســي لحســاب الغيــر ،ال تخضــع لدفتــر تحمــات 50وتجــد نفســها
معفــاة مــن عــدد مــن االلتزامــات منهــا مــا يرتبــط بخصائــص العربــات وعمرهــــــا فيمــا تقتصـــــر التزامــات مؤسســات
التعليــم المدرســي علــى بعــض تجهيــزات وتهييئــات الســامة الطرقيــة .كذلــك يجــــدر التســاؤل بالنظــــر إلــى تموقــع أغلب
المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة داخــــل المــدار الحضــري ،حــول إخضــاع تســعيرتها وِ فــق مــا يجــري بــه العمل بالنســبة
لنقــل األشــخاص داخــل هــذا المــدار.
هــذا ،وفــي ارتبــاط بمــا جــاء فــي عــدد مــن جلســات االســتماع حــول إلــزام بعــض المؤسســات التعليميــة األســــر لواجبــات
إجماليــة تشــمل الخدمــة التعليميــة إلــى جانــب خدمــات أخــرى مــن ضمنهــا النقــل واالطعــام المدرســيين والخرجــات
الترفيهيــة والبيداغوجيــة ،دون تمكيــن أوليــاء األمــــور مــن حقهــم فــي اختيــار الخدمــات التــي تتــاءم مــع احتياجاتهــم أو
إمكاناتهــم .هــذه الممارســات ،وإن ثبتــت فــي حــق المؤسســات ،تعتبــر حســب قانــون المنافســة والمــادة  37مــن القانــون
رقــم  31.08القاضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك ،بيوعــا مقيــدة أو متالزمــة « »Ventes liéesوجــب تدخــــل
الجهــات الحكوميــة المختصــة لتطبيــق العقوبــات الالزمــة فــي حــق المخالفيــن ،ســواء تعلقــت بمــا ســلف ذكــــره أو باقتنــاء
الكتــب المدرســية والــزي المدرســي الموحـــــد لــدى المؤسســة أو لفــــرض دروس للدعــم بمقابــل.

 5.1بخصوص التأمين
فتجدر اإلشارة ،بالرجوع إلى المادة  10من القانون  ،06.00إلى مالحظتين أساسيتين:
● إلزاميــة تأميــن التالميــذ تعــود للمؤسســة وهــي غيــر مطالبــة بالوســاطة بيــن األســر ووكالء التأميــن بــل بتأميــن
التالميــذ .ويــرى المجلــس أنــه كان حريــا بالمؤسســات التعليميــة عــدم مطالبــة األســر بواجبــات التأميــن ولكــن
ادراجهــا مــن ضمــن النفــقـــــات المحتسبــــة فــي تكلفــة الخدمــة التعليميــة؛
● أهميــة تعزيــز المقتضيــات الخاصــة بالتأميــن بتحديــد نــوع العقــود الواجــب إبرامهــا ووعــاء إجبــاري للتغطيــة تحــدد
بموجبــه الضمانــات ومســتوى التغطية؛
● كذلــك ولضمــان الشــفافية الالزمــة تجــاه األســر ،يــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري تقنيــــــن طريقــة
ومحتــوى إخبارهــا.

 6.1بخصوص تعزيز دور جمعيات آباء التالميذ
أولــى الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن أهميــة كبــرى لــدور جمعيات اآلباء واألولياء كشــريك في تدبير المؤسســات التربوية
وتقويمهــا والعنايــة بهــا ،بتأكيــده علــى ضرورة نهج الشــفافية والديمقراطية والجدية في التنظيم واالنتخاب والتســيير.
 50يحــدد دفتــر حتمــات النقــل املدرســي حلســاب الغيــر شــروط اســتغالل النقــل املدرســي خاصــة تلــك املتعلقــة بخصائــص املركبــات وعمرهــا ،زيــادة علــى
مســطرتي تقــدمي التصريــح وتســليم أوراق النقــل وكــذا إجــراءات احتــرام هــذا الدفتــر.
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وبالرغــم مــن أن تشكيـــــل هــذه الجمعيــات يتــم وفــق الظهيــر الشــريف رقــم  1.58.376الصــادر فــي  15نوفمبــر 1958كمــا
تــم تعديلــه وتتميمــه ،القاضــي بتنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات والمحــدد لحقوقهــا ،يُ َس َّجــــــــل غيـــــاب أحــكام خاصــة
بهــا وفــق القانــون  06.00ترقــى لمســتوى أهميــة دور هــذه الجمعيــات خصوصــا داخــــــل مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي واكتفــي باإلشــارة إليهــا علــى مســتوى المذكــرة الوزاريــة رقــم  80الصــادرة بتاريــخ  24يونيــو  .2003إذ
أكــدت هــذه المذكــرة علــى دور وأهميــة هــذه الجمعيــات وحثــت األكاديميــات الجهويــة علــى دعــوة المؤسســات إليــاء
العنايــة الالزمــة للســهر علــى تأسيســها وتنظيــم هياكلهــا وتجديــد مكاتــب تلــك التــي اســتوفت المــدة المحــددة لهــا دون
تحديــد آليــة لســن إلزاميــة تشــكيل هــذه الجمعيــات.

 7.1بخصوص النظام الداخلي
أبــــــرزت المذكــرة الوزاريــة رقــم  78الصــادرة بتاريــخ  24يونيــو  ،2003فــي شــأن النظــام الداخلــي بمؤسســــــات التعليــم
المدرســي الخصوصــي ،أن وضــع هــــذا النظــام ينــدرج فــي إطــار إرســاء عالقــة واضحــة بيــن المؤسســة والتلميــذ
واالســرة وتقنيــن العالقــات بينهــم كمــا ســردت المحــاور األساســية الممكــن تضمينهــا وفــق هــذا النظــام الــذي ينــدرج مــن
ضمــن وثائــق ملــف طلــب الترخيــص المتعلــق بفتــح أو توســيع أو إدخـــــال أي تغييــر علــى مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي والواجــب االدالء بهــا عنــد إيــداع الطلــب.
ويتعلــق األمــر بشــروط التســجيل وإعــادة التســجيل بجميــع المســتويات التعليميــة ،شــروط تنظيــم الدراســة بالمؤسســة،
مســطرة تســليم الشــهادات المدرســية ،الســلوك العام والهندام للتالميذ والعاملين بالمؤسســة ،شــروط الصحة والنظافة
والتأميــن ،التنظيميــن اإلداري والتربــوي للمؤسســة وتنظيــم مجالــس المؤسســة .كذلــك ورد ذكــر هــذه المحــاور نفســها
فــي المــادة الخامســة عشــر مــن دفتــر التحمــات لهــذا النــوع مــن التعليــم .علــى هــذا االعتبــار ،كان جديــر بتضميــن
محــاوره جوانــب تخــص محتــوى وجــودة الخدمــات المقدمــة لضمــان شــفافية أكبــر بيــن المؤسســات واألســر والتالميــذ
وتفصيــل التزامــات المؤسســة إلســدال خدماتهــا .عــاوة علــى هــذا ،يقتــرح رفــع اللبــس بيــن مــا حددتــه المذكــرة الوزاريــة
أعــاه كهــدف مــن وراء وضــع هــذا النظــام الداخلــي ومحتــواه الــذي يجعــل منــه مرجعــا للمبــادئ التنظيميــة للمؤسســات
والقواعــد الســلوكية الواجــب التحلــي بهــا داخلهــا ،بإلــزام المؤسســات بالعمــل وفــق عقــد ملــزم لألســر ''المســتهلك''
والمؤسســات التعليميــة ''مــورد الخدمــة التعليميــة'' يحــدد شــروط الدفــع والخدمــة المقدمــة ،يحتــرم شــروط الصحــة
المحــددة طبقــا للقانــون رقــم  31.08القاضــي بتحديــد تدابيــر لحمايــة المســتهلك.

 .2ورش مراجعــة تشــريعية بيــن استحســان ألهــداف تنويــع وتجويــد العــرض التربــوي ومخــاوف
االلتزامــات المفروضــة

كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،حـــــ َّـددت الرؤيــة االســتراتيجية والقانون-اإلطــار  51.17عــددا مــن االلتزامــات التي ُقرنت
باالســتثمار فــي التعليــم المدرســي الخصوصــي ،منهــا مــا يمكــن أن يكــون لــه انعــكاس علــى تنافســية الســوق كوضــع نظــام
الترخيــص وفــي صلــة بــه ضبــط معاييــر الجــودة ،وتحديـــــد رســوم الخدمــات المقدمــة ،ومنــح تحفيــزات للنهــوض بتعميــم
التعليــم اإللزامــي الســيما بالمجــال القــروي:
● بخصــوص نظــام الترخيــص لفتــح أو توســيع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،فــي بــادئ األمــر وجــب
التذكيــر أن الغايــة المبــررة لوضــع وإعمــال أنظمــة الترخيــص تكمــــن فــي ضــرورة تعميــم اعتمــاد ضوابــط وقواعــد
علــى مســتوى قطــاع مــا تفرضهــا ،فــي غالــب األوقــاتِ ،ســمة خاصــة لنشــاطه.
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بالنســبة لســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ،يمكــن انطالقــا مــن خصوصيــة الخدمــات المتداولــة وإلزاميــة عمــل
المؤسســات بمبـــــادئ المرفــق العمومــي واحتــرام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الخاصــة وكــذا التقيــد بالدالئــل
المرجعيــة لمعاييــر الجــودة ،اســتخالص معالــم الضوابــط التــي ســيتم علــى أساســها التعريــف بنظــام ولــوج هــذه
الســوق لضمــان ،علــى مستــــــوى كل مؤسســـــة تعليميــة مرخصــة ،االســتمرارية واالنتظـــــام فــي تقديــم الخدمــات وِ فقا
لمســتوى محــدد مــن الجــودة.
واعتبــارا لمرجعيــة هــذا النظــام لتحديــد شــروط ولــوج الســوق وســير المنافســة فيــه ،من المفــروض الحرص علــى إضفاء
طابــع الشــمولية علــى هــذا النظــام للتعريــف بــكل اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــع التــزام الدقة والموضوعيــة في صياغة
مضاميــن المواصفــات والمعاييــر الواجــب اعتمادهــا لتقييــد الســلطة التقديريــة للمشــرفين علــى تطبيــق هــذه اإلجــراءات
وإصــدار قــرار الترخيــص ،واجتنــاب مــا مــن شــأنه أن يشــكل بــأي حــال حاجزا أمام دخول الســوق أو تقييد المنافســة فيها
وكــذا فســح المجــال لخلــق شــروط تمييزيــة بيــن المتقدميــن بطلبات الترخيــص والفاعلين في الســوق.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نظــام ترخيــص بهــذه المواصفــات لــه أهميــة كبــرى بإتاحتــه الفرصــة لتعدديــة الفاعليــن
ولنشــاطهم فــي إطــار تنافســي ،غيــر أن هــذا لوحــده غيــر كاف .فمثــا واجــب التأكيــد علــى توفيــر المعلومــات الكافيــة
بخصــوص هــذا النظــام والمســاطر الواجــب اعتمادهــا لضمــان ولــوج الفاعليــن إلــى الســوق علــى قــدم المســاواة وفــي
نفــس اآلجــال عــاوة علــى تبنــي نظــام للمراقبــة اإلداريــة والتربويــة للمؤسســات يعمــل وفــق مرجعيــات تقنــن ســيرها.
علــى أن يتــم كذلــك اعتبــار المالحظــات المنبثقــة عــن تفحــص المســطرة ودفتــر التحمــات المعت َمديــن حاليــا
للترخيــص لفتــح أو توســيع مؤسســة تعليــم مدرســي خصوصــي ،حيــن مراجعــة التشــريع والتنظيمــات وفقــا ألحــكام
القانون-اإلطــار  .51.17كذلــك ،وبالنظــر إلــى المشــاكل التــي طرحتهــا أزمــة كورونــا والهشاشــة التــي أبــان عليهــا
التعليــم المدرســي الخصوصــي فــي هــذه الظرفيــة ،تتضــح جــدوى تضميــن دفتــر التحمــات ببنــد يــدرج التزامــات
للمخاطــر لضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــات دون اإلخــال بجودتهــا.
● بخصــوص وضــع نظــام تحفيــزي يســتفيد منــه هــذا التعليــم فــي إطــار تنفيــذ االلتزامــات التعاقديــة المبرمــة بيــن
تمثيليــات التعليــم المدرســي الخصوصــي والدولــة ،للدولــة أن تســن هــذا النظــام ألجـــــل وضــع آليــات تعويضيــــــة
للفاعليــن المســاهمين فــي تحقيــق أهــداف المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن الســيما فــي المناطــق ذات
الخصــاص وأن تنهــج هــذه الصــورة مــن السياســة االنفاقيــة لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة أو اجتماعيــة .واســتنادا إلــى
المــادة  7مــن القانــون  ،20.13فــاإلدارة مطالبـــــة باستشــارة مجلــس المنافســة بخصــوص إحــداث أو تغييــر أي نظــام
قائــم يهــدف إلــى منــح إعانــات مــن الدولــة أو الجماعــات الترابيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الغايــة مــن هــذه االستشــارة ترجــع إلــى ضــرورة التأكــد مــن الحيــاد التنافســي لإلعانــات
المنصــوص عليهــا والوقــع المتكافــئ لهــذا النظــام الجديــد ،دون تمييــز بيــن جميــع الفاعليــن أو إقصــاء لمؤسســات واعــدة
ضمانــا لفــرص اقتصاديــة لهــا ،علــى أســاس تقـــييــــم تحليلــي للفوائــد والتكاليــف.
● بخصوص تحديد رسوم الخدمات المقدمة وفق معايير محددة ،في هذا الباب:
 صوريــا يبــدو مــن البديهــي أن يتــم تحديــد رســوم خدمــات ذات طابــع عمومــي مقدمــة مــن قبــل مؤسســاتتنشــط وفــق مبــادئ المرفــق العــام ،ألن عمــا بهــذا المنطــق ســتنصب األولويــة نحــو ضمــان ولوجيــة كافــة شــرائح
المجتمــع ،علــى أســاس مــن المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات ،لخدمــات تعليميــة وتربويــة ذات جــودة بــدال
مــن صــب االهتمــام نحــو الهــدف الربحــي.
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 وفــي ذات الوقــت ،مقبــول الطــرح الــذي يــرى فــي تحريــر التعليــم اختيــار يســعى إلــى تجويــد وتنويــع العــرضوفــق نهــج اقتصــادي يرتكــز علــى االســتثمار فــي الرأســمال المــادي والبشــري وال يمنــع الســعي لتحقيــق الربــح.
وتبقــى القاعــدة األساســية فــي ســوق تســتجيب لمواصفــات منافســة عادلــة هــي إخضــاع األســعار إلــى منطــق العــرض
والطلــب ولحريــة األســعار باعتبارهــا الباعــث الحقيقــي للمنافســة االقتصاديــة ولتنويـــــع العــرض عبــر األســعار
«.»différentiation par le prix
استحســنت مختلــف الجهــات المســتمع إليهــا المراجعــات التشــريعية المنصــوص عليهــا وِ فــق القانون-اإلطــار ،العتبارها،
فــي حــال تنزيلهــا إلــى جانــب تفعيــل آليــات المصاحبــة والتأطيــر ،كفيلــة بحــل عــدد مــن المشــاكل المطروحــة .فيمــا
أثــار تحديــد رســوم وواجبــات الخدمــات المقدمــة مخــاوف المهنييــن حــول االنعكاســات المحتملــــــة لتحديــد التســعيرة
المعتمــدة مــن قِ بـــــــل المؤسســات الخصوصيــة للتعليــــــم المدرســي ،مــن جهــة ،على اســتمرارية المؤسســات الخصوصية،
ومــن جهــة أخــرى ،علــى تدنــي جــودة الخدمــات المقدمــة .فمــن منظورهــم ،تحريــر األســعار ضامــن للخلــق واالبتــكار
ولتحســين وتجويــد خدماتــه وتحســين وضعيــة شــغيلته دون أن يمــس هــذا التحريــر بمبــدئ الشــفافية كمــا أقــروا أن
نوعيــة الخدمــات المقدمــة مرتبطــة ارتباطــا قويــا بالقــدرة الشــرائية لألســر التــي تختــار عــن طواعيــة المؤسســة التــي
تناســب قدرتهــا الشــرائية .كذلــك هــو الشــأن بالنســبة للمســاهمة فــي تقديــم خدمــات مجانيــة ألبنـــــاء األســر المعــوزة
واألطفــال فــي وضعيــة خاصــة ،والتــي تــرى فيــه ،التمثيليــات المهنيــة ،شــكل مــن أشــكال التضامــن االجتماعــي الــذي قــد
يخــل بالموازنــة بيــن المداخيــل والنفقــات.

 .3تع ــدد مؤسسات ضبط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وت ـ ــداخل المهام فيما بينها
تنشـــــط مؤسســـــات التعليــــم المدرســي الخصوصــي تحــت وصايــة وزارة التربيــــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم
العالــي والبحــث العلمــي ،المخــول لهــا ولألجهــزة التابعــة لهــا ،وفــق لألحكــــام التشــريعية والتنظيميــة اآلنفــة الذكــر،
صالحيــات متعــددة تخــص باألســاس الترخيــص لفتــح مؤسســات تعليميــة أو توســيعها أو إدخــال أي تغييــر عليهــا ،عــاوة
علــى مراقبتهــا وتتبــع أدائهــا ،أو إقــرار العقوبــات واإلجــراءات اإلداريــة فــي حــق المخالفيــن ألحــكام القانــون المنظــم
لهــذا التعليــم ،إلــى غيــر ذلــك .غيــر أن هــذه الوصــــاية تشــكو مــن بعــض النقائــص التــي تؤثــر علــى أداء هــذا التعليــم وعلــى
جــودة مخرجاتــه ،ونحــص بالذكــر منهــا:
● تـ ــداخل فــي مه ـ ــام تأطي ـ ــر أداء مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي بيــن الــوزارة الوصيــة ووزارات وأجهــزة
أخــرى ،والتــي يترتــب عنــه ،مــع غيــاب آليــات للتنســيق ،عــدد مــن المشــاكل التــي تؤثــر علــى تنافســية الســوق .علــى
ســبيل الذكــر ،نقــف عنــد الترخيــص لفتــح مؤسســة تعليميــة خصوصيــة ،والــذي يدخــل مبدئيــا ضمــن صالحيــات
مديــري األكاديميــات الجهويــة ،ويســتلزم:
 مــن جهــة ،تراخيــص قبليــة كالشــهادة اإلداريــة ،المســلمة مــن قبــل مجلــس الجماعــة ،إلثبــات صالحيــة البنايــةالمــراد اســتغاللها كمؤسســة تعليميــة وتوفرهــا علــى الشــروط الصحيــة ،عــاوة علــى شــهادة مطابقــة البنايــة
لتصميــم المشــروع والتــي يتــم تســليمها بنــا ًء علــى رأي لجنــة مختلطــة مكونــة مــن ممثليــن عن الجماعــة الحضرية،
الوكالــة الحضريــة ،قســم التعميــر التابــع للواليــة ،مصالــح الوقايــة المدنيــة ،المكتــب الوطنــي للكهربــاء ،المكتــب
الوطنــي للمــاء الصالــح للشــرب واالكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن؛
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 ومــن جهــة أخــرى ،دراســة لملــف طلــب الترخـــــيص مــن قِ بــل مصالــح األكاديميــة واإلدارة المركزيــة للــوزارةالمكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ومعاينــة للبنايــة المخصصــة للمؤسســة وتجهيزاتهــا مــن قبــل لجنــة تقنيــة مكلفــة علــى
صعيــد األكاديميــة.
ويجعـــــل هــذا الوضــع ترخيــص األكاديميــة امتــدادا لمجموعــة مــن التراخيــص القبليــة الواجــب اإلدالء بهــا ضمــن
مـــــلف طلــب الترخيــص المــودع لديهــا ومرتبطــا بمعاينــات ميدانيــة للبنايــة مــن لــدن اللجنتيــن المذكورتيــن (اللجنــة
المختلطــة الممثلــة علــى مســتواها األكاديميــة الجهويــة ث ـ َّم التقنيــة المكونــة علــى مســتوى األكاديميــة) زيــادة علــى
مـــــوافقة اإلدارة المركزيــة التابعــة للــوزارة الوصيــة .ويطــرح هــذا علــى أرض الواقع عددا من المشاكـــــل ،إذ ال يتفهــــم
المهنيــون الوافــدون علــى التعليــم المدرســي الخصوصــي التعثــرات التــي تطـــــول طلـــــب الترخيــص وعــدم إمكانيــة
لجوئهــم لشــباك وحيــد يتــم علــى مســتواه البــت فــي طلبــات الترخيــص والتنســيق مــا بيــن مختلــف المتدخليــن للقيــام
باإلجــراءات والمعاينــات الضروريــة.
● انعــدام التوافــق بيــن التطــور الكمــي الــذي عرفتــه ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي والمســتوى التنظيمــي
لمهمــة اإلشــراف عليــه ،فكمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،تضــم الهيكلــــــة التنظيميــة لــإدارة المركـــــزية للــوزارة
واألكاديميــات الجهويــة والمديريــات االقليميــة العاملــة تحــت وصايتهــا ،مصالــح تشــمل اختصاصاتهــا علــى حــد
ســواء ،المدرســة العموميــة والمؤسســات التابعــة للتعليــم المدرســي الخصوصــي ،أو تجمــع مهامهــا بيــن اإلشــراف
علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ووظائــف أخــرى غالبــا مــا ينجــم عــن عــدم التكامــل بينهــا
صعوبــات فــي األداء والتدبيــر:
 علــى المســتوى المركــزي ،يتدخــل فــي مجــال نشــاط مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،مــن جهــة،المفتشــية العامــة للتربيــة والتكويــن والمديريــات المنتميــة إلــى مجموعــة الشــؤون التربويــة والتجديــد التربــوي
والتــي تشــمل اختصاصاتهــا ،علــى حــد ســواء ،الوســطين العمومــي والخصوصــي ،ومــن جهــة أخــرى ،مديريــة
التعــاون واالرتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي ،التــي تجمــع مهامهــا بيــن تتبــع برامــج التعــاون وتعليــم اللغــة
العربيــة والثقافــة المغربيــة ألطفــال المغاربــة القاطنيــن بالخــارج وكــذا االرتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي
مــن خــال قســم تابــع لهــا يضــم ثــاث مصالــح مكلفــة علــى التوالــي بتتبــع ومراقبــة مســتوى هــذا التعليــم ،تأطيــره
وتشــجيعه ،ثــم بالشــراكة مــع الجمعيــات.
 علــى المســتوى الجهــوي ،حســـــب التصنيــف المعمــول بــه يشــــــرف علــى المؤسســات التعليميــة المدرســيةالخصوصيــة مصلحــة تابعــة لقســم الشــؤون التربويــة ،داخــل األكاديميــات مــن الصنــف األول ،ومكتــب تابــع
لمصلحــة منوطــة إليهــا وظائــف إعــداد الخريطــة المدرســية ،داخــل األكاديميــات مــن الصنــف الثانــي.
 علــى المســتوى اإلقليمــي ،أســندت مهــام اإلشــراف علــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي إلــى مصالــحتجمــع وظائفهــا بيــن الوســطين العمومــي والخصوصي.
بالنظــر إلــى خصوصيــة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وضــرورة تتبــع أداء
هــذه المؤسســات ومواكبــة نشــاطها عــن قــرب فــي ظــل تزايــد انشــغاالت األســر ،يبــدو أن الهيكلــة التنظيميــة الحاليــة ال
تســتجيب لهــذه االحتياجــات ســيما وأن هــذه المصالــح تعانــي ،كمــا أبانــت عــن ذلــك الدراســة ،مــن قلــة المــوارد البشــرية
الموضوعــة رهــن إشــارتها.
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● امتــداد حقــل تدخــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة واألجهــزة التابعــة لهــا ،تمخــض عــن األزمــة التــي خلفهــا
تفشــي جائحــة كورونــا ،عــدد مــن الخالفــات بيــن األســر والمؤسســات التعليميــة الخصوصيــة والتــي أثــارت عــددا مــن
التســاؤالت حــول امتــداد وصايــة الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة علــى هــذه المؤسســات الملزمــة بمبــادئ المرفــق
العــام .إذ ارتكــز تدخــــل الــوزارة علــى لعـــــب دور الوســاطة بيــن األســر والمؤسســات بداعــي أن وصايتهــا ال تشــمل
مختلــف جوانــب العالقــة بينهمــا.

 .4غياب مراقبة فعلية على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

تخضـــــع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي إلــى ثــاث أنــــــــواع مــن المراقبــة والتأطيــر عمــا بمقتضيــات
المادتيــن  22و 23مــن القانــون  06.00إلــى جانــب المذكــرة الوزاريــة رقــم  141بتاريــخ  11أكتوبــر  2006اآلنفــة الذكــر.
ويتعلــــــق األمــر:
● بالمراقبة التربوية ،التي تُعنــــى بتقيــــد المؤسســات بالبرامـــج والمناهـــج والتجهيــزات التربوية ،وكذا استعمال
الكتــب والوســائل التربويــة الموافقــة لمــا هــو محــدد مــن قبــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة .وحســب مــا هــو
منصــوص عليــه ،يقــوم بهــا مفتشــون تربويـــــون ،علــى األقــل مــرة واحــدة فــي كل موســم دراســي ،بعــد إدراج جميــع
المؤسســات ضمــن البرامــج الســنوية للمراقبــة والتفتيــش والتأطيــر التربــوي علــى صعيــد كل مديريــة إقليميــة.
● بالمراقبــة اإلداريــة ،التــي تخــص تفحــص الوثائــق اإلداريــة المتعلقــة بالمؤسســة وبمســتخدميها التربوييــن واإلدارييــن
والتالميــذ ،وكــذا المرافــق الصحيــة بالمؤسســة ووســائل النقل وحســن ســير األقســام الداخليــة في حالة وجودهــا .وترجع
مهمــة إنجازهــا للجــان للمراقبــة اإلداريــة يتــم إحداثهــا مــع بدايــة كل موســم دراســي علــى صعيــد كل مديريــة إقليميــة.
● بتقييــم األداء التربــوي واإلداري لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،والــذي يشــمل التتبــــــع والمراقبــة
اللذيــن يتــم إنجازهمــا تحــــت إشــــــــراف المفتشــية العامــة للــوزارة الوصيــة ومديرياتهــا المركزيــة المعنيــة ،وذلــك
اعتمــادا علــى لجــان للتفتيــــــش تنظــم زيــارات للمؤسســات بصفــة دوريــة ،أو كلمــا اســتدعى األمــر ذلــك .وتتحــدد
مهــام هــذه اللجــن فــي مراقبــة وتقييــم األداء التربــوي واإلداري للمؤسســات ،واقتــراح اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا
مــن أجــل الحــد مــن االختــاالت المســجلة ،بتنســيق مــع األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن.
علــى أرض الواقــع ،وبنــا ًء علــى مــا جــاء علــى لســان الجهــات المستمـــــع إليهــا ،يبــدو أن مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي تنشــط فــي غيــاب شــبه تــام لمراقبــة أدائهــا أو تطبيــق للعقوبــات فــي حــق المخالفيــن منهــا.
وقــد أكــدت الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة عــدم انتظــام وتيــرة المراقبــة ،مشــيرة علــى ســبيل الذكــر إلــى عــدم تمكــن
لجــــــن المراقبــة اإلداريــة التابعــة لهــا مــن القـــيام ،برســم الموســم الدراســي  ،2018-2017بزيــارة إال  27بالمائــة مــن
المؤسســات ،فيمــا خصــت عمليــة مراقبــة وتقييــم األداء اإلداري والتربــوي لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي
المنجــزة مــن طــرف المفتشــية العامــة للــوزارة الوصيــة فــي مــارس  2017فقــط  459مؤسســة.
ـــص بالذكر:
ومن األسباب المعللة لضعف أداء أجهزة الوزارة المكلفة بالمراقبة والتقييم ،خُ َّ
● محدوديــة المــوارد المخصصــة للمراقبــة والتفتيــش وبعــض المعيقــات التــي تعانــي منهــا مهنــة التفتيــش التربــوي
الســيما تعــدد المهــام المســندة إلــى المفتشــين مــا يكــون علــى حســاب اضطــاع هــذه الهيئــة بوظائفهــا األســاس
والمتمثلــة فــي التأطيــر والتكويــن والتقويــم البيداغوجــي والبحــث التربــوي عــاوة علــى غيــاب برمجــة ســنوية للنشــاط
التربــوي جهويــا51؛
 51متــت اإلشــارة كذلــك لهــذه املعيقــات إثــر التشــخيص الــذي متــت علــى أساســه صياغــة رأي املجلــس األعلــى للتعليــم رقــم  09/4يف موضــوع «تطويــر مهنــة
ومهــام التفتيــش التربــوي» الصــادر يف يوليــوز .2009
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● غيــاب بنيــات إداريــة مســتقلة لتدبيــر مجــال التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى صعيــد األكاديميــات ومصالحهــا
اإلقليميــة ،فنجــد أن مهمــة تتبــع وتأطيــر مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي تنضــاف إلــى مجموعــة مــن
المهــام األخــرى مــا يحــول مــع قلــة المــوارد البشــرية دون أداء المهــام علــى الوجــه الصحيــح؛
●

عدم تفعيل هيــأة الموظفين المحلفين المخول لهم قانونا معاينة المخالفات ألحكام القانون رقم .06.00

عــاوة علــى عــدم انتظــام عمليــات المراقبــة ،أمكــن كذلــك اســتخالص محدوديــة اســتثمار المنجــز منهــا لتنظيــم
التدخــات الممكنــة للتصحيــح والمعالجــة ،بالنظــر إلــى:
● تقاطــع مجــاالت مراقبــة الــوزارة الوصيــة واالكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن واختصاصــات مصالــح جهويــة
وإقليميــة أخــرى كتلــك المشــرفة علــى مجــاالت النقــل المدرســي والتصريــح بالمســتخدمين لــدى الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي ،إلــى جانــب غيــاب التنســيق علــى الصعيديــن الجهــوي واإلقليمــي بيــن هــذه المصالــح؛
● صعوبــة تفعيــل العقوبــات واإلجــراءات اإلداريــة الزجريــة ضــد المخالفيــن ألحــكام القانــون رقــم  06.00بمثابــة
النظــام األساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي بالنظــر إلــى تعــــــدد المتدخليــن فــي مســطرة التنفيــذ خاصــة فــي
حــاالت اإلغــاق التــي تتحــدد بموجــب مقــرر معلــل لمديــر األكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن المعنيــة ،توجــه
نســخة منــه إلــى الســلطات العموميــة المختصــة ،قصــد التنفيــذ؛
● ظهــور اختــاالت فــي تدبيــر مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي غيــر منصــوص عليهــا وعلــى العقوبــات
المناســبة لهــا فــي القانــون رقــم ( 06.00كحــاالت تجــاوز الطاقــة االســتيعابية ،انتقــاء التالميــذ الجــدد عبــر روائــز
لتقييــم الكفــاءة والمكتســبات ،رفــض إعــادة تســجيل التالميــذ ،االمتنــاع عــن تســليم شــواهد أو بيانــات النقــط
للتالميــذ وألســرهم ،إلــى غيــر ذلــك.).
إلــى جانــب األنــواع الســالفة الذكــر للمراقبــة التــي تخضــع لهــا المؤسســات التعليميــة الخاصــة ،ينــص التشــريع الخــاص
بظــروف العمــل علــى التفتيــش مــن قبــل األجهــزة التابعــة لــوزارة الشــغل واإلدمــاج المهنــي .وتعتمــد هــذه األجهــزة علــى
زيــارات تفتيشــية مــن الممكــن أن تفضــي إلــى توجيــه مالحظــات للمشــغلين المخالفيــن لمقتضيــات التشــريع االجتماعــي
ونصائــح تقنيــة حــول أنجــع الوســائل لمراعــاة األحــكام القانونيــة ،علــى الســواء لفائــدة المشــغلين واألجــراء ،إصــدار
تنبيهــــــــات للمشــغلين ،بأجــل أو بــدون أجــل ،فــي حــال خــرق المقتضيــات القانونيــة أو التنظيميــة ،وتحريــر محاضــر

المخالفــات والجنــح فــي حــق المشــغلين المخالفيــن لمقتضيــات التشــريع االجتماعــي ،وإحالتهــا إلــى النيابــة العامــة

بالمحكمــة المختصــة.

وقــد جــاء عــن ممثلــي وزارة الشــغل واإلدمــاج المهنــي ،أن هــذه الــوزارة قامــت اعتبــارا لمحدوديــة مــوارد هيئــة التفتيــش

التابعــة لهــا ،باعتمــاد بــد ًء مــن ســنة  2016مخططــا ســنويا لتفتيــــــش الشــغل يتــم بمقتضــاه اســتهداف قطــاع مــا مــن
ضمــن القطاعــات التــي يغلــب عليهــا طابــع الهشاشــة ووضعــه كأولويــة وطنيــة .وقــد تمــت علــى هــذا األســاس برمجــــة
مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــرة واحــدة برســم ســنة .2017

أمــا بخصــوص خدمــة النقــل المدرســي ،فحســب مــا جــاءت بــه الدراســة ،فــإن تدخــل أجهــزة المراقبــة التابعــة للــوزارة

المكلفــة بالنقــل واللوجيســتيك يقتصــر فقــط علــــــى المــدار القــروي ،مــا يجعــل النقــل المدرســي فــي المناطــق الحضريــة

والشــبه حضريــة خاضــع فقــط لمراقبــة مصالــح الشــرطة والتــي ال تشــمل فــي الغالــب إال وثائــق الســير.
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 .5آليات دعم غير موجهة لبلوغ األهداف المحددة

كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،اعتمــــدت سياســة دعــم تطــور مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي فــي المغــرب
أساســا علــى جملــة مــن اإلعفــاءات والتسهيـــــــات كـــعقود التكويـــــن التــي تتحمــل الدولــة بموجبهــا خــال فتــرة التدريــب
داخــل المؤسســات لمســاهمات أربــاب العمــل والمتدربيــن برســم نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض خــال
فتــرة التدريــب المحــددة فــي  24شــهر باإلضافــة إلــى اإلعفــاء مــن المســتحقات االجتماعيــة والضريبيــة فــي حــدود منحــة
تدريــب ال تتجــاوز  6 000درهــم ،وكــذا فتــح إمكانيــة لجــوء المؤسســات إلــى أساتـــــــذة التعليــم العمومــي الذيــن تصــرف لهــم
مكافــآت وتعويضــات دون تحمــل المؤسســة التعليميــة الخصوصيــة المســتفيدة من خدماتهم ،لتكلفــة حمايتهم االجتماعية.
وينضــاف إلــى هــذه التحفيــزات ،تمويــل صنــدوق إنعــاش التعليــم الخــاص « »FOPEPالــذي وضــع خصيصــا لدعــم
االســتثمار فــي التعليــم الخصوصــي بشــروط تفضيليــة.

 1.5حجم الدعم الموجه للتعليم المدرسي الخصوصي
حســب معطيــات المديريــة العامــة للضرائــب ،تســتفيد مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن نفقــات جبائيــة
بلغــت بِــــرسم ســنة  ،2019مبلــغ  124مليــون درهــم 52منهــا  84،68بالمائــة يرتبــط بإعفــاءات كليــة .وفــي مقارنــة مــع
إجمالــي النفقــات الجبائيــة ،نجــد أن التعليــم المدرســي الخصوصــي يســتفيد مــن حصــة تعــادل  0،46بالمائــة وهــي
نســبة تبقــى ضعيفــة مقارنــة مــع مــا تســتفيد منــه قطاعــات اجتماعيــة أخــرى كالصحــة والقطــاع االجتماعــي الــذي

يســتفيد مــن نســبة  3،2بالمائــة.

رسم بياني  : 21تقديـ ــر للنفقات الجبائية للتعليم المدرسي الخصوصي
2019 - 2010

معطيات المديرية العامة للضرائب
كمــا أن تمويــل صنــدوق إنعــاش التعليــم الخــاص ( ،)FOPEPحســب معطيــات وزارة االقتصــاد والماليــة ،مكــن هــذا
الصنــدوق ،منــذ نشــأته ســنة  ،2007مــن تمويــل  411مؤسســة تعليميــة حاملــة لمشــاريع اســثمارية بغــاف مالــي يعــادل
 4 575مليــون درهــم ،بلغــت منهــا حصــة الدولــة فــي إطــار آليــة التمويــل المشــترك  1 141مليــون درهــم تــم تغطيتهــا

بتمويــل مــن الصنــدوق ومســاهمة البنــوك  1 989مليــون درهــم .وقــد أســفرت هــذه المشــاريع علــى خلــق 9 090
قســم بقــدرة اســتيعابية لحوالــي  224 380تلميــذ .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تمويــل الصنــدوق خــص مؤسســات التعليــم
المدرســي الخصوصــي بمــا فيهــا التعليــم األولــي ،بنســبة  91بالمائــة.

 52لــم يشــمل هــذا املبلــغ فــرض الضريبــة علــى الدخــل بالســعر اخلــاص بالنظــر إلــى ضآلتهــا وال تطبيــق الســعر اخلــاص علــى املكافــآت والتعويضــات العرضيــة
أو غیــر العرضيــة املدفوعــة لفائــدة املدرســن غيــر الدائمــن.
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عــن تكويــن األطــر مــن أجــل اإلدمــاج ،خــال الفتــرة بيــن  2015و ،2019فقــد اســتفادت مؤسســات التعليــم المدرســي

الخصوصــي مــن عقــــــود تكويــن 53مــن أجــل إدمــاج األطــر بلغـــــت  542عقــد ،قرابــة نصفهــا خصــت جهــات طنجــة

– تطــوان ،مراكــش  -أســفي وســوس  -ماســة.

َّأما بخصوص الترخيص ألســاتذة التعليم العمومي بإنجاز ســاعات إضافية بمؤسســات التعليم المدرســي الخصوصي،
وحســب معطيــات الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ،فقــد اســتفادت  1152مؤسســة تعليميــة خصوصيــة ،برســم الموســم
الدراســي  ،2019-2018مــن ترخيــص لالســتعانة بخدمــات  4339أســتاذ تعليــم عمومــي يمثلــون نســبة  6،09بالمائــة مــن

هيئــة التدريــس القــارة بغــض النظــر عــن األطــوار التعليميــة .جهويــا تتــوزع اســتفادة المؤسســات كالتالــي:

جــدول  : 4توزيــع أعــداد أســاتذة التعليــم العمومــي المرخــص لهــم بإنجــاز ســاعات إضافيــة بمؤسســات التعليــم
المدرســي الخصوصي
الموسم الدراسي 2019-2018
عـــدد المؤسسات
المرخص لها

أعداد أساتذة التعليم العمومي
المرخص لهم

الدار البيضاء  -سطات

488

1 039

الرباط  -سال  -القنيطرة

146

346

بني مالل  -خنيفرة

72

683

سوس  -ماسة

54

382

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

62

391

الشرق

52

149

درعة  -تافياللت

20

138

مراكش  -آسفي

124

623

فاس  -مكناس

80

287

العيون  -الساقية الحمراء

40

236

كلميم  -واد نون

09

31

الداخلة  -وادي الذهب

05

34

1 152

4 339

األكاديمية

المجموع

المصـ ـ ــدر :الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
 53يخــول برســم هــذا للعقــد للشــركات حــق االســتفادة مــن حتمــل الدولــة الكلــي ملســاهمات رب العمــل واملتــدرب برســم نظــام التأمــن اإلجبــاري األساســي
عــن املــرض خــال فتــرة التدريــب احملــددة يف  24شــهر باإلضافــة إلــى اإلعفــاء مــن املســتحقات االجتماعيــة والضريبيــة يف حــدود منحــة تدريــب ال تتجــاوز
 6 000درهــم خــال نفــس الفتــرة كمــا تتحمــل الدولــة ملــدة  12شــهرا ،يف حالــة التشــغيل النهائــي للمتــدرب ،حلصــة املشــغل برســم االشــتراكات املســتحقة
لفائــدة الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي.
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 2.5مدى توافق التحفيزات الممنوحة واألهداف المسطرة
هــذه التحفيــزات ،علــى الرغـــــم مــن أنـــــها تشكـــــل نقصــا فــي إيــــرادات الخزينــة العامــة وتمنـــــح للمؤسســات الحديثــة

النشــأة خــال ســنواتها األولــى فرصــا للتخفيــف مــن حاجياتهــا إلــى الســيولة الماليــة ،تبقــى مــن وجهــة نظـــــر المهنييــــن
محدودة وال ترقى لما أوصـــــى به الميثـــــاق الوطنـــــي للتربيــــة والتكويــــن بموجب دعامتـــــه الثامنــــة عشرة لحفـــــز التعليم

الخــاص ،فــي إشــارة إلــى المــادة  165مــن هــذه الدعامــة ،التــي توصــي بوضــع نظــام جبائــي لمــدة يمكــن أن تصــل إلــى
عشــرين عامــا وإعفــاءات لتشــجيع إنشــاء مؤسســات تعليميــة ذات النفــع العــام التــي تســتثمر فائضهــا فــي تطويــر التعليــم

ورفــع جودتــه.

وقـــــد ربطــت تمثيليــات مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي عــدم بلــوغ الهـــــدف المحــــــدد لســنة  2015مــن قبــل

الميثــاق (اســتقطاب  20بالمائــة مــن مجمــوع تالميــذ النظــام الوطنــي) بمحدوديــة وقــع التشــجيعات الممنوحة للناشــطين
فــي هــذا التعليــم .إذ لــم تصــل نســبة تالمــذة التعليــم الخصوصــي مــن مجمــوع تالمــذة النظــام الوطنــي إلــى حــدود ســنة

 ،2020إال إلــى  14،58بالمائــة ،وذلــك بالرغــم مــن وتيــرة النمــو المســجلة خــال العشــرية األخيــرة (قرابــة  5نقــط).
رسم بياني  22وتيرة تطور نسبة استقطاب التعليم الخصوصي من حيث عدد التالميذ
 2011-2010إلى 2020-2019

معطيــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
وحتى الدينامية المسجلة خالل العشرية الماضية من حيث خلق المؤسسات التعليمية الخصوصية على مستوى عدد من

الجهات التي عرفت أعلى متوسط الزيادة في العرض التربوي (الموضحة أسفله) ،لم تمكن من بلوغ المساهمة المستهدفة.
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رسم بياني  : 23دينامية تطور سوق التعليم المدرسي الخصوصي على مستوى الجهات التي حققت أعلى نسب الزيادة
 2011-2010إلى 2020-2019

معطي ــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
وعلــى عكــس مــا عرفتـــــه قطاعــات أخــرى مــن توجيــه لالســتثمار لضمــان توزيــع جغرافــي متكافــئ وخلــق تــوازن للعــرض

حســب االحتياجــات والخصــاص ،لــم يكــن للتحفيــزات الموضوعــة أن تعـــــدِّل مــن التمركــز الجغرافــي علــى مســتوى عــدد
محــدود مــن الجهــات والعمــاالت واألقاليــم والــذي يبقــى مــن الســمات األساســية لهــذه الســوق.

بـــــل أكثــر مــن ذلــك لــم تدخــل حيــز التنفيــذ بعــض اإلجــراءات المتضمنــة فــي النصــوص التشــريعية والتــي كان مــن

الممكــن أن تخلــق ديناميــة فــي تنويــع العــرض التربــوي سيمــــا فــي المناطــق التــي تعانــي مــن خصــاص بمــا فيهــا تلــك فــي
المجــــال القــروي.

ونخــص بالذكــر فــي عالقــة بهــذا ،المــادة  33مــن القانــون  06.00بمثابــة النظام األساســي للتعليم المدرســي الخصوصي
والتــي نصــت علــى ''وضــع األكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن مجانــا رهــن إشــارة مؤسســات التعليــم المدرســي

الخصوصــي فــي حــدود اإلمكانــات المتوفــرة ،محــات مالئمــة لحاجــات هــذا النــوع مــن التعليــم ،وذلــك فــي المناطــق

القرويــة والحضريــة األكثــر احتياجــا ،وبصفــة عامــة فــي المناطــق الســكانية األكثــر احتياجــا والتــي يتــم تحديدهــا
مــن طــرف األكاديميــة'' .هــذه اآلليــة التــي لــم تحــدد لهــا إجــراءات للتنفيــذ ،54كان مــن شــأن تطبيقهــا التخفيــف مــن

هــذا التمركــز بتوجيــه االســتثمار إلــى مناطــق تعلــــــن األكاديميــات ،حســب أهــداف تغطيــة الحاجيــات التعليميــة ألبنــاء
ســاكنتها ،عــن إمكانيــة توفيرهــا لظــروف إنشــاء مؤسســات تعليميــة بإشــراك الخــواص.

 54باســتثناء مــا جــاء وفــق املــادة  12مــن املرســوم التطبيقــي للقانــون  06.00رقــم  2.00.1015الصــادر يف  22يونيــو  ،2001التــي حتــدد معاييــر التعريــف
ب ِــــ «اخلصــاص يف العــرض التربــوي» وااللتزامــات الواجــب احترامهــا مــن قِ بـــــل مؤسســات التعليــم املدرســي اخلصوصــي املســتفيدة مــن االمتيــازات املذكــورة
عــاوة علــى ماهيــة االتفــاق الــذي تتــم مبوجبــه االســتفادة منهــا.
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كذلــك هــو األمـــــر بالنسبــــة لوضــع إطــار تشــجيعي للمؤسســات ذات النفــع العــام ،عمــا بتوصيــات الميثــاق الوطنــي
للتربيــة والتكويــن ،لدعــم تحقيــق أهــداف التعميــم خاصــة فــي المناطــق التــي ال يجــازف التعليــم الخصوصــي الربحــي
باالســتثمار فيهــا بالنظــر إلــى عــدم قــدرة األســر علــى تحمــل كلفــة هــذا التعليــم .ويمكــن هنــا الوقــوف عنــد أداء هــذا
النــوع مــن المؤسســات النفعيــة علــى مستــــوى عــدد مــن المناطــق النائيــة بالمغــرب ،والتي عملــت على تغطيــة االحتياجات
التعليميــة ببرامــج التربيــة الغيــر النظاميــة ،اعتمــادا علــى هبــات مؤسســات وطنيــة ودوليــة وفــي إطــار مقاربــة تشــاركية
يتــم علــى أساســها تحديــد مناطــق الخصــاص ،وتوفيــر فضــاءات التعلــم ،وتكويــن المــوارد البشــرية الضروريــة ،وتحديــد
الكفايــات المســتهدفة والمناهــج ،وكــذا تقديــم خدمــات تعليميــة مجانيــة.
مــن جهــة أخــرى ،كذلــك مــن المعيقــات األخــرى لعــدم تمكــن التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن بلــوغ الهــدف المحــدد
لمســاهمته فــي التعليــم الوطنــي ،تجــدر اإلشــارة إلــى الجوانــب التمويليـــــة والماليــة لهــذا النــوع مــن االســتثمار والتــي
يمكــن اعتبارهــا كحواجـــــز بنيــــوية لولـــــوج ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي.
وحســب مــا أبانــت عنــه الدراســة ،فــإن تمويــل مشــاريع خلــق مؤسســات تعليميــة خصوصيــة يعتمــد ،حســب الحــاالت،
إمــا علــى التمويــل الذاتــي أو قــروض بنكيــة عــاوة علــى أشــكال جديــدة مــن التمويــات البديلــــة كمســاهمات صناديــق
االســتثمار .55كمــا يجــدر التذكيــر ،ارتباطــا باالقتــراض البنكــي ،بمتغيــر ســحب آليــة التمويــل عبــر صنــدوق إنعــاش التعليم
الخــاص ( )FOPEPوالتــي ســبق إبــراز حجــم الدعــــم الــذي قدمــه لخلــق مؤسســات للتعليــم المدرســي الخصوصــي ،خــال
الفتــرة مــا بيــن ســنتي  2007و.2019
ولتسليط الضوء حول هذه الحواجز ،سيتم الوقوف عند نوعين من االحتياجات التمويلية والتي تخص:
●

االستثمارات األولية الالزمة لخلق مؤسسة تعليمية والتي تضم:
 حســب الحــاالت ،إ َّمــا كلفــة شــراء وتجهيــز األراضــي المخصصــة إلقامــة بنايــات ومرافــق المؤسســة التعليميــةوكلفــة بنائهــا؛ أو كلفــة اإلصالحــات والتعديــات الواجــب القيــام بهــا للمالءمــــة مــع طبيعــة النشــاط فــي حالتــي
كــــراء محـــــل إليــــواء المؤسســة التعليميــة واقتنــاء بنايــة ،لتنضــاف فــي هــذه الحالــة األخيــرة إلــى إجمالــي الغــاف
االســتثماري كلفــة اقتنــاء البنايــة؛
 وفــي كل األحــوال ،االســتثمارات التجهيزيــة الخاصــة باقتنــاء المعــدات التأثيثيــة والمكتبيــة (Matériel et ،)équipement de bureauالمعــدات التربويــة والوســائل الديداكتيكيــة والعتــاد البيداغوجــي وكــذا ووســائل النقــل
الجماعــي ،عــاوة علــى تكاليــف التأســيس.

● رأس مــال التشغــــيل ( )Fonds de roulementالضــروري لموازنــة التدفقــات النقديــة (Equilibre des flux de la
 ،)trésorerieخاصــة بالنســبة للمؤسســات الحديثــة النشــــأة التــي اســتعصى عليهــا اســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن مــن
التالميــذ لبلــوغ الحجــم الحـ ِـرج ( )Taille critiqueالــذي يتحقــق معــه تــوازن مالــي بيــن المداخيــل والمصاريــف وضمــان
اقتصاديــات ســلم ( )Economies d’échelleتخــول تعبئــة المصاريــف القــارة ( ،)Charges fixesســيما بالنظــر إلــى ثقــل
حجـــــم االســتثمار األولــي.
فــي غيــاب معطيــات دقيقــة ومحينــة فــي هــذا الشــأن ،56ســيتم تقريــب الصــورة إلبــراز ثقــــــل هــذه االحتياجــات وذلــك
باالعتمــاد علــى المعطيــات المتوفــرة:
 55حســب تصريحـــــات بعض اجلهـــــات املســتمع إليها ،اســتفادت بعض املؤسســات من دعـــــم املبادرة الوطنية للتنمية البشــرية ،دون توصل املجلس مبعطيات
يف هــذا الشــأن.
 56لم يتم التوصل مبعطيات محينــــة حول مستويات الغالف االستثماري املرتبط بخلق مؤسسة تعليمية.
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●

بالنســبة لالســتثمارات األوليــة الالزمــة لخلــق مؤسســة تعليميــة ،اســتنادا إلــى نتائــج بحــث ميدانــي 57قامــت بــه

الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة فــي نونبــر  2014وبنــا ًء علــى تصريحــات المؤسســات المســتجوبة ،58قــدرت كلفــة
البنــاء والتجهيــز بمبلــغ متوســط يعــادل  16،885مليــون درهــم فيمــا ُقـــــدر متوســط كلفــة االصــاح وأشــغال مواءمــة

البنايــة لالحتياجــات التعليميــة ،بالنســبة لتلــك التــي كانــت فــي أصلهــا ُمـــ َع َّدة الســتعمال آخــر 1،545 ،مليــون درهــم.59
كذلــك يمكــن لمــس ثقـــــــل هــذه االســتثمارات مــن خــال تقديــرات الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة برســم ســنة

 2014لنفقــات الدولــة لبنــاء وتجهيــز مؤسســة تعليميــة 60مــن مواصفاتهــا األساســية متوســط  12فصــل دراســي وطاقــة
اســتيعابية تصــل إلــى  200تلميــذ .وقــد ميــزت هــذه التقديــرات الكلفــة حســب األطــوار كالتالــي :بالنســبة لمدرســة

ابتدائيــة يبلــغ الغــاف  5،250مليــون درهــم ،أ َّمــا بالنســبة لمؤسســة إعداديــة قــدرت الكلفــة بمبلــغ  7،3مليــون درهــم و9،1
مليــون درهــم بالنســبة لثانويــة تأهيليــة.61

● بالنســبة لـ ــرأس المـ ــال المت ـ ــداول ،تنــدرج فــي هــذا اإلطــار مجموعــة مــن النفقــات ذات الصبغــة القــارة والتــي يتحتم
دفعهــا ،خــال المرحلــة المواليــة لإلنشــاء ،لضمــان ســير المؤسســة التعليميــة بغــض النظــر عــن عــدد المتمدرســين

المســجلين ،إ َّمــا كاملــة أو جزئيــا بتناســب مــع عــدد األقســام المفتوحــة.

ويتعلــق األمــر ،علــى وجــه الخصــوص ،بأجــور وتكلفــة الحمايــة االجتماعيــة للعامليـــن بالمؤسســات مــن مدرســين

وإدارييــن والمســتخدمين الذيــن يرجــع لهــم القيــام بمهــام الحراســة والنظافــة وخدمــات النقــل وغيرهــا ،النفقــات

الماليــة فــي حالـــــة لجــوء المؤسســة إلــى اقتــراض بنكــي ،السومـــــة الكرائيــة فــي حالــة إيجــار البنايــة المحتضنــة
لنشــاط المؤسســة ،عــاوة علــى نفقــات خارجيــة أخــرى مــن قبيــل إتــاوة المــاء والكهربــاء ،والتأميــن ومشــتريات
اللــوازم المدرســية االســتهالكية.

وانطالقــا مــن المعطيــات المنبثقــة عــن التصريحــات المودعــة لــدى الــــــمكتب المغربــي للملكية الصناعيــة والتجارية،
أمكــن اســتنتاج بنيــة تقديريــة لنفقــات تســيير مؤسســة تعليميــة 62والتــي تبــرز أهميــة األجــور وتكلفــة الحمايــة

االجتماعيــة حيــث تمثــل مــا يعــادل  55بالمائــة مــن مجمــوع نفقــات التشــغيل ،كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي:

 57خــص هــذا البحــث امليدانــي بيانــات الســنة الدراســية  2014-2013وارتكــز علــى عينــة تضــم  155مؤسســة تعليميــة خصوصيــة 94 ،منهــا تقــدم خدمــات
التعليــم املدرســي علــى مســتوى جهــات الــدار البيضــاء الكبــرى ،الشــرق ،ســوس ماســة درعــة وتادلــة أزيــال.
 58لم يرد حتديد ملواصفات املؤسسات التعليمية التي قدرت كلفة بنائها وجتهيزها وكذا إصالحها.
 59الصفحة  ،25تقرير التشخيص التحليلي املنجز يف إطار دراسة إعداد استراتيجية تطوير التعليم والتكوين اخلصوصي ،فبراير .2015
 60ال تشــمل هــذه النفقــات كلفــة شــراء وجتهيــز األراضــي التــي تعــرف تباينــا كبيــرا حســب املــدن وحتــى األحيــاء علــى مســتوى نفــس املدينــة لعلــة الطابــع
املضاربــي ( )Caractère spéculatifالــذي تتســم بــه أســواق األراضــي.
 61صفحــة  ،120كتيــب إســهامات التعليــم والتكويــن احلــر باملغــرب يف التنميــة البشــرية وحتديــث منظومــة التربيــة والتكويــن ،عبــد الســام رجوانــي ،إصــدار
احتــاد التعليــم والتكويــن احلــر باملغــرب.
 62مت استنتاج هذه البنية التقديرية انطالقا من معطيات سنة  2018اخلاصة بِــ  491مقاولة.
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رسم بياني  : 24بنية تقديـ ــرية لنفقات مؤسسة تعليمية
2018

معطي ــات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
وإلعطــاء فكــرة عــن االحتياجــات التمويليــة الخاصــة بهــذه النفقــات والتــي تشــكل جــزءا مهمــا مــن رأس المــال
المتــداول ،نشــير إلــى مــا ورد عــن الدراســة حيــث:
● قـُــــدِّر بالنســبة للطــور االبتدائــي ،متوســط الحاجيــات عــن كل قســم بِــــ  5معلميــن ،يصــرف لــكل واحــد منهــم
دخــل شــهري يتــراوح مــا بيــن  2 000و 4 000درهــم دون احتســاب تكاليــف الرعايــة االجتماعيــة؛
● بينمــا ُق ـدِّر بالنســبة لطــوري الثانــوي إعــدادي وتأهيلــي ،متوســط حاجيــات كل قســم إلــى  10معلميــن يصــرف
للواحــد منهــم ،متوســط دخــل شــهري ،علــى التوالــي ،مــا بيــن  3 000و 7 000درهــم ثــم مــا بيــن  5 000و15 000
درهــم ،دون احتســاب تكاليــف الرعايــة االجتماعيــة.
يستشــف مــن هــذه المعطيــــات ،بعــض اإلشــارات حــــول االحتياجــات التمويليــة والماليــة إلنشــاء مؤسســة تعليميــة
خصوصيــة والتــي مــن شــأنها أن تشــكل حاجــزا لولـــــوج الســوق .ووجــب التأكيــد علــى أن هــذا النــوع مــن الحواجــز ال
يرتبــط فقــط بخلــق مؤسســة تعليميــة فحســب بــل يرتبــط كذلــك بنــوع الطــور التعليمــي المســتهدف .إذ كمــا بينــت
التقديــرات الرقميــة أعــاه أن هــذه االحتياجــات تختلــف كذلــك حســب األطــوار .فنجــد أن بنــــاء وتجهيــز مؤسســة
ابتدائيــة يكلــف أقــل ممــا يســتلزمه فتــــح مؤسســة ثانويــة (بمعامــل يفــوق  1،3بالنســبة للثانــوي إعــدادي و 1،7بالنســبة
للثانــوي تأهيلــي) كذلــك بالنســبة لالحتياجــات المتعلقــة بهيئــة التدريــس يلحــظ اختــاف حســب األطــوار (مــن حيــث
عــدد المدرســين واألجــور المصروفــة).
ولعــل فــي هــذا االختــاف فــي االحتياجـــات التمويليــة والماليــة تعليــل لهيمنــة المــدارس االبتدائيــة ،إذ تبــرز إحصائيــات
العشــرية األخيــرة أن ثانويــة إعداديــة واحــدة يقابلهــا متوســط مدرســتين إبتدائيتيــن فيمــا يقابــل ثانويــة تأهيليــة
واحــدة متوســط  4مــدارس إبتدائيــة.

 .6ضعــف الرقابــة الممارســة مــن قبــل جمعيــات أســر التالميــذ
تشكــــــل جمعيــات أمهــــات وآبــاء وأوليــــاء التالميــذ والتلميــذات فاعــا أساســيا يمكــن أن يســاهم فــي تحسيــــن ديناميــة
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ســوق التعليــم المدرســي الخصــــوصي بالتأثيــر علــى تفاعــل المؤسســات فيمــا بينهــا ألجــل إغنــاء الشــأن التربــوي
واالرتقــاء بالخدمــات المقدمــة ،وذلــك بالنظــر إلــى الــدور الــذي يمكـــــن أن تلعبـــــه هــذه الجمعيــات كقــوة اقتراحيــة
تعمــل بمعيـــــة المؤسســـــة التعليميــة للرفــع مــن أدائهــا ولتمكينــــها مــن القيــام األمثــل بوظائفهــا وكــذا إصالحهــا
المتجــدد.
ومـــن شـــــأن تعـــزيــــز دور هذه التمثيليــــات ،أن يخلـــــق آلية رقــــابة وتتبع عن قرب ترعــــى المصلحة الفضلى للتالميذ
وتــوازن بيــن متطلبــات األســر وإكراهــات المؤسســات وأن تطــــرح بدائـــــل لالســتراتيجيات الفرديــة تجــاه ضعــــف أداء
المؤسســات ،وِ فــق نهــــج جماعــي يؤثــر علــى سيــــر الســوق وديناميــة التنافســية بيــن مختلــف الفاعليــن المتدخليــن.
فحســب مــا جــاء فــي مختلــف جلســات االســتماع ،أمــام ضعــف أداء عــــدد مــن المؤسســات وغيــاب تدخــل الــوزارة
الوصيــة ،تجــد األســر نفســها أمــام خيــار وحيــد يدفــع بهــا للجــوء إلــى ُســبل مختلفــة لتصحيــح التعثــرات التعليميــة
ألبنائهــا أو دعــم تميــــزهم المعرفــي خــارج المؤسســة التعليميــة التــي يدرســون بهــا ،منهــا مــا يأخــذ شــكل برامــج
للدعــم المدرســي أو صقـــــل المهــارات اللغويــة ،أو دورات تأهيليــة تحضيريــة للدخــول المدرســي والجتيــاز االمتحانــات
االشــهادية والمباريــات االنتقائيــة علــى اختــاف أنواعهــا .وعلــى الــــرغم مــن مشــاركة ممثلــي أمهــات وآبــاء وأوليــاء
التالميــذ والتلميــذات علــى مســتوى بعــض اللجــن الدائمــة التابعــة للمجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي
وكــذا بالمجالــس اإلداريــة لألكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،يبقــى أداؤهــا
محــدودا وال يرقــى لممارســة وزن مضــاد لتقويـــــم الوضــع والعالقــة لالمتكافئــة بيــن األســر والمؤسســات.
فاعتبــارا لمــا ســبق وللمشــاكل المترتبــة عــن بعــض القــرارات االنفراديــة للمؤسســات ،يبــدو ضروريــا تصحيــح الغيــاب
الوظيفــي والفعلــي لهــذه الجمعيــات بوضــع آليــة لمواكبــة تكوينهــا وتحســيس اآلبــاء واألوليــاء لالنخــراط فــي تحســين
تمثيليتهــا.

المحور الرابع  :دراسة مقارنتية ()BENCHMARKING
اســتنادا إلــى بيانــات منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) ،63يالحــظ أن الحصــة المتوســطة
للتعليــم المدرســي الخصوصــي عبــر العالــم ،مــن حيــثُ عــدد التالميــذ المســتقطبين ،عادلــت برســم ســنة  ،64 2019نســبة
 22،33بالمائــة ســجلت أعالهــا علــى مســتوى دول جنــــوب وغــــرب آســيا ( 43،38بالمائــة) وأدناهــا علــى مســتوى دول
آســيا الوســطى ( 2،37بالمائــة) .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن متوســط استقطــــاب التعليــم المدرســي الخصوصــي بالبلــدان
العربيــة لــم يتجــاوز ،خــال نفــس الســنة ،نســبة  10بالمائــة وذلــك دون إغفــال أن هــذا المتوســط يخفــي نســبا عاليــة
فــي بعــض البلــدان العربيــة نخــص بالذكــــر منهــا دولــة قطــــر ( 56،27بالمائــة) ،الكويــت ( 40،33بالمائــة) والمملكــة
الهاشــمية األردنيــة ( 29،12بالمائــة).
ا ّمــا فيمــا يتعلــق بوضعيــة المغــرب ،وبالنظــــر إلــى معطيــات الرســم البيانــي المــــوالي ،يتضــح أن حصــة تالميــذ التعليــم
ـجلت برســم
المدرســي الخصوصــي مــن مجمــوع المتمدرســين فــي المغــرب تبقــى ضعيفــة بالنســبة للمعــدل الدولــي ،إذ ُسـ ِّ
نفــس الســنة ،نســبة أقــــل مــن هــذا المعــدل بثمــان نقــط ( 14،18بالمائــة) وأعلــى مــن المتوســط المســجل علــى مســتوى
مجموعــة الــدول العربيــة.
 63مت اســتخراج املعطيــات احملينــة اخلاصــة بــدول العالــم برســم ســنة  2019يف يونيــو  2021انطالقــا مــن املوقــــع  .http://data.uis.unesco.orgوجتــدر اإلشــارة
إلــى عــدم توفرهــا الفريقيــا جنــوب الصحــراء .هــذا وقــد مت اعتمــاد معطيــات الــوزارة الوصيــة بالنســبة للمغــرب.
 64آخــر املعطيات احملينة تخص سنة .2019
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رسم بياني  : 25مقــارنة لحصة التعليم المدرسي الخصوصي من حيث عدد التالميذ عبر مناطق العالم
برســم سنة 2019

معطي ــات قاعدة بيانات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
هــذا ،وأخــذا بعيــن االعتبــار تقســيم هــذه الحصــة االجماليــة وِ فــق األطــوار التعليميــة ،يالحــظ أن التعليــم المدرســي
الخصوصــي بالمغــرب ال يُســايِر النهــج العــام لمعظــم مناطــق العالــم حيــثُ تفــوق حصــة التعليــم الثانــوي حصــة نظيــره
االبتدائــي .فنجــد ،برســم ســنة  ،2019أن نســبة تســجيل التالميــذ فــي المؤسســات االبتدائيــة الخصوصيــة بالمغــرب
بلغــت  17،08بالمائــة مــن مجمــوع التالميــذ المتمدرســين فــي هــذا الطــور ،فــي مقابــل  18،61بالمائــة كمعــدل دولــي
لنفــس الطــور التعليمــي ،فيمــا لــم تتجــاوز حصــة التعليــم الثانــوي الخصوصــي نســبة  10بالمائــة ،فــي مقابــل 26،91
بالمائــة كمتوســط دولــي لنفــس الطــور التعليمــي.
رسم بياني  : 26مقــارنة لحصة التعليم المدرسي الخصوصي من حيث عدد التالميذ
عبر مناطق العالم حسب األطوار التعليمية
معطيات سنة 2019

معطي ــات قاعدة بيانات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
هــذا التبايــن بيــن مناطــق العالــم الــذي تكشــف عنــه بيانــات منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)،
يعكــس مــا ســبقت اإلشــارة إليــه بخصــــوص اختــاف مســتويات تطــــور ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي عبــر العالــم
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المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

حســب االختيــارات السياســية العموميــة للتربيــة والتعليــم المتبنــاة مــن قِ بــل كل بلــــد وحســب التغيــرات التــي عرفتهــا
المجــاالت ذات االرتبــاط وال ُمعلِنــة ،حســب رأي الباحثيــن فــي مجــال التعليــم ،إلــى بــروز صناعــة تعليميــة صاعــدة
«.»Industrie éducative naissante
وتفيــــد عــدد مــن الدراســات والوثائــق ال ُمطلــع عليهــا بالتبايــن الــذي يطبــع السياســات العموميــة المؤطــــرة لســوق التعليــم
المدرســي الخصوصــي وكــذا أشــكال تدخــل األجهــزة المعنيــة .ومــن أوجــه التبايــن نخــص بالذكــر الجانــب التعليمــي
والتربــوي ثــم التمويلــي للمؤسســات.
فعلــى مســتوى بعــض البلــدان كالدانمــارك وبريطانيــا ،نجــــد أن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة غير مقيــدة بالبرنامج
الوطنــي التعليمــي ولديهــا حريــة 65لتطبيــق برامــج تعليميــة تســتجيب ألهــداف وخيــارات موضوعــة مــن قِ بلهــا فــي تناســق
مــع رغبــات األســــر مــن مالءمــة مــع الهويــة الدينيــة والعرقيــة أو للنمــــط الدراســي حســب أنشــطة التالميــذ واهتماماتهــم
الموازيــة للتمــدرس كالمشــاركة فــي تفاعــات رياضيــة دوريــة .كذلــك نجــــد أن معظــــم الــدول تعتمــــد نظــام ترخيــص
لفتــح مؤسســة تعليميــة خصــــوصية يأخــذ فــي بعــض البلــدان كالنرويــج والســويد شكــــل اعتمــاد ،يســلم على أســاس تعاقد
يحــدد معاييــر وشــروط اشــتغال المؤسســات ويعرضهــا فــي حــاالت اإلخــال بالتزاماتهــا بســحب االعتمــاد منهــا.
كمــا نجــد علــى مســتوى بعــض البلــدان تخصيــص الدولــة لتمويــل عمومــي للمؤسســات الخصوصيــة يصــرف حســب صيــغ
مختلفــة ،تأخــذ شــكل:
● دعــم مــادي موجــه لألســر بغــض النظــــر عــن دخلهــا ،وهــو مــا ســبقت اإلشــارة إليــه عــن المنحــة المســماة «Chèque
 »ou bon d’éducationوالتــي تتيــح لألســــر حريــة اختيــار المؤسســة التعليميــة ألبنائهــا حســب رغباتهــا مــن ضمــن
العــروض التربويــة المتوفــرة علــى الصعيــد المحلــي ويســاهم ،كمــا ســلف ذكــــره ،فــي الرفــع مــن ديناميــة المنافســة
بيــن المؤسســات ألجــل استقطـــــاب أكبــر عــدد مــن التالميــذ .وحســب رأي المختصيــن ،تعتبــر التجربــة الســويدية
مــن التجــارب الرائــدة لنظــام توزيــع هــذه المنــح والتــي ســاهمت فــي تحســين مردوديــة المؤسســات التعليميــة والنتائــج
الدراســية للمتمدرســين؛
● تحمــــل الدولــة لجــزء أو مجمــوع نفقــات تشــغيل المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة .ويمكــن فــي هــذا البــاب إدراج
التجــارب البريطانيــة أو األمريكيــة والفرنســية .فنجــد مثــا أن نموذجــي المــدارس البريطانيــة المجانيــة «Free
 »schoolsومــدارس التعاقــد األمريكيــة « »Charter schoolsيقومــان علــى أســاس تمويــل عمومــي ،ونظــام إدارة مــن
قِ بــل جمعيــات لآلبــاء وأوليــاء األمــــور أو م َدرســين وأطــر تربويــة متطوعيــن ونمــط تســيير غيــر ربحــي إذ يســتفيد
التالميــذ مــن الخدمــات التعليميــة بشــكل مجانــي .كمــا تجــدر اإلشــارة أن اســتدامة االســتفادة مــن دعــم الدولــة يبقــى
رهينــا بالنتائــج المحققــة ونجاعــة التســيير .مــن النمــاذج التــي ســاهمت كذلــك فــي الرفــع مــن تنافســية الســوق،
نذكــر األكاديميــات اإلنجليزيــة والتــي هــي فــي األصــــل مــدارس عمــــومية تــم تحويلهــا إلــى مــدارس التميــــز تســتفيد
مــن دعــــم الدولــة وتتــم إدارتهــا وفــق النهــج الحــــر «.»Gestion privée
أمــا فــي فرنســا ،وكمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،تأخــذ الدولــة علــى عاتقهــا تكاليــف أجــور والحمايــة االجتماعيــة
لألســاتذة والمدرســين المشــغلين علــى مســتوى هــذه المؤسســات ،علــى ِغــــرار مــا هــو معمــول بــه علــى مســتوى المــدارس
العموميــة ووِ فــق تعاقــد مــع الدولــة تلتــزم مــن خاللــه المؤسســة المســتفيدة ،والمســتجيبة لشــروط ترتبــط بســنوات
الممارســة ،طبيعــة البنايــة المنشــأة علــى مســتواها المؤسســة ثــم عــدد التالميــذ وكفــاءة الهيئــة التدريســية ال ُم َش ـغَّلة،
 65يف إشارة لهذه احلرية التي تتمتع بها يتعارف كذلك عليه ب ِـ «املدارس احلرة».
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بالعــــمل ِطبقــا للنظــام التعليمــي الوطنــي الموضــوع مــن قِ بــــل الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة .ويجــري العمــــل بنوعيــن
مــن التعاقــــد يحــدد كل منهمــا نظــام تشــغيل المدرســين:
● أولهمــا تعاقــد يخــص فقــط التعليــم الخصوصــي للطـوريـــن األولــي واالبتدائــي أو تعليم أطفــال ذوي االحتياجات
الخاصــة « .»Contrat simpleتستفيــــد المؤسســات التعليميــة بموجــب هــذا التعاقــد مــن تحمــل الدولــة ألجــور
وتكاليــف الحمايــة االجتماعيــة لرجــال ونســاء التعليــم الذيــن يمنــح لهــم اعتمــاد « »Maîtres agréesعلــى أســاس
معاييــر محــددة ألهليتهــم ،وتشــغليهم بنــا ًء علــى انتقــاء المؤسســة لهــم وعلــى عقــــدة عمــل مؤشــر عليهــا مــن قِ بــل
لجنــة مختصــة؛
● ثانيهمــا تعاقــد يشــمل مختلــف األطــوار التعليميــة مــن األقســام األوليــة إلــى األقســام الثانويــة ،يســتوجب
تحقــق شــرط ضــرورة َسـ ِّد الخصــاص التعليمــي تحــت طلــب مــن األســــر .وينشــط معلمــو وأســاتذة المؤسســات
المتعاقــدة بهــذه الصيغــة ،وِ فــق النظــام األساســي لموظفــي الدولــة « 66»Statut de fonctionnaireمــا يخــــول تحمــل
الدولــة ألجورهــم وتغطيــة حمايتهــم االجتماعيــة زيــادة علــى منحهــم الحــق فــي االنخــراط فــي أنظمــة تكميليــة
للتقاعــد .ويرجــع للمؤسســة المشــغلة مســؤولية تتبــع أدائهــم المهنــي باإلضافــة إلــى خضوعهــم لنفــس آليــات
المراقبــة المطبقــة علــى نظرائهــم العامليــن داخــــل المدرســة العموميــة.

المحور الخامس  :خالصات وتوصيات

اعتمــد وضــع رأي مجلــس المنافســة علــى التحليــل التنافســي لســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ،وعلــى المقاربــة
التشــاركية لتشــخيص وضعيــة المنافســة داخــل هــذه الســوق ،وكــذا علــى دراســة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة
المرتبطــة بالتعليــم المدرســي الخصوصــي ،وعلــى تحليــل مجموعــة مــن التقاريــر والوثائــق التــي عالجــت قضايــا التعليــم
المدرســي الخصوصــي .ولقــد أفضــت الدراســة إلــى أن ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي مفتوحــة ،حيــث تحــدد
داخلهــا الرســوم والواجبــات وفــق تقاطــع العــرض والطلــب ،وأن هــذا راجــع إلرادة الدولــة فــي تشــجيع تعــدد الفاعليــن
لتنويــع وتجويــد العــروض التربويــة.
بيــد أن الدراســة خلصــت كذلــك إلــى أن هنــاك اختــاف بيــن مكونــات منظومــة التعليــم الخــاص حــول هــذا المســار،
ألن هــذه الخدمــة ترتبــط بحــق أقــره الدســتور تجســيدا لمبــدأ المســاواة واالنصــاف وتكافــؤ الفــرص بيــن مختلــف
شــرائح المجتمــع إزاء هــذه الخدمــة العموميــة .ممــا يطــرح عــدة تســاؤالت حــول األدوار الحقيقيــة التــي يجــب أن
تلعبهــا الدولــة ،كالتوفيــق بيــن تشــجيع التنويــع وضمــان توحيــد مضمــون الخدمــة تفاديــا لتوســيع الهــوة االجتماعيــة.
ويتأتــى ذلــك مــن خــال دور الدولــة فــي تأطيــر هــذه الســوق مــن حيــث تحديــد ضوابــط جــودة الخدمــات مــع توزيــع
عــادل ومناســب لكفــاءات الهيئــات التدريســية بيــن مختلــف مكونــات المنظومــة التربويــة مــع هيكلــة تســمح بحريــة
اختيــار االســر لنمــط تعليــم ابنائهــم.
ِلــدى ،وعلــى الرغــم مــن ارتقــاء الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح بالتعليــم المدرســي الخصوصــي كمكــون مــن مكونــات
المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن ،بعــد أن اعتبــره الميثــاق الوطني للتربية والتكوين شــريكا للتعليم المدرســي العمومي،
فالتــزال بعــض المؤاخــذات لصيقــة بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،علــى أنهــا منافســة للمدرســة العموميــة،
تســتفيد مــن دعــم الدولــة وتكــرس الفــوارق االجتماعيــة وترهــق كاهــل األســــر التــي اختــارت هــذا النــوع من التعليــم ألبنائها.
 66وجتــدر اإلشــارة أنــه يف حالــة فــك التعاقــد مــع الدولــة ،يتــم نقــل الهيئــة التعليميــة العاملــة وِ فــق النظــام األساســي ملوظفــي الدولــة إلــى مؤسســات عموميــة
أخــرى أو خصوصيــة متعاقــدة مــع الدولــة.
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علــى هــذا األســاس ،وانطالقــا مــن نتائــج وخالصــات الدراســة التــي قــام بهــا المجلــس يرتكــز رأيــه حــول مجموعــة مــن
التوصيــات الموجهــة للحكومــة ،والتــي مــن شــأنها تحســين ظــروف المنافســة فــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي.
علــــى هذا األســــاس ،ســيتم فيما يلي تقديــــم لتوصيات تعكـــــس ســبل وأهداف تحســين ظروف المنافســة على مســتوى
ســــوق التعليم المدرســي الخصوصي:

 .Iصياغــة إطــار تعاقــدي جديــد يوضــح األهــداف والمســؤوليات بيــن مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي والدولــة واألجهــزة التابعــة لهــا

جــــسد الميثــــاق الوطنــــي للتربية والتكوين مساهمة التعليــــم المدرســــي الخصوصي داخـــــل منظــــومة التربية والتكوين
كشــريك للتعلــــيم العمومــي وحــــدد المبــادئ التوجيهيــة لإلصالحــات المزمــــــع تفعيلهــا واآلليات الواجــــب وضعها لتمكين
هــذا التعليــم مــن القيــام بالـــــدور المنــــوط إليــه .غيــر أن تبنــــي هـــــذا الميثــاق المحــ ـدِّد لتوجهــــات اإلصــاح التــي
َعنَــــت بكــــل مكونــات المنظــــومة الوطنيــة للتربيــة والتكويــــن ،لــم يواكبــــه تخصيــــص التعليــــم المدرســــي الخصــوصــــي
بإطــــار تعـــاقـــــدي وبمخطـــط عمــــل يدقـــــق انجــــازية وبرمجـــة مختلــف التدابيــر واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا تفعيــا
للمقتضيــات المنصــــوص عليهــا.
وتُبَـــ ِّرر جــدوى وضــع هــذا اإلطـــار ،ضــرورة إعطاء رؤية واضحة للفاعلين حـــول االختيارات االستراتيجية واألولويات
المحــددة واألهــداف المرحليـــــة وكــذا ســبل بلوغــــها وفــــق خارطــــة طريــــق تدقــق تفعيــــــل آليــات الدعــم والمواكبـــــة
المنصــوص عليهــا وتُعــرف بــأدوار وإســهامات مختلــف األطــراف المعنيــةِ ،عــــاوة علــى إرســائها ألســــس تقييـــــم األوراش
وتحقيــق األهــــداف .وقــــد أجمعــت عــــدد مــن الجهـــــات المســتمع إليهــا علــى ارتبــاط هــــذا العامــــل بالقصــور لبلــــوغ
األهــــداف المرســــومة داخــل اآلجــال المحــددة.
على هــــذا األســاس ،وألجــــل ضمــــان تفعيــــل أحكــــام الرؤية االســتراتيجية لإلصالح والقانون  -اإلطار 51.17المذكــــور
وبلــوغ النجاعــة الالزمـــة داخــــل األفــــق الزمنــي المحــــدد والــذي انطلــــق منــــذ سنــــة  ،2015يوصــى بتنزيــل مقتضيــات
المــادة  44مــن القانــون  -اإلطــار  51.17المذكــــور .علــى أن تتــم صياغــة اإلطــــار التعاقــدي انسجــــاما مــع التوجهــات
االســتراتيجية المتبنــاة المخصصــة والموجهــة لالرتقــاء بهــذا التعليــم ولدعــم تنافســية مؤسســاته ويبــرز تـصـــــور الدولــة
للــدور المنــــوط لهــذ التعليــــم .ويوصــى أن يتــــم بموجــب هــذا االطــــار التعاقـــــدي:
● التعريــــف بالمجــاالت المنتظـــــرة لمساهمــــة مؤسســــات التعليــم المدرســي الخصوصــي واألهــــداف الرقميــة
الواجــب بلوغهــا مــع مراعــاة االلتقائيــة بالتخطيــط العــام للمنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكــــوين وبمختلــف أوراش
إصالحهــا؛
● جــــرد وتحديــــد واضــــح لمعــالـــم مخـتـلـــف التدابيــر الواجــب اتخاذهــا مــن مراجعــة للمراجــع القانونيــة والتنظيمية
ووضع آلليات الدعــــم والمواكبة مــــع تقـــــدير لالحتياجات التمويلية ورصد لمصادر التمـــويــــل واألطراف الشركــــاء
والمساهمين؛
● تحديــد مســاهمة والتــزامات مختلــف األطــراف المعنيــة والمستفيــدة؛
● بلــــــورة مخطــــط تنفيـــــذي ألجــــرأة مختــلـــف التدابيــــر واآلليات حســـب جدولــــة زمنيـــة يتم اعتمادها بتشاور مــــع
مختلـــــف األطــــراف المعنية؛
● اعتماد نظام متكامل للتقييــــم المرحلـــــي للتنفيــــذ ولتحقيق األهداف البينية والنهائية ،ألجـــــل تصحيح التعثرات
الممكنة ودعــــم وتيرة التفعيــــل.
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 .IIمراجعـة االطــار القانوني لمواكبة التحوالت التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي
ولالستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم
يرجــع إصــدار النظــام األساســي للتعليــم المدرســي الخصوصــي ومراســيمه التطبيقيــة إلــى بدايــة األلفيــة الحاليــة ،حيــث
صــارت هــذه التشــريعات متجــاوزة وغيــر مالئمــة لتأطيــر أداء وخدمــة تنافســية المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة،
خاصــة أن الخدمــات التربويــة المقدمــة مــن قبلهــا وكــذا التحديــات التــي تنتظرهــا ،عرفــت تطــورا كبيــرا.
حيــث لــم يتطــرق اإلطــار التشــريعي لجانــب أساســي جــاء بــه الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن والمتعلــق بإقــرار
نظــام منهجــي وشــفاف يســمح بـــضبط معاييــر الجــودة للتعليــم الخصوصــي ،حيــث توالــت مذكــرات وزاريــة موجهــة إلــى
األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن ،فــي شــأن تنظيــم وتســيير مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،كمــا
ســجلت علــى أرض الواقــع ،مخالفــات لــم يتضمنهــا اإلطــار التشــريعي الحالــي .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،عــدم دخــول بعــض
األحــكام حيــز التطبيــق كالمــادة  33مــن القانــون  06.00المذكــور والتــي تنــص علــى وضــع األكاديميــات الجهويــة للتربيــة
والتكويــن رهــن إشــارة مؤسســات التعليــم المدرســي ،فــي المناطــق القرويــة والحضريــة األكثــر احتياجــا ،محــات مالئمــة
لحاجــات هــذا النــوع مــن التعليــم.
كمــا أن التعجيــل بمراجعــة التشــريعات والنصــوص التنظيميــة التــي يخضــع لهــا التعليــم المدرســي الخصوصــي وكــذا
تفعيــل آليــات المصاحبــة والتأطيــر انســجاما مــع مقتضيــات القانون-اإلطــار عــدد  51.17المذكــــور إلصــاح المنظومــة
التربويــة الوطنيــة ،ســيكونان كفيــان بحــل عــدد مــن المشــاكل المطروحــة والتــي لهــا انعــكاس مباشــر أو غيــر مباشــر
علــى تنافســية ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ،والتــي نخــص بالذكــر منهــا:
● نظــام الترخيــص لولــوج الســوق :وتكمــــن أهميــة هــــذا النظــــام فــي ضــرورة اعتمــاد ضوابــط وقواعــد لفتــح أو
توســيع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،تضمــن جــودة الخدمــات المقدمــة نظــرا لخصوصيــة نشــاط
التعليــم ،وتلــزم المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة بالعمــل بمبـــــادئ المرفــق العمومــي واحتــرام النصــوص التشــريعية
والتنظيميــة الخاصــة وكــذا التقيــد بالدالئــل المرجعيــة لمعاييــر الجــودة لضمــان االســتمرارية واالنتظـــــام فــي تقديــم
الخدمــات .ولكــي يتيــح هــذا النظــام الفرصــة لتعدديــة الفاعليــن ولنشــاطهم فــي إطــار تنافســي ،يجــب التعجيــل
بمراجعــة المســطرة ودفتــر التحمــات المعت َمديــن حاليــا للترخيــص لفتــح أو توســيع مؤسســة تعليــم مدرســي
خصوصــي ،مــع الحــرص علــى التعريــف بــكل اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا بــكل دقــة وموضوعيــة فــي صياغــة
مضاميــن المواصفــات والمعاييــر الواجــب اعتمادهــا ،واجتنــاب كل اجــراء مــن شــأنه أن يشــكل بــأي حــال حاجــزا
أمــام دخــول الســوق أو تقييــد المنافســة فيهــا .وبالنظــر إلــى المشــاكل التــي طرحتهــا أزمــة كورونــا والهشاشــة التــي
أبانــت عليهــا مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي فــي هــذه الظرفيــة ،تتضــح كذلــك جــدوى تضميــن دفتــر
التحمــات ببنــد يــدرج التزامــات تدبيــــر المخاطــر لضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــات دون اإلخــال بجودتهــا.
مــن جهــة أخــرى ،وفــي عــــاقة بالقصــور الــذي يطرحــه الجانــب التنظيمــي لوظيفــة الترخيـــــص لولـــــوج فاعليــن
جــــدد والمؤثــر علــى تنافســية الســوق ،تقتــرح دراســــة جــــــدوى إيــداع طلبــات الترخيــص لفتــح أو توســيع مؤسســات
التعليــم المدرســي الخصوصــي لــدى الشــباك الوحيــد المفتــوح لــدى المراكــز الجهويــة لالستثمــــار بــــدل األكاديميــات
الجهويــة للتربيــة والتكويــن اعتبــارا لعضويــة األكاديميــة الجهويــة علــى مســتوى اللجنــة الجهويــة الموحــدة لالســتثمار
والتــي تبــت فــي قــــرارات الترخيــص.

96

المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

هــذا ويوصــى كذلــك ،العمــــل علــى رقمنــــة معالجــة طلبــات الترخيـــــص بفتــح أو توســيع مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي وذلــك بالنظــــر إلــــى مزايــا هــذا اإلجــــراء مــن حيــث إضفــاء طابــع الشــفافية وإخضــاع جميــع الطلبــات
لنفــس القــــواعد عــــاوة علــى تســــريع نقــــل المعلومــات وضبــط آجــال معالجتهــا والبــت فــي الطلبــات.
● تشــجيع نظــام حريــة األســعار :عبــرت مواقــف بعــض المتدخليــن فــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي علــى
التوجـــــه نحــو تحديــد الدولــة لرســوم الخدمــات المقدمــة لكونهــا ذات طابــع عمومــي ومقدمــة مــن قبــل مؤسســات
تنشــط وفــق مبــادئ المرفــق العــام ،وذلــك بمنطــق أن تنصــب األولويــة نحــو ضمــان ولوجيــة كافــة شــرائح المجتمــع،
ـب
علــى أســاس مــن المســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات ،لخدمــات تعليميــة وتربويــة ذات جــودة بــدال مــن صــ ِّ
االهتمــــام نحــــو الهــدف الربحــي.
لكــن مــن منظــور مجلــس المنافســة ،فحريــة تكويــن أســعار أو رســوم خدمــات ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي
واخضاعهــا لمنطــق العــرض والطلــب تبقــى مــن الركائــز األساســية للمنافســة داخــل ســوق التعليــم المدرســي
الخصوصــي والتــي ال يمكــــن أن تشــتغل بشكــــل فعــال مــن دونهــا .فحريــة األســعار هــي الضامــن لتنــوع الخدمــات
التعليميــة المقدمــة وتطــور جودتهــا ولتحفيــز االســتثمار فــي هــذه الســوق .وكــــل التجــارب العالميــة في هــذا المضمار
تصــب فــي اتجــاه اعتمــاد حريــة أســعار خدمــات المدرســي الخصوصــي كرافعــة أساســية لتنميــة وتطويــر مؤسســات
التعليــم المدرســي الخصوصــي.
● إعــادة النظــر فــي تصنيــف خدمــات النقــل المدرســي المقدمــة مــن ِقبــل المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة،
التــي كشــــفت الدراســة طرحهــا لعــدد مــن المشــاكل واتضــح جليــا ضــرورة إعــــادة النظـــــر فــــي تصنيفهــا ،حيــث ال
يمكــن االستمــــرار فــي اعتبارهــا كــــ '' خدمــات النقــل المدرســي لحســاب الخــاص'' مادامــت الخدمــة غيــر مقدمــة
لمســتخدميها والعامليــن بهــا ووجبــت مطابقتهــا لإلطــــار القانونــي لخدمــة نقــل األشــخاص المعمــــول بــه داخــــل
المــدار الحضــري .كــــذلك ،يوصــى بتشــجيع تخويــل هــذه الخدمــة لناقليــــــن مهنييــن ،ســواء كانــوا تابعيــن للمؤسســات
التعليميــة أو مســتقلين عنهــا ،وذلــك ســعيا لتجويــد العــرض وتوفيــر خدمــات بأســعار وشــروط ســامة ترقــى
لمتطلبــات األســــر.
● تطبيــق المقتضيــات القانونيــة المؤطــرة للتأميــن المدرســي والتــي تنــص بوضــوح ،وِ فــق المــادة  10مــن القانــون
 06.00علــى أنــه ''يجــب علــى المســؤولين عــن مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي أن يقومــوا بتأميــن جميــع
التالميــذ المتمدرســين عــن الحــوادث المدرســية التــي قــد يتعرضــون لهــا داخــل مؤسســاتهم أو فــي الوقــت الــذي
يكونــون فيــه تحــت المراقبــة الفعليــة للعامليــن بهــا .كمــا يجــب إطــاع أوليــاء التالميــذ علــى بنــود تلــك العقــدة'' ،وتبعــا
لذلــك يؤكــد مجلــس المنافســة أن خدمــات تأميــن المتمدرســين تبقــى جــزء مــن تكاليــف مؤسســات التعليــم المدرســي
الخصوصــي والتــي يتــم ،علــى أساســها ،احتســاب الواجبــات .كمــا يوصــي المجلــس بدراســة ســبل تعزيــز المقتضيــات
الخاصــة بالتأميــن المدرســي مــن حيــث تدقيــق نــوع العقــود الواجــب إبرامهــا ،وتحديــد الوعــاء اإلجبــاري للتغطيــة
ســيما الضمانــات األساســية والتغطيــة المرتبطــة بهــا ،عــاوة علــى الجوانــب الخاصــة بضمــان الشــفافية الالزمــة
تجــاه األســر .كمــا يوصــي المجلــس بفتــح البــاب أمــام أوليــاء التالميــذ الكتتــاب تأميــن تكميلــي لفائــدة أبنائهــم كمــا
هــو منصــوص عليــه فــي المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم  68.21الــذي يقضــي بتغييــر المادتيــن  9و 24مــن القانــون
رقــم  40.04بمثابــة النظــام األساســي لــدور الحضانــة ،الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  1.08.77بتاريــخ 20
مــن شــوال  1429الموافــق لـــ ِ  20أكتوبــر .2008
97

رأي مجلس المنافســة عدد ر21/1/

● نقــل اســتحقاقات « »Portabilitéالتالميــذ مــن مؤسســة إلــى أخــرى :كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك أبانــت جائحــة
كورونــا عــن قصــور المقتضيــات القانونيــة الــواردة فــي هــذا البــاب لضمــــان حــق األســــر فــي اختيــار تغييــر المؤسســة
التعليميــة ألبنائهــا وعــــدم وضــوح امتــداد وصايــة الــوزارة واألجهــــزة التابعــة لهــا للتدخــــل .وعلــى هــذا األســاس،
يوصــي المجلــس باســتصدار مقتضيــات تشــريعية خاصــة تضمــن هــذا الحــق لألســر وتحــدد شــروط إعمالــه.

 .IIIوض ـ ــع آليــات كفيلــة بالرفـ ــع مــن ديناميــة المن ــافسة بيــن مختلــف الفاعليــن داخــل ســوق
التعليــم المدرســي الخصوصــي

يوصــى فــي هــــذا البــاب بوضــــع نوعيــن مــن اآلليــات التــي مــن شــأنها أن تســــاهم فــي تحســين الوضــع التنافســي لهــذه
الســــوق .تستهــــدف األولــــى أســــاسا إضفــــاء طــــابع الشــفافية علــى العالقــة بيــن المســتهلك  -المتعلــم والمؤسســة
التعليميــة ،والثانيــة لتوفيــــر أشكــــال دعـــــم تتناســب مــع التوجهــات المحـــــددة ،ويتعلــق األمــر بِــــ:
 .1تصنيــف مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وتوصي ـ ــف خدماتهــا :تنـــــدرج جـــــودة الخـــــدمة التعليميــة
والتربويــة فــي صـــــلب اهتمــام مختلــف األطـــــراف المعنيــة ،وذلــك الرتبــــاط هــذه الجــــودة بأهــــداف تربيــة وتكويــن
الناشــئة التــي تنبنــي عليهــا االســتجابة لحاجيــات التنميــة االجتماعية واالقتصادية وإنتــــاج النخـــــب .غيـــر أن قيـــــاس
جـــــودة هــذا الـنــــوع مــن الخدمــات تعتريــه صعوبــات يعللهــا ،كمــا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك ،التبايــن الــذي يعرفــه
مضمـــــون وشــكل هــذه الخدمــــات التــي يُعتبــر االلتــزام بالمنهــاج الدراســي الرســمي واإلســهام فــي إعــداد االمتحانات
االشــهادية للنظــام الوطنــي قاســمها المشــترك فيمــا تتعــدد تجليــات اختالفهــا حســــب المؤسســات.
وقــد أقــــ َّر الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن وأحكــــــام القانــون  -اإلطــار  51.17المذكــــور بعـــــده بضـــــرورة وضـــــع
ضوابــــط مرجعيــة للجــودة ودالئــل لمعاييــر تقييمهــا وقياســها .وفــي نفــس النســق ،يوصــى بالتعجيــل بوضــع المراجــع
الســالفة الذكــر وبرمجــة تأهيــل المؤسســات الناشــطة وفــق المعاييــر المحــددة ،والتــي مــن الممكــن أن يتــم علــى
أساســها تصنيــف للمؤسســات الــذي طالبــت بــه مجموعــة مــن الجهات المســتمع إليها ألجــــل التمييز بين المؤسســات
والــذي مــن شــأنه أن ينمــــي مــن ديناميــة الســوق بالدفـــــع بالمؤسســات للرفــع مــن نوعيــة خدماتهــا والعمــل علــى
تحسيـــــن تصنيفهــــا وجاذبيتهــا السوقيــة.

ومــن جهــــة أخــرى ،يوصــى بتشــجيع العمــــل علــى إعــداد وتبنــي مواصفــات قياســية للجــودة ()Normes de qualité
مغربيــة خــــاصة بالخدمــات التعليميــة المدرســية ،تحــت إشــــراف المعهــــد المغربــي للتقييــس ،ونشــر ثقافــة العمــــل
بهــا والحصــول علــى شــواهد المطابقــة لهــا و االعتمــــاد وفــق معاييــر المواصفــة (.)NM ISO 21001
ويــرى المجلــس أن االعتمــاد والمطابقــة للمواصفــات ( ،)Certification & Conformité aux normesأكثــــر فعاليــة
لتحســين المنافســة علــى مســتوى ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن تصنيــف المؤسســات.
فاآلليــة األولــــى تحتــم علــى المؤسســات صيانــة متواصلــة لمســتوى جــودة خدماتهــا لضمــان تجديــد شــهادة مطابقتهــا
أو اعتمادهــا وتعبئــة مــوارد ومجهــودات أكبــر لمواكبــة التطــورات المرصـــودة وفــق تحييــن المواصفــات أو الدالئــل
المرجعيــة للمعاييــر المعتمــــدة  ،فيمــا غالبــا مــا يــازم تصنيــف المؤسســات توحيــد لمســتوى األســعار علــى مســتوى
كل صنــــف مــا قــــد ال يكــون لــه وقــع إجابــي علــى تطويــر الخدمــات ســيما بالنســبة للمؤسســات المنتميــة لألصنــاف
الدنيــا والعليــا والتــي قــــد تشجــــعها الرغبــة فــي تأميــــن هامشــها التجــــاري علــى االكتفــاء بالحــــد األدنــى مــن جــودة
الخدمــات المخــول لالحتفــاظ بتصنيفهــا.
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 .2آليــات الدع ـ ــم والتحفيـ ـ ـ ــز :يوصــــى أن يراعــــي وضــع هــذه اآلليــات ،كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،ضمــــان
حيادهــا التنافســي بيــن الفاعليــن دون إغفــــال تســخيرها لبلــوغ أهــداف التعميــــــم وتنويــــع خدمــــات المؤسســات
التعليميــة الخصوصيــة ِعــــاوة علــى دعــم قــــدرتها التنافســية الكفيلــة باستدامــــة عــــروض ذات جــودة علــى مســتوى
الســــوق .علــــى أن تتــم استشــارة مجلــس المنافســة بخصــوص إحــداث أو تغييــر أي نظــام قائــم يهــدف إلــى َمنْــح
إعانــات مــن الدولــة أو الجماعــات الترابيــة ،وفقــا للمــادة  7مــن القانــون  20.13المذكــــور .ومــن جملــة اآلليــات
الممكــن وضعهــا رهــــن إشــارة الرفــع مــن ديناميــة الســـــوق وتحديــد ،حســب اإلمكانــات التمويليــة واألولويــات ،لنســب
المســاهمة العموميــة وأســقفها وكــذا شــروط االســتفادة منهــا ،يقتــــرح:
● صــــرف دعـــــم لالســتثمار في التعليم المدرســي الخصوصي تختلف صيغته حســب نوع التعليم المستهــــدف:
إ َّمــا إعانــــــة بالنســبة لالستثمــــار الربحــي يتــم اســتردادها بشــروط تفضيليــة وحســب جدولــــة يتــم االتفــــــاق
عليهــا مــع المؤسســة المســتفيدة واعتبــارا لمخطــط األعمــــال ( ،)Business planمِ نحــة بالنســبة لالستثمــــار الغيــر
الربحــي علــى مســتوى مناطــق تعانــي مــن الخصــاص أو ضعــــف القــدرة الشــرائية لألســــر أو امتيــازات يتفق عليها
مــع مؤسســات وطنيــة داعمــة للنهــوض بنمــاذج جديــدة لمؤسســات التعليــم المدرســي؛
● المســاهمة فــي تغطيــة تكلفــة االســتعانة بخبــراء والدعــــم الفنــي لتأهيــل المؤسســة التعليميــة وفــق ضوابــط
الجــودة المســتهدفة وقدرتهــا التنافســية ،إ َّمــــا فــي إطــار مواكبــة فرديــة أو جمــــاعية لمقــاوالت متوســطة وصغيــرة؛
● الدعــــم المالــي والفنــي لتطويــر مناهــج تعليميــة وتربويــة متجــددة وإدمــاج تكنولوجيــات المعلومــات واالتصاالت
وتحمــــل تكاليــف احتضانهــا واختبــار فعاليتهــا وقابلية تطبيقها؛
● تعزيــز االستفــــــادة مــن مبــــادرة ''أكاديميــة التدريــــس'' التــي تشــرف عليهــا الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل
والكفــاءات لتنظيــم دورات تكويــــن مستمــــر وعقــــود التكويــن مــن أجــل إدمــــاج األطــــر.

 .IVإعــادة النظـ ــر فــي دور الدولــة فــي اتجــاه موازنـ ــة منصفــة بيــن خدمــات المدرســة العمـ ــومية
وخدمــات مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي

كمــا ســبقت اإلشــــارة إلــى ذلــك ،يســتلزم تشــجيع الدولــة لالســتثمار فــي خدمــة عمــــومية َ
ضمِ ــــن دســتور البــاد ،ومعــه
المرجعيــات الوطنيــة المعمــول بهــا ،حــق االســتفادة منــه فــي إطــار مــن المســاواة واالنصــاف وتكافــؤ للفــرص بين أطفـــــال
مختلــف شــرائح المجتمــع ،ضــرورة تأكيــد دور الدولــة لموازنــة منصفــة بيــن خدمــات المدرســة العموميــة وتلــك التــي
توفرهــا مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي.
فــي هــذا البــاب ،ودون تجــاوز اختصاصاتــه أو المــــس بممارســات صالحيــات الســلطة العامــة ،ثمــة اقتراحــات يرهــــا
المجلــس كدعائــــم للتكامــل المســتهدف بيــن التعليميــن العمومــي والخصوصــي وللرفــع مــن تنافســية ســــوق التعليــم
المدرســي الخصوصــي ،ويتعلــق األمــــر بمــا يلــي:
 .1تكريـ ــس مرجعية المدرســة العمومية ،لعبت المدرســة العمــــومية ،على مــــر العقــــود ،دورا كبيــــرا لتربية الناشــئة
وإنتــاج النخــب خدمــــ ًة لحاجيــات التنميــة االقتصاديــــة واالجتماعيــة للبـــــاد ولطالمــا خــــول لهــا هــذا الــدور مكانــــة
ومرجعية محوريتين داخل منظــــومة التربية والتكــــوين تشــــد اهتمام األســــر ســيما في المســتويات االشــهادية .وقد
اســتهدفت األوراش اإلصالحــــية التــي تضمنتهــا الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح والقانون-اإلطــار  51.17المذكــــور
بالرفــع مــن مردوديــة هــذه المدرســــة.
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ويــرى المجلــس أن مــن شــأن التعجيــل بتفعيــل التدابيــر الكفيلــة بإنجــاح ورش إرســاء اســتقاللية المؤسســات التعليمية
العمــــومية ،أن يســاهم فــي تنميــة الديناميــة التنافســية للســوق بسعــــي المؤسســات الخصوصيــة لمضاعفــة الجهــود
لتحســين خدماتهــا حرصــــا علــى اجتنــاب تراجــع جاذبيتهــا ونــزوح تالمذتهــا إلــى مؤسســات عمــــومية مجــــانية .إذ
أن هــذه االســتقاللية الملزمــة للمســاءلة ولالرتقــــاء بتصــور تدبيـــــر الشــأن المدرســي فــي الوســط العمومــي ،حافــز
أساســي الســتدامة تعاضــــد مجهــودات كافــة األطــراف ،بــدأً بالمشــرفين اإلدارييــن والتربوييــن ،وال ُم َدرســين واألســر،
حــــول أهــــداف مشــتركة يدأب الجميع على تحقيقها بخلـــــق ظــــروف تحســين األنظمة التعليمية والتربوية وترشــيد
اســتعمال المــوارد الموضوعــة رهــــن إشــارتهم.
 .2تعزيـ ــز قنــوات دعـ ــم َت َع ُّل ـ ــمات التالميــذ واســتدامة تســخيرها لتقويــم جــودة العــروض التربويــة ،مســايرة لظــــروف
التعلــم عــن بعــد الــذي فرضتــه اإلجــراءات االحترازيــة لتفشــي وبــاء كورونــا ،عمــــلت الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنية
بتعزيــز محتويــات القنــوات التلفازيــة الثقافيــة وبتطويـــر منصــة إلكترونية للتعليم عن بعد (تحـــت تســمية ،)telmidTice
ُو ِّفـ َرت مــن خاللهــا لتالميــذ مختلــف المســتويات الدراســية ،بالمجــــان ،مــــوارد رقميــة تضــم دروســا مصــورة وبرامــج
للمراجعــة وتثبيــت المكتســبات.
هــذه المنصــات تعتبــر مكســبا حقيقيــا يوصــى بتعزيزهــا واســتدامة تســخيرها لتقويــم جــودة العــروض التربويــة
بتطويــر خدمــات أخــرى غيــر إلقــاء المحتويــات الرقميــة كتقييــم المكتســبات والتوجيــه لتصحيــح التعثــرات مــع
تشــجيع مســاهمة رجــال ونســاء التعليــم (بمــا فيهــم المتقاعديــن عــن العمــــل) إلغنــاء هــذه المنصــة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى تجربــة كوريــا الجنوبيــة الســالفة الذكــــر والتــي ســاهم نظــام التعلُّــم إللكترونــي عــن بعــد
( ،)Cyber Home Learning Systemالــذي تــم تطويــره مــن دعــم التحصيــل والتقويــم المدرســيين للعديــد مــن التالميــذ
خاصــة منهــم المنحدريــن مــن أوســاط محــدودة الدخــــل.
 .3تحســين شــروط التشــغيل ومكافــأة الهيئــة التعليميــة فــي التعليــم الخصوصــي ،للحــد مــن نــزوح أســاتذة التعليــم
الخصوصــي نحــو المدرســة العموميــة وضمــان تكافــئ الفــرص بيــن المؤسســات التعليميــة لتشــغيل أســاتذة ذوي
كفــاءات فــي مستـــــوى احتياجــات التحصيــل المعرفــي للتالميــذ .وعلــى غــرار مــا هــو معمــول بــه فــي عــدد مــن الــدول،
وعلــى اعتبــار أن الهيئــة التدريســية مــن الركائــز األساســية للعمليــة التعليميــة وبالنظــر إلــى إخفــاق نظــام الترخيــص
إلرســاء جســور اســتعانة التعليــم الخصوصــي بأطــر التعليــم العمومــي ،يوصــي المجلــس بفتــح التشــاور والنقــاش
بيــن الجهــات المعنيــة لدراســة إمكانيــة تخويــل مكونــات هيئــة التدريــس التعليــم الخصوصــي الحمايــة االجتماعيــة
واالمتيــازات التــي توفرهــا الدولــة لهيئــة التعليــم العمومــي كتلــك التــي تمنحهــا مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض
باألعمــال االجتماعيــة للتربيــة والتكويــن .وعمــا بمــا يجــري بــه العمــل علــى مســتوى عــدد مــن البلــدان ،يقتــرح
بالمقابــل تحديــد شــروط واضحــة الســتفادة المؤسســات الخصوصيــة مــن تحمــل الدولــة ألجور الم َد ِّرســين وحمايتهم
االجتماعيــة علــى أســاس تعاقــدي يعــرف بمواصفــات معينــة لهــذه المؤسســات والتزامــات تخــص المســاهمة فــي
بلــوغ أهــداف تعميــم التعليــم وتتبــع األداء المهنــي للمدرســين المشــغلين.
 .4تكييــف تكويــن المــوارد البشــرية التربويــة والحاجيــات ،يقــع ال ُمـ َد ِّرس فــي صلــب العمليــة التعليميــة ويشــكل ِعمــــاد
االســتجابة لرهانــات تجويــد الخدمــات التعليميــة المقدمــة مــن قبــل المؤسســات التعليميــة .واعتبــارا لمــا خلصــت
إليــه الدراســة ،تتضــح أهميــة تأطيــر الدولــة لخطــة عمــل متكاملــة تضمــن تكافــؤ فــرص بيــن جميــع تالميــذ التعليميــن
العمومــي والخصوصــي ،ترتكــــز علــى:
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● توجيــه تكويــن األطــــر عــــلى أســاس تقييــم دوري للحاجيــات الواجــب ســدها حســب االختصاصــات والمســتويات
التعليميــة واستشــراف لتطــورات المهــــن والكفايــات؛
● توفيــر شــروط تكويــن أساســي موحــــد وناجــع لل ُم َدرســين يمكنهــم مــن الكفايــات الالزمــة تتحملــه الدولــة ويضمــــن
جاهزيتهــم لتلبيــة الحاجيــات وفــق الدالئــل المــــرجعية للوظائــف والكفــاءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة  37مــن
القانــون  -اإلطــار  51.17المذكــــور؛
● خلــق مراكــز تدريــب للتكويــن والتطويــر المهنــي المســتمرين تســاهم تمثيليــات المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة
فــي تمويلهــا وتدبيرهــا؛
●

تحسين ظروف العمل وتدبير المسار المهني.

 .5تعزيز آليات م ـ ــراقبة وتقييم أداء مؤسسات التعليـ ــم المدرسـ ــي الخصوصـ ــي وفق وتيرة منتظمة تخــــص الجانبين
اإلداري والتربــوي وكــذا مــدى احتــــرام معاييــر الجــــودة الخاصــة بهــذه المؤسســات وذلــك مــن طــرف هيــأة تفتيــش
متخصصــة تابعــة لمديريــة التعليــم الخصوصــي التــي يوصــى بخلقهــا علــى مســتوى الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة
والتــي يقتــرح أن تحــدد مجــاالت تدخلهــا ،ارتباطــا بتنظيــم ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ،كالتالــي:
● وضــع آليــات دعــــم مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وتحفيــز االســتثمار لولــوج الســوق وتوفيــر الخدمــات
الموازيــة التــي تقدمهــا هــذه المؤسســات والسهــــر علــى رفـــــع حواجــــز الولوج؛
● وضع تصــــورات تطويــــر نماذج جديدة لمؤسســات التعليــــم المدرســــي الخصوصــــي ومصاحبة أجرأتها بتشــجيع
شــراكات بيــن القطــــاع العمومــي والخصوصــي وفاعلــي المجتمــع المدنــي؛
● مــواكبــــة توطيــد القـــــدرات التنافسيــــة لمؤسســات التعليــــم المدرســــي الخصوصــــي وتطويــــر خدماتهــا وفــــق
متطلبــات التغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة وكــذا تطلعــــات األســــر ،بوضــع آليــات خاصــة لمصاحبــة
تكتــــل المؤسســات الصغرى والمتوســطة أو العمــــل وفــــق نماذج تدبيــــر أبانت فاعليتها في قطاعات أخرى كالتدبير
المفــوض لمؤسســات برهنــت عــن تجربــــة ناجحــة فــي هــذا المجــال؛
● المســاهمة ،بمعيــة الجهــات المعنيــة ،فــي صياغــة اإلطــار المرجعــي للجــــودة المنصــوص عليــــه وفــق المــادة 53
مــن القانــون  -اإلطــار  51.17المذكــــور والتعريــف بالمعاييــر المنبثقــة عنــه؛
● تشــجيع توصيــف خدمــات التعليــــم المدرســــي الخصوصــي والمســاهمة ،بمعيــة الجهــات المعنيــة ،فــي إعــــداد
مواصفــات قياســية ( )Normesللجــودة مغربيــة خاصــة بهــذه الخدمــات؛
● تشــجيع وتنميــة مبــادرات تجديــد وتطويــر المناهــج التربويــة وإدمــاج تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت
ونُظـــــم التعليــم الذكيــة داخــل مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،خاصــة علــى مســتوى المؤسســات الصغــرى
والمتوســطة ،وذلــك بتنســيق مــع اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتجديــد والمالءمــة المســتمرين للمناهــج والبرامــج
والتكوينــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة  28مــن القانــون  -اإلطــار  51.17المذكــــور وبإشــــراك الهيئــات الوطنيــة
ذات االختصــــاص أو مراكــــز كفــاءات وطنيــة؛
● تقييــم تحقيــق االلتزامــات التــي تــــم علــى إثــــرها االســتفادة مــــن التحفيــزات بإعمــال برامــــج دوريــة لالفتحــاص
تــوكل ألجهــزة مســتقلة عــن الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ،علــى أن تســتهدف هــذه االفتحاصــات التأكــد مــن
فاعليــة هــذه التحفيــزات وربــط االســتفادة منهــا بتحقيــق نجاعــة اقتصاديــة؛
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● إرســــاء آليــة لليقظــة تتيــح ترقــــب ممارســات جيــــدة لتحســين ديناميــة الســــوق واالســتفادة مــن تجــارب دوليــة
أو وطنيــة تــم تبنيهــا علــى مســتوى قطــــاعات أخــــرى واستشــراف المتغيــــرات وتطلعــات األســــر ،تستثمــــر مخرجاتهــا
لدراســة جـــــدوى اســتباقية ترجمتهــا علــى أرض الواقــــع ســواء تعلــق األمــــر بتطويــر المناهــج ،أو إدمــاج نظــم وتقنيات
تكنولوجيــة أو اســتحداث وظائــف تربويــة جديــدة.
وفــي نفــس الســياق ،يوصــي المجلــس كذلــك بتعزيــز الهيكلــة التنظيميــة لألكاديميــات الجهويــة بتخصيــص مصلحــة
خاصــة بمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي لتمكيــن هــذه االكاديميــات مــن القيــام بمهــام الضبــط والمصاحبــة
الموكولــة إليهــا تجــاه التعليــم الخصوصــي علــى الوجــه األصــح.
هــذا ،وكمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك ،يوصــي المجلــس كذلــك بتدخــــل الجهــات الحكوميــة المختصــة لتطبيــق العقوبــات
المنصــوص عليهــا فــي حــق مخالفــات البيــوع المقيــدة المفروضــة على األســر من قبل المؤسســات التعليميــة الخصوصية
وكــذا بتنظيــم حمــات تحسيســية فــي اتجــاه األســــر إلعالمهــم بحقوقهم وســبل الدفــاع عنها.
 .6توطيــد أواصـ ــر التعــاون والشــراكة بيــن المؤسســات التعليميــة العموميــة والخصوصيــة ،إلطــاق مبــادرات
مشــتركة كتنظيــم امتحانــات تجريبيــة لتالمــذة المســتويات االشــهادية أو دورات تكوينيــة لألطــــر التربويــة أو
تطويــر مناهــج تربويــة جديــدة وتقييــم مالءمتهــا باحتضانهــا علــى مســتوى أقســام المؤسســات المشــاركة مــن
الوســطين العمومــي والخصوصــي.

 .Vوض ــع تدابيــر مــن طـ ــرف الدولــة لتعزيــز فـ ــرص الولــوج للخدمــات المقدمــة لألسـ ــر مــن طــرف
ســوق التعليــم المدرســي الخص ــوصي

تنظيــم شــــروط المنافســــة والتقيــــد بهــا علــى مســتوى ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ووضـــع تدابيــر مــن طــــرف
الدولــة لتعزيــز فــــرص الولــوج والتنــوع لألســــر ،ســيضمن باألســاس الحــــق فــي بدائــل تتيــــح مجــاال واســعا وحريــــة أكبــر
النتقــاء الخدمــة حســب ُمحـدِّدات تتناســب واالختيــارات ذات االرتبــاط إ َّمــا بالجــودة أو بالســعر أو همــا م ًعـــا.
على هــــذا األســاس وأخذا بعين االعتبار االختالالت التي أفضى إليها تشخيـــــص ســوق التعليم المدرســي الخصوصي،
يـوصى بـِـ:

 .1توســيع قاعــدة الولــوج إلــى مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وفتحهــا فــي وجـ ــه التالميــذ المتفوقيــن
المنحدريــن م ــن أوسـ ــاط معــوزة وذات الدخـ ــل المحــدود :تكريســا لمبــدأي العدالــة والتضامــــن االجتماعييــن،
أقــــ َّرت أحــكام الـــــرؤية االســتراتيجية لإلصــاح والقانـــــون-اإلطار  ،51.17مــن جهــة ،بتطويــر منظومــة للدعــــم
االجتماعــي ،يســاهم القطــاع الخــاص فــي تمويلهــا ،لفائــدة أبنــاء األســــر المعــوزة لتمكيــــنهم مــن متابعــة تمدرســهم،
ومــن جهــة أخــــرى ،بتوفيــــر مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن الخصوصيــة لخدماتهــا بالمجــان لنســبة مــن أبنـــــاء
هــذه االســر وذوي اإلعاقــة واألوضــاع الخاصــة.
فمــن بيــن الحلــول التــي يمكــن أن تلتجــئ لهــا الدولــة إلنعــاش التــوازن بيــن العــرض والطلــب ،دعــم التمويــل واالســتثمار
وتشــجيع االلتحــاق بالقطــاع الخــاص .وذلــك عــن طريــق ،نذكــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،إنشــاء صنــدوق
إلنعــاش التعليــم الخــاص يمــول مــن الميزانيــة العامــة للدولــة ،كمــا يمكــن إنشــاء مــدارس التميــز أو النخبــة «Ecoles
 »d’excellenceكرافعــة للقطــاع بأكملــه ،بإمكانهــا تقديــم خدمــات تعليميــة جيــدة واســتقطاب التالميــذ المتفوقيــن
المنتمــون لمختلــف الفئــات االجتماعيــة .مــن جهــة أخــرى ،يمكــن اعتمــاد نظــام صــرف منــح التميــز «Bourses

102

المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ،بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قـــواعد المنافسة في مؤسسات
التعليم الخصوصي

 »d’excellenceمباشــرة ألســر التالميــذ المتفوقيــن أو مباشــرة للمؤسســات التعليميــة الخاصــة التــي ينتمــون إليهــا،
تصــرف مــن طــرف الدولــة أو الجماعــات الترابيــة.
كمــا يوصــى بوضــع آليــات لتشجيــــع المؤسســات الوطنيــة الكبــرى عـــلى دعــم تمــدرس أبنــاء هــذه الشــريحة مــن
المجتمــع بتخصــــيص مِ نــح « »Chèque ou bon d’éducationيتــم تحديــد كيفيــة وشــــروط االســتفادة منهــا.
تبنــي هــذه الحلــول أو بعضهــا ،مــن شــانه أن يدعــم العــرض التربــوي ويؤمــن مــاءة الطلــب ويرفــع مــن جــودة ونجاعــة
التعليــم المدرســي الخصوصــي عــاوة علــى إتاحــة الفرصــة ألبنــاء األســر المعــوزة المتفوقيــن لخــوض مســار تعليمــي
مــن شــأنه أن يســاهم فــي االرتقــاء بوضعهــم االجتماعــي وبوضــع أســرهم ،وكــذا تلبيــة حاجيــات التنميــة االقتصاديــة
للبــاد مــن مــوارد بشــرية ذات تكويــن أساســي يفتــح آفاقــا للتكوينــات المهنيــة أو العليــا.
 .2خلـ ــق ظ ـ ــروف تكافــؤ العالقــة التــي تجمــع بيــن مؤسســات التعليــم المدرسـ ــي الخصـ ــوصي واألسـ ــر ،وفــي هــذا
الصــدد يوصــي المجلــس بـــ:
● اعتمـ ــاد نظـ ــام للمعلـ ــومات يحتكـ ــم إليــه الختي ـ ــار مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وتقييــم أدائهــا :كمــا
ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك تتميــــز ســـــــوق التعليــــم المدرســــي الخصوصـــي بالمغــــرب بعــــدم تجانــــس الخدمــات
المقدمــــة وغيــــاب آليــة ''رســمية'' تعريفيــــة ومقارنتيــة للمؤسســات ،ممــا يطــرح لألســــر صعــــوبات فــي بنـــــاء قــــرار
اختيــــار المؤسســة التعليميــة علــــى أُســس موضــــوعية .وعمــا بأحــكام القانــون رقــم  31.08القاضــي بتحديــد تدابيــر
بحكــم ِصفتهــا ك ُمــورد ،رهــن إشــارة
لحمايــة المســتهلك ،يتضــح جليــا أهميــة وضــرورة وضــع المؤسســات التعليميــةُ ،
بحكــم ِصفتهــا ك ُمســتهلك ،معلومــات واضحــة ودقيقــة عــن العــرض التربوي الموفــــر ووســائل تساعــــدها على
األســــرُ ،
القيــام باختيــار الخدمــات المناســبة المكانياتهــا وحاجياتهــا.
كمــا يقتــــــرح إحــداث نظــام للمعلــــومات يســمح ألوليــاء األمــــور باالطـــــاع ،عبــــر األنترنــت ،علــى معلومــات تخـــــص
المؤسســـــات التعليميــــة وأدا َءهــا وترتيبـــها حســب معــــايير معينــة .وإلغنــــاء وتحييــن قاعــدة معلومــات هــذا النظــــام
يقتــرح توظيــف:
 المعطيــات التـي تزخــر بـها منظــومة مسار للتدبير المدرسي ،خاصة تلك المتعلقة بالنتائج الدراسية؛ التصريحــات المودعــــة لــدى األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكـويــــن ،خــــاصة تلــك المتعلقــة بالمناهـــــجالمعتمــدة وبالواجبــات المدرســية المفروضــة وبالمــوارد المرصــــودة مــن طــــرف مختلــــف المؤسســات مــن بنــى
تحتيــــة ومــــوارد تدريسيــــة وتربويــة؛
 معلومــات حــول مبــادرات التضامــن االجتماعـــــي التــي انخرطــــت فيهــا مؤسســات تعليميــة للتكفــل بأطفــال فــيوضعيــة إعاقــة أو منحدريــن مــن أســــر فقيــرة.
هــذا النظــــام مــن شــأنه أن يُثَمــ ِّــن تــــفاعل المؤسســات فيمــا بينهــا نحــو الدفـــــع بعجلــة تجويــد الخدمــات التربويــة
وتطويرهــا مــن خــال المنافســة الستقطــــاب أكبــــر عــــدد مــن التالميــذ ،خاصــة المتميزيــن منهــم كــــونهم هــؤالء
فاعليــن أساســيين فــي تجويــد الخدمــة ومســاهمين فــي تحســين ترتيــب مؤسســات انتمائــــهم.
وألجــل خلــق ديناميــة أكبــر لتجويــد وتنويــع العــروض ،يقتــــرح أن يشمــــل هــــذا النظــام كـــــذلك مؤسســات التعليـــــم
العمــومــــي وأن يـــتم دمجه في النظام الوطني لتدبير وتقييم مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين المنصــــوص
علــى وضعــه طبقــا للمــــادة  42مــن القانــون  -اإلطــار 51.17المذكــــور.
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وتجـــدر اإلشــارة ،فــي هــذا البــاب ،إلــى ِصيــ ِـت ومرجعــــية ُم َح ـ ِّركات بحــث أو تقييمــات سنويــــة ،معمــــول بهــا علــى
مســتوى عــــدد مــن البلــدان ،لتــــزويد األســــر والــرأي العـــــام بمعطيــات حـــــول جـــــودة مرافــق المؤسســات التعليميــة
وبرامجهــا التربويــة ومؤهــات مدرســــيها وكــذا النتائــج الدراســية المســجلة ،وللتعريــف بــأداء مؤسســات التعليــم
المدرســــي خاصــة منهــا الثانويــات التأهيليــة التــي تتنافــس فيمــا بينهــا لنيــل المراتــب الطالئعيــة التــي تضمــن جــــذب
أعــــداد مهمــة مــن التالميــذ ،خاصــة المتوفقيــن منهــم.
هــذا ويقتــــرح كذلــك تسخيـــــر هــذا النظــام لتنويــر الفاعليــن االقتصاديــن المهتميــــن باالستثمــــار فــي التعليــم
الخصوصي وولــــوج الســــوق بواســطة نظام معلومات جغرافية يجمــــع بين المعطيات الخاصة بتــــوزيع المؤسســــات
التعليميــة الخصــــوصية وبخصائــص عروضهــا التربويــة واالحتياجــات التعليميــة الواجــــب تلبيتهــــا.
● اتخاذ اجــراءات كفيلــة باالرتقــاء بــدور تمثيليات أو جمعيات األسر :تعتبر ممارسة هذه التمثيليات لوظائف تتبع
ورقابــة أداء مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن العوامــل المســاهمة فــي الــــرفع مــن تفاعــل المؤسســات
فيمــا بينهــا ،وذلــك فــي اتجــــاه تنويــع وتجويــد الخدمات المقدمة وتقويـــــم تـــــوازن العالقــــة التي تربطـــها باألســر.
ومنــه ،يوصــى المجلــس باتخــاذ االجــــراءات االزمــة التــي مــن شــانها أن تســاهم في النهــــوض بــــدور هــــذه التمثيليات،
على غــــرار:
 تنظيــــم حمــات تحسيســية لفائــدة اآلبــاء واألوليــاء ،تزامنــا مــع الدخــول المدرســي أو اليــوم الوطنــي لجمعيــاتآبــاء وأوليــاء التلميــذات والتالميــذ ،يتــم خاللهــا الترويــج ألهميــة المســاهمة فــي تحســين تمثيلية هــــذه الجمعيات
واســتعراض تجــارب ناجحــة أو مبــادرات مشــتركة بيــن هــذه الجمعيــات والمؤسســات التعليميــة؛
 توفير دالئل تفسيرية لتبسيط مراحل إنشائها؛ مواكبــــة تكوينهــا ومصاحبــة إطــاق أنشــطتها علــى مســتوى كــــل مؤسســة مــن مؤسســات التعليــم المدرســيالخصوصــي.
● إلــزام المؤسســات التعليميــة بالعمــل بنظــام تعاقــدي مــع األسـ ــر ،يســتجيب لمقومــات تعــــاقد شــفاف وملــــزم
للطرفيــن (المؤسســة التعليميــة واألســرة) ،يحــدد بوضــــوح التزامــات الطرفيــن ســيما الجوانــب المتعلقــة بمحتــوى
وجــودة الخدمــات المقدمــة وكــذا المــوارد المرصــــودة إلســـــدال الخدمــات الملتــزم بهــا .علــى أن يراعــى فــي صياغــة
النمــوذج المعــد فــي هــذا الشــأن ،احتــرام الشــروط المحــددة وِ فــق القانــون رقــم  31.08لحمايــة المســتهلك بضمــان
حــق األســر فــي االختيــار ،فــي المعلومــة والتراجــع.

 .VIوضــع سياســة ترابيــة للتعليــم الخصوصــي وربطهــا بنمــاذج التنميــة المعــدة مــن لدن الجه ــات
االثنــي عشــرة للمملكة
أبــان التحليــل التنافســي علــى أن التعليــم المدرســي الخصوصــي يفتقــر إلــى اآلليــات واإلمكانيــات لعــرض الخدمــة علــى
مســتوى كل الجهــات بالتــراب الوطنــي.

حيــث يبــرز التوزيــع الجهــوي لتالميــذ النظــام الوطنــي حســب األطــوار التعليميــة ،هيمنــة اللجــوء إلــى المدرســة العموميــة
واســتقطاب التعليــم المدرســي الخصوصــي لنســب تختلــــــف حســب الجهــات واألطــوار لــم تتجــاوز فــي مجملهــا نســبة 30
بالمائــة مــن مجمــوع تالمــذة النظــام الوطنــي.
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وهــذا مــا يعكــس تمركــز الســوق علــى مســتوى بعــض الجهــات وتقســيما غيــر متكافــئ علــى صعيــد التــراب الوطنــي .حيــث
تتمركــز نســبة  60،28بالمائــة مــن المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة علــى مســتوى ثــاث جهــات وهــي الــدار البيضــاء-
ســطات والربــاط  -ســا  -القنيطــرة وفــاس  -مكنــاس ،مــع هيمنــة الطــور االبتدائــي الــذي يشــكل  40،50بالمائــة مــن
مجمــوع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي برســم الموســم الدراســي .2019-2018
فيمــا تعانــي باقــي الجهــات مــن قلــة العــرض المدرســي الخصوصــي الــذي تصــل نســبته مــن مجمــوع مؤسســات النظــام
الوطنــي إلــى  22،81بالمائــة بجهــة العيــون  -الســاقية الحمــراء ،وإلــى  18،28بالمائــة بجهــة الداخلــة  -وادي الذهــب،
وإلــى نســبة  3،54بالمائــة بجهــة درعــة  -تافياللــت ،برســم نفــس الموســم الدراســي.
صحيــح أن اإلحصائيــات أظهــرت تطــورا كميــا خــال العشــر ســنوات األخيــرة ،تمثــل فــي انتقــال نســبة عــدد مؤسســات
التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن  24،61بالمائــة إلــى  35،71بالمائــة مــن مجمــوع مؤسســات تعليــم النظــام الوطنــي،
مقابــل زيــادة فــي نســبة مجمــوع تالميــذ التعليــم المدرســي الخصوصــي مــن  9،64بالمائــة إلــى  14،58بالمائــة.
لكــن وعلــى الرغــم مــن هــذه الوثيــرة التزايديــة ،لــم يتجــاوز عــدد تالميــذ التعليــم المدرســي الخصوصــي ،إلــى حــدود
الموســم الدراســي  ،2020-2019نســبة  15بالمائــة مــن مجمــوع تالميــذ النظــام الوطنــي ،مــا يعكــس عــدم تمكــن القطــاع
الخــاص مــن تحقيــق الهــدف المحــدد لســنة  2015بموجــب الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن والمتمثــل فــي بلــوغ عــدد
تالمذتــه  20بالمائــة مــن مجمــوع تالمــذة النظــام الوطنــي.
فالتفــاوت المالحــظ بيــن نســبتي عــدد مؤسســات وتالميــذ التعليــم المدرســي الخصوصــي بالنســبة إلجمالــي العــدد فــي
التعليــم الوطنــي ،زيــادة علــى التعثــرات التــي عرفتهــا وثيــرة تنزيــل أهــداف الميثــاق الوطنــي إلصــاح التعليــم ،يظهــر
ضعــف الطاقــة االســتيعابية لمؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي مقارنــة مــع نظيراتهــا العموميــة ،ويؤكــد أهميــة
االرتقــاء بهــذا التعليــم وضــرورة تطويــر نمــوذج مؤسســاتي جديــد ومتكامــل للعــرض التربــوي الخــاص قــادر علــى تغطيــة
التــراب الوطنــي مــع إقــرار آليــات تحفيزيــة الســتثمار الخــواص فــي قطــاع التعليــم ،وذلــك بإرســاء شــراكة تعاقديــة بيــن
الدولــة والجهــات والقطــاع الخــاص للرفــع مــن ديناميــة ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي و لتعميــم الخدمــة وطنيــا
خاصــة فــي الجهــات الصحراويــة و الشــرقية التــي تعانــي مــن الخصــاص .ويتوخــى ذلــك مجموعــة مــن التدابيــر ،منهــا:
 .1احــداث نمـ ــاذج جــديـ ــدة مــن المؤسسـ ــات التعليميـ ــة الخصوصيـ ــة خاصــة منهــا تلــك الغيــر ربح ـيـ ــة ،تســاهم فــي
تطويــــر العــــرض التربــــوي وتعديـــــل مســتويات الرســوم المطبقــة مــن قِ بــــل المؤسســات الخصوصيــة فــي توافــق مــع
الكلفــة وكــذا االســتجابة لالحتياجــات التعليميــة الســيما علــــى مستــــوى المناطــــق التــي تعــــاني مــن ضعــــف التغطيــة
والخصــاص .ويوصــى فــي هــذا اإلطــار ،عــدم االكتفــاء بتشــجيع إحــداث مؤسســات صغيــرة أو متوســطة تغطــي
األســاك االبتدائيــة فحســب بــل كذلــك الســعي لخلــق إعداديــات وثانويــات التميــز «»Collèges et lycées d’excellence
التــي مــن شــأنها أن تســاهم ِعــاوة علــى تنويــع العــرض وتجويــده ،علــى دعــم االشــعاع العلمــي للتعليــم المدرســي
الوطنــي ،وذلــك مــن خــــال:
● تنظيـــــم حمــــات إعالميــــة للتعريف بنماذج وطنيــــة وأجنبية لمؤسسات خصوصية غــــير ربحية وبوقعها على
تنويع العرض التربـــــوي وتجويــــده؛
● نهــــج تخطيــــط جهــــوي وترابــي تتــم بلورتــه مــن قِ بــــل األكاديميـــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن بمعيــة الجماعــات
الترابيــة مســاهمة منهــا فــي البرنامــج الوطنــي لتعميــم التعليــم وخــــدمة لجاذبيــة المجــاالت الترابيــة وتنافســيتها
االقتصادية .ويتــــم ِطبْ َق هذا المخطط ،إنشــــاء مؤسســات تعليميــــة في إطــــار تعاقــــدي:
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 إ َّمـــا وِ فــق شراكــــات تجمـــــع بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص الســيما المؤسســات الكبــرى التــي يتمركــــزنشاطــــها في مناطـــق محــــــددة أو بالعــــكس يعرف امتــــــدادا على مستوى جهات مختلفة ،علــــى أن تخــــول لها
تســهيالت مقابــــل مســاهمتها فــي تقديــم خدمــــة للمواطنيــن ومســؤوليتها االجتماعيــة؛

 -علــى أســاس تمويــــل عمومــي ،كمــــا سبقــــت اإلشـــــــــارة إلــى ذلــك ،لمؤسســات تعليميــة مســتقلة تتــم إدارتهــا،

تحــت شــروط والتزامــات بمبــادئ الشــفافية والمحاســبة والترشــيد يحــــددها دفتــر خــاص للتحمــات ،مــن قِ بــل
خــــواص أو المجتمــــع المدني.

 .2توفيــر إمكانيــات كفيلــة بدع ـ ــم واســتقطاب االســتثمار ،أساســا علــى مســتوى الجهــات التــي تعانــي مــن الخصــاص،
خاصــة الجهــات الصحراويــة والشــرقية ،وذلــك عــن طريــق:

● حشــــد فضــاءات مناســبة إليــــواء مؤسســات تعليميــة بمعيــة األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن والجماعــات

الترابيــة أو وكاالت اإلنعــــاش والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة اإلقليميــة ،الســيما فــي المناطــق التــي تعانــي مــن
الخصــاص؛

● مــــواكبة وتشجيــــع تكتــل المؤسســات التعليميــة المتوســطة والصغــــرى ،لتمكينــــها مــن تعزيــز نضجهــا بترشــيد

نفقاتهــا المشــتركة والخاصــة ببرامــــج التكويــــن المستمــــر للمــوارد التربويــة والتدريســية وإبــــرام عقــود تشغيــــل
أســاتذة ذوي كفــاءة عاليــة؛

● المســاهمة فــي تغطيــة تكاليــف خدمــــات االستشــارة والخبــرة التقنيــة الالزمــة لمصاحبــة عمليــات تكتــل مؤسســات
تعليميــة صغيــرة أو متوســطة والعمــــل وفــق نمــوذج اقتصــادي يتــاءم مــع احتياجــات الســــوق؛

 .3ادمــاج دعــم مبــادرات انشــاء مؤسســات تعليميــة جديــدة علــى مســتوى الجهــات ذات الخصــاص وكــذا تكويــن األطــر

التــي ســتعمل بهــا ،ضمــن البرامــج التنمويــة الجهويــة.

خــالصــة عامة

مــع بدايــة األلفيــــة ،جســــدت التوجهــــات السياســية واالســتراتيجية المتواليـــــة إلصــاح المنظومــة الوطنيــة للتربيــة

والتكويــن التــي تبناهــا المغــرب ،االهتمــام المتزايــد لالرتقــاء بالتعليــم المدرســي الخصوصــي والنهــوض بمســاهمته لبلــوغ
أهــداف تعميــم التعليــم وتجويــده ،إلــى جانــب المدرســة العمــومـــــية.

فبــادرت الدولــة بتشجيــــع الخــــواص علــى االســتثمار فــي مجــال التعليــم المدرســي مــع َســـ ُّـن بعــض الضوابــط حــول
كيفيــة وشــــروط إنشــاء وتوســيع مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي ،االلتزامــات الواجــب التقيــد بهــا ،إضافـ ًة إلــى
الجوانــب المتعلقــة بالمراقبــة ،كــــون الخدمــات المقدمــة مرافــق عمــــومية.

فانطالقــا مــن زاويــة المنافســة وبنــا ًء علــى التحليــل التنافســي الــــذي تــم إنجـــازه ،يمكــن اعتبــار ســوق التعليــم المدرســي
الخصوصــي ســوقا مفتوحــة يخــول ألي مســتثمر خــاص مغربــي أو أجنبــي الحصــول علــى ترخيــص للولــوج إليهــا دون
شــروط خاصــة مرتبطــة بالمســتوى التعليمــي أو خبــرة فــي المجــال مــع إمكانيــة الخــروج مــن الســــوق بضمانــات مــن

الدولــة الســتمرارية المســار الدراســي للتالميــذ .كمــا تتميــز هــذه الســوق بتعــدد الفاعليــن وبتنــوع الخدمــات المقدمــة

وبخضــوع أســعار التمــدرس لتقاطــــع العــرض والطلــب.
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لكــن توفــر هــذه الشــروط غيــر كاف لتحديــد واقــع المنافســة فــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي ،كــون هــذه

األخيــرة ال تقــدم ســلعة تجاريــة محضــة بــل خدمــة ذات طابــع اجتماعــي خــاص ،يشــكل فيهــا العنصــر البشــري مكونــا

أساســيا .حيــثُ أن المنافســة ال تعتبــر غايــة فــي حــد ذاتهــا بــل وســيلة لتحقيــق النمــو االقتصــادي واالجتماعــي وبلــوغ
أهــداف المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن ،باعتبــار نظــام التعليــم المدرســي الخصوصــي شــريك للتعليــم العمومــي

فــي إنجــاح وإصــاح هــذه المنظومــة.

فدراســة واقــع المنافســة فــي ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي أبانــت عــن ضعــف الحكامــة وتعــدد المتدخليــن فــي

تنظيمــه ومراقبــة ســيره ،وتجــاوز األحــكام والتشــريعات المنظمــة لــه ممــا يؤثــر علــى عــدم إخضــاع كافــة الفاعليــن لنفــس
شــروط المنافســة وعــدم ضبــط ســلوكياتهم فــي أداء الخدمــة .كمــا تبيــن أن مســاهمة هــذا التعليــم فــي اســتقطاب

تالميــذ النظــام الوطنــي لــم ترقــى إلــى النســبة المســتهدفة ،باإلضافــة إلــى أن بنيــة الســوق تعــرف تمركــزا مهمــا علــى

مســتوى بعــض الجهــات مــع غيــاب تكافــؤ التوزيــع الترابــي للخدمــة وهيمنــة تغطيــة األطــوار االبتدائيــة.

وأمــام الرهانــات الكبــرى للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للبــاد ،وفــي ظــل الوضعيــة الوبائيــة لجائحــة كورونــا التــي

أبانــت عــن هشاشــة المؤسســات التعليميــة الخصوصيــة وضعــف مكوناتهــا ،بــات مــن الضــروري إرســاء منظومــة متكاملــة

للمراقبــة ولتقييــم أداء مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي وإحــداث نظــام ترخيــص شــفاف يضمــن خضــوع جميــع

طلبــات الترخيــص إلــى شــروط موحــدة غيــر تمييزيــة ،وكــذا تحديــد معاييــر مضبوطــة لجــودة الخدمــات المقدمــة.

ومــن تــم ،تبينــت الحاجــة الملحــة إلــى المــرور لنمــوذج تنافســي جديــد لســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي قوامــه

تعاقـــــد كبيــر بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص والجهــات يرمــي إلــى تجويــد الخدمــة وتعميمهــا ،وكــذا حكامــة جديــدة

كفيلــة بالرفــــع مــن ديناميــة المنـــافسة .وكذلــك مــن ركائــز هــذا النمــوذج ،تبنــي إطــار قانونــي وتنظيمــي مالئــم لمواكبــة
التحــوالت التــي تعرفهــا ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي .كمــا يتوقــف نجــاح هــذا النمــوذج التنافســي الجديــد علــى

وضــع سياســة ترابيــة شــاملة للقطــاع ،يتوجــب ربطهــا بالنمــاذج التنمويــة الجهويــة لضمــان توزيــع متكافــئ ومنصــف .ومــن
أجــل االســتجابة للتحديــات الجديــدة التــي تطرحهــا المنظومــة الوطنيــة للتعليــم ،يتســنى لهــذا النمــوذج احتضــان آليــات

وتدابيــر لتعزيــز فــرص الولــوج والتنــوع لألســر وكــذا فتــح بــاب التعــاون بيــن النظــام الوطنــي للتعليــم واألنظمــة األجنبيــة
المتواجــدة بالمغــرب.

تــم التــداول بشــأن هــذا الــرأي خــال اجتمــاع الــدورة الرابعــة عشــرة للجلســة العامــة للمجلــس المنعقــد بتاريــخ  20ذو القعــدة

 1442الموافِ ـــق لفاتــح يوليــوز ِ ،2021طبقــا لمقتضيــات المــادة  14مــن القانــون رقــم  20.13المتعلق بمجلس المنافســة ،وذلك
بحضور الســيد أحمد رحو رئيســا للجلســة ،والســادة جيهان بنيوســف ،وعبد الغني اســنينة ،وعبد اللطيف المقدم ،وحســن
أبــو عبــد المجيــد ،وســلوى كركــري بلقزيــز ،وعبــد اللطيــف الحاتمــي ،وعبــد العزيــز الطالبي ،وبوعــزة خراطــي ،والتهامي عبد

الخالــق ،والعيــد محسوســي ،ورشــيد بنعلي وبنيوســف الصابوني ،بصفتهــم أعضاء.
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المـ ـ ــالحق
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الملحق  : 1نســخة من مراســلة الســيد رئيس مجلس النواب إلى الســيد رئيس مجلس المنافســة
فــي شــأن طلــب الــرأي
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الملحــق  : 2نســخة مــن مراســلة الســيدة رئيســة المجموعــة النيابيــة للتقــدم واالشــتراكية إلــى
الســيد رئيــس اللجنــة البرلمانيــة المكلفــة بالتعليــم والثقافــة واالتصــال
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الملحق  : 3الئحة اإلدارات والمؤسسات والمنظمات التي تمت استشارتها واالستماع إليها
الجهة المحيلة
اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعليم والثقافة واالتصال
الوزارة الوصية
مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
القطاعات الوزارية المعنية
الوزارة المكلفة باالقتصاد والمالية
المديرية العامة للضرائب
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مديرية الميزانية
وزارة الشغــــل واإلدمــاج المهنـــي
مديرية الشغل
مديرية الحماية االجتماعية
وزارة التجهيز ،النقل واللوجيستيك والماء
مصلحة تنظيم وتأهيل قطاع النقل
أجهزة التقيـيــم والتقنين
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعي
مديرية حماية المؤمن لهم
الجمعيات المهنية
رابطة التعليم الخاص بالمغرب
الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص
اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب
االتحاد العام لمقاوالت المغرب  -فيدراليـــــــــــة التعليم الخــــاص
تمثيليات أمهات وآباء وأولياء التالميذ والتلميذات
الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ
اتحاد آباء وأولياء تالميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب
المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات ،آباء وأولياء تالميذ أكاديميات التربية والتكوين بالمملكة
اتحاد مكتب آباء تالميذ التعليم الفرنسي بالمغرب
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النقابات الوطنية
االتحاد العام للشغالين بالمغرب
الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل
االتحاد المغربي للشغل
االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الفيدرالية الديمقراطية للشغل
الفيدرالية الديمقراطية للشغل

فدراليات حماية المستهلك
فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك
خبراء قضايا التعليم
األستاذة أمينة الدباغ ،خبيرة في قضايا التعليم وأستــاذة جامعية
األستاذ أبوبكر بن عمر ،خبير في قضايا التعليم وأستــاذ جامعي
المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين
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الملحق  :4الهيئة المكلفة بإعداد رأي مجلس المنافسة
المقرر العام
خالد البوعياشي
المقرر العام المساعد
محمد هشام بوعياد
مقررتا طلب الرأي
رجاء مغربي
جيهان بنيس
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الملحــق  :5الئحــة أعضــاء الجلســة العامــة الذيــن تداولــوا بشــأن طلــب الــرأي المتعلــق بق ـ ــواعد
المنافســة فــي مؤسســات التعليــم المدرســي الخصوصــي بالمغــرب

الرئيس
أحمد رحو

األمين العام
محمد أبو العزيز

(يحضر دون اإلدالء بصوته)

األعضاء الدائمون
جيهان بنيوسف
عبد الغني أسنينة
عبد اللطيف المقدم
حسن أبو عبد المجيد

األعضاء المستشارون
سلوى كركري بلقزيز
عبد العزيز الطالبي
التهامي عبد الخالق
عبد اللطيف الحاتمي
بنيوسف الصابوني
رشيد بنعلي
العيد محسوسي
بوعزة خراطي

مندوب الحكومة
الحسن بوسلمام

(يحضر بصفة استشارية)
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الملحق  :6مراجع ببليوغرافية
 .1عرض السيدة األمينة العامة للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،مقر مجلس المنافسة 28 ،يوليوز .2020
 .2عــرض الســيد مديــر حمايــة المؤمــن لهــم ،هيئ ــة مراقب ــة التأمين ــات واالحتي ــاط االجتماعــي ،مقــر مجلــس المنافســة 2 ،شــتنبر
.2020
 .3عــرض ممثلــي وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،مقــر مجلــس المنافســة 18 ،غشــت
 2020وفاتــح شــتنبر .2020
 .4عرض األستاذة أمينة الدباغ ،خبيرة في قضايا التعليم.
 .5تقريــر البحــث الوطنــي حــول «األســر والتربيــة :تصــورات ،انتظــارات ،تطلعــات وتكلفــة» ،إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى
المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.2019 ،
 .6تقرير إطار األداء لتتبع الرؤية االستراتيجية في أفق ، 2030المستوى الوطني  ،2015-2018إصدار الهيئة الوطنية للتقييم
لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.2019 ،
 .7التقرير الموضوعاتي حول نتائج التالمذة المغاربة في الرياضيات والعلوم ضمن ســياق دولي -الدراســة الدولية لإلتجاهات
في الرياضيات والعلوم ( ،)TIMSS 2015إصدار الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
.2017
 .8التقريــر الموضوعاتــي حــول نتائــج التالمــذة المغاربــة فــي الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة (،)PIRLS 2016
إصــدار الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.2019 ،
 .9التقرير التحليلي للبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات ( ، )Programme National d’Evaluation des Acquis/PNEAإصدار
الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
 .10كتيــب إســهامات التعليــم والتكويــن الحــر بالمغــرب فــي التنميــة البشــرية وتحديــث منظومــة التربيــة والتكويــن ،عبــد الســام
رجوانــي ،إصــدار اتحــاد التعليــم والتكويــن الحــر بالمغــرب.
 .11تقرير التشخيص التحليلي المنجز في إطار دراسة إعداد استراتيجية تطوير التعليم والتكوين الخصو�صي ،وزارة التربية
الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،فبراير .2015
 .12تقريــر البحــث حــول مؤشــرات الخدمــات المقدمــة مــن طــرف المؤسســات التعليميــة بالمغــرب ،إصــدار المرصــد الوطنــي
للتنميــة البشــرية.2017 ،
 .13مقــال األســتاذ عمــر إيبــورك فــي موضــوع « ،»Les acquis scolaires au Maroc : un état des lieuxإصــدار OCP Policy
.Center، 2016
 .144مقالــة علميــة تحــت عنــوان �Les systèmes éducatifs à l’heure de la globalisation libérale : Vers l’école marchandi
 .séeمــن تأليــف .Nico Hirtt - Membre fondateur de l’Appel pour une école démocratique
 .15مقالــة علميــة تحــت عنــوان ‘’  ’‘ ? L’éducation, segment du marché scolaireمــن تأليــف Bernard Cornu, Professeur
des Universités, spécialiste de la formation des enseignants et de l’intégration des technologies de l’information
.et de la communication dans l’enseignement
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الملحق  : 7المراجع االلكترونية
 .1توقعات ساكنة المغرب  ،2014-2050مرك ــز الدراسات واألبحاث الديموغرافية لدى المندوبية السامية للتخطيط
 .2إحصائيات نسب الفقر النقدي ،المندوبية السامية للتخطيط
 .3بيانــات حصــص التعليــم المدر�ســي الخصو�صــي عبــر العالــم ،قاعــدة بيانــات منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة
(اليونســكو)

119

Avenue Attine . Mahaj Riad Center
Immeubles 7 et 8. 4ème étage. Rabat
Tél. : 05 37 75 28 10 - 05 37 75 62 16
www.conseil-concurrence.ma

